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Θέμαηα κ. Ι. Βλατάβα 

1. Δθαξκνγή εληζρπηηθήο κάζεζεο ζην αλζξσπνεηδέο ξνκπόη iCub 

Η Εληζρπηηθή Μάζεζε απνηειεί κηα νηθνγέλεηα ηερληθώλ Μεραληθήο Μάζεζεο πνπ έρνπλ σο 

ζθνπό ηελ κάζεζε ηεο βέιηηζηεο πνιηηηθήο δξάζεσλ ελόο πξάθηνξα πνπ θηλείηαη ζε άγλσζην 

πεξηβάιινλ θαη κε πεξηνξηζκέλε πιεξνθνξία. Σθνπόο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε επηηπρήο 

εθαξκνγή ηερληθώλ ηεο Εληζρπηηθήο Μάζεζεο, όπσο ε κεηαθνξά κάζεζεο, ζην αλζξσπνεηδέο 

ξνκπόη iCub. Σπγθεθξηκέλα, ζα πινπνηεζεί πξάθηνξαο Εληζρπηηθήο Μάζεζεο γηα ηελ 

εθκάζεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηαο ηνπ iCub θαη ηνλ έιεγρν ηνπ. Η εθπαίδεπζε ζα γίλεη 

ζην πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ηνπ ξνκπόη (iCub simulator). Επηηπρή απνηειέζκαηα από ηελ 

παξαπάλσ πινπνίεζε ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ππνβνιή εξγαζίαο ζε ζπλέδξην ή πεξηνδηθνύ 

ηνπ ρώξνπ. 

 

Απαιηούμενα Προζόνηα: Γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ ζε C/C++ ή Python, πξναηξεηηθά γλώζεηο 

πξσηνθόιινπ YARP 

τεηικό σλικό: http://www.icub.org/ 

2. Αλάπηπμε εθαξκνγήο αλαγλώξηζεο εηθόλσλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο 

Η πηπρηαθή αθνξά ηελ επέθηαζε ππάξρνπζαο εθαξκνγήο γηα θηλεηό ηειέθσλν Android ε νπνία 

δίλεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα ιήςεο θσηνγξαθίαο από ηελ ςεθηαθή θάκεξα ηνπ θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαγλσξίδεη απηόκαηα θαη πξνηείλεη ζην ρξήζηε, ηηο πην ζρεηηθέο 

από έλα ζύλνιν 99 ελλνηώλ (π.ρ. ζθύινο, κσξό, απηνθίλεην, θ.η.ι.) θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ δίλεη 

ηε δπλαηόηεηα κεηαθόξησζεο ηεο θσηνγξαθίαο ζην Flickr καδί κε ηηο πξνηεηλόκελεο εηηθέηεο. 

Σθνπόο ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο είλαη αθελόο ε βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ πξνηάζεσλ θαη 

αθεηέξνπ ε βειηίσζε ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο θαη ησλ ρξόλσλ απόθξηζεο ηεο εθαξκνγήο. 

 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Λεπηέξεο Σππξνκήηξνο-Ξηνύθεο, espyromi@csd.auth.gr  

 

Δπιθσμηηά προζόνηα: Γλώζε Java, Ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μεραληθήο Μάζεζεο. Θα 

εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε γλώζε ηνπ Android SDK θαη ηερλνινγηώλ web services.  

3. Βηνπιεξνθνξηθή  

Οη πηπρηαθέο θηλνύληαη ζηα πιαίζηα ηεο βηνπιεξνθνξηθήο, ελόο λένπ δηεπηζηεκνληθνύ πεδίνπ, 

πνπ απνηειεί ηελ ηνκή ηεο βηνινγίαο, ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ θαη ηεο ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηώλ. Σθνπόο ηεο βηνπιεξνθνξηθήο είλαη ε νξγάλσζε, ε δηαρείξηζε θαη ε αλάιπζε ησλ 

βηνινγηθώλ δεδνκέλσλ. Η αλάιπζε ησλ βηνινγηθώλ αιιεινπρηώλ, ε κειέηε ηεο γνληδηαθήο 

http://www.icub.org/
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έθθξαζεο θαη ε αθξηβήο πξόβιεςε ηεο δνκήο ησλ πξσηετλώλ είλαη κεξηθά από ηα 

ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα ηα νπνία πξαγκαηεύεηαη ε λέα απηή πεξηνρή. Σεκαληηθό κέξνο 

ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηεο βηνπιεξνθνξηθήο παίδεη ε κεραληθή κάζεζε. Οη 

πηπρηαθέο πνπ ζα εθπνλεζνύλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αθνξνύλ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ γηα 

ηελ δηαρείξηζε βηνινγηθώλ δεδνκέλσλ. 

 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Ισάλλεο Καβαθηώηεο, ikavak@csd.auth.gr  

 

Θέμαηα κ. Ν. Βαζιλειάδη 

4. Αλάπηπμε ζπκπεξηθνξώλ επθπώλ πξαθηόξσλ γηα 3-δηάζηαηα(3D) παηρλίδηα. 

Ο ηνκέαο ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ έρεη ζηξαθεί ηα ηειεπηαία ρξόληα ζε πην εμειηγκέλεο 

ηερλνινγηθά πεξηνρέο όπσο απηή ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο θαη ησλ επθπώλ πξαθηόξσλ 

εηδηθόηεξα. Σηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε απηήο ηεο εξεπλεηηθήο πεξηνρήο θαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ κνξθώλ επθπώλ ραξαθηήξσλ (agents) πνπ ζα παξνπζηάδνπλ (human-like) 

λνεκνζύλε παξέρνληαο πην ξεαιηζηηθά παηρλίδηα. Πην ζπγθεθξηκέλα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζεσξεηηθήο κειέηεο ζα αλαπηπρζνύλ θαηάιιεια κνληέια ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο επθπείο 

πξάθηνξεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ σο δηαθξηηνί ραξαθηήξεο ζε παηρλίδηα. Σηελ ζπλέρεηα απηά ηα 

κνληέια ζα αλαπηπρζνύλ ζε πνιπ-πξαθηνξηθό πεξηβάιινλ (JADE) κε ηελ ρξήζε θαλόλσλ θαη 

ζα κειεηεζεί ε απόδνζε ηνπο. Τν πεξηβάιινλ απηό ζα είλαη ε βάζε ηνπ παηρληδηνύ ελώ ε 

δηεπαθή (GUI) κε ηνλ ρξήζηε ζα πινπνηεζεί κε ηελ βνήζεηα θάπνηαο 3d Java βηβιηνζήθεο.  

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Καιιηόπε Κξάβαξε, kkravari@csd.auth.gr 

Επγαλεία / Τεσνολογίερ πος θα σπηζιμοποιηθούν: Jess, Java, 3d java libraries.  

5. Δπέθηαζε κνληέινπ δηαρείξηζεο εκπηζηνζύλεο βαζηζκέλνπ ζηελ αλαηξέζηκε 
ινγηθή. 

Σηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε επέθηαζε ελόο λένπ κνληέινπ εκπηζηνζύλεο πνπ βαζίδεηαη ζηε 

ρξήζε θαλόλσλ αλαηξέζηκεο ινγηθήο (Temporal Defeasible Logic). Η αλαηξέζηκε ινγηθή είλαη 

κία πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζε θαλόλεο θαη έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην Λνγηθό Πξνγξακκαηηζκό. 

Οπζηαζηηθά, είλαη κία πξνζπάζεηα ρεηξηζκνύ ειιηπνύο θαη αζπλεπνύο γλώζεο. Η βαζηθή ηδέα 

ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ ήηαλ ε δπλαηόηεηα ρεηξηζκνύ επηπξόζζεησλ ραξαθηεξηζηηθώλ όπσο ε 

επηβνιή πξνηεξαηόηεηαο ζηελ εθηέιεζε θαλόλσλ, ε θιεξνλνκηθόηεηα θαη νη εμαηξέζεηο. Γηα ηελ 

επέθηαζε ηνπ κνληέινπ εκπηζηνζύλεο ζα δηαζπλδεζεί ππάξρνπζα κεραλή αλαηξέζηκεο ινγηθήο. 

Σηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα ειεγρζεί ην κνληέιν εκπηζηνζύλεο κε ηελ κεραλή απηή θαη 

θαηόπηλ λα πξνηαζνύλ βειηηώζεηο ηνπ κνληέινπ.  

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Καιιηόπε Κξάβαξε, kkravari@csd.auth.gr 

Εργαλεία / Τεχνολογίεσ που θα χρηςιμοποιηθοφν: Java, Temporal Defeasible logic.  
 

6. Αλάπηπμε θαηαλεκεκέλνπ κνληέινπ δηαρείξηζεο εκπηζηνζύλεο. 

Η ζεκαληηθή αλάπηπμε πνιύ-πξαθηνξηθώλ ζπζηεκάησλ (MAS) ζην Σεκαζηνινγηθό Ιζηό 

(Semantic Web) έρεη θαηαζηήζεη αλαγθαία ηελ αλάπηπμε κεραληζκώλ εκπηζηνζύλεο (Τrust) 

πνπ ζα δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμύ ησλ επθπώλ πξαθηόξσλ. Σηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε 

αλάπηπμε ελόο λένπ θαηαλεκεκέλνπ κνληέινπ εκπηζηνζύλεο θαηόπηλ κειέηεο ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο.  

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Καιιηόπε Κξάβαξε, kkravari@csd.auth.gr 
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Εργαλεία / Τεχνολογίεσ που θα χρηςιμοποιηθοφν: Java.  

7. Πξόηππν ειέγρνπ απόδνζεο κνληέισλ εκπηζηνζύλεο. 

Με ηελ αλάπηπμε ηνπ Σεκαζηνινγηθνύ Ιζηνύ (Semantic Web) θαη ησλ πνιύ-πξαθηνξηθώλ 

ζπζηεκάησλ (MAS) έλαο λένο ηνκέαο έξεπλαο έρεη αλαπηπρζεί, απηόο ηεο δηαρείξηζεο 

εκπηζηνζύλεο. Επθπείο πξάθηνξεο δξνπλ, αληηπξνζσπεύνληαο ηνπο αλζξώπνπο – ρξήζηεο ηνπο, 

ζε δηάθνξεο πεξηπηώζεηο ζπλαιιαγώλ. Σηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ 

ηνκέα θαη ν ηειηθόο πξνζδηνξηζκόο ελόο πξνηύπνπ γηα ηνλ απνδνηηθό έιεγρν ησλ κνληέισλ 

εκπηζηνζύλεο ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο. Η εξγαζία ζα νινθιεξσζεί κε ηελ πινπνίεζε ελόο 

απινύ γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο. Γηα ην ζθνπό απηό, αξρηθά, ζα θαζνξηζηνύλ νη παξάκεηξνη 

ειέγρνπ (π.ρ. ρξόλνο απόθξηζεο κνληέινπ) θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαπηπρζεί ην γξαθηθό 

πεξηβάιινλ. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Καιιηόπε Κξάβαξε, kkravari@csd.auth.gr 

Επιθςμηηέρ γνώζειρ: Java.  

8. Γηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κέζσ Δπθπώλ Πξαθηόξσλ 

Η δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αζρνιείηαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηνλ 

ζπληνληζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε όιε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, από ηελ πξνκήζεηα πξώησλ 

πιώλ κέρξη ηελ παξάδνζε πξντόλησλ. Σηε ζεκεξηλή παγθόζκηα νηθνλνκία, ε απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο. Επηπιένλ ηερλνινγηθά, ε πξόνδνο ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ 

επθπώλ πξαθηόξσλ ηνπο έρεη θαηαζηήζεη σο κηα από ηηο πιένλ ππνζρόκελεο ηερλνινγίεο γηα 

ηελ πινπνίεζε πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ κε πνιιά αιιειεπηδξώληα κέξε. Σηόρνο ηεο εξγαζίαο 

είλαη ε κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ε πινπνίεζε 

ελόο ζελαξίνπ πξνκήζεηαο όπνπ νη ζπκκεηέρνληεο πξάθηνξεο ζα πξέπεη λα εμηζνξξνπήζνπλ 

ηνπο ζηόρνπο ηνπο ώζηε αθελόο λα κεγηζηνπνηνύλ ην θέξδνπο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα θαιύπηνπλ 

ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ ηνπο. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζελαξίνπ ζα πηνζεηεζνύλ από ηνλ 

δηαγσληζκό TAC-SCM Procurement Challenge (SCM-PC). : 

http://cmieux.isr.cs.cmu.edu/scm_pc/. Τν SCM-PC απνηειεί ηκήκα ηνπ TAC SCM Game πνπ 

δηνξγαλώλεηαη θάζε ρξόλν από ην Trading Agent Competition (TAC - 

http://www.sics.se/tac/page.php?id=13), έλα δηεζλέο θόξνπκ κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηεο 

έξεπλαο γηα ην πξόβιεκα ησλ ζπλαιιαγώλ κεηαμύ ησλ πξαθηόξσλ. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Καιιηόπε Κξάβαξε, kkravari@csd.auth.gr 

Εργαλεία / Τεχνολογίεσ που θα χρηςιμοποιηθοφν: JAVA. (η γνώςη ευφυών πρακτόρων είναι 
επιθυμητή αλλά όχι προαπαιτοφμενη) 

9. Δπέθηαζε ηνπ εξγαιείνπ ArgoUML κε δπλαηόηεηεο Δπεμεξγαζίαο Οληνινγηώλ 
RDF Schema 

Τν ArgoUML είλαη έλα αλνηθηνύ θώδηθα πξόγξακκα δεκηνπξγίαο δηαγξακκάησλ UML. Σθνπό 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε δεκηνπξγία επέθηαζεο (plug-in) ηνπ ινγηζκηθνύ 

ArgoUML πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή νληνινγηώλ RDF Schema ζην εξγαιείν θαη ηελ 

αλαπαξάζηαζή ηνπο κε ηε κνξθή δηαγξακκάησλ UML. Θα πξέπεη επίζεο λα είλαη δπλαηή ε 

επεμεξγαζία ησλ νληνινγηώλ (π.ρ. πξνζζαθαίξεζε θιάζεσλ/ηδηνηήησλ), θαζώο θαη ε εμαγσγή 

ησλ δηαγξακκάησλ ζε ζύληαμε RDF/XML. Τν ArgoUML είλαη πινπνηεκέλν ζε Java, νπόηε 

ππάξρεη ε απαίηεζε βαζηθώλ γλώζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο γιώζζαο. Θα απαηηεζεί επίζεο ε 

ρξήζε εμσηεξηθώλ βηβιηνζεθώλ Java γηα ηελ επεμεξγαζία νληνινγηώλ. 

mailto:kkravari@csd.auth.gr
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Εργαλεία / Τεχνολογίεσ που θα χρηςιμοποιηθοφν: JAVA.  

10. Σρεδηαζκόο & Υινπνίεζε Πιαηθόξκαο Ζιεθηξνληθήο Δθπαίδεπζεο 

Σθνπό ηεο εξγαζίαο απνηειεί ν ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε κίαο πιαηθόξκαο ειεθηξνληθήο 

εθπαίδεπζεο (e-Learning). Ελζσκαηώλνληαο ηερληθέο θαη εξγαιεία Τερλεηήο Ννεκνζύλεο, ε 

πιαηθόξκα ζα ζπλζέηεη απηόκαηα θαη ζα πξνηείλεη ζηνπο ρξήζηεο εμαηνκηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο. Τα πξνηεηλόκελα πξνγξάκκαηα ζα βαζίδνληαη ζε δηαζέζηκνπο ζηνλ 

Παγθόζκην Ιζηό εθπαηδεπηηθνύο πόξνπο θαη ζα εμαξηώληαη από ην πξνθίι ησλ ρξεζηώλ (π.ρ. 

ππάξρνπζεο γλώζεηο αιιά θαη επηζπκεηά κνλνπάηηα εθκάζεζεο). Η αξρηηεθηνληθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα πινπνηεζεί ζα πεξηιακβάλεη έηνηκα εξγαιεία ινγηζκηθνύ, ελώ πηζαλόηαηα 

ζα απαηηεζεί ηξνπνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ αιιά θαη πινπνίεζε επηκέξνπο ηκεκάησλ 

ινγηζκηθνύ (π.ρ. Web interface). 

Απαιτοφμενεσ γνώςεισ: Διαδικτυακόσ Προγραμματιςμόσ, βαςικζσ γνώςεισ XML, Java. 

11. Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο Παξαγσγήο Αλαηξέζηκσλ Θεσξηώλ 

Ωο αλαηξέζηκε ζεσξία νξίδεηαη θαηά βάζε έλα ζύλνιν θαλόλσλ εθθξαζκέλσλ ζε κε-κνλόηνλε 

ινγηθή. Σθνπό ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε αλάπηπμε κηαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο πνπ ζα παξάγεη 

– βάζεη θάπνησλ αξρηθώλ παξακέηξσλ –  αλαηξέζηκεο ζεσξίεο θιηκαθσηώλ κεγεζώλ γηα ιόγνπο 

ειέγρνπ. Κξίλεηαη ζθόπηκν λα παξάγνληαη πνηθίια είδε ζεσξηώλ, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε 

εμέηαζε δηαθόξσλ επηκέξνπο όςεσλ ηεο ζεκαζηνινγίαο ηεο αλαηξέζηκεο ινγηθήο. Οη 

παξαγόκελεο ζεσξίεο ζα εμάγνληαη ζε πεξηζζόηεξεο από κία κνξθέο (π.ρ. text-based, RuleML 

θ.ά.). 

Απαιτοφμενεσ γνώςεισ: Διαδικτυακόσ Προγραμματιςμόσ, βαςικζσ γνώςεισ XML. 

12. Γεκνζίεπζε Πιεξνθνξηώλ Γηθηπαθνύ Τόπνπ σο Γηαζπλδεδεκέλα Γεδνκέλα ζηνλ 
Σεκαζηνινγηθό Ηζηό  (1 ή 2 άηνκα) 

Ο Σεκαζηνινγηθόο Ιζηόο (Semantic Web) απνηειεί ην επόκελν κεγάιν βήκα εμέιημεο ζην web 

κε ζθνπό ηελ κεηαηξνπή ηεο αδόκεηεο πιεξνθνξίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ web, ζε 

εκηδνκεκέλα ή δνκεκέλα δεδνκέλα, ηα νπνία λα κπνξνύλ λα γίλνπλ απηόκαηα θαηαλνεηά θαη 

επεμεξγάζηκα από δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, όπσο είλαη νη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη νη 

επθπείο πξάθηνξεο. O Σεκαζηνινγηθόο Ιζηόο πεξηιακβάλεη ηε ζαθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

λνήκαηνο ησλ πιεξνθνξηώλ, ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ, κε ηε ρξήζε κεηαδεδνκέλσλ 

(κνληέιν RDF) θαη ησλ νληνινγηώλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζεκαζία ησλ κεηαδεδνκέλσλ (γιώζζα 

OWL). Ο όξνο linked data (δηαζπλδεδεκέλα δεδνκέλα) πεξηγξάθεη κία κέζνδν δεκνζηνπνίεζεο 

δνκεκέλσλ δεδνκέλσλ ζην Σεκαζηνινγηθό Ιζηό ώζηε λα είλαη αιιειέλδεηα θαη λα γίλνπλ πην 

ρξήζηκα. Η κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζηηο γλσζηέο ηερλνινγίεο ηνπ Ιζηνύ, όπσο HTTP θαη 

URIs, αιιά αληί λα ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα λα εμππεξεηεί ηζηνζειίδεο γηα ηνπο αλζξώπηλνπο 

αλαγλώζηεο, ηηο επεθηείλεη ώζηε λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κε ηξόπν πνπ λα κπνξνύλ λα 

δηαβαζηνύλ απηόκαηα από ηνπο ππνινγηζηέο. Απηό επηηξέπεη δεδνκέλα από δηαθνξεηηθέο πεγέο 

λα ζπλδένληαη θαη λα κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ.  

Σηελ παξνύζα εξγαζία ζα κεηαηξαπεί ε πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο LPIS (http://lpis.csd.auth.gr) ζε δηαζπλδεδεκέλα δεδνκέλα ζηνλ 

Σεκαζηνινγηθό Ιζηό, κε ρξήζε εξγαιείσλ θαη πξνηύπσλ πνπ είλαη θαζηεξσκέλα δηεζλώο. 

Εργαλεία / Τεχνολογίεσ που θα χρηςιμοποιηθοφν: JAVA ή .NET ή PhP. 

http://lpis.csd.auth.gr/


13. Σεκαζηνινγηθή πεξηγξαθή ππεξεζηώλ ηζηνύ γηα νξζή ζύλζεζε ππεξεζηώλ 

Οη Αξρηηεθηνληθέο Υπεξεζηώλ (SOA - Service Oriented Architecture) βαζίδνληαη ζηνλ 

θαηακεξηζκό ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ πξνζθέξεη κία ππεξεζία ζε κηθξόηεξεο ππεξεζίεο νη 

νπνίεο ζα κπνξνύλ λα είλαη απηόλνκεο αιιά θαη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο. Τέηνηεο 

ππεξεζίεο είλαη νη Υπεξεζίεο Ιζηνύ (Web Services). Οη Υπεξεζίεο Ιζηνύ είλαη ζε ζέζε λα 

παξέρνπλ απιέο ππεξεζίεο απηόλνκα αιιά θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε άιιεο Υπεξεζίεο Ιζηνύ 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ πην ζύλζεηεο ππεξεζίεο. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε παξαπάλσ 

αξρηηεθηνληθή είλαη αλαγθαίν λα κπνξεί θάζε απιή ή ζύλζεηε ππεξεζία λα πεξηγξάθεη 

απνηειεζκαηηθά ηνλ ηξόπν θιήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα αλαδεηεζεί 

θαη λα ζπλδεζεί κε άιιεο ππεξεζίεο κε ζσζηό ηξόπν. Γηα ηνλ ιόγν απηό έρνπλ αλαπηπρζεί 

αξθεηέο γιώζζεο πεξηγξαθήο ππεξεζηώλ ηζηνύ θαη ζύλζεζήο ηνπο, όπσο π.ρ. ε WSDL θαη 

BPEL αληίζηνηρα, νη νπνίεο όκσο βαζίδνληαη ζηελ XML θαη πεξηγξάθνπλ κόλν ζπληαθηηθά ηελ 

ππεξεζία. Ωο επέθηαζε ησλ παξαπάλσ γισζζώλ αλαπηύρζεθαλ γιώζζεο γηα ηε ζεκαζηνινγηθή 

επηζεκείσζε (semantic annotation) ησλ ππεξεζηώλ ηζηνύ πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάθεηαη 

ζεκαζηνινγηθά θαη άξα αθξηβέζηεξα ε ππεξεζία κε ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

Σεκαζηνινγηθόο Ιζηόο, όπσο είλαη ηα κεηαδεδνκέλα RDF θαη νη νληνινγίεο OWL. Παξόια απηά 

ηα ππάξρνληα πξόηππα πεξηγξαθήο ππεξεζηώλ ηζηνύ αγλννύλ θάπνηα νπζηαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγηθήο ζεκαζηνινγίαο ησλ απιώλ θαη ζύλζεησλ ππεξεζηώλ, ηα νπνία 

όκσο είλαη εληειώο απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνύλ «νξζέο» ζύλζεηεο ππεξεζίεο, νη 

νπνίεο εγγπεκέλα ζα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ απξόζθνπηα θαη απνηειεζκαηηθά.  

Σην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο ζα κειεηεζεί ε αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία θαη ζα ππάξμεη 

ζπλεξγαζία κε κεραληθνύο δόκεζεο ζύλζεησλ ππεξεζηώλ ηζηνύ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ ηα 

θαηάιιεια κεηαδεδνκέλα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νξζόηεξε πεξηγξαθή, αλαθάιπςε 

θαη επηινγή κηα ππεξεζίαο ηζηνύ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα ζύλζεζε ππεξεζηώλ. 

Σηε ζπλέρεηα ζα αλαπηπρζεί κηα νληνινγία (σο επέθηαζε ππαξρόλησλ) πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπαξαζηήζεη ηα κεηαδεδνκέλα απηά. 

Εργαλεία / Τεχνολογίεσ που θα χρηςιμοποιηθοφν: XML, RDF, OWL 

14. Using and Extending Thea for Linked Data applications1 

The Semantic Web vision is about creating a web of machine processable data analogous to the 

web of (html) documents and pages we know today. In the last 10 years since the vision was 

first outlined, RDF and OWL specifications were developed for publishing data and ontologies 

respectively on the web. Linked Data (http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html) is an 

initiative to publish and make interconnected data available on the web using open standards 

(RDF). There exist now a large number of interconnected data sources that adhere to the Linked 

Data principles (called the cloud). Thea is an OWL2 library for Prolog (http://ceur-ws.org/Vol-

529/owled2009_submission_43.pdf). It can be used to access, load, query and manipulate 

OWL2 ontologies as Prolog programs and fact databases.  

The proposed work aims a) in developing Prolog libraries that extend Thea to accessing and 

processing Linked data and b) building prototype applications of Linked data utilizing the extra 

semantics that Ontologies provide and the power of Prolog’s rule-based programming paradigm. 

A well-known example of Linked Data is Dbpedia (http://dbpedia.org). 

Εργαλεία / Τεχνολογίεσ που θα χρηςιμοποιηθοφν: Prolog, Thea, OWL. 

 

 

                                                 
1
 Η εξγαζία απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξία. 

http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
http://ceur-ws.org/Vol-529/owled2009_submission_43.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-529/owled2009_submission_43.pdf
http://dbpedia.org/
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15. Αλαθαηαζθεπή Ηζηνηόπνπ Τκήκαηνο Ηηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ΑΠΘ 

Σην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη κία εθ λένπ Ιζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο 

Ιηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ ΑΠΘ. Σε επίπεδν πιεξνθνξίαο γηα ηνλ αλαγλώζηε λα 

ππάξρνπλ επηπιένλ θαη «ρώξνη» αλαθνηλώζεσλ ηεο γξακκαηείαο θαη ησλ δηδαζθόλησλ. Να 

ππάξρεη δηαβαζκηζκέλε πξόζβαζε γηα ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηώλ από κέιε ηνπ Τκήκαηνο. Να 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εκθάληζεο ηνπ ρώξνπ ζε 3 γιώζζεο (Ιηαιηθά, Αγγιηθά θαη Ειιεληθά). Η 

ηζηνζειίδα ζα θηινμελεζεί ζε εμππεξεηεηέο ζην Κέληξν Λεηηνπξγίαο Δηθηύνπ ηνπ ΑΠΘ. Η 

δηάξζξσζε ηνπ ηζηνηόπνπ ζα γίλεη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Επηηξνπή Δηαρείξηζεο 

Ιζηνζειίδαο ηνπ Τκήκαηνο Ιηαιηθήο γιώζζαο θαη θηινινγίαο. 

 

Επηζπκεηά πξνζόληα: Εκπεηξία αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ.  

16.  Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο αλαδήηεζεο εηθόλσλ 

Η πηπρηαθή αθνξά ηελ επέθηαζε ππάξρνπζαο εθαξκνγήο παγθνζκίνπ ηζηνύ, ε νπνία επηηξέπεη 

ζηνλ ρξήζηε ηελ εθηέιεζε εξσηεκάησλ θαη ηελ αλάθηεζε ησλ πην ζρεηηθώλ από κία κεγάιε 

ζπιινγή εηθόλσλ. Τα εξσηήκαηα ηνπ ρξήζηε κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ είηε κε ηε κνξθή 

θεηκέλνπ είηε κέζσ ελδεηθηηθήο εηθόλαο παξαδείγκαηνο. Σθνπόο ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο είλαη 

ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο θαζώο θαη ε θιηκάθσζε ηεο 

ππάξρνπζαο εθαξκνγήο ζε κεγαιύηεξεο ζπιινγέο εηθόλσλ. 

 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Λεπηέξεο Σππξνκήηξνο-Ξηνύθεο, espyromi@csd.auth.gr 

 

Επηζπκεηά πξνζόληα: Γλώζε ηερλνινγηώλ αλάπηπμεο δπλακηθώλ εθαξκνγώλ παγθνζκίνπ ηζηνύ 

(PHP/MySQL) θαη ηερλνινγηώλ web services. Ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Mεραληθήο 

Mάζεζεο.  

17. Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπία ζηε Γηαρείξηζε Εσηθήο Παξαγσγήο 

Σθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο γηα ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο πνζόηεηαο 

παξερόκελεο ηξνθήο ζε θάζε δών κηαο θάξκαο. Η ηξνθή απνηειεί ίζσο ην κεγαιύηεξν θόζηνο 

κηαο επηρείξεζεο δστθήο παξαγσγήο. Κάζε δών όκσο είλαη δηαθνξεηηθό θαη έρεη δηαθνξεηηθέο 

απαηηήζεηο ηξνθήο. Αλ ηνπ δνζεί παξαπάλσ, ην ππόινηπν ελδερνκέλσο λα πεηαρηεί, ελώ αλ ηνπ 

δνζεί ιηγόηεξν, ην δών δελ ζα αλαπηπρζεί όζν ζα κπνξνύζε. Η ηξνθή πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί ζε 

θάζε δών ζα θαζνξίδεηαη από ηελ εθαξκνγή. Ξεθηλώληαο από κηα πξνθαζνξηζκέλε κεξίδα 

θαγεηνύ γηα θάζε δών, έλαο ππάιιεινο κηαο θάξκαο ζα πεξλάεη από θάζε δών θαη ζα 

θαηαγξάθεη κέζσ ηεο εθαξκνγήο αλ ην θαγεηό θαηαλαιώζεθε όιν ή όρη, έηζη ώζηε ε επόκελε 

κεξίδα λα είλαη θαηά θάπνηα γξακκάξηα κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε αληίζηνηρα, κε ζηόρν ηε 

ζηαδηαθή βειηηζηνπνίεζε ηεο ηξνθνδνζίαο. Πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή λα ηξέρεη ζε θηλεηό 

ηειέθσλν θαη λα αλαγλσξίδεη ην θάζε δών κέζσ barcode πνπ ζα ππάξρεη ζην ρώξν δηακνλήο 

ηνπ δώνπ. Υπάξρεη δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο κε θάξκα ηεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο.      

 

Επηζπκεηά πξνζόληα: Εκπεηξία αλάπηπμεο εθαξκνγώλ γηα θηλεηά ηειέθσλα, εκπεηξία κε 

barcodes ή ζπλαθή ηερλνινγία. 

18. Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Μηθξνβηνινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ 

Σηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ κηθξνβηνινγηθώλ εξγαζηεξίσλ. Η βαζηθή κνλάδα πιεξνθνξία ζε ηέηνηα εξγαζηήξηα 

mailto:espyromi@csd.auth.gr


είλαη ηα δείγκαηα, ηα νπνία ζπιιέγνληαη από πειάηεο θαη ππόθεηληαη αλαιύζεηο. Υπάξρεη 

δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο κε κηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην ηεο Γεξκαλίαο. 

 

Επηζπκεηά πξνζόληα: Καιή γλώζε Java, θαιή γλώζε ηερλνινγηώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, γλώζε 

Γεξκαληθήο γιώζζαο.  

19. Μεηα-Αλάιπζε Γεδνκέλσλ Αγγεηνρεηξνπξγηθήο 

Η κεηα-αλάιπζε αθνξά ηελ αλάιπζε πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ αλαιύζεσλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

γίλεη επάλσ ζην ίδην αληηθείκελν (π.ρ. ηελ αληίδξαζε αζζελώλ ζε θάπνηα θαξκαθεπηηθή αγσγή 

ή ζε θάπνην είδνο εγρείξηζεο). Σηόρνο ηεο είλαη ε εμαγσγή επξύηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ από όηη 

ε επί-κέξνπο κειέηεο ζα κπνξνύζαλ, έρνληαο όκσο ζπλήζσο πξόζβαζε κόλν ζηα απνηειέζκαηα 

ησλ κειεηώλ απηώλ θαη όρη ζηα δεδνκέλα ηνπο (π.ρ. γηα ιόγνπο ηδησηηθόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ). 

Πξόζθαηα απηό ην είδνο αλάιπζεο έρεη κεγάιε απήρεζε ζηελ Ιαηξηθή. Σηόρνο ηεο πηπρηαθήο 

είλαη ε κειέηε θαη θαηαλόεζε απηνύ ηνπ είδνπο ηεο αλάιπζεο θαη ε εθαξκνγή ηεο ζε έλα 

ζύλνιν επί-κέξνπο κειεηώλ αγγεηνρεηξνπξγηθήο ζε ζπλεξγαζία κε θιηληθή ηεο Θεζζαινλίθεο.  

 

Επηζπκεηά πξνζόληα: Ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ.  

20. Μάζεζε από Γεδνκέλα Πνιιαπιώλ Δηηθεηώλ (πνιιά ζέκαηα) 

Δεδνκέλα πνιιαπιώλ εηηθεηώλ (multi-label data), νλνκάδνπκε ηα δεδνκέλα εθείλα ηα νπνία 

έρνπλ ζεκαλζεί κε κία ή παξαπάλσ εηηθέηεο (labels ή tags) από έλα πεπεξαζκέλν ζύλνιν 

εηηθεηώλ. Τα δεδνκέλα απηά δηαθέξνπλ από ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην θιαζηθό 

πξόβιεκα ηεο ηαμηλόκεζεο (classification), όπνπ θάζε δεδνκέλν αλήθεη ζε κία θαη κόλν θιάζε 

από έλα πεπεξαζκέλν ζύλνιν θιάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, πνιιά ηξαγνύδηα ησλ Scorpions ζα 

κπνξνύζαλ λα ζεκαλζνύλ ηόζν κε ηελ εηηθέηα «ξνθ», όζν θαη κε ηελ εηηθέηα «κπαιάληα», 

αιιά θαη κε πνιιέο άιιεο εηηθέηεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αθνξνύλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

θνκκαηηνύ, ηε γιώζζα ησλ ζηίρσλ, ηα κνπζηθά όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ζύλζεζε, 

θ.α. Τα ηειεπηαία ρξόληα, ε κάζεζε από δεδνκέλα πνιιαπιώλ εηηθεηώλ (multi-label learning) 

είλαη έλα πξόβιεκα πνπ παξνπζηάδεη πνιύ κεγάιν ελδηαθέξνλ, επεηδή αλαθύπηεη ζε πνιιέο 

ελδηαθέξνπζεο εθαξκνγέο όπσο ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ θεηκέλνπ (ηζηνζειίδεο, άξζξα ζε 

blogs, θ.α.), βηνινγηθώλ δεδνκέλσλ (ιεηηνπξγία πξσηετλώλ), εηθόλσλ (ζεκαζηνινγηθή 

ζήκαλζε) θαη κνπζηθήο (ηαμηλόκεζε ηξαγνπδηώλ ζε ζπλαηζζήκαηα). Η αλαγθαηόηεηα ρξήζεο 

ηερληθώλ κάζεζεο νθείιεηαη θπξίσο ζην όηη νη ζπιινγέο δεδνκέλσλ (εηθόλσλ, κνπζηθήο, 

θεηκέλσλ, βηνινγηθώλ δεδνκέλσλ θηι.) έρνπλ ζηηο κέξεο καο πνιύ κεγάιν κέγεζνο, θαη ε 

ρεηξνθίλεηε ζήκαλζε ηνπο κε εηηθέηεο έρεη κεγάιν ρξνληθό θαη νηθνλνκηθό θόζηνο. 

Απαηηνύληαη ινηπόλ ηερληθέο πνπ από έλα κηθξό ζύλνιν δεδνκέλσλ, γηα ην νπνίν νη εηηθέηεο 

είλαη γλσζηέο, καζαίλνπλ έλα κνληέιν, ην νπνίν κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα παξάγεη απηόκαηα ηηο 

εηηθέηεο γηα ηα ππόινηπα δεδνκέλα, ηα νπνία δελ έρνπλ ζεκαλζεί.  

 

Η νκάδα Μεραληθήο Μάζεζεο θαη Αλαθάιπςεο Γλώζεο (http://mlkd.csd.auth.gr) έρεη 

αλαπηύμεη ζε γιώζζα Java ην ινγηζκηθό Mulan (http://mulan.sourceforge.net), έλα αλνηρηνύ 

θώδηθα ινγηζκηθό γηα κάζεζε από δεδνκέλα πνιιαπιώλ εηηθεηώλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

δηεζλώο από εξεπλεηέο αιιά θαη από απινύο ρξήζηεο εξγαιείσλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ. 

 

Σην παξαπάλσ πιαίζην, πξνηείλνληαη νη εμήο πηπρηαθέο εξγαζίεο: 

α. Οπηηθνπνίεζε εηηθεηώλ 

Σηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε επέθηαζε ηνπ Mulan κε δπλαηόηεηεο νπηηθνπνίεζεο θάπνησλ 

ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ εηηθεηώλ θαζώο θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ εηηθεηώλ ζε έλα 

ζύλνιν δεδνκέλσλ πνιιαπιώλ εηηθεηώλ. Θα πξέπεη λα κειεηεζνύλ νη ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ 

http://mlkd.csd.auth.gr/
http://mulan.sourceforge.net/


ζπλήζσο κεηαμύ ησλ εηηθεηώλ, λα αλαπηπρζεί θώδηθαο ππνινγηζκνύ ηνπο, λα γίλεη έξεπλα σο 

πξνο ηνλ θαιύηεξν ηξόπν νπηηθνπνίεζεο ηνπο, π.ρ. κέζσ ελόο δηζδηάζηαηνπ ρξσκαηηθνύ πίλαθα 

γηα δπαδηθέο ζρέζεηο ή κέζσ ελόο γξάθνπ γηα ηεξαξρηθέο ζρέζεηο, θαη ηέινο λα πινπνηεζνύλ 

απηνί νη ηξόπνη νπηηθνπνίεζεο. Επίζεο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ θαη νπηηθνπνηήζεηο 

ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ εηηθεηώλ, όπσο αξηζκόο παξαδεηγκάησλ αλά εηηθέηα θαη αλα 

ζπλδπαζκό εηηθεηώλ. 

 

Επηζπκεηά πξνζόληα: Καιή γλώζε αλάπηπμεο εθαξκνγώλ κε γξαθηθά ζε Java. Ελδηαθέξνλ γηα 

ηηο πεξηνρέο ηεο κεραληθήο κάζεζεο θαη ηεο εμόξπμεο δεδνκέλσλ.  

β. Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο ηνπ Mulan 

Ο ζηόρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη αθελόο ε επέθηαζε ηνπ Mulan κε έλα command-line 

interface (CLI) θαη αθεηέξνπ ε βειηίσζε ηνπ εζσηεξηθνύ ηξόπνπ αλαπαξάζηαζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. Τν CLI ζα επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ κάζεζεο, ηελ εθαξκνγή ησλ 

κνληέισλ πνπ πξνθύπηνπλ γηα πξόβιεςε ζε λέα δεδνκέλα, θαη ηελ εκθάληζε ζηαηηζηηθώλ 

ζηνηρείσλ γηα έλα ζύλνιν δεδνκέλσλ. Θα ήηαλ θαιό λα δηεξεπλεζνύλ νη επηινγέο (α) ηεο 

ρξήζεο έηνηκεο βηβιηνζήθεο Java γηα θαηαζθεπή CLI (π.ρ. http://commons.apache.org/cli) θαη 

(β) ηεο αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλνπ interface από ην κεδέλ. Σηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα 

πινπνηεζεί ην interface, θάηη πνπ ζα επηηξέςεη ηε ρξήζε ηνπ Mulan θαη από απινύο ρξήζηεο 

πνπ δελ γλσξίδνπλ ηε γιώζζα Java γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ σο βηβιηνζήθε. Η εζσηεξηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ απηή ηε ζηηγκή βαζίδεηαη ζε έλα αληηθείκελν θιάζεο ηεο 

βηβιηνζήθεο Weka γηα όιεο ηηο κεηαβιεηέο, ελώ ζα ήηαλ πην απνδνηηθό αλ αιιάμεη ζην πιαίζην 

ηεο εξγαζίαο απηήο θαη ρξεζηκνπνηεί δύν αληηθείκελα ηεο θιάζεο απηήο, έλα γηα ηηο κεηαβιεηέο 

εηζόδνπ θαη έλα γηα ηηο κεηαβιεηέο εμόδνπ. 

  

Επηζπκεηά πξνζόληα: Πνιύ θαιή γλώζε Java.  

γ. Απηόκαηε θαηεγνξηνπνίεζε κεγάισλ ζπιινγώλ εγγξάθσλ 

Σηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε επέθηαζε ηνπ Mulan κε αιγνξίζκνπο ηεο πξόζθαηεο βηβιηνγξαθίαο 

γηα θαηεγνξηνπνίεζε κεγάισλ ζπιινγώλ εγγξάθσλ. Σπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα πινπνηεζνύλ 

ηερληθέο βαζηζκέλεο θπξίσο ζηνλ αιγόξηζκν ησλ πιεζηέζηεξσλ γεηηόλσλ θαη ζηνλ αθειή 

ηαμηλνκεηή Bayes, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζε πξόζθαηεο επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο.  

 

Επηζπκεηά πξνζόληα: Πνιύ θαιή γλώζε Java. Ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο κεραληθήο 

κάζεζεο. 

δ. Αλάπηπμε αιγνξίζκσλ κάζεζεο πνιιαπιώλ εηηθέησλ 

Σηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε επέθηαζε ηνπ Mulan κε λένπο αιγνξίζκνπο ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαη 

πεηξακαηηζκό κε ζηόρν ηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία.  

 

Επηζπκεηά πξνζόληα: Πνιύ θαιή γλώζε Java. Ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο κεραληθήο 

κάζεζεο. 

 

 

Θέμαηα κ. Γ. Βράκα 

http://commons.apache.org/cli


21. Σπγθξηηηθή Μειέηε θαη Πηινηηθή Δθαξκνγή Δξγαιείσλ Σρεδηαζκνύ Δλεξγεηώλ 
ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία  

Η πηπρηαθή εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ κειέηε ελόο αξηζκνύ γξαθηθώλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ Σρεδηαζκνύ Ελεξγεηώλ (Planning) θαη ηελ 

επίιπζε ηνπο. Σηα εξγαιεία απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα: PDDL Studio, itSimple θαη ην 

VLEPPO. Σηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο ζα πξέπεη λα γίλεη κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ 

ζπζηεκάησλ απηώλ (ελδερνκέλσο θαη άιισλ), λα θαηαγξαθνύλ νη δπλαηόηεηεο, ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο θαη λα γίλεη θαη κηα πεηξακαηηθή κειέηε ηεο 

επρξεζηίαο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Τερλεηή Ννεκνζύλε ηνπ 4
νπ

 

εμακήλνπ. Απαηηείηαη θαιό ππόβαζξν γλώζεσλ ζε ΤΝ θαη πνιύ θαιή γλώζε Αγγιηθώλ. 

22. Υινπνίεζε Μεζόδσλ Τερλεηήο Ννεκνζύλεο γηα ηελ Απνηξνπή κε 
Δμνπζηνδνηεκέλεο Πξόζβαζεο ζε Δπαίζζεηα Γεδνκέλα  

Η δηπισκαηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεη κειέηε ζηελ πεξηνρή ηεο Ειέγρνπ Σπκπεξαζκάησλ 

(Inference Controls), ε νπνία αζρνιείηαη κε κεζόδνπο απνηξνπήο ηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ 

γηα πξνζσπηθά δεδνκέλα αηόκσλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, κέζσ ζηαηηζηηθώλ παξαηεξήζεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα πινπνηεζνύλ αιγόξηζκνη 

βειηηζηνπνίεζεο θαη αλαδήηεζεο, νη νπνίνη κεηαβάιινπλ ηνπο πίλαθεο ειέγρνπ πξόζβαζεο ζε 

βάζεηο δεδνκέλσλ, ώζηε λα κεησζεί ή λα εμαιεηθζεί ε δπλαηόηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ 

γηα δεδνκέλα ζηα νπνία ν ρξήζηεο δελ ζα έπξεπε λα έρεη πξόζβαζε. Απαηηείηαη θαιό ππόβαζξν 

γλώζεσλ ζε ΤΝ θαη πνιύ θαιή γλώζε πξνγξακκαηηζκνύ ζε C/C++ ή JAVA. 

23. Αλάπηπμε Γξαθηθνύ Δξγαιείνπ Απεηθόληζεο θαη Σπγγξαθήο Πξνβιεκάησλ 
Ηεξαξρηθνύ Σρεδηαζκνύ Γηθηύσλ Γηεξγαζηώλ (HTN) 

Η δηπισκαηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο VLEPPO θαη ηελ επέθηαζε 

ηνπ ζε πξνβιήκαηα Ιεξαξρηθνύ Σρεδηαζκνύ Δηθηύσλ Δηεξγαζηώλ (Hierarchical Task Network 

Planning). Τν εξγαιείν πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα πξέπεη λα δίλεη ζηνλ ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα 

γξαθηθήο απεηθόληζεο πξνβιεκάησλ ζρεδηαζκνύ (HTN), ηε ζύλζεζε λέσλ πξνβιεκάησλ, 

ρξεζηκνπνηώληαο έηνηκα ζπζηαηηθά θαη παιηά πξνβιήκαηα, θαζώο θαη ηελ επίιπζε ηνπο 

ρξεζηκνπνηώληαο θάπνηνλ εμσηεξηθό HTN ζρεδηαζηή. Απαηηείηαη γλώζε ησλ αξρώλ ηνπ 

Σρεδηαζκνύ Ελεξγεηώλ θαη θαιή γλώζε ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Java. 

24. Υινπνίεζε Παηγλίνπ Γύν Αληηπάισλ (Computer Game) κε ρξήζε ηερληθώλ 
Τερλεηήο Ννεκνζύλεο 

Η πηπρηαθή εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ελόο παηρληδηνύ ππνινγηζηή (computer game) 

ζε JAVA. Τν παηρλίδη ζα είλαη ην "Cold War: CIA vs KGB", ιεπηνκέξεηεο γηα ην νπνίν 

κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζην http://www.boardgamegeek.com/boardgame/24742 

Η πηπρηαθή εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγήο ζε JAVA ε νπνία ζα πινπνηεί ηνπο 

θαλόλεο παηρληδηνύ θαη ηε δπλαηόηεηα λένπ παηρληδηνύ κε δύν παίθηεο (αλζξώπνπο). Σηε 

ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί θαη ε δπλαηόηεηα παηρληδηνύ ελόο αηόκνπ ελάληηα ζηνλ 

ππνινγηζηή. Ο εηθνληθόο παίθηεο (ππνινγηζηήο) ζα πξέπεη λα επηιέγεη ηελ θίλεζε ηνπ κε βάζε 

ηνλ αιγόξηζκν Alpha – Beta θαη θαηάιιειεο επξηζηηθέο ζπλαξηήζεηο. Απαηηείηαη θαιό 

ππόβαζξν γλώζεσλ ζε ΤΝ θαη πνιύ θαιή γλώζε πξνγξακκαηηζκνύ ζε JAVA. 

25. Υπήξεζίεο ηζηνύ θαη ζεκαζηνινγηθόο ηζηόο ζε έμππλα πεξηβάιινληα (πνιιά 
ζέκαηα)  

Οη Υπεξεζίεο Ιζηνύ (Web Services) θαη ν Σεκαζηνινγηθόο Ιζηόο (Semantic Web) είλαη δύν από 

ηηο πιένλ αλεξρόκελεο ηερλνινγίεο ζην ζύγρξνλν Παγθόζκην Ιζηό. Οη ηερλνινγίεο ηνπ 

Σεκαζηνινγηθνύ Ιζηνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο Υπεξεζίεο, επηηξέπνπλ ηελ απηόκαηε (από ηνλ 

ππνινγηζηή) ηαπηνπνίεζε, εύξεζε θαη ζύλζεζε Υπεξεζηώλ. Γηα παξάδεηγκα, νη ππεξεζίεο 

http://www.boardgamegeek.com/boardgame/24742


εύξεζεο, θξάηεζεο αεξνπνξηθνύ εηζηηεξίνπ, μελνδνρείνπ, θαη ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ γηα έλα 

ηαμίδη κπνξνύλ λα γίλνπλ απηόκαηα, ρσξίο ηελ ελδηάκεζε επέκβαζε ρξήζηε. Έλα δεκνθηιέο 

πεδίν εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ είλαη ηα Έμππλα Πεξηβάιινληα (ή Πεξηβάιινληα Δηάρπηεο 

Ννεκνζύλεο – Ambient Intelligence), όπνπ ππάξρεη αλάγθε γηα δηαθξηηηθή επαθή αλζξώπνπ-

ππνινγηζηή. Εδώ ε απηόκαηε ζύλζεζε ππεξεζηώλ κπνξεί λα παξέρεη γηα παξάδεηγκα 

απηνκαηηζκνύο όπσο ε ελεξγνπνίεζε θαηάιιεισλ ζπζθεπώλ αλάινγα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο θαη ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Οη ζρεηηθέο κε ηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή απηή, 

δηπισκαηηθέο εξγαζίεο πνπ αθνινπζνύλ, βαζίδνληαη ζε ππάξρνπζεο ππνδνκέο[1], πνπ 

πεξηιακβάλνπλ πξόζβαζε ζε δεδνκέλα αηζζεηήξσλ θαη νξγάλσλ δξάζεο ζε έμππλνπο ρώξνπο. 

 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Θάλνο Σηαπξόπνπινο, athstavr@csd.auth.gr  

 

[1] Υπάξρνπζεο εθαξκνγέο - http://lpis.csd.auth.gr/people/thanosgstavr/development.html 

α. Σύζηεκα αλαθάιπςεο θαη ηαπηνπνίεζεο Σεκαζηνινγηθώλ Υπεξεζηώλ 

Τν ππνζύζηεκα αλαθάιπςεο ζα βαζίδεηαη ζην πξόηππν WS-Discovery (Θα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

WS-Discovery Java API). Τν ππνζύζηεκα ηαπηνπνίεζεο απνηειεί επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο Kestrel  (Web Application). Καιή γλώζε Java, επηζπκεηή γλώζε Web framewroks. 

β. Σύζηεκα απηόλνκεο ζύλζεζεο Σεκαζηνινγηθώλ Υπεξεζηώλ Ηζηνύ 

Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ ππάξρνληα εξγαιεία βαζηζκέλα ζηελ ηαπηνπνίεζε ππεξεζηώλ θαη ζην 

ζρεδηαζκό ελεξγεηώλ (Planning). Απαηηείηαη θαιή γλώζε Java θαη ΤΝ. 

γ. Android εθαξκνγή γηα Έμππλν πεξηβάιινλ 

Η εθαξκνγή ζα ελεκεξώλεη ην έμππλν πεξηβάιινλ γηα ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε κέζσ 

ησλ αηζζεηήξσλ ηεο (γπξνζθόπην, GPS, θάκεξα-Barcode scanner). Τα δεδνκέλα απηά ζα 

ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ παξνρή απηόκαηηζκώλ (κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζύλζεζεο ππεξεζηώλ 

ηζηνύ). Απαηηείηαη θαιή γλώζε Java, επηζπκεηή γλώζε Android SDK. 

 

 

Πρόηαζη Θέμαηος Πηστιακής από Φοιηηηές 
 

Ο θνηηεηήο κπνξεί λα πξνηείλεη ζέκα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο/εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Εξγαζηεξίνπ ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ αληίζηνηρν 

θαζεγεηή.  

 

 

Οι ενδιαθεπόμενοι να αποζηείλοςν email ζηο group LPIS lpis-ai@googlegroups.com  

επιζςνάπηονηαρ: α) ζύνηομο βιογπαθικό ζημείυμα, β) αναλςηική βαθμολογία, γ) ππόζθαηη 

θυηογπαθία, και δ) λίζηα με ηα θέμαηα για ηα οποία ενδιαθέπονηαι, ηαξινομημένη ζε ζειπά 

πποηίμηζηρ (μέσπι 8 θέμαηα), π.σ. 8,25γ, 20α,20β, 1, 16, 17.  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνπο 

επηβιέπνληεο. 

Πεπιζζόηεπερ λεπηομέπειερ για ηα επεςνηηικά ενδιαθέπονηα ηυν ομάδυν εςθςών ζςζηημάηυν και 

επεξεπγαζίαρ γνώζηρ (ISKP) και μησανικήρ μάθηζηρ και ανακάλςτηρ γνώζηρ (MLKD) θα βπείηε 

ζηιρ διεςθύνζειρ http://iskp.csd.auth.gr και http://mlkd.csd.auth.gr ανηίζηοισα.  

Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζευν: 19/10/2012. Ανακοίνυζη αναθέζευν 22/10/2012.  
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