ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
Ολοκλήρωσαν την Διδακτορική τους Διατριβή και ορκίσθηκαν ήδη οι κάτωθι:
Έτος 1997:
1) Χρήστος Μακρής
ΘΕΜΑ: «Βασικές Δομές Δεδομένων και η εφαρμογή τους στην Υπολογιστική Γεωμετρία
και στην Ανάκτηση Πληροφορίας».
2) Νεκτάριος Κίτσιος
ΘΕΜΑ: «Τεχνικές για Προβλήματα Υπολογισμού γεωμετρικών Τομών».
3) Παναγιώτης Μποζάνης
ΘΕΜΑ: «Νέα Αποτελέσματα στις Δομές Δεδομένων της Υπολογιστικής Γεωμετρίας και
της Ανάκτηση Πληροφορίας».
4) Σπύρος Συρμακέσης
ΘΕΜΑ: «Βελτιστοποίηση Χώρου και Χρόνου σε Δομές και Προβλήματα Υπολογιστικής
Γεωμετρίας στον Πολυδιάστατο Χώρο».
Έτος 1998:
5) Γεωργία Παναγοπούλου
ΘΕΜΑ: «Μελέτη και Ανάπτυξη Πολυδιάστατων Δομών Δεδομένων και Δομών για
Πολυδιάστατα Χωροταξικά Δεδομένα».
Έτος 2002:
6) Σπυρίδων Σιούτας
ΘΕΜΑ: «Αποδοτικοί αλγόριθμοι και βελτιωμένες τεχνικές αναζήτησης χωρικής,χρονικής
και χωρο-χρονικής πληροφορίας».
Έτος 2003:
7) Δημήτριος Πρέντζας
ΘΕΜΑ: "Ευφυή Υβριδικά Συστήματα με Τμηματοποίηση".
8) Γεώργιος Λαγογιάννης
ΘΕΜΑ: «Δενδρικές Δομές Εύρεσης σε Μηχανή Τυχαίας Προσπέλασης και Μηχανή
Δεικτών».
9) Βασίλης Βασιλειάδης
ΘΕΜΑ: «Προσαρμοζόμενη Ανάκτηση Πληροφορίας σε Πολλαπλά Επίπεδα»
Έτος 2004:
10) Κων/νος Τσίχλας
ΘΕΜΑ: «Αποδοτικές Δομές Εύρεσης & Εφαρμογές τους»
11) Τσακνάκης Ιωάννης
ΘΕΜΑ: «Αποτελεσματική Αλγόριθμοι και Τεχνικές για την υλοποίηση συστημάτων
πολυμέσων»
Έτος 2005:
12) Τζήμας Ιωάννης
ΘΕΜΑ: «Βελτίωση Απόδοσης και Αποτελεσματικές Σχεδιαστικές Λύσεις για Εφαρμογές
Παγκόσμιου Ιστού»
13) Ρήγκου Μαρία
ΘΕΜΑ: «Αποδοτικοί Αλγόριθμοι Εξατομίκευσης Βασισμένοι σε Εξόρυξη Γνώσης από
Δεδομένα Χρήσης Web»
14) Μαρκέλλου Πηνελόπη
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ΘΕΜΑ: «Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης στο Διαδίκτυο»
15) Σακκόπουλος Βαγγέλης
ΘΕΜΑ: «Αποδοτκοί Αλγόριθμοι και Προσαρμοστικές Τεχνικές Διαχείρισης Δικτυακών
Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού»
Έτος 2006:
16) Κουρής Ιωάννης
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή τεχνικών Data Mining σε συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου»
17) Παναγής Ιωάννης
ΘΕΜΑ: «Δομές Δεδομένων για τη διαχείριση συμβολοσειρών και τη διαχείριση
πληροφορίας σε δικτυο κεντρικά πληροφοριακά συστήματα».
Έτος 2007:
18) Κατερίνα Περδικούρη
ΘΕΜΑ: «Αλγόριθμοι διαχείρισης και Ανάλυσης Ακολουθιών Βιολογικών Δεδομένων με
εφαρμογή σε προβλήματα Βιοπληροφορικής».
19) Δημήτρης Σοφοτάσιος
ΘΕΜΑ : «Δενδρικές δομές διαχείρισης πληροφορίας και βιομηχανικές εφαρμογές».
Έτος 2009:
20) Ευάγγελος Θεοδωρίδης
ΘΕΜΑ : «Αποδοτική Διαχείριση Κειμενικής Πληροφορίας: Δεικτοδότηση, Αποθήκευση,
Επεξεργασία και Εφαρμογές».
Έτος 2010:
21) Κροτοπούλου Αικατερίνη
ΘΕΜΑ : «Αποδοτική οργάνωση και διαχείριση πολυδιάστατων αντικειμένων για την α
νακάλυψη γνώσης».
22)Καρούσος Νίκος
ΘΕΜΑ: «Υποστήριξη ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου προσανατολιζόμενες σε υπηρεσίες :
μια προσέγγιση στο χώρο των ανοικτών συστημάτων υπερμέσων ».
Έτος 2012:
28) Φαλιάγκα Ευανθία
ΘΕΜΑ : «Εξόρυξη γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό και Εφαρμογές σε Συστήματα Συστάσεων»
Επίβλεψη Υποψηφίων Διδακτόρων:
1) Κατσίμπα Θεοδώρα
2) Μάρκελλος Κων/νος
3) Βιέννας Μανώλης
4) Κοντόπουλος Σταύρος
5) Λιβαθινός Νίκος
6) Πάσχου Μερσίνη
7) Σουρλά Έφη
Διδάκτορες με Ακαδημαϊκή Καριέρα
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1) Μποζάνης Παναγιώτης (Λέκτορας, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
2) Συρμακέσης Σπυρίδων (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη
Διοίκηση και Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου)
3) Μακρής Χρήστος (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής,
Πανεπιστήμιο Πατρών)
4) Λαγογιάννης Γεώργιος (Λέκτορας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
5) Σπυρίδων Σιούτας (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Πληροφορικής Ιονίου
Πανεπιστημίου)
6) Πρέντζας Δημήτρης (Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας).
7) Βασίλης Βασιλειάδης (Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Μεσολογγίου).
8) Τσίχλας Κωνσταντίνος (Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ)
9) Τσακνάκης Γιάννης (Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Μεσολογγίου).
10) Τζήμας Γιάννης (Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Μεσολογγίου).
11) Δημήτρης Σοφοτάσιος (Ερευνητής Ε.Α.Ι.Τ.Υ.)
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ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α

Κωδ.

Τίτλος

Συγγραφέας

1.

06044

Μοντέλα
ευχρηστίας
ηλεκτρονικού εμπορίου

για

συστήματα

2.

06045

Τεχνική
αξιολόγησης
συστημάτων

3.

06060

4.

06066

Ανασκόπηση δομών δεδομένων πάνω στο
RAM μοντέλο
Τεχνικές εξάλειψης κατανεμημένης
πολυπλοκότητας (amortization) και
εφαρμογή τους στη σχεδίαση persistent
(purely functional) δομών δεδομένων

διαδραστικών

Ημ/νία

Περίληψη

Μαρκέλλου Πηνελόπη

2000

Ρήγκου Μαρία

2000

Αντικείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας είναι να ορισθεί η έννοια της
ευχρηστίας και να εξετασθεί πως επηρεάζει τις εφαρμογές
ηλεκτρονικού
εμπορίου.
καταστήματος
(προδιαγραφές,
αρχιτεκτονική). Και η αξιολόγηση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου
(ελληνικά ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία).
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις υπάρχουσες τεχνικές αξιολόγησης
της ευχρηστίας στα διαδραστικά συστήματα λογισμικού. Αρχικά
αναλύεται η έννοια της ευχρηστίας και της αξιολόγησης στον κύκλο
ζωής ενός συστήματος και παραθέτονται γενικές αρχές και οδηγίες που
αφορούν στον εργονομικό σχεδιασμό του περιβάλλοντος διεπαφής, τη
σχεδίαση εικονιδίων και στα θέματα που άπτονται της σχεδίασης στο
περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού Πληροφοριών. Ακολουθεί η
περιγραφή των τεχνικών αξιολόγησης χωρισμένων σε δύο βασικές
κατηγορίες ανάλογα με το στάδιο του κύκλου ζωής κατά το οποίο
εφαρμόζονται: σχεδιασμός και υλοποίηση. Σε επόμενη ενότητα η
εργασία εστιάζεται στην οικογένεια GOMS και σε καθένα από τα
μοντέλα που την αποτελούν και ολοκληρώνεται με τη συγκριτική
αξιολόγηση των τεχνικών που παρουσιάστηκαν.

Λαγογιάννης Γεώργιος

2000

Σιούτας Σπυρίδων

2000

Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση δομών δεδομένων πάνω στο
Ram μοντέλο.
Μελέτη προβλημάτων δυναμικών δεδομένων για τα οποία ήταν
γνωστές μόνο κατανεμημένες λύσεις. Οι τελευταίες μετατρέπονται σε
χειρότερης περίπτωσης λύσεις χρησιμοποιώντας σαν ενιαίο πλαίσιο
στήριξης τα λεγόμενα «peddle games». Αυτά τα συνδυαστικά
παιχνίδια μεταξύ δύο παιχτών τυποποιούνται με τρόπο ώστε οι
στρατηγικές νίκης να μεταφράζονται σε worst case αλγορίθμους πάνω
σε δομές δεδομένων.
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5.

06500

Τεχνικές για data mining το web

Ρούσσος Αθανάσιος

2001

6.

06501

7.

06653

8.

06642

Σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου,
αντικειμενοστραφούς εργαλείου
διαχείρισης δικτύου δεδομένων και
υπηρεσιών και υλοποίηση ενός
στοιχειώδους πρωτοτύπου
Πλεοναστικά συστήματα αρίθμησης και
εφαρμογές
Θέματα
ασφαλείας
σε
συστήματα
ηλεκτρονικού εμπορίου

9.

06796

Θεοδωρόπουλος
Θεόδωρος

2001

Τσίχλας Κωνσταντίνος

2002

Καρατζάς Εμμανουήλ

2002

Πράσινος Γρηγόριος

2002

10.

06800

Χρονόπουλος
Θεμιστοκλής

2002

Ανάπτυξη μοντέλων και ανάλυση της απόδοσης συστημάτων
ηλεκτρονικού Επιχειρείν στο διαδίκτυο

11.

06836

Μουντρουίδου Πολυξένη

2002

Προσαρμοστικό Περιβάλλον Μάθησης για
Εικονικό Πανεπιστήμιο :
"Επισκόπηση και ανάλυση προσαρμοστικών
υπερμέσων & τεχνικών
εύρεσης - μοντελοποίησης πληροφορίας"
Τεχνικές ανάκτησης πληροφορίας και
εφαρμογές τους στη σχεδίαση
προσαρμόσιμων συστήματων υπερμέσων
Πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες
αναγνώρισης και σύνθεσης ομιλίας

Σακκόπουλος Ευάγγελος

2002

Μελέτη της συμπεριφοράς του προτύπου συμπίεσης ακολουθιών
εικόνων MPEG-4 εφαρμόζοντας διάφορους μετασχηματισμούς σε
τετραγωνικές περιοχές.
Μελέτη και κριτική παρουσίαση των ερευνητικών τεχνικών που
αποτελούν τις σύγχρονες επιστημονικές κατευθύνσεις για το
σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός βασισμένου στο WEB εικονικού
πανεπιστημιακού περιβάλλοντος εκπαίδευσης.

12.

06886

13.

06888

Κάντα Ασπασία

2002

Σύνοψη της δουλειάς που έχει γίνει πάνω στην ανάπτυξη
προσαρμόσιμων Συστημάτων Υπερμέσων.

14.

06889

Λάζαρης Χρήστος

2003

15.

Τεχνικές Συμπίεσης Κειμένων και Δομών
Δεικτοδότησης

Πετρίδης Νικόλαος

2003

16.

Η εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών
Πληροφοριών (GIS) στο σχεδιασμό και τη
διαχείριση δικτύων κοινής ωφέλειας

Γρατσιάς Κωνσταντίνος

2003

Ιστορική αναδρομή στις προσπάθειες της επιστημονικής κοινότητας
όσον αφορά στην αναγνώριση και σύνθεση ομιλίας και παρουσίαση
των πλεονεκτημάτων της χρήσης τεχνολογιών αυτών καθώς και τις
προοπτικές τους.
Εξέταση πρόσφατης δημοσίευσης των Grossi & Vitter σχετικά με τη
συμπίεση suffix arrays και της δυνατότητας αναζήτησης κάποιου
συγκεκριμένου προτύπου που προσφέρουν.
Ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο θα συμβάλλει αποφασιστικά στη
συντήρηση των υπογείων δικτύων ύδρευσης εντοπίζοντας έγκαιρα τις

Υλοποίηση και Πειραματική Αξιολόγηση του
Αλγορίθμου Διαχωρισμού
Επίπεδων Γραφημάτων και Εφαρμογών του
Μοντέλα και ανάλυση της απόδοσης
συστημάτων ηλεκτρονικού
Επιχειρείν στο διαδίκτυο
Σχεδίαση Χρονοπρογραμματιστή Πακέτων
για Δίκτυα ΑΤΜ Υψηλής Ταχύτητας

Ανάπτυξη τεχνικών για data mining του World Wide Web. Ένα
περιβάλλον ικανό να παρέχει πληροφορία και άλλες πηγές εφαρμογών
σε εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο το κόσμο.
Μελέτη των βασικών στοιχείων σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης δικτύου δεδομένων και υπηρεσιών και
υλοποίηση των πρώτων βημάτων του.

Παρουσίαση κύριων θεμάτων ασφάλειας σε ένα σύστημα
ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσα από το πρίσμα μιας πραγματικής,
λειτουργικής εφαρμογής.
Μελέτη συγκεκριμένης κατηγορίας δικτύων, τα επονομαζόμενα
επίπεδα δίκτυα, που εμφανίζονται σε πολλές πρακτικές εφαρμογές
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17.

Αποδοτικές
Συνενωτικά
Συνδεδεμένες Λίστες

18.

19.

Διαχρονικές

Παναγής Ιωάννης

2004

Προηγμένες μέθοδοι και τεχνικές
για την αποδοτική λειτουργία
συστημάτων με χρήση Υπηρεσιών
Διαδικτύου (Web Services)»

Αδαμοπούλου Πούλια

2005

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ

Θεοδωρίδης Ευάγγελος

2005

επιδράσεις που αυτά υφίστανται από τη σεισμικότητα και τους
περιβαλλοντικούς παράγοντες της περιοχής στην οποία βρίσκονται.
Το πρόβλημα της διατήρησης Συνενωτικά Διαχρονικών Συνδεδεμένων
Λιστών, συνίσταται στην υποστήριξη σε μια λίστα L, των πράξεων,
push(x,L), inject(x,L), pop(x,L), eject(x,L), catenate(L1, L2). Οι
πράξεις αυτές ενώ είναι τετριμμένες για την περίπτωση που η λίστα
είναι «εφήμερη» (δηλαδή δεν αποθηκεύονται οι εκδόσεις της δομής),
παρουσιάζουν σημαντική δυσκολία στην περίπτωση που η λίστα
πρέπει να γίνει διαχρονική και συγκεκριμένα συνενωτικά διαχρονική.
Η μελέτη των συγκεκριμένων δομών δεδομένων είναι ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα γιατί ενώ πρόκειται για εξαιρετικά απλές δομές
δεδομένων, η αποδοτική μετατροπή τους σε συνενωτικά διαχρονικές
ήταν αντικείμενο μακροχρόνιας έρευνας. Στα πλαίσια της εργασίας,
παρουσιάζονται οι σημαντικότερες τεχνικές που έχουν προταθεί, με
την πολυπλοκότητα των πράξεων να λαμβάνεται τόσο στην
επιμερισμένη (amortized) όσο και στην χειρότερη περίπτωση.
Στη διπλωματική, παρουσιάζεται μια μελέτη και κριτική παρουσίαση
των ερευνητικών τεχνικών που αποτελούν τις σύγχρονες
επιστημονικές κατευθύνσεις για την αποδοτική λειτουργία
συστημάτων με χρήση Yπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services).
Μεγάλο μέρος των τεχνικών που παρουσιάζονται εστιάζουν στη
βελτίωση του προτύπου UDDI με σκοπό την αποδοτικότερη
δημοσίευση και ανακάλυψη Web Services. Επίσης, στα πλαίσια της
διπλωματικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια εφαρμογή
μεσολαβητή διαχείρισης ποιότητας υπηρεσίας (QoS Broker),
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των WS Resources. Ο Broker
διαχειρίζεται κλάσεις Web Services με τα ίδια λειτουργικά
χαρακτηριστικά αλλά διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και
εξυπηρετεί τους πελάτες χρησιμοποιώντας διαφορετικές πολιτικές
επιλογής υπηρεσίας. Η λειτουργικότητα του WSRF.NET Broker
επιβεβαιώνεται από πειραματικά αποτελέσματα
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία προσεγγίζεται η περιοχή των
συμβολοσειρών.παρουσιάζονται
οι
πιο
σημαντικές
δομές
δεικτοδότησης
των
συμβολοσειρών
και
αρκετές από τις κύριες αλγοριθμικές τεχνικές για την διαχείριση τους.
Εξετάζεται το πρόβλημα της δεικτοδότησης σε όλες του τις εκφάνσεις
του, όπως η θεώρηση στη κύρια μνήμη, στη δευτερεύουσα μνήμη
καθώς και η δυναμική μορφή του προβλήματος ενώ παρουσιάζονται
και οι κυριότερες απαντήσεις της βιβλιογραφίας στα ερωτήματα που
ανατέλλουν. Καρπός αυτής της μελέτης είναι η παρουσίαση μιας νέας
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20.

Μοντελοποίηση Εφαρμογών
Παγκόσμιου Ιστού: Αποδοτική
Αναζήτηση & Εφαρμογή
Σχεδιαστικών Λύσεων και
Προτύπων

Κατσίμπα Θεοδώρα

2005

21.

Δομημένη Δρομολόγηση σε
Ασύρματα Ad Hoc Δίκτυα

Λιβαθινός Νικόλαος

2006

22.

Προσαρμοζόμενη Αναζήτηση
Διαδικτυακών Υπηρεσιών με
υποστήριξη χαρακτηριστικών
ποιότητας υπηρεσίας

Δάρα Κατερίνα

2006

23.

Μελέτη και Ανάπτυξη Αυτοοργανώμενων
Δομών Δεδομένων
Τεχνικές Δυναμικής Δεικτοδότησης και
Φιλτραρίσματος XML Εγγράφων
Ανάκτηση Κειμένου και Εξαγωγή Κανόνων
από Κείμενα με Βιολογικό Περιεχόμενο

Αντωνίου Δημήτριος

2006

Αντωνέλλης Παναγιώτης

2007

Γαϊτάνου Ευφροσύνη

2007

24.
25.

26.

Δομές Δεικτοδότησης και Φυσική
Τοπολογία σε peer – to – peer Περιβάλλοντα

Κοντόπουλος Σταύρος

2007

27.

Προσωποποιημένη Προβολή περιεχομένου
του Διαδικτύου με Τεχνικές Προεπεργασίας

Πουλόπουλος Βασίλειος

2007

δομής δεδομένων για την δεικτοδότηση ενός τύπου ακολουθιών, των
βεβαρημένων ακολουθιών, που παρουσιάζουν μεγάλο βιολογικό
ενδιαφέρον.
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετούνται οι
μέθοδοι μοντελοποίησης που έχουν προταθεί από την ερευνητική
κοινότητα, τα σχεδιαστικά πρότυπα που έχουν οριστεί καθώς και οι
μέθοδοι και οι διαδικασίες αντίστροφης μηχανίκευσης που έχουν
αναπτυχθεί. Επιπλέον προτείνεται μία μέθοδος αυτόματου εντοπισμού
σχεδιαστικών λύσεων στο εννοιολογικό μοντέλο μιας εφαρμογής και
μία μέθοδος αντίστροφης μηχανίκευσης με στόχο τη μοντελοποίηση
της εφαρμογής.
Τα ασύρματα ad hoc δίκτυα αποτελούν ένα σύνολο από αυτόοργανωνόμενους κόμβους που επικοινωνούν μεταξύ τους
διαμοιράζοντας την εμβέλειά τους. Έτσι η επικοινωνία στο δίκτυο
πραγματοποιείται με ενδιάμεσα βήματα από κόμβο σε κόμβο (multi
hops), δίχως να απαιτείται η ύπαρξη κάποιας σταθερής υποδομής.
Τα web services είναι μια νέα τεχνολογία, που φιλοδοξεί να
διευκολύνει στην ανταλλαγή δυναμικού περιεχομένου μεταξύ
δικτυακών εφαρμογών που τρέχουν σε διαφορετικά λειτουργικά
συστήματα,
με
διαφορετικές
τεχνολογίες
και
γλώσσες
προγραμματισμού, εισάγοντας με αυτό τον τρόπο την έννοια της
ετερογένειας στον κόσμο των κατανεμημένων υπολογιστικών
συστημάτων οριστικά

Η ραγδαία ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού προσέφερε σε όλους τους
χρήστες ανά τον κόσμο τη δυνατότητα άμεσης, γρήγορης και
αποτελεσματικής προσπέλασης κάθε είδους πληροφορίας.
Καθημερινά πραγματοποιούνται εκατομμύρια καταχωρήσεις
πληροφοριών στο Διαδίκτυο με αποτέλεσμα ο όγκος της
διακινούμενης πληροφορίας να αυξάνει με εκθετικούς ρυθμούς.
Η τεχνολογία ‘p2p’ είναι μια αρκετά υποσχόμενη τεχνολογία που έχει
τραβήξει το ενδιαφέρον των ερευνητών της Πληροφορικής τα
τελευταία χρόνια. Σε μεγάλο βαθμό το έναυσμα έδωσε η δημοφιλής
εφαρμογή ‘Napster’ διαμοίρασης αρχείων μουσικής στο Διαδίκτυο
(1999).
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30.

31.
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Αυτόματης Κατηγοροποίησης και Αυτόματης
Εξαγωγής Περίληψης
Μοντελοποίηση Εφαρμογών
Παγκόσμιου Ιστού:Κλωνοποίηση σε
επίπεδο Μοντέλου, Ανάλυση
Ποιότητας & Σχεδιαστικά Πρότυπα
Σημασιολογικός Παγκόσμιος Ιστός και
Τεχνικές Εξατομίκευσης στις Διαδικασίες
Αναζήτησης /Διαπέρασης (Semantic Web and
Personalization in Searching and Crawling)
Μελέτη της Υλοποίησης Κβαντικών Πυλών
χρησιμοποιώντας το Φορτίο ενός
ηλεκτρονίου. Εφαρμογή σε συστήματα
αποτελούμενο από άτομα Φωσφόρου που
έχουν εναποτεθεί σε πυρίτο
Τεχνικές Σχεδιασμού Εφαρμογών
και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διαικυβέρνησης

32.

Αποδοτικές Τεχνικές Διαχείρισης
Εφαρμογών και Υπηρεσιών
Διαδικτύου (Web Services) σε
Πληροφοριακά Συστήματα
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e‐
government)

33.

Η Χρήση Παιχνιδιών στην
Εκπαιδευτική Διαδικασία
(Εdutainment)

34.

Δημιουργία, μελέτη και
βελτιστοποίηση φωτορεαλιστικών
απεικονίσεων πραγματικού χρόνου
με χρήση προγραμματιζόμενων
επεξεργαστών γραφικών

Φαλιάγκα Ευανθία

2008

Καϊτανίδης Χρήστος

2008

Νταλαπέρας Δημήτριος

2008

Σούρλα Ευφροσύνη

2009

Πάσχου Μερσίνη

2009

Νταλούκας Βασίλειος

2009

Σταυρόπουλος Ασημάκης

2009

Οι εφαρμογές παγκόσμιου ιστού προσφέρουν ολοένα και
περισσότερες, με υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας υπηρεσίες, σε σχέση
με τους πρώτους ιστότοπους που χρησιμοποιούνταν απλά και μόνο για
την προβολή πληροφοριών. Όμως, η πολυπλοκότητα αυτή καθιστά τις
εφαρμογές δύσχρηστες καθώς είναι πολύ δύσκολο να συντηρηθούν
και να επεκταθούν.

Η εποχή της παγκοσμιοποίησης και του ψηφιακού κόσμου έχει
δημιουργήσει ένα νέο είδος κοινωνίας της πληροφορίας και
οικονομίας βασισμένης στη γνώση, τα οποία αλλάζουν την ανθρώπινη
συμπεριφορά. Αυτό επιδρά σε πολλούς τομείς όπως στην πολιτική,
στα οικονομικά και στην κοινωνία.
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας
από όργανα της κυβέρνησης, και συγκεκριμένα στις εφαρμογές και
υπηρεσίες διαδικτύου, που έχουν ως σκοπό να ενισχύσουν την
πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες διακυβέρνησης και να
προωθήσουν την παροχή αυτών στους πολίτες, τους επιχειρησιακούς
συνέταιρους, τους υπαλλήλους, τις κρατικές υπηρεσίες και άλλες
οντότητες που συμμετέχουν στη διακυβέρνηση.
Σαν παιδιά μάθαμε τον κόσμο και αποκτήσαμε τις πρώτες κοινωνικές
μας επαφές μέσα από το παιχνίδι. Στα πρώτα μας χρόνια παίξαμε
κρεμάλα αργότερα λύσαμε σταυρόλεξα και πολύ αργότερα
ασχοληθήκαμε με το sudoku. Περάσαμε αρκετές ώρες προσπαθώντας
να συναρμολογήσουμε κάποιο puzzle ή παίζοντας παιχνίδια γνώσεων
τύπου trivial persuade
Οι προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές γραφικών (Graphics Processing
Units - GPUs), είναι πανίσχυροι παράλληλοι επεξεργαστές και πλέον
υπάρχουν σε κάθε σύγχρονο προσωπικό υπολογιστή (PC). Οι GPUs
αναλαμβάνουν κι επιταχύνουν την σχεδίαση δισδιάστατων και
τρισδιάστατων γραφικών στην οθόνη του υπολογιστή.
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35.

Αναπαράσταση και κατηγοριοποίηση
δενδρικών δομών από ιατρικά δεδομένα

Σκούρα Αγγελική Ι.

36

Δημιουργία, μελέτη και βελτιστοποίηση
φωτορεαλιστικών απεικονίσεων πραγματικού
χρόνου με χρήση προγραμματιζόμενων
επεξεργαστών γραφικών
Αλγοριθμικά Θέματα Βιοπληροφορικής

Σταυρόπουλος Ασημάκης

2010

Δημητρακοπούλου
Δήμητρα
Σαλτού Γ. Αναστασία

2010

Βιέννας Μανόλης

2010

37
38

39

Μεγάλης κλίμακας εξομοίωσης και
πειραματικής αξιολόγηση Ρ2Ρ
πρωτοκόλλων δρομολόγησης
Αποτελεσματική Σχεδίαση Πληροφοριακών
Συστημάτων για λύσεις Φορητών Συσκευώνμια Μελέτη Περίπτωσης

Μερτής Αριστοτέλης

2009

2010

40

Μελέτη τεχνολογιών Σημασιολογικού ιστού
και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης
Πολιτισμικών Δεδομένων

41

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προτύπου
συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης
που αξιοποιει τεχνολογίες κινητών
συσκευών (κινητή ηλεκτρονική
μάθηση-Mobile e-learning)

Καμπανά Σουλτάνα

2011

42

Ανάπτυξη ολοκηρωμένου
συστήματος εξόρυξης και
οπτικοποίησης γνώσης από
βιολογικά δεδομένα

Γκαντούνα Βασιλική

2011

2010
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ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α Κωδ.

Τίτλος

Συγγραφέας

1.

102649 Μία αποτελεσματική υλοποίηση του Ελευθεριάδου Δάνα
planar point location προβλήματος στη Σεραφείδης Κώστας
χαρτογραφία

2.

02650
2

3.

02676
3

4.

02677
4

5.

02596
5

6.

02612
6

Μία αποτελεσματική υλοποίηση του
planar point location προβλήματος στη
χαρτογραφία
Μελέτη της τριγωνοποίησης απλού
πολυγώνου σε γραμμικό χρόνο
Μετατροπή
κατανεμημένων
πολυπλοκοτήτων σε πολυπλοκότητες
χειρότερης περίπτωσης για ορθογώνιες
ερωτήσεις
Επισκόπηση αρχών σχεδιασμού και
ανάπτυξης
έμπειρων
συστημάτων.
Μελέτη σχεδιασμού έμπειρου συστήματος
για αυτόματη διάγνωση παθήσεων των
οστών

User Interface
ελληνικού GIS

και

ανάπτυξη

Ημ/νία
1989

Περίληψη
Γεωμετρικό ψάξιμο και point location πρόβλημα (point
location σε μονότονα χωρισμένο επίπεδο, λύση των
Samet-Webber). BB-δέντρο (ορισμός, ισοζυγιστικές
λειτουργίες, δράσεις). Διαρκείς τομές δεδομένων.
Μέθοδος
λωρίδων
(υποδιαίρεση
του
χάρτη,
προεπεξεργασία του χάρτη, συγκρίσεις, συμπεράσματα).
Εφαρμογές της μεθόδου λωρίδων, σε συνδυασμό με το
persistent BB-δέντρο. Γραφικά. Διπλά διασυνδεδεμένη
λίστα. Documentation.
Αναλυτική παρουσίαση του κώδικα της διπλωματικής
2649.

Key-words
Point location πρόβλημα
ΒΒ-δέντρο
Μέθοδος λωρίδων
Εφαρμογές

Ελευθεριάδου Δάνα
Σεραφείδης Κώστας

1989

Κολλιόπουλος Σταύρος

1989

Καλπάκης Κωνσταντίνος

1989

Κύργιος Χρήστος

1990

Αναφέρονται όλα τα γνωστά σχήματα αναπαράστασης
γνώσης. Αναφέρονται επίσης βασικές έννοιες για τα
έμπειρα συστήματα και υπάρχουν άφθονοι αλγόριθμοι,
τεχνικές και ιδέες. Περιέχει λεπτομερή περιγραφή του
συγκεκριμένου συστήματος.

1990

Καθορίζονται
οι
δυνατότητες
του
πακέτου, ΒΒ δέντρο
παρουσιάζονται τεχνικές, αλγόριθμοι και δομές Χάρτης
δεδομένων.

ενός Ξένος Αναστάσιος

Planar point location
BB-tree

Μελέτη του προβήματος της τριγωνοποίησης πολυγώνων Υπολογιστική Γεωμετρία
και πιθανές λύσεις
Αναφέρεται στην προσθήκη περιορισμού διαστήματος σε Προσθήκη
περιορισμού
μία δομή δεδομένων.
διαστήματος,
Πολυπλοκότητα
Έμπειρα συστήματα
Αναπαράσταση γνώσης
Λογική πρώτης τάξης
Σημασιολογικά δίκτυα
Πλαίσια
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02613
7

8.

02619
8

9.

02622
9

10.

02628
1
0
02506
1
1

11.
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Εισαγωγή
δεδομένων
Επιπεδοποίηση του χάρτη
Κώδικας

User Interface και ανάπτυξη ενός Ξένος Αναστάσιος
ελληνικού GIS
Εισαγωγή στην μονιμότητα των δομών Παπακώστας Αχιλλέας
δεδομένων
και
αποτελεσματική
υλοποίηση ενός πλήρους μόνιμου δένδρου

1990

Περιγράφεται ο κώδικας για την εργασία 2612.

1990

Δέντρα αναζήτησης
Red-black δέντρα
Fat node

Μελέτη
Purely
Top-Down
επαναζυγιστικών μεθόδων για τα
ισοζυγισμένα κατά ύψος δέντρα και
ειδικότερα για τα ΒΒ-Τrees
Μία τεχνική σύμπτυξης χώρου αραιών
πινάκων
Τα πρώτα βήματα της υλοποίησης του
user interface ενός ιατρικού συστήματος
εμπειρογνώμονα για αυτόματη διάγνωση
παθήσεων των οστών στην πυρηνική
ιατρική

Σταματίου Ιωάννης

1990

Τσουμπρής Απόστολος

1990

Αντωνίου Ευανθία
Λιόλας Γιάννης

1991

Ασχολείται με τη μονιμότητα των δομών δεδομένων από
καθαρά θεωρητική σκοπιά. Περιέχει και τεκμηριωμένο
κώδικα. Παρουσιάζονται επίσης κάποιες δομές δεδομένων
σαν εισαγωγικές έννοιες.
Παρουσιάζει
top-down
αλγορίθμους
διαχείρισης
ισοζυγισμένων δυαδικών δέντρων. Παρουσιάζει επίσης τα
stratified trees και τους σχετικούς top-down αλγορίθμους
που έχουν βρεθεί για αυτά. Τέλος εξετάζει τα ΒΒ-trees.
Υπάρχει περιγραφή και εφαρμογές της μεθόδου καθώς και
η υλοποίηση των εφαρμογών αυτών. Κώδικας.
Ιατρικά συστήματα εμπειρογνωμόνων. Περιγραφή του
ιατρικού expert system για αυτόματη διάγνωση παθήσεων
των οστών.

Περιγραφή του μοντέλου για την αναπαράσταση γνώσης
του συγκεκριμένου προβλήματος. Υλοποίηση του
πρωταρχικού σταδίου ανάπτυξης του συστήματος (η
object-oriented γλώσσα C++ ως γλώσσα υλοποίησης του
συστήματος, τρόποι μεταφοράς εικόνας από το dedicated
στον προσωπικό υπολογιστή, στοιχεία ιατρικής γνώσης,
ανάπτυξη λογικού). Διάκριση μεταξύ φυσιολογικούπαθολογικού. Ξενάγηση στο πρόγραμμα. Κώδικας.
Αναλυτική περιγραφή του kBB-tree (πρόβλημα, ιστορική
αναδρομή, ορισμοί, ιδιότητες, αλγόριθμοι εισαγωγής και
εξαγωγής, δομές).
Κλασικοί αλγόριθμοι ταιριάσματος προτύπων. Ταίριασμα
στο δισδιάστατο χώρο. Ταίριασμα κατά προσέγγιση.
Εφαρμογές: αναγνώριση ήχου.

Αναπαράσταση γνώσης
Ιατρική
Σπινθηρογράφημα οστών
Κώδικας

12.

02508
1
2
1
2

Τα πρώτα βήματα ανάπτυξης ιατρικού Αγγέλης Δημήτριος
συστήματος εμπειρογνώμονα για το Μπόζας Γιάννης
σπινθηριγράφημα των οστών

1991

13.

02510
1
3

Υλοποίηση του kBB-δέντρου

1991

14.

02517
1
4

Ταίριασμα προτύπων στο μονοδιάστατο Ζαχαρής Κωνσταντίνος
και δισδιάστατο χώρο, ταίριασμα κατά
προσέγγιση και εφαρμογές

Βουρδαχά Ελένη

1991

Stratified trees
BB-trees
Επαναζυγιστικές πράξεις
First bit decreasing method
Κώδικας
User interface
Expert system
Κώδικας

Κώδικας
Ταίριασμα προτύπων
Εφαρμογές
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15.

02526
1
5

Ιατρικά έμπειρα συστήματα

Καραπαναγιώτης Λάζαρος 1991

16.

02533
1
6

Συλλογή δεδομένων για την κατά πλάκας Καρατζά Διονυσία-Άννα
σκλήρυνση και τη διαγνωστική αξία των
προκλητών δυναμικών

1991

17.

02537
1
7

Προκλητά
δυναμικά
μέθοδος Μπρίκου Αθανασία
διαχωρισμού του προκλητού δυναμικού
από το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Ιδέες
για την ανάπτυξη ενός έμπειρου
συστήματος για διάγνωση της κατά
πλάκας σκλήρυνσης

1991

Καταγραφή των γενικών αρχών και των δυνατοτήτων των
ιατρικών έμπειρων συστημάτων (γενικά χαρακτηριστικά).
Παρουσίαση των τριών πιο διαδεδομένων τεχνικών
κατασκευής και οργάνωσης συστημάτων με τη βοήθεια
υπαρκτών ολοκληρωμένων συστημάτων (MYCIN, PIP,
NEWCHEM, CASNET). Τρόπος εισαγωγής στο σύστημα
της δυνατότητας μάθησης. Παρουσίαση ενός ανοικτού
προβλήματος: προσωρινή αναπαράσταση κλινικών
αλγορίθμων με χρήση έμπειρων συστημάτων και βάσεων
δεδομένων.

«Εισαγωγή
της
πληροφορικής
στο
περιβάλλον των προκλητών
δυναμικών, μέρος Β»
Ιατρικά έμπειρα συστήματα
Τεχνικές
κατασκευής/οργάνωσης

Κατά πλάκας σκλήρυνση. Διαγνωστική αξία των «Εισαγωγή
της
προκλητών δυναμικών στην κατά πλάκας σκλήρυνση.
πληροφορικής
στο
περιβάλλον των προκλητών
δυναμικών, μέρος Γ»
Προκλητά δυναμικά
Μέρος Α: προκλητά δυναμικά (κατηγορίες). Οπτικά, «Εισαγωγή
της
ακουστικά, σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά. πληροφορικής
στο
Πρωτόκολλο διέγερσης για τα οπτικά προκλητά δυναμικά. περιβάλλον των προκλητών
Επεξεργασία σήματος (adaptive φίλτρα, αλγόριθμος RLS, δυναμικών, μέρος Α»
αποτελέσματα). Μέρος Β: μελέτη σχεδιασμού του Προκλητά δυναμικά
έμπειρου συστήματος για διάγνωση της κατά πλάκας Ιατρικά έμπειρα συστήματα
σκλήρυνσης με τη βοήθεια των οπτικών προκλητών Επεξεργασία
ιατρικών
δυναμικών. Ιδέες για την ανάπτυξη του έμπειρου σημάτων
συστήματος και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην
ανάπτυξη του user interface.
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18.

02540
1
8

Εξομοίωση του οπτικού νεύρου

19.

02556
1
9

20.

Νικήτα Ιωάννα

1991

Θεωρητικά μοντέλα της όρασης μορφών (feature detector Εξομοίωση οπτικού νεύρου
model, spatial frequency filter model) Μαθηματική
περιγραφή του δεκτικού πεδίου. Μοντέλα στον
υπολογιστή (διαστάσεις εισόδου, αρχές εξομοίωσης της
οπτικής διαδικασίας). Λογισμικό περιβάλλον EVE
(βασικές
έννοιες,
δημιουργία
εικόνων,
δομές
επεξεργαστών, δυνατότητες και κριτική).

Υλοποίηση του dynamic interpolation Φωτιάδης Ιωάννης
search νεύρου

1991

Δυναμοποίηση
του
ψαξίματος
με
παρεμβολή
(interpolation search) έτσι ώστε να υπάρχει μια δομή
(intepolation search tree) που να υποστηρίζει ενθέσεις και
αποσβέσεις στοιχείων (αλγόριθμοι). Υλοποίηση στην
κύρια μνήμη. Ανάλυση κώδικα. Θεωρητική προσαρμογή
της δομής στη δευτερεύουσα μνήμη.

02572
2
0

Προβλήματα κοντινότερων γειτόνων

1991

21.

02750
2
1

Loves: A logical verification system

22.

02468
2
2

Δασκαλοπούλου Ασπασία- 1991
Καλιόπη
Κωνσταντίνου Βασίλης
Ανάλυση και υλοποίηση ενός hidden Κατσόμαλλος Μιχάλης
1992
surface removal αλγορίθμου
Λογοθετίδης Φωκίων

23.

02469
2
3

Αποτελεσματική
γεωμετρικών καμπυλών

Πρόβλημα κοντινότερων γειτόνων (θεωρητική μελέτη του
προβλήματος, βασικές έννοιες, ανασκόπηση διαφόρων
λύσεων). Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών αλγορίθμων
υπολογισμού των κ-κοντινότερων γειτόνων. Βέλτιστος
αλγόριθμος. Υλοποίηση.
Παρουσιάζει τη δημιουργία ενός expert system shell, Expert systems
σύμφωνα με τα διεθνή standards για τέτοια περιβάλλοντα. Knowledge based systems
Knowledge acquisition
Ανάλυση και υλοποίηση ενός αλγορίθμου που Hidden Surface Removal
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, όσο αφορά το χώρο και το αλγόριθμος
χρόνο, μία από τις πολλές διαφορετικές περιπτώσεις του 3D-Geometry
προβλήματος
της
ρεαλιστικής
αναπαράστασης Trees
τρισδιάστατων αντικειμένων σε δισδιάστατο μέσο.
Υλοποίηση δύο από τις ιεραρχικές δομές για την BSPR/strip/arc-δέντρα
αποθήκευση και αναπαράσταση καμπυλών, το Strip- Quadtrees:
raster/vector
δέντρο και το BSPR-δέντρο, καθώς και ο τρόπος επίλυσης δομές
γεωμετρικών πράξεων.
Σύγκριση δομών
Κώδικας

Φιλοπούλου Σταυρούλα
Χαρχαρίδου Αναστασία

αποθήκευση Κώτσης Δημήτριος
Μπάγιας Δημήτριος

1992

Πρόβλημα του λεξικού
Δυναμικό
ψάξιμο
παρεμβολής
Αλγόριθμοι
Κώδικας σε C για την
υλοποίηση στην κύρια
μνήμη
Υπολογιστική γεωμετρία
Πρόβλημα κοντινότερων
γειτόνων
Κώδικας σε C
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24.

02473
2
4

Μελέτη των κατανεμημένων δομών Καραμήτσας Δημήτριος
δεδομένων και των προβλημάτων τους

1992

25.

02474
2
5

Η πληροφορική στην επεξεργασία του Κούνουπας Ισίδωρος
καρδιοτοκογραφήματος

1992

26.

02475
2
6

Λυμπερόπουλος Ηλίας

1992

27.

02479
2
7

Κορφιάτης Ιωάννης
Κυραμάς Βαγγέλης

1992

28.

02485
2
8

Ένας σειριακός output sensitive
αλγόριθμος των Sandeep Sen και John H.
Reif για το hidden surface elimination
πρόβλημα και η παραλληλοποίηση του
Μελέτη και σχεδίαση πληροφοριακού
συστήματος για την αποτελεσματική
αποθήκευση
πινάκων
ζωγραφικής.
Multimedia και pictorial βάσεις
δεδομένων
Εισαγωγή στα computer graphics και
hidden surface elimination αλγόριθμοι

Μπαξεβανάκη Άννα

1992

29.

02496
2
9

Εισαγωγή στη μοριακή πληροφοριακή

Πετρή Ουρανία

1992

30.

02498
3
0

Ένα expert system για αυτόματη Σιώζος Αθανάσιος
διάγνωση ασθενειών στα οστά με τη Τζανετής Γιάννης
βοήθεια της σπινθηρογραφικής εικόνας

1992

31.

02499
3
1

Πληροφοριακό
σύστημα
για Σιαμίση Μαργαρίτα
παρακολούθηση παιδιών με μεσογειακή Σπήλιου Άννα
αναιμία
Φαρδή Δήμητρα

1992

32.

02736
3
2

Πολυδιάστατες
matching

1993

33.

02846
3
3

Αλγόριθμοι συμπίεσης αρχείων
περιέχουν γεωμετρικά δεδομένα

δομές

και

partial Μίσθος Σπύρος
Τσουδερός Γεώργιος
που Μαργιούλας Βασίλης
Πικράκης Άγγελος

1993

Παρουσιάζονται οι κατανεμημένες δομές δεδομένων Κατανεμημένο λεξικό
(ιδιαιτερότητες/προβλήματα), καθώς και οι υπάρχοντες Recovery
κατανεμημένοι αλγόριθμοι (ιδέες/τεχνικές).
Data replication
Node autonomy
Μελέτη της υγείας του εμβρύου και πως μπορεί η Υπάρχουσες μέθοδοι
πληροφορική να βοηθήσει τον σημερινό Μαιευτήρα- Έμπειρα συστήματα
Γυναικολόγο.
Εφαρμογές
Εκτενής παρουσίαση και ανάλυση ενός σειριακού, output Hidden surface elimination
sensitive αλγόριθμου για το hidden surface elimination πρόβλημα
πρόβλημα, καθώς και η παραλληλοποίηση αυτού του Output
sensitive
αλγορίθμου.
αλγόριθμος
Multimedia Databases: προβλήματα και εφαρμογές. Multimedia databases
Pictorial Databases: αναπαράσταση γνώσης. Ανάλυση Pictorial databases
απαιτήσεων/λογικού σχεδιασμού του πληροφοριακού
συστήματος για την αποθήκευση πινάκων ζωγραφικής.
Εισαγωγή σε περιβάλλον γραφικών. Animation (βασικές Computer graphics
τεχνικές). Hidden-surface algorithms (γεωμετρικοί Animation
υπολογισμοί, κατηγορίες αλγορίθμων).
Hidden surface elimination
algorithms
Θέματα περιγραφής, αναπαράστασης, ανάκτησης, Μοριακή πληροφορική
διαχείρισης μοριακών δομών. Υπολογιστική προσέγγιση Μοριακές δομές
βασικών
θεμάτων
βιοπληροφορικής.
Μοριακή Molecular phylogeny
φυλογένεια.
Μεθοδολογία κατασκευής του συστήματος XBONE. XBONE
Εγχειρίδιο προγραμματιστή/χρήστη.
Expert systems
Κώδικας
Λειτουργία μονάδας μεσογειακής αναιμίας. Ανάλυση Μεσογειακή αναιμία
αναγκών/
λογική
σχεδίαση
της
βάσης Software
requirements
δεδομένων(οντότητες, σχέσεις, queries).
specification
Entity-reliationship diagram
Queries.
Ασχολείται με τις πολυδιάστατες δομές δεδομένων και τη K-D δέντρα
συμπεριφορά τους σε όλων των ειδών τις ερωτήσεις και Quintary tree
τις ενημερώσεις.
Multiple attribute trees
Παρουσιάζονται πέντε διαφορετικοί αλγόριθμοι για τη Υπολογιστική Γεωμετρία
λύση του προβλήματος. Παρουσιάζεται κώδικας για κάθε Συμπίεση
αλγόριθμο.
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34.

02847
3
4

Διαχείριση αρχείων για αντικείμενα με Μακρής Χρήστος
μεγάλο και μεταβλητό μέγεθος
Μποζάνης Παναγιώτης

1993

35.

02859
3
5

1993

36.

02860
3
6

Κατανεμημένη έκδοση του interpolation Κωνσταντόπουλος
search tree
Χαράλαμπος
Σβώλος Ανδρέας
Τομή ορθοκανονικών περιοχών και Καπέλιος Βασίλης
αλγόριθμοι υπολογιστικής γεωμετρίας
Παπαμιχαήλ Γεώργιος

37.

02864
3
7

XBONE - βάση γνώσης

1993

38.

02865
3
8

Μελέτη του προβλήματος προσδιορισμού Τόλη Θεοδώρα
καρυοτύπου
Μπέλλη Ζωή

1993

39.

02866
3
9

Βασικά
προβλήματα
στοιχείων σε λίστα

1993

40.

02870
4
0

41.

02874
4
1

Ανάλυση και υλοποίηση ενός hidden
surface removal αλγορίθμου για
οποιαδήποτε πολύεδρα
Μελέτη
μηχανοργάνωσης
Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων
Πατρών

Γεωργοπούλου Διονυσία
Στάμου Δήμητρα

επεξεργασίας Ρόμπολα Ελένη
Κίτσιος Νεκτάριος
Πατρουμπάς
Κωνσταντίνος
Γιολδάσης Γεώργιος
Τζώρτζης Χρήστος

1993

1993

1993

Παρουσιάζονται τα υπάρχοντα μοντέλα δεδομένων, οι
μέθοδοι αποθήκευσης, οι μέθοδοι προσπέλασης, τα
απαιτούμενα μέσα αποθήκευσης και οι υπάρχουσες
μέθοδοι συμπίεσης.
Ασχολείται με αλγορίθμους στην ερευνητική περιοχή των
κατανεμημένων δομών δεδομένων.

Μοντέλα αντικειμένων
Signature files
Μέθοδοι συμπίεσης

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη
αλγορίθμων για την επεξεργασία της ψηφιοποιημένης
εικόνας που παίρνουμε από το μικροσκόπιο με στόχο την
εξαγωγή των χαρακτηριστικών των χρωμοσωμάτων.
Ασχολείται με τα βασικά προβλήματα λιστών, ως προς την
αντιμετώπιση των οποίων περιγράφει και υλοποιεί
αλγορίθμους.
Ανάλυση δημοσιευμένων HSE αλγορίθμων, με σκοπό να
ερευνηθεί η δυνατότητα βελτιώσεων σε διάφορα ζητήματα
της απόδοσής τους.
Κάλυψη, από άποψη μελέτης και σχεδιασμού, όλων των
αναγκών του νοσοκομείου, ούτως ώστε να καλυφθούν και
τυχόν μελλοντικές απαιτήσεις και να μπορούν να
αξιοποιηθούν τα ολοένα και αυξανόμενα κονδύλια που
διατίθενται για τη μηχανοργάνωση.

Ψηφιακή
εικόνας

Interpolation search tree
Data replication
Fault tolerance
Ασχολείται με το πρόβλημα της τομής μίας περιοχής με Υπολογιστική γεωμετρία
έναν αριθμό περιοχών.
Υβριδικές δομές δεδομένων
Δέντρο προτεραιότητας
Ασχολείται με την απόκτηση, την καταγραφή και την Ιατρική γνώση
κωδικοποίηση της ιατρικής γνώσης για τη διάγνωση Νευρωνικά δίκτυα
ασθενειών των οστών με βάση το σπινθηρογράφημα.
Έμπειρα συστήματα
Βάση γνώσης

επεξεργασία

Maintainance problem
Containable lists
Object space αλγόριθμοι
HSE αλγόριθμος
ΒΒ-Tree
Hospital
Information
Systems
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42.

02879
4
2

Ανάκτηση πληροφορίας σε μεγάλου όγκου Μάμαλης Βασίλης
συλλογές κειμένων
Λαφαζάνης Μανόλης

1993

Ανάκτηση πληροφορίας σε κείμενα. Στατιστικές μέθοδοι.
Μοντέλο διανυσματικού χώρου. Αυτόματη κατασκευή
του θησαυρού. Βελτιώσεις της ανάκτησης.
Σύστημα FIRE (ένα σύστημα για αποδοτική ανάκτηση
κειμένων). Σχεδιασμός του συστήματος. Τεκμηρίωση
κώδικα του συστήματος. Testing και συμπεράσματα.
Οδηγός χρήσης. Κώδικας συστήματος FIRE (τα κύρια
modules).

Ανάκτηση πληροφορίας
Information Retrieval
FIRE σύστημα
Κώδικας

43.

02881
4
3

Μηχανοργάνωση του τμήματος και του Μυλωνά Δάφνη
εργαστηρίου
αιμοδοσίας
του Παπά Βασιλική
Περιφερειακού
Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

1993

Μηχανοργάνωση
PROGRESS
DBMS

44.

02890
4
4

Πρόγραμμα προσομοίωσης λειτουργίας Κρητικός
εγκεφάλου
Μιλτιάδης

45.

02891
4
5

Εύρεση συντομότερων μονοπατιών και Παπαστεργίου Αγαμέμνων 1993
ανίχνευση ενός αρνητικού κύκλου σε ένα
προσανατολισμένο γράφο

Περιγραφή των βασικότερων χαρακτηριστικών της
PROGRESS που είναι το DBMS που χρησιμοποιήθηκε.
Λογικός σχεδιασμός και entity- relationship διαγράμματα.
Γενικός σχολιασμός. Software documentation. Άσφάλεια
της βάσης δεδομένων. Κρυπτογραφία. Επέκταση του
συστήματος και προτάσεις βελτίωσης.
Τμήμα χρήστη-ερευνητή (η ιδέα της εφαρμογής,
σχεδίαση, πρόγραμμα προσομοίωσης, αποτελέσματα,
επεκτάσεις). Τμήμα προγραμματιστή (κωδικοποίηση των
νευρώνων, η βάση δεδομένων, η επεξεργασία δεδομένων,
programmer’s reference, source code).
Εύρεση
συντομότερων
μονοπατιών
σε
ένα
προσανατολισμένο γράφο (περιγραφή προβλήματος,
αλγόριθμος, χρησιμοποιούμενη δομή δεδομένων,
πολυπλοκότητα). Επιβολή περιορισμού στο κόστος των
ακμών (Radix Heaps, Fibonacci Heaps). Ανίχνευση ενός
αρνητικού κύκλου σε ένα προσανατολισμένο γράφο
(ιστορική
αναδρομή,
αλγόριθμος,
υλοποίηση,
πολυπλοκότητα, εκτενείς γράφοι).

Χρήστος- 1993

Ιατρική
Προσομοίωση
Κώδικας
Προσανατολισμένοι γράφοι
Πρόβλημα συντομότερων
μονοπατιών
Πρόβλημα
ανίχνευσης
αρνητικού κύκλου
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46.

02892
4
6

Τέχνη και τεχνολογία. Πληροφοριακό Αθανασίου Ευαγγελία
σύστημα πινάκων ζωγραφικής

1993

Τέχνη και τεχνολογία. Πληροφοριακό σύστημα πινάκων
ζωγραφικής (ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμός της βάσης
δεδομένων) Υλοποίηση: η εφαρμογή ¨Πίνακες-ΖωγράφοιΠινακοθήκες» (ACCESS, τι περιλαμβάνει η υλοποίηση,
βασικές φόρμες).

Τέχνη
Ζωγραφική
Βάση δεδομένων
ACCESS

47.

02897
4
7

1993

Ανάπτυξη πολυμεσικού τίτλου για την ιστορία και την Multimedia
εξέλιξη της multimedia τεχνολογίας
Βιβλιογραφική Επισκόπηση

48.

02904
4
8

1993

Ο κώδικας της διπλωματικής 2881.

49.

02906
4
9

Εξέλιξη, ανάλυση και προοπτικές της Πανόπουλος Νικόλαος
multimedia τεχνολογίας
Φιλιππίδου Δέσποινα
Σταματοπούλου Μαρία
Καραγεωργίου Μαρία
Μηχανοργάνωση του τμήματος και του Μυλωνά Δάφνη
εργαστηρίου
αιμοδοσίας
του Παπά Βασιλική
Περιφερειακού
Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Hypertext: γενική επισκόπηση και Σταματόπουλος Χρήστος
συγκριτική μελέτη

1993

Εισαγωγικές έννοιες και ιστορική αναδρομή των Hypertext
Hypertext συστημάτων. Το μοντέλο δεδομένων (κόμβοι, Hypermedia
σύνδεσμοι, composites, ιεραρχική και μη-ιεραρχική Information Retrieval
δόμηση). Προσπέλαση και ανάκτηση πληροφορίας σε ένα
Hypertext δίκτυο. Παρουσίαση άλλων θεμάτων
(Collaborative
work,
Versioning,
Persistency).
Ταξινόμηση των Hypertext και Hypermedia συστημάτων.
Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και συγκριτική μελέτη
των Hypertext και Hypermedia.

50.

02943
5
0

Σχεδίαση του user interface ενός expert Δρούγκας Κωνσταντίνος
system για αυτόματη διάγνωση ασθενειών
των οστών με τη βοήθεια της
σπινθηρογραφικής εικόνας

1994

Τεχνητή νοημοσύνη (ορισμός, ιστορικό, υλοποίηση
συστημάτων Τ.Ν., expert systems, δομή και λειτουργία,
βάση γνώσης, μηχανισμός συμπεράσματος, παραδείγματα
ιατρικών expert systems). Το user interface (πληθυσμός
και ρόλος των χρηστών, ρόλος των computers, βασικά

Κώδικας

Τεχνητή νοημοσύνη
Ιατρική
Expert system
Σπινθηρογραφική εικόνα
XBONE
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Μπητόπουλος
Κωνσταντίνος
Πιπερίδης Σάββας

51.

03063
5
1

Interactive multimedia production

52.

03066
5
2

Προσθήκη βιβλιοθήκης στρατηγικών Ματσούκας Σπύρος
ελέγχου σε ένα γενικευμένο αποδείκτη
θεωρημάτων

1994

53.

03067
5
3

Επισκόπηση
στην
υπολογιστική γεωμετρία

1994

παράλληλη Αθανασοπούλου
Παρασκευή
Ηγουμενίδη Δημητρούλα

1994

στοιχεία του UI, pointing instead of typing, μέθοδοι και
τεχνικές για UI). XBONE (χρήση προγράμματος).
Εγχειρίδιο προγραμματισμού. Κώδικας UI.
Τι είναι τα interactive multimedia (τεχνολογία,
πλατφόρμες). Μέθοδος και εργαλεία για την παραγωγή
πολυμέσων (διαχείριση δεδομένων, συσκευές και
αντικείμενα πολυμέσων). Κατασκευή τίτλου interactive
multimedia για την Ευρωπαική Κοινότητα (περιγραφή του
τίτλου, τρόπος κατασκευής). Το μέλλον των πολυμέσων.
Αναλυτική περιγραφή του τίτλου.

User interface
Κώδικας

Βασικές έννοιες και στοιχεία (προτασιακός και
κατηγορηματικός λογισμός, η γλώσσα του αποδείκτη
θεωρημάτων, αντικατάσταση και υλοποίηση). Κανόνες
που βασίζονται στην αρχή της απόφασης (semantic
resolution, unit-resulting resolution, model elimination,
κανόνες που αφορούν τη σχέση ισότητας). Στρατηγικές
ελέγχου (απαλοιφής προτάσεων, επιλογής γονέων,
εφαρμογής της επίλυσης, γενικού ψαξίματος, ευριστικές
μέθοδοι τερματικού ψαξίματος). Αλλαγές και προσθήκες
στο ACT-P. Βιβλιοθήκη στρατηγικών ελέγχου. Κώδικας.
Περιγραφή βασικών συναρτήσεων.
Εισαγωγή στον παράλληλο προγραμματισμό. Διεξοδική
περιγραφή του μοντέλου PRAM. Αξιολόγηση των
αλγορίθμων (έργο, βελτιστότητα, αποδοτικότητα, κάτω
φράγματα για το μοντέλο PRAM). Εισαγωγή στην
παράλληλη υπολογιστική γεωμετρία. Μια σύνοψη των
προβλημάτων και των αποτελεσμάτων. Στοιχειώδη
προβλήματα, αλγοριθμικές τεχνικές, δομές δεδομένων. Η
παράλληλη
Plane
Sweeping
τεχνική.
Ανοικτά
προβλήματα.

Αποδείκτης θεωρημάτων
ACT-P
Κώδικας

Interactive multimedia
Πολυμέσα
Τίτλος
«Ευρωπαική
Κοινότητα»

Παράλληλος
προγραμματισμός
PRAM
Υπολογιστική γεωμετρία
Plane Sweeping τεχνική
Open problems
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54.

03069
5
4

Πρόγραμμα προσομοίωσης λειτουργίας Σοπρανίδης Ιωάννης
ανθρώπινου
εγκεφάλου-νευρικού Λαζαρίδης Αλέξανδρος
συστήματος

1994

Μοντελοποίηση του νευρικού συστήματος (δεδομένα,
πρόγραμμα προσομοίωσης, αποτελέσματα). Σχεδίαση της
εφαρμογής (κωδικοποίηση νευρώνων, βάση δεδομένων).
Σχεδίαση του user interface.

Συνέχεια της διπλωματικής
02890 (Κρητικός Χρήστος,
1993)
Κώδικας σε C++

55.

03070
5
5

Ολοκλήρωση των κανόνων παραγωγής Ντόντου Φωτεινή
με νευρωνικά δίκτυα για αναπαράσταση
γνώσης

1994

56.

03088
5
6

Βελτίωση και επέκταση του συστήματος Αντώνης Κωνσταντίνος
FIRE σε θέματα ομαδοποίησης κειμένων, Γκοβόπουλος Αθανάσιος
passage retrieval και ασφάλειας

1994

Νευρωνικά δίκτυα
Υβριδικά δίκτυα
Αναπαράσταση γνώσης
Κώδικας σε C
Ομαδοποίηση κειμένων
Passage retrieval
Ασφάλεια
FIRE σύστημα
Κώδικας

57.

03121
5
7

Παράλληλοι
αλγόριθμοι
τομής Μηλιώνης Απόστολος
1994
ευθυγράμμων τμημάτων στο επίπεδο
Παπαδόπουλος Απόστολος

Συστήματα και κανόνες παραγωγής (αναπαράσταση
γνώσης, μέθοδοι εξαγωγής συμπερασμάτων, OPS5
σύστημα). Νευρωνικά δίκτυα (αλγόριθμοι μάθησης).
Υβριδικά συστήματα αναπαράστασης γνώσης (XBONE).
Μελέτη
του
προβλήματος
και
αποτελέσματα
(ομαδοποίηση κειμένων, αποσαφήνιση διφορούμενων
όρων, ανάδραση, κατασκευή θησαυρού, αυτόματη
δόμηση κειμένου, σημασιολογική ανάλυση, αναγνώριση
προτάσεων, επέκταση σε δίκτυο). Σχεδιασμός του
συστήματος
(γενική
περιγραφή,
προεπεξεργασία
κειμένων, εισαγωγή ερωτήσεων από το χρήστη, εισαγωγή
νέων κειμένων, επέκταση του συστήματος FIRE σε
δίκτυο). Τεκμηρίωση του κώδικα. Συμπεράσματα. Θεωρία
πρώτης και δεύτερης έκδοσης. Παραγραφοποίηση
κειμένου. Κύρια modules.
Βασικές έννοιες και ορισμοί για τον παραλληλισμό.
Εισαγωγή στο πρόβλημα των τομών ευθυγράμμων
τμημάτων στο επίπεδο. Προχωρημένες παράλληλες
τεχνικές που εφαρμόζονται στη λύση του προβλήματος.
Αλγόριθμος της Rub.

58.

03138
5
8

Βάση
δεδομένων
για
βιοϊατρικής πληροφορίας

διαχείριση Γιορντός Βασίλης
Κούννης Σάββας

1994

FDB
Βάσεις δεδομένων
Βιοϊατρική πληροφορία
Κώδικας

59.

03139
5
9
03140
6
0

Βάση
δεδομένων
για
διαχείριση Γιορντός Βασίλης
βιοϊατρικής πληροφορίας
Κούννης Σάββας
Τεχνικές ανάκτησης πληροφορίας
Κωστίδου Στέλλα

1994

Σχεδιασμός της FDB (data communication interface, the
logical model, semantic aspects, indices and form of data,
data base security). Σχέδιο ελέγχου για την FDB.
Εγχειρίδιο χρήσης (FDB functions, listings, FDB word
processor). Πηγαίος κώδικας.
Ο πηγαίος κώδικας της διπλωματικής 3138.

60.

1994

Παράλληλοι αλγόριθμοι
Πρόβλημα
τομής
ευθυγράμμων
τμημάτων
στο επίπεδο

Κώδικας

Μέθοδοι ανάκτησης πληροφορίας. Μέθοδοι εξαγωγής Ανάκτηση πληροφορίας
υπογραφών (μελέτη και σύγκριση, χάσιμο πληροφορίας, Τεχνικές
βέλτιστη εξαγωγή υπογραφών, εκχώρηση βαρών, αρχεία
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υπογραφών πολλαπλών επιπέδων, λεκτική ανάλυση και
stoplists).
Αλγόριθμοι
συνδυασμού
μορφικών
παραλλαγών λέξεων.
Ανάπτυξη πολυμεσικού τίτλου που αφορά το δημοτικό Multimedia
θέατρο «ΑΠΟΛΛΩΝ» της Πάτρας

Μελέτη της εφαρμογής επεξεργασίας Μεταξιώτου Ζωή
εικόνας, γραφικών animation σε Μπαλτά Ελένη
πολυμέσα. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού
τίτλου σε πολυμέσα για τα 30 πρώτα
χρόνια της ιστορίας του δημοτικού
θεάτρου "ΑΠΟΛΛΩΝ" της Πάτρας
Μηχανοργάνωση
του
Ορθοπεδικού Γκάλιου Πηνελόπη
Τμήματος
του
Καραμανδάνειου
νοσοκομείου Παίδων Πατρών

1994

1994

Σχεδιασμός
εφαρμογής
(ανάλυση
απαιτήσεων, Μηχανοργάνωση
νοηματικός
σχεδιασμός,
λογικός
σχεδιασμός,). νοσοκομείου
Υλοποίηση
(εργαλεία
που
χρησιμοποιήθηκαν, Κώδικας
υποεφαρμογές). Οδηγίες προς τον χρήστη.

03148
6
3

Βάσεις δεδομένων για multimedia

1994

64.

03153
6
4

Αλγόριθμοι και μοριακή βιοπληροφορική Παναγοπούλου Μαρία

1994

Βάσεις δεδομένων για multimedia (απαιτήσεις, μοντέλο
αναπαράστασης, αρχιτεκτονική, σημερινή αγορά,
ανάκτηση πληροφοριών από βάσεις multimedia, συμπίεση
δεδομένων, κατανεμημένες multimedia DB, το σύστημα
Jasmine) . Multimedia εφαρμογή (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.).
Σε αυτή τη διπλωματική θίγεται ένας αριθμός
προβλημάτων της Μοριακής Βιολογίας για τα οποία
αναπτύχθηκαν οι κατάλληλες αλγοριθμικές προσεγγίσεις,
παρουσιάζονται αυτές οι προσεγγίσεις και αναφέρονται
συμπεράσματα για το ρόλο των σχεδιαστών αλγορίθμων
στη συγκεκριμένη έρευνα.

65.

03084
6
5

Καζαντζή Βασιλική
Μαργαρίτου Μαρία

1994

66.

03158
6
6

Σχεδίαση και υλοποίηση ενός εργαλείου
προσομοίωσης για την αξιολόγηση
βραχυπρόθεσμων σχεδίων παραγωγής
Σχεδιασμός
και
υλοποίηση
ενός
knowledge-based προσομειωτή flowshop συστήματος παραγωγής

Σουκάκος Μιχάλης
Σουκάκος Παναγιώτης

1994

67.

03261
6
7

61.

03141
6
1

62.

03146
6
2

63.

Γιαννούλη Αγγελική
Κυριακού Χαραυγή

Μηχανοργάνωση
μικροβιολογικού Σαράφη Ελένη
τμήματος και τμήματος αιμοδοσίας Μάρτζιου Μαρίνα
Καραμανδάνειου νοσοκομείου Παίδων
Πατρών

1995

Multimedia
ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.

Ακολουθιοποίηση
του
γενώματος
Μοριακή Βιοπληροφορική
Γονίδια
Πρωτεϊνες
Workflow
Management CIME

Μελέτη της εφαρμογής του video σε περιβάλλον
πολυμέσων. Συμπίεση video δεδομένων. Τεχνολογίες
video. Το video στα δίκτυα. Συλλογική εργασία με τη
βοήθεια υπολογιστών. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού τίτλου σε
πολυμέσα με θέμα την οικολογία των πόλεων (θεματικό,
οθόνες της εφαρμογής).
Το
DBMS
Paradox
(περιγραφή,
δυνατότητες,
χαρακτηριστικά, η γλώσσα προγραμματισμού PAL,
Personal Programmer). Σχεδιασμός ενός πληροφοριακού
συστήματος (στόχος, βήματα, δομημένος σχεδιασμός).

Πολυμέσα
Video
Τεχνολογίες
Τεχνικές συμπίεσης
Μηχανοργάνωση
Paradox
Τμήμα Αιμοδοσίας
Μικροβιολογικό Τμήμα
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68.

03263
6
8

Μεταφορά του έμπειρου ιατρικού Γκατζής Ιωάννης
συστήματος XBONE σε περιβάλλον
Windows

1995

69.

03445
6
9

Μάρτζιου Μαρίνα
Σαράφη Ελένη

1995

70.

03446
7
0

Μηχανοργάνωση
μικροβιολογικού
τμήματος και τμήματος αιμοδοσίας του
Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων
Πατρών
Δημιουργία μιας multimedia βάσης
δεδομένων για το θέατρο Απόλλων και
μελέτη τεχνικών συμπίεσης

Μπαλαούρα Σωτηρία
Χατζή Ειρήνη

1995

71.

03449
7
1

Γενική επισκόπηση του προβλήματος Τερζής Ανδρέας
range searching

1995

72.

03464
7
2

Επισκόπηση
επαγωγικών Στεργίου Κωνσταντίνος
αντικειμενοστραφών βάσεων δεδομένων
& πρόταση για επέκταση ενός συστήματος

1995

73.

03465
7
3

Επισκόπηση στις αντικειμενοστραφείς Καρύμπαλης Ιωάννης
βάσεις δεδομένων & προτάσεις για
έρευνα

1995

74.

03474
7
4

Μηχανοργάνωση του τμήματος και του Τζήμας Ιωάννης
εργαστηρίου
αιμοδοσίας
του Χρυσούλης Χρήστος
Περιφερειακού
Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

1995

Τμήμα Αιμοδοσίας Καραμανδάνειου Νοσοκομείου
Πατρών (λειτουργία αιμοδοσίας, λογικός σχεδιασμός,
υλοποίηση του συστήματος, περιγραφή του interface,
επέκταση του συστήματος). Μικροβιολογικό Τμήμα
(περιγραφή λειτουργίας, σχεδιασμός συστήματος,
υλοποίηση, interface, βελτίωση).
Γενική περιγραφή του XBONE (δομή, αναπαράσταση
γνώσης, δομές δεδομένων, μηχανισμός εξαγωγής
συμπερασμάτων). Προγραμματισμός σε Windows.
Εγχειρίδιο προγραμματιστή. Εγχειρίδιο χρήσης.
Κώδικας του υλοποιημένου συστήματος.

Συνοδεύεται από 4 δισκέτες

Θέματα συμπίεσης. Lossy και Lossless τεχνικές. Βασικά
πρότυπα συμπίεσης. Αρχιτεκτονική για συμπίεση βίντεο.
Υλοποίηση ενός Multimedia τίτλου για το θέατρο
Απόλλων με τη βοήθεια ΒΔ (βάση δεδομένων, toolbook
σαν user interface, εγχειρίδιο χρήσης)..
Επισκόπηση του προβλήματος range searching
(εισαγωγικά στοιχεία, στατικές δομές, δυναμικές δομές,
χρώματα)

Multimedia
Δεδομένων
Θέατρο Απόλλων

Εισαγωγή στις αντικειμενοστραφείς βάσεις δεδομένων.
Object-oriented
προγραμματισμός.
Επαγωγικές
αντικειμενοστραφείς βάσεις δεδομένων.
Συστήματα που συνδυάζουν αντικειμενοστραφείς
γλώσσες ΒΔ και γλώσσες λογικής. Προτάσεις για
επέκταση του συστήματος SILO.
Βασικές αρχές και έννοιες της αντικειμενοστραφούς
προσέγγισης. Σχεσιακές ή αντικειμενοστραφείς ΒΔ.
Ερωτήσεις στις αντικειμενοστραφείς ΒΔ. Λογικό πλαίσιο
για ισχυρή τυποποίηση και συμπεράσματα τύπου στα
μόνιμα μοντέλα αντικειμένου. Η ψευδοσυναρτησιακή
γλώσσα FLORA. Προτάσεις για έρευνα.
Υλοποίηση Βάσεως Δεδομένων για τη μηχανοργάνωση
του τμήματος και του εργαστηρίου αιμοδοσίας του
Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Πατρών.

Deductive
DBs

Ιατρικά έμπειρα συστήματα
XBONE
Κώδικας
Μηχανοργάνωση
μικροβιολογικού τμήματος
Κώδικας
βάση

Υπολογιστική γεωμετρία
Range searching πρόβλημα
Orthogonal range queries
object-oriented

Object-oriented DB
Ψευδοσυναρτησιακή
γλώσσα FLORA

Paradox 3.5
Object Exchange
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75.

03498
7
5

Εισαγωγή στην εικονική πραγματικότητα

Γαβιώτης Γιώργος
Παχνέλης Γιώργος

76.

03499
7
6

Tumor Bank: βάση δεδομένων για την Βασιλειάδης Βασίλης
αποθήκευση ιατρικών δειγμάτων
Λαγογιάννης Γεώργιος

1995

77.

03500
7
7

Multimedia ως τέχνη: μια προσέγγιση

Αίσωπος Χρήστος
Εξαρχάκος Παναγιώτης

1995

78.

03504
7
8

Μοντελοποίηση των θεωριών μάθησης & Παναγοπούλου Γεωργία
εφαρμογή τους στην πληροφορική
Σπυροπούλου Δάφνη

1995

79.

03519
7
9

GIS: μελέτη αποθηκευτικών δομών για Παναγιώτου Βασίλειος
χωροταξικά δεδομένα

1995

80.

03529
8
0

Εκμάθηση από απόσταση με τη χρήση του Κουτκιάς Κωνσταντίνος
υπολογιστή
Σαμολαδά Ευδοκία

1995

81.

03558
8
1

Εμπλοκές πιστωτικών καρτών

1995

82.

03466
8
2

JSS υλοποίηση και σχεδιασμός ενός Παρλαβάντζας Νικόλαος
knowledge-based δρομολογητή για job- Λαγουδάκης Μιχαήλ
shop περιβάλλοντα παραγωγής

Αγγέλης Βασίλειος

1995

1995

Εικονική
πραγματικότητα
(ΕΠ)
και
εικονικά
περιβάλλοντα. Τρισδιάστατα γραφικά υπολογιστών.
Γεωμετρική
μοντελοποίηση.
Γεωμετρικοί
μετασχηματισμοί. Ένα στοιχειώδες σύστημα ΕΠ.
Υλικό/λογισμικό ΕΠ. Εφαρμογές. Το μέλλον της ΕΠ.
Λογικός σχεδιασμός της βάσης (entity-relational model,
οντότητες της ΒΔ, σχέσεις της ΒΔ). E-R διάγραμμα της
βάσης. Υλοποίηση της ΒΔ (queries, ρουτίνες
επεξεργασίας εικόνων).

Εικονική πραγματικότητα

Πρόγραμμα «Σχεδόν ποίηση» (προετοιμασία, σχεδιασμός,
θεματολογία, μορφή, ελλείψεις, υλοποίηση). Πολυμέσα
(σκέψεις, μέλλον). Εφαρμογή: τεχνικά χαρακτηριστικά
(υλικό, λογισμικό, απαιτήσεις συστήματος, εγκατάσταση
εφαρμογής)
Οι Ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην εκπαίδευση
(συμπεριφορισμός, κονστρουκτιβισμός). Παρουσίαση
μηχανισμών οικοδόμησης της μάθησης. Η κοινωνικοπολιτιστική θεωρία του Vygotski. Γνωστική επεξεργασία
πληροφοριών.
Εισαγωγικές
έννοιες.
Ανάλυση
δομών
που
χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση χωροταξικών
δεδομένων (quad tree, k-d tree, r-tree, R+-tree, R*-tree).
Μέθοδοι κελιών και cell tree. Αναλύσεις και
συμπεράσματα (SAM).
Παρουσιάζονται: Εκπαιδευτική Χρήση του υπολογιστή,
εκμάθηση από απόσταση (ανάγκες, πρακτικές δυσκολίες),
εκπαιδευτικές επικοινωνίες, υπαρκτά συστήματα
πληροφόρησης, τεχνολογία Videodisc, δίκτυα Η/Υ.
Microsoft Access. Εφαρμογή: πιστωτικές κάρτες,
(εμπλοκές). Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής. Υπόδειγμα
εκτυπώσεων. Η ΒΔ EMPKARTA.
Ανάπτυξη
ριζικής αναδιοργάνωσης του τρόπου
λειτουργίας των βιομηχανικών επιχειρήσεων σε όλα τα
επίπεδα: από τη διοίκηση έως και τις μεθόδους
παραγωγής. Ο απώτερος σκοπός είναι η σύνδεση και των
δύο τάσεων κάτω από μία ενιαία τεχνολογικής πλατφόρμα

Multimedia
Τέχνη

ΒΔ
για
αποθήκευση
ιατρικών δειγμάτων
Tumor bank

Θεωρίες μάθησης
Εκπαίδευση

GIS
Χωροταξικά δεδομένα

Videotext
Networks
WWW
Microsoft Access
Πιστωτικές κάρτες
EMPKARTA
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για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση
πλεονεκτημάτων που προσφέρει η τεχνολογία CIM.

03744
8
3
03745
8
4

Αυτοματοποίηση
της
παραγωγής
εκπαιδευτικών multimedia τίτλων
Υλοποίηση
μεθόδων
εξαγωγής
υπογραφών

85.

03746
8
5

Τεχνικές
ανάπτυξης
εκπαιδευτικού Καρακασίδου Αλεξάνδρα
λογισμικού και εκπαιδευτικά δίκτυα
Κυριακίδου Αλεξάνδρα

1996

86.

03756
8
6

1996

87.

03757
8
7

88.

03801
8
8

Σχεδιασμός και υλοποίηση αναλογικού Ζήσογλου Λάζαρος
πολλαπλασιαστή
Ντούσκας Νικόλαος
Πούλης Ηλίας
Μηχανοργάνωση του κέντρου και Μπαλάτος Κωνσταντίνος
εργαστηρίου
του
Περιφερειακού Παναγοπούλου Γεωργία
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Παντελής Αργύριος
Πατρών
Συρμακέσης Σπύρος
Ασφάλεια
ιατρικών
δεδομένων Ράντος Κωνσταντίνος
παρουσίαση και συγκριτική μελέτη
αλγορίθμων ασφαλείας

89.

03805
8
9

Ανάπτυξη multimedia βάσης δεδομένων Μαυρίδης Δημήτρης
για τουριστικές πληροφορίες
Τσακνάκης Γιάννης

83.
84.

Καρέλας Φώτιος
Κάκαλου Ιωάννα
Hamdeh Hussam
Hilal Tawfik

1996
1996

των

Ανάπτυξη πολυμεσικού τίτλου για την αυτόματη
παραγωγή multimedia τίτλων σε πολυμεσικές εφαρμογές
Αρχεία υπογραφών. Μέθοδοι εξαγωγής υπογραφών.
Ανάλυση και σύγκριση των ΩS και SC μεθόδων.
Εκχώρηση βαρών κατά την παραγωγή υπογραφών FSB,
FWS. Υλοποίηση.
Αναφέρονται διάφορες τεχνικές ανάπτυξης για
εκπαιδευτικό λογισμικό, παρουσιάζονται νέες τεχνολογίες
και εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέθοδοι
υπογραφών
Κώδικας

εξαγωγής

Visual Programming
Authoring Systems
Multimedia Systems
Intelligent
Tutoring
Systems
Virtual Reality
Τηλεδιάσκεψη
Interactive Video
Αναλογικός πολλαπλασιαστής (θεωρητικό υπόβαθρο). Αναλογικός
Υλοποίηση. Αποτελέσματα, συμπεράσματα.
πολλαπλασιαστής

1996

Μελέτη Μηχανογράφησης και Περιγραφή οντοτήτων Hosital
συστήματος αιμοδοσίας
Systems

1996

Γενικά για ασφάλεια τόσο σε συστήματα υπολογιστών
όσο και σε βάσεις δεδομένων. Αρχές και κατευθύνσεις
στην ασφάλεια ιατρικών εγγράφων. Αλγόριθμοι
κρυπτογράφησης. Συγκριτικά αποτελέσματα των
αλγορίθμων κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης.
Κώδικας υλοποιημένων αλγορίθμων.

1996

Παρουσίαση του project TILEMATT (σύνδεση λιμανιών TILEMATT
με μεγάλη κίνηση μεταξύ τους και την παροχή στους Authorware
τουρίστες μέσω multimedia kiosks πληροφοριών) και η Συνοδεύεται από δισκέτα

Information

Ασφάλεια
Ασφάλεια
ιατρικών
δεδομένων
Αλγόριθμοι
κρυπτογράφησης
Συνοδεύεται από δισκέτα

23

Βιογραφικό Σημείωμα

Καθ.Αθανάσιος Τσακαλίδης

Αντωνιάδης Ιωάννης
Παμαμιχαήλ Δημήτρης

σχέση του με την παρούσα διπλωματική. Σχεδιαστικοί
στόχοι,
προδιαγραφές,
πλατφόρμα
ανάπτυξης.
Παρουσίαση του Macromedia Authorware και συμβουλές.
TCP/IP. Η δομή και η παρουσίαση της εφαρμογής
W3 Browser (user interface, γραμμή κατάστασης,
παράθυρο παρουσίασης HyperMedia, μηνύματα λάθους,
λειτουργίες σύνδεσης με τον Server). Υλοποίηση.
Κώδικας.
Ανάπτυξη ενός μοντέλου για την παροχή λειτουργιών και
δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες, καθώς και ένα
Interface για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, διαθέσιμο
σε όσους έχουν πρόσβαση στο Internet.

90.

03812
9
0

Υλοποίηση Web Browser

91.

03816
9
1

Εκπαίδευση από απόσταση με εισαγωγή Οικονόμου Ευαγγελία
σύγχρονων τεχνολογιών και πολυμέσων.
Σύστημα
διαχείρισης
ηλεκτρονικού
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

1996

92.

03819
9
2

Υποστήριξη της Tumor Bank με Expert Παπανδρεάδη Αναστασία
System
Χριστιφάλου Αικατερίνη

1996

Εισαγωγικά στοιχεία. Τεχνολογία: οι ηλεκτρονικές
κάμερες συναντούν τις ανάγκες της μικροσκοπικής, πως οι
απαιτήσεις μιας εφαρμογής για βιο-εικόνες συναντούν τις
απαιτήσεις ενός μη ειδικευμένου Imager. Ανάλυση
εικόνας
(σκοπός,
βασικές
αρχές).
Τεχνικές:
τμηματοποίηση σκηνής, η διαδικασία του thresholding,
ανάλυση δειγμάτων και ταξινόμηση κυττάρων. Σχόλια.
Κώδικας.

Tumor Bank
Expert System
Βιο-ιατρική
Συνοδεύεται από δισκέτα

93.

03821
9
3

Τα
multimedia
στο
χώρο
της Κατσαούνος Νίκος
εκπαίδευσης. Η εφαρμογή «Βοτανική»
Τζελέπης Σπύρος

1996

Πολυμέσα
Βοτανική
Συνοδεύεται από δισκέτα

94.

03855
9
4

Διόρθωση και βελτίωση στο Έμπειρο Μελάς Φίλιππος
Ιατρικό σύστημα XBONE

1996

Εκπαιδευτική χρήση του υπολογιστή. Ο ρόλος των
multimedia στην εξέλιξη της επικοινωνίας. Η εφαρμογή
¨Βοτανική». Χρήση του προγράμματος και επεξήγηση
αντιπροσωπευτικών οθονών του. Τεχνικά χαρακτηριστικά
της εφαρμογής (βασικά σημεία υλοποίησης, περιβάλλον
ανάπτυξης, hardware, software, απαιτήσεις συστήματος).
Επιλεγμένες οθόνες της εφαρμογής.
Σκοπός της διπλωματικής είναι η διόρθωση του user
interface του έμπειρου ιατρικού συστήματος XBONE
στην κατεύθυνση της αυτόματης διάγνωσης των
ασθενειών των οστών με βάση το σπινθηρογράφημα.
Παρουσιάζεται μια εισαγωγή για τα έμπειρα συστήματα,
περιγραφή των χαρακτηριστικών του XBONE, τα βασικά
στοιχεία του περιβάλλοντος windows και της Borland C

1996

Web Browser
Hypermedia
HTML
Συνοδεύεται από δισκέτα
Εκπαίδευση από απόσταση
Web Browsers & Servers
HTTP
HTML

XBONE
Expert System
Ιατρική
Συνοδεύεται από δισκέτα
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95.

03859
9
5

Ανάπτυξη multimedia τίτλου για το Ζώρζου Χαρά
περιβάλλον
Φατσέας Ιάσων

1996

96.

03865
9
6

Υλοποίηση Web Server

1996

97.

03867
9
7

Υλοποίηση
εκπαιδευτικού
τίτλου Δομπρίδης Θωμάς
πολυμέσων (multimedia) για άτομα με Παναγιωτάκη Αγγελική
ειδικές ανάγκες με θέμα τη βιβλιοδεσία

1996

98.

03868
9
8

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού τίτλου για τη Βαμβατσίκος Ανδρέας
ζωγραφική
Μάλτης Ευστάθιος

1996

99.

03870
9
9

Διασύνδεση
Δεδομένων

1996

100.

03872
1
0
0

Παγκόσμιος ιστός (World Wide Web) και Κάππος Παναγιώτης
οι εφαρμογές του

Web-Server

Ηλιάδου Βασιλική
Τέσση Αγγελική
Ανθή Τσιρογιάννη

με

Βάση Μούρνος Γιώργος
Χριστοφορίδης Χρήστος

1996

όπου είναι υλοποιημένο το σύστημα, ο τρόπος λειτουργίας
του XBONE στη νέα του έκδοση και σε γενικές γραμμές η
χρήση του έμπειρου συστήματος.
Παρουσίαση του θέματος και του εργαλείου Director 4.0
(γενικές λειτουργίες). Δημιουργία animation (βασικές
τεχνικές), επεξεργασία ήχου, χρήση palletes και
χρωματική ποιότητα των γραφικών. Προβλήματα και
περιορισμοί. Χρησιμοποιούμενο hardware, software.
Εκτυπώσεις της εφαρμογής.

Θεωρητική προσέγγιση στην υλοποίηση ενός World Wide
Web Server σε Windows 95 σε γλώσσα προγραμματισμού
Visual C++. Παράθεση τμημάτων του ήδη υπάρχοντος
Server 7.
Περιγραφή του ιδρύματος Μέριμνα του όρου Βιβλιοδεσία.
Περιβάλλον ανάπτυξης (εργαλεία, σύστημα) και ανάπτυξη
της εφαρμογής (δομή του τίτλου, interface του
προγράμματος, απαιτήσεις). Το δεύτερο μέρος περιέχει
μια περιγραφή των παρακάτω θεμάτων (πλεονεκτήματα,
προβλήματα):
Πολυμέσα,
Βάσεις
Πολυμέσων,
Κατανεμημένες Βάσεις Πολυμέσων.
Πολυμέσα στο Internet. Πολυμέσα και τέχνη. Παρουσίαση
της εφαρμογής από την πλευρά του χρήστη και του
«χτίστη». Απαιτήσεις και εργαλεία.
Εξετάζεται η υλοποίηση ενός συστήματος για κράτηση
δωματίων σε ξενοδοχεία, με τη διασύνδεση Web-Server
με μία Βάση Δεδομένων
Παρουσιάζονται οι κυριότερες εξελίξεις στις τεχνολογίες
του WWW και του Internet γενικότερα, η τελευταία
έκδοση της HTML, Ο τρόπος δημιουργίας κώδικα για
δυναμικές σελίδες, δυνατότητες αναζήτησης διαθέσιμες
στο χρήστη και γίνεται αναφορά στη χρήση γλωσσών
JAVA και URML.

Multimedia
Πολυμέσα
Περιβάλλον
Director 4.0
Συνοδεύεται από CD με
τίτλο «Σύγχρονες Πόλεις»

World Wide Web
WWW
HTTP
Μέριμνα
Βιβλιοδεσία
Authoring tools
Authorware
Πολυμέσα
Βάσεις Πολυμέσων
Κατανεμημένες
Βάσεις
Πολυμέσα
Συνοδεύεται από δισκέτα
Πολυμέσα και τέχνη
Authorware 3.0
Συνοδεύεται από δισκέτα
Βάσεις δεδομένων
Web Server
ODBC
OCIs
WWW
Internet
Βάσεις δεδομένων
Web Servers
Web Browsers
HTML
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101.

03873
1
0
1

TUBIS: Βάση δεδομένων για την Παπαγεωργίου Αθανάσιος 1996
αποθήκευση
ιστολογικών
και Τορτοπίδης Γεώργιος
κυτταρολογικών
παρασκευασμάτων.
Επέκταση και βελτιώσεις

102.

03874
1
0
2

Ανάλυση και υλοποίηση ενός Space- Γιανόπουλος Παναγιώτης
Optimal Hidden Line Elimination Οικονομοπούλου Ευγενία
αλγορίθμου για Isooriented Rectangles

1996

103.

03877
1
0
3
03887
1
0
4

Ανάπτυξη πλατφόρμας για τη δημιουργία Γεωργιόπουλος Άλκης
παιχνιδιών

1996

Κατανεμημένη διαχείριση πληροφοριών: Γκουγκούση Γεωργία
βάσεις δεδομένων, ροές εργασίας,
εφαρμογές

1996

105.

03921
1
0
5

Διερεύνηση ερευνητικών προβλημάτων Σταθοράκη Μαρίνα
στα γραφικά υπολογιστών

1997

106.

03932
1
0
6

Μηχανογράφηση του Τμήματος και του Ανυφαντή Θεοδώρα
Εργαστηρίου
Αιμοδοσίας
του
Περιφερειακού
Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

1997

107.

03935
1
0
7

Με την βοήθεια τεχνικών Gride File να Καραγιάννη Χαρά
γίνει αποθήκευση Frame Based (Frame
Sliced) υπογραφών

1997

104.

Γενικά στοιχεία για βάσεις δεδομένων. Τι είναι η Tumor
Bank (T.U.B.I.S.). Προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά
την υλοποίηση. Δημιουργία on-line help. Δημιουργία
αναφορών (reports). Υλοποίηση της εφαρμογής
«Εξέταση». Παρουσίαση των φορμών της εφαρμογής.
Κώδικας.
Αρχική προσέγγιση του προβλήματος. Περιγραφή του
hidden line elimination αλγόριθμου (ο βασικός
αλγόριθμος, ορθότητα, όρια χρόνου, τελικός αλγόριθμος,
ανάλυση του space-optimal αλγορίθμου, διαίρεση σε
κάθετες λωρίδες, κατασκευή των δομών δεδομένων).
Γενικά στοιχεία του αλγορίθμου (η βιβλιοθήκη LEDA, το
segment tree, σύντομη περιγραφή του union-find
αλγορίθμου). Παρουσίαση και ανάλυση του κώδικα.
Αλγόριθμοι για animation. Δόμηση σε objects και δομές
δεδομένων. Υλοποίηση (Dos, Pascal). Κώδικας της
πλατφόρμας. Μελλοντικές επεκτάσεις.
Ανάλυση ζητημάτων κατανεμημένης διαχείρησης
πληροφοριών. Παρουσιάζονται γενικά θεωρητικά θέματα
που αφορούν τις κατανεμημένες βάσεις δεδομένων,
κυριότεροι τομείς στους οποίους βρίσκουν εφαρμογή,
software εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την
υλοποίηση συστημάτων κατανεμημένων βάσεων
δεδομένων και για τη μεταξύ τους διασύνδεση.
Σύνθεση εικόνας (ορατότητα, συνεχείς αλγόριθμοι,
βασικά προβλήματα), Ray Tracing (αναδρομική
ορατότητα, ψευδωνυμία), εφαρμογές και επιτάχυνση του
Ray Tracing, Πολυγωνοποίηση χωροταξικών δεδομένων.

Βάσεις δεδομένων
Tumor Bank
T.U.B.I.S.
Συνοδεύεται από δισκέτα

Hidden line elimination
πρόβλημα
Space-optimal αλγόριθμος
Time bounds
Slads
Union-find αλγόριθμος
Συνοδεύεται από δισκέτα
Animation
Γραφικά
Κώδικας
Αρχιτεκτονική
Βάσεων
Δεδομένων
Ιατρικά & Φαρμακευτικά
Συστήματα
Ασφάλεια
Διαχείρηση Πληροφοριών

Γραφικά Υπολογιστών
Σύνθεση Εικόνας
Shading
Aliasing
Ray Tracing
Μέθοδος Whitted
Σύστημα μηχανοργάνωσης του Τμήματος και του Κώδικας (σχολιασμός)
Εργαστηρίου Αιμοδοσίας που παρέχει σύνολο φορμών
Pelican System ver 2.0
Καταγραφής των στοιχείων για όλες τις λειτουργίες που
αφορούν στη διαχείρηση της διακίνησης αίματος και
υποστηρίζεται από βάση δεδομένων.
Information Retrieval (signature files και μέθοδοι Information Retrieval
extraction), Δυναμικός διαχωρισμός των Signature Files Signature Files
(Quick Filter, S-tree), Δομές Hashing (Linear, Spiral, Hashing
Unified Dynamic, Extendible), Πολυδιάστατες Δομές, S-tree
Grid Files, Πολυδιάστατες Δενδρικές Δομές, HS Αρχείο. Πολυδιάστατες Δομές
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108.

03951
1
0
8

Human-Computer Interaction (HCI). Το Μποβίλας Κώστας
σύστημα PELICAN: Μηχανογράφηση του
Κέντρου Αιμοδοσίας του ΠΠΓΝΠ

109.

04013
1
0
9

Simplex
and
Searching

110.

04017
1
1
0

Πολυμέσα: μια γενική επισκόπηση

Μουρίκης Πέτρος

1997

111.

04018
1
1
1

Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων
Μικροβιολογικές Καλλιέργειες

για Αετοπόυλου Βασιλική
Παντελέων Ευδοκία

1997

112.

04021
1
1
2

Combinatorial Optimization

113.

04040
1
1
3

Αποτελεσματικός
σχεδιασμός
και Ζέρβας Κωνσταντίνος
υλοποίηση Λεξικού της Ελληνικής Μπέζας Χρήστος
γλώσσας για CD-ROM Publishing

Half-Space

Range Λιακοπούλου Μάρθα

Δρινέας Πέτρος

1997

1997

1997

1997

Παρουσίαση του Human-Computer Interaction με έμφαση
στις τεχνικές αλληλεπίδρασης, στα συστήματα
εισόδου/εξόδου καθώς και στις προοπτικές εξέλιξης.
Υλοποίηση ενός τμήματος της μηχανοργάνωσης του
τμήματος Αιμοδοσίας του ΠΠΓΝΠ (περιγραφή του
συστήματος DBMS, σχεδιασμός, χαρακτηριστικά και
προδιαγραφές του προγράμματος)
Θεωρητική προσσέγγιση του προβλήματος Range
Searching καθώς και των δυνατοτήτων επίλυσής του
(Δέντρο Συζυγίας, Δέντρα Διαμέρισης, Cuttings).
Αναφορά
στους
όρους
Dynamization
και
Derandomization.

Human-Computer
Interaction
PELICAN
Paradox ver 4.5 for
Windows
Κώδικας (σχολιασμός)

Oρισμός και περιγραφή των τύπων πολυμεσικών
δεδομένων. Πολυμέσα αναφορικά με Βάσεις Δεδομένων
(Information
Retrieval,
metadata)
και
Δίκτυα
Υπολογιστών (LAN, WAN, xDSL, ATMs). Πρότυπα στο
χώρο των πολυμέσων (πρότυπα παρουσίασης, formats,
τεχνολογίες) και περιβάλλοντα συγγραφής πολυμεσικών
εφαρμογών.
Περιγραφή και αξιολόγηση της ACCESS 97 και της
Visual Basic for applications. Σχεδιασμός του συστήματος
και ανάλυση των απαιτήσεων του χρήστη (περιγραφή του
τρόπου
λειτουργίας
του
Μικροβιολογικού
Εργαστηρίου).User Interface της εφαρμογής και
περιβάλλον δικτύου.
Συνδυαστική βελτιστοποίηση και ιδιαίτερα το πρόβλημα
του Γραμμικού προγραμματισμού (αλγόριθμοι Simplex,
ελλιψοειδούς και εσωτερικού σημείου).Παρουσίαση της
Prune and Search τεχνικής για γραμμικό προγραμματισμό
και άλλα προβλήματα.Η μέθοδος του Meggido για τη
βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης μιας πλειάδας σειριακών
αλγορίθμων.
Ανάπτυξη πολυμεσικού τίτλου για την παρουσίαση
λεξικού της ελληνικής γλώσσας

Multimedia
Database Systems
Computer Networks
mTropolis
Director
Authorware

Range Searching
Δομές Δεδομένων
Δυναμικές
Δομές
Δεδομένων
Αλγόριθμοι
Δενδρικών
Δομών

Βάση Δεδομένων
ACCESS 97
Visual
Basic
applications

for

Combinatorial Optimization
Αλγόριθμοι
Ανάλυση πολυπλοκότητας
Τεχνική Prune and Search

Multimedia
Database Systems
Computer Networks
MTropolis
Authorware
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114.

04065
1
1
4

Σχεδιασμός
και
Υλοποίηση Κορολιός Αριστείδης
Αποτελεσματικών
Αλγορίθμων Σαράφη Μαρία
Προγραμματισμού
σε
Σύνθετα
Περιβάλλοντα Παραγωγής/Διανομών

1997

Φυσικό
σύστημα
παραγωγής
και
συστήματα
προγραμματισμού, προϊόντα/ροή παραγωγής, υπάρχον και
το νέο σύστημα προγραμματισμού συσκευασίας, ανάλυση
μηχανογραφικών εφαρμογών.

Σύνθετα
περιβάλλοντα
Παραγωγής/Διανομών
Production/Logistics Chain
MPC Συστήματα
Μεσοπρόθεσμος/
Βραχυπρόθεσμος
προγραμματισμός

115.

04091
1
1
5

Μέθοδοι εξαγωγής υπογραφών

1997

Περιγραφή των συστημάτων και των πιο διαδεδομένων
μεθόδων ανάκτησης πληροφορίας, ανάλυση μεθόδων
εξαγωγής υπογραφών, υλοποίηση, λεκτική ανάλυση και
Stoplists, κλάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την
υλοποίηση των παραπάνω μεθόδων.

116.

04119
1
1
6

Σχεδιασμός
και
Ανάλυση Κορολιός Αριστείδης
Αποτελεσματικών
Αλγορίθμων Σαράφη Μαρία
Προγραμματισμού
σε
Σύνθετα
Περιβάλλοντα
Παραγωγής/Διανομών
(Α).

1997

Βελτιωμένη έκδοση του τεύχους 04065 (μέρος Α).

Εξαγωγή υπογραφών
Συστήματα
Ανάκτησης
Πληροφορίας
Word Signatures
Superimposed Coding
Run Length Encoding
Bit Block Compression
Stoplists
Κώδικας
Συνοδεύεται από δισκέτα
Σύνθετα περιβάλλοντα
Παραγωγής/Διανομών
Production/Logistics Chain
MPC Συστήματα
Μεσοπρόθεσμος/
Βραχυπρόθεσμος
προγραμματισμός

117.

04120
1
1
7

1997

Βελτιωμένη έκδοση του τεύχους 04065 (μέρος Β) που Κώδικας
περιέχει τα Αρχεία Προγραμμάτων καθώς και τη Συνοδεύεται από δισκέτα
λεπτομερή περιγραφή της Βάσης.

118.

04131
1
1
8
04132
1
1
9

Σχεδιασμός
και
Ανάλυση Κορολιός Αριστείδης
Αποτελεσματικών
Αλγορίθμων Σαράφη Μαρία
Προγραμματισμού
σε
Σύνθετα
Περιβάλλοντα
Παραγωγής/Διανομών
(Β).
Ανάπτυξη
Interactive
On-line Πίσκοπος Νικόλαος
Spreadsheet πάνω σε WWW server

1997

Επέκταση εφαρμογής Multimedia Kiosks. Παπανικολάου Γιώργος
Σύνδεση με κεντρική βάση και με τοπικές Σιούτας Σπύρος
βάσεις σε ξενοδοχεία, πρακτορεία κ.τ.λ.
Αλλαγή του υπάρχοντος user interface.

1997

On line ενημέρωση Spreadsheet από Web και επεξεργασία WWW, On-line εφαρμογές
στατιστικών δεδομένωνμε τη χρήση Βάσης Web.
Multimedia
On-line reservation
Ανάπτυξη πολυμεσικού τίτλου με σκοπό την εξυπηρέτηση Multimedia
των τουριστών που καταφθάνουν στο λιμάνι της Πάτρας Database Systems
όσον αφορά τουριστικές πληροφορίες γύρω από την Computer Networks
Πάτρα, και σύνδεση του τίτλου με κατανεμημένες βάσεις Director
ξενοδοχείων της Πάτρας για αυτόματη κράτηση δωματίων Authorware

119.

Μυτιληναίου Ελένη
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120.

04133
1
2
0

Υλοποίηση Traffic Management και Πρέντζας Δημήτριος
Cargo Monitoring υπηρεσιών για το Δερεκενάρης Γρηγόριος
λιμάνι της Πάτρας σε περιβάλλον GIS
(ARC/INFO)

1997

121.

04135
1

Επέκταση εφαρμογής Multimedia Kiosk. Μαλανδρινός Ανδρέας
Αλλαγή του υπάρχοντος User Interface.

1997

122.

04149
1
2
3

Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης Κορωναίος Δημήτριος
δεδομένων για τα προϊόντα της Παπαλουκάς Γεώργιος
βιομηχανικής μονάδας της Πολεμικής
Αεροπορίας Άραξου (Α)

1997

123.

04150
1
2
4

Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης Κορωναίος Δημήτριος
δεδομένων για τα προϊόντα της Παπαλουκάς Γεώργιος
βιομηχανικής μονάδας της Πολεμικής
Αεροπορίας Άραξου (Β)

1997

124.

04153
1
2
5

Ανάπτυξη θέματος για τη Βοτανική της Γεωργάκη Πηνελόπη
Πρώτης Γυμνασίου
Ντεϊμεντέ Σοφία

1997

125.

04154
1
2
6

Ανάπτυξη Multimedia εφαρμογής για τα Κάντα Ασπασία
εικαστικά
Ρήγκου Μαρία

1997

Γενική περιγραφή των GIS, εισαγωγή στο Arc/Info (Βάση
Δεδομένων, Arc Macro Language, Network, Dynamic
Segmentation, Address Geocoding), Cargo Monitoring,
Traffic Management, Aλγόριθμος Dijkstra για την εύρεση
του καλύτερου μονοπατιού.

GIS
Arc/Info
Traffic
Cargo
Address Geocoding
Κώδικας
Συνοδεύεται από δισκέτα
Περιγραφή και δυνατότητες της Personal Oracle 8 και των Βάσεις Δεδομένων
δικτυακών της εργαλείων. Τοπολογία του προς ανάπτυξη User Interface
συστήματος, δομή του User Interface καθώς και το Multimedia Kiosk
σχεσιακό σχήμα της βάσης.
Κώδικας
Συνοδεύται από δισκέτα
Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων για τα
προϊόντα της βιομηχανικής μονάδας της Πολεμικής
Αεροπορίας Άραξου, τα ενδιάμεσα είδη, τα υλικά, τα
τρέχοντα αποθέματα και τους διαθέσιμους πόρους.
Αποθήκευση δυναμικών και στατικών στοιχείων και
διαχείρισή τους με ευέλικτο/αποδοτικό τρόπο.
Συνέχεια του τεύχους 4149.Πληροφορίες που αποθηκεύει
η βάση, Φόρμες, Ροή και τρέξιμο του προγράμματος.

Βάση Δεδομένων
Microsoft Access
Συστήματα
Διαχείρισης
Βάσεων Δεδομένων
Συνοδεύεται από δισκέτα

Ο εκπαιδευτικός ρόλος των υπολογιστών, ξενάγηση στην
εφαρμογή (οι σελίδες του βιβλίου, το γλωσσάρι, τα τεστ
και το σύστημα βοηθείας), περιβάλλον ανάπτυξης της
εφαρμογής.
Παρουσίαση μερικών από τους σημαντικότερους Έλληνες
ζωγράφους με βιογραφικά και πίνακες, καθώς και διάφορα
άλλα θέματα γύρω από την ελληνική ζωγραφική του 20ου
αιώνα.

Βιολογία
Πολυμέσα
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Authorware 3.0
Multimedia
Database Systems
Computer Networks
mTropolis
Director
Authorware

Βάση Δεδομένων
Microsoft Access
Συστήματα
Διαχείρισης
Βάσεων Δεδομένων
Κώδικας
Συνοδεύεται από δισκέτα
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126.

04155
1
2
7

Γενική επισκόπηση σε Ι/Ο πολυπλοκότητα Πρωτόπαπα Μαρία
(ψάξιμο περιοχής σε d>2 διαστάσεις)

1997

127.

04158
1
2
8

Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός Βαμβακούλας Γιάννης
πολυμεσικού Web server
Δεστούνης Παναγιώτης

1997

128.

04324
1
2
9
04325
1
3
0

Θέματα σχεδιασμού και ανάλυσης Καλησιάκης Γρηγόρης
αλγορίθμων στη θεωρία γράφων

1998

130.

04404
1
3
1

1998

Μέτρηση της απόδοσης του server με τη βοήθεια κάποιων Web Servers
ειδικών παραμέτρων.
Web Clients
WWW

131.

04405
1
3
2

Ανάπτυξη και υποστήριξη εργασιών στον Δροσόπουλος Νικόλαος
κεντρικό WWW Server του Παν/μίου
Πατρών (Η περαιτέρω ανάπτυξη του
κεντρικού εξυπηρετητή του Παν/μίου
Πατρών)
Διακίνηση εγγράφων σε ένα περιβάλλον Νταλούκας Βασίλης
Intranet

1998

132.

04415
1
3
3
04419
1
3
4

Κράτηση εισιτηρίων μέσω Internet

1998

Ανάπτυξη Προγράμματος που επιτρέπει στο χρήστη να
οργανώσει ένα σύνολο αρχείων και εγγράφων σε μορφή
δέντρου και σε κάθε κλαδί του δέντρου ή σε κάθε αρχείο
να προσθέσει κάποιες επιπλέον πληροφορίες, όπως το
τίτλο σε δύο γλώσσες, κάποιες παρατηρήσεις, μουσική
κλπ.
Ανάπτυξη ενός συστήματος διασύνδεσης Web με Βάση
Δεδομένων για κράτηση θέσεων στη μαρίνα της Πάτρας.

129.

133.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πολυμεσικού Αρναουτάκης Παρασκευάς 1998
λογισμικού
για
Περιβαλλοντική Μόκας Απόστολος
Εκπαίδευση

Μωϋσιάδης Γεώργιος
Τσιάρα Αικατερίνη

Ηλεκτρονική αναζήτηση εγγράφων στο Τριανταφυλλάκης
Intranet μίας επιχείρησης
Αριστείδης

1998

Παρουσίαση & Ανάλυση των μοντέλων οργάνωσης
κύριας & δευτερεύουσας μνήμης. Εξετάζονται έξι
προβλήματα που σχετίζονται με το sorting, εξετάζονται
δύο δομές δεδομένων που είναι αποδοτικές ως προς Ι/Ο
και υποστηρίζουν δεικτοδότηση με περιορισμούς και με
τάξεις και παρουσιάζεται η δομή P-range Tree.
Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη των Web-Browsers της
ΕΜ5 του ΙΤΥ (http://www.ru5.cti.gr) και του εργαστηρίου
πολυμέσων-γραφικών και GIS του Τμήματος ΜΗΥΠ
(http://www.ru5.cti.gr/mmlab)
Μία θεωρητική μελέτη των πιο γνωστών προβλημάτων
της θεωρίας των γράφων και ανάλυσης των αλγορίθμων
τους.
Υλοποίηση πολυμεσικής εφαρμογής που θέτει ορισμένες
ερωτήσεις και ασκήσεις για το μάθημα της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που διδάσκεται σήμερα
στα σχολεία της χώρας.

Sorting
Πολυπλοκότητα
Βέλτιστοι Αλγόριθμοι
P-range Tree

WWW
Java
Πρωτόκολλα
Minimum Spanning Trees
Γράφοι
Authorware 3.5
Πόλυμέσα

WWW
HTTP
URL

Access
HTML
Java Script
Ανάπτυξη δύο εφαρμογών. Η πρώτη ασχολείται με το Intranet
parsing των XML εγγράφων, την κατασκευή της Βάσης Markup Γλώσσες
Δεδομένων και την παραγωγή της αρχικής σελίδας της XML
μηχανής αναζήτησης. Η δεύτερη ασχολείται με την
αναζήτηση keywords που εισάγει ο χρήστης σε μία φόρμα
της HTML.
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04421
1
3
5
04422
1
3
6

Ανάπτυξη ενός Extranet για την Τοπική Γκαντάρας Ιωάννης
Αυτοδιοίκηση

1998

Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής τηλε- Αλεξάκη Σοφία
εργασίας
Χατζημίτσης Μαρίνος

1998

136.

05825
1
3
7

Δομές Δεδομένων για Hidden Surface Τσίχλας Κωνσταντίνος
Elimination

1998

137.

05787
1
3
8
05771
1
3
9

Τεχνικές Αποθήκευσης και Διαχείρισης Ψάλτης Ελευθέριος
Πολυμεσικών Δεδομένων
Νικολόπουλος
Παναγιώτης
Ανάπτυξη Εργαλείων για Επεξεργασία Λασκαρίδης Αλέξανδρος
και Ανάλυση Μετρήσεων Επίδοσης Παπαδήμας Χρήστος
Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

1998

05756
1
4
0

Χωρική
Ανάλυση
Δεδομένων Τσιβόπουλος
Δημήτρης 1999
Ραδιοκάλυψης
Δικτύου
Κινητής Καββαδίας Χριστόφορος
Τηλεφωνίας

134.

135.

138.

139.

1999

Υλοποίηση εφαρμογής για Distance Learning. Δημιουργία Τηλεδιδασκαλία
ενός περιβάλλοντος τηλεδιδασκαλίας.
Intranets-Extranets
Ασφάλεια
Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για τηλε-εργασία και Τηλε-εργασία
σύνδεσή της με το δίκτυο.
Internet Information Server
Access

Εφαρμογή
τεχνικών
βελτιστοποίησης
του
χρησιμοποιημένου χώρου σε σχέση με συγκεκριμένες
δομές δεδομένων πάνω στο γεωμετρικό πρόβλημα της
απόκρυψης κρυμμένων επιφανειών σε μία τρισδιάστατη
σκηνή που αποτελείται από ισοπροσανατολιζόμενοα
ορθογώνια.

Υπολογιστική Γεωμετρία
Δέντρο
Ευθύγραμμων
Τμημάτων
Απόκρυψη
Κρυμμένων
Επιφανειών
Τεχνική
Σάρωσης
Χώρου(plane-sweep)
Επισκόπιση τεχνικών διαχείρισης και αποθήκευσης Active Storage
πολυμεσικών δεδομένων με τη χρησιμοποίηση Active Networks
τεχνολογιών Active Storage.
Ανάπτυξη ενός εργαλείου για την επεξεργασία της βάσης SQL
δεδομένων της εταιρείας COSMOTE. Χρησιμοποιήση σε Visual Basic
γλώσσα διαχείρισης βάσης δεδομένων SQL, καθώς και
γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic.
Εισαγωγή της ραδιοκάλυψης από το ASTRIX RPS GIS, ραδιοκάλυψη
(εργαλείο για το σχεδιασμό του δικτύου της COSMOTE)
στο GIS MapInfo.
Με τη βοήθεια του MapInfo
ενημερωνόταν η βάση δεδομένων των αστικών κέντρων
όλης της Ελλάδας για το αν καλύπτονται πλήρως, μερικώς
ή καθόλου και πραγματοποιούνταν στατιστική ανάλυση
των δεδομένων αυτών. Από το ΑSTRIX με τη βοήθεια του
add-on εργαλείου Vertical Mapper έγινε εισαγωγή του
ανάγλυφου και του clutter της Ελλάδας. Τέλος
δημιουργήθηκε μια εφαρμογή η οποία δημιουργεί τα
σύμβολα των σταθμών βάσης της COSMOTE σε όλη την
Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψη τις συντεγαγμένες των
σταθμών βάσης και τη διεύθυνση των κεραιών τους.
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05753
1
4
1
05783
1
4
2

Συστήματα
Αυτόματης
Παραγωγής Κατσωνοπούλου Ιωάννα
Πολυμεσικών Τίτλων με Τεχνολογίες
Web
Υλοποίηση
Συστήματος
Εικονικής Μπαντράς Ευάγγελος
Αγοράς (Virtual Market)

1999

142.

05815
1
4
3

Υλοποίηση ενός WWW server και Γιωτόπουλος
σύνδεσή του με βάση Δεδομένων για τη Κωνσταντίνος
Πρακτική Άσκηση του Τμήματος
Tσιάμης Ιωάννης

1999

143.

06020
1
4
4

Τραπεζικές
και
Χρηματιστηριακές Χατζηνάκης Στέφανος
Εφαρμογές με Τεχνολογίες Internet

2000

144.

05738
1
4
5

Ανάπτυξη
Δικτυακού
Πολυμεσικού Μπουρντένας Λεωνίδας
Εκπαιδευτικού Λογισμικού για μαθήματα Δήμας Αθανάσιος
Βιολογίας

1999

145.

05789
1
4
6

Ανάπτυξη ενός Πολυμεσικού Τίτλου και Παπακίτσου Παρασκευή
το Καρναβάλι της Πάτρας

1999

146.

05740
1
4
7
05748
1
4
8
06340
1
4
9

Πολυμεσικός Εκπαιδευτικός τίτλος

Δάρα Αικατερίνη
Παύλου Αλέξανδρος

1999

Βάσης Πετρίδης Νικόλαος
Θεοκλήτου Νικόλας

1999

140.

141.

147.

148.

Ανάπτυξη
και
Επέκταση
Δεδομένων για την Βιολογία
Ενδημικά φυτά Πελοποννήσου

Πετσίνης Βασίλης
Ανδριάνης Στάθης

1999

2001

Υλοποίηση μιας εφαρμογής για την αυτοματοποίηση της
διαδικασίας καθορισμού των τίτλων σε μια σύνθεση
οθονών με τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης
Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία μιας Internet
εφαρμογής, ενός εικονικού συστήματος που θα τρέχει σε
κάποιον server και θα δίνει στους χρήστες του διαδικτύου
τη δυνατότητα να κάνουν τις αγορές τους μέσα από αυτό
το site. Θα υπάρχει αλληλεπίδραση του site με μια βάση
δεδομένων όπου θα είναι αποθηκευμένες πληροφορίες για
τα προϊόντα που είναι για αγορά.
Εκτενής αναδρομή σε θέματα για το WWW και έρευνα για
την όσο δυνατόν καλύτερη απόδοση ενός ή πολλαπλών
εξυπηετητών.

Visual C++, MULTIS

Information Internet Server,
Web, Electronic Commerce

Internet
WWW servsr
Επεξεργασία Γραφικών
Database επεξεργασία

Υλοποίηση υποσυστήματος ενός ολοκληρωμένου
περιβάλλοντος παροχής χρηματιστηριακών υπηρεσιών.
Στο περιβάλλον, αυτό οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση
μέσω ενός κόμβου ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο.
Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής με σκοπό την Multimedia
υποστήριξη της εκπαίδευσης σε θέματα Βιολογίας με
ειδίκευση στην κατεύθυνση της Βιολογίας.
Ανάπτυξη
ενός
Πλουμεσικού
Τίτλου
γενικών
πληροφοριών για το Καρναβάλι της Πάτρας και την
αναδρομή στις δραστηριότητες αυτού σε προηγούμενα
χρόνια αλλά κυρίως για το Καρναβάλι του 1999.
Ανάπτυξη πολυμεσικού τίτλου με σκοπό να βοηθήσει τους
εργαζόμενους του λιμενικού ταμείου Πατρών ώστε να
εκπαιδευθούν στη χρήση του Internet και του WWW.
Ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων για την αρχειοθέτηση
της Ελληνικής Χλωρίδας.

Internet, WWW server,
Επεξεργασία Γραφικών
Database, CD Rom

Δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος του οποίου τα
διάφορα επίπεδα Ιnteraction γίνονται εύκολα αντιληπτά
από τον χρήστη. Πληρότητα των δυνατοτήτων πλοήγησης
της εφαρμογής.

Macromedia Authorware
Adobe Photoshop
Ενδημικά
φυτά
Πελοποννήσου
Πολυμεσικός Τίτλος
Πολυμέσα

Web, Intranet

Multimedia
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05747
1
5
0
05743
1
5
1

Μελέτη Αλγορίθμων για Ιnformation Hπειρώτης Παναγιώτης
Retrieval

1999

Υλοποίηση Συστήματος Virtual Office για Επιδέξιος Γεώργιος
εφαρμογές Τηλεργασίας

1999

151.

05806
1
5
2

Πολυμεσικός
Τίτλος
για
Βιοτεχνολογία του Φυτικού Τομέα

1999

152.

05755
1
5
3

Υλοποίηση
Βιολογία

153.

06012
1
5
4
05954
1
5
5

Μοντελοποίηση
υπολογιστή.

155.

06013
1
5
6

Πολυμεσικός Τίτλος
αειφορική γεωργία.

156.

06524
1
5
7

Συσκευές για άτομα με ειδικές ανάγκες

149.

150.

154.

εφαρμογής

GIS

Μοριών

την Κακαουνάκης Αρτέμης
Συράκης Σωτήρης

για

με

τη Καραλόπουλος Αθανάσιος 1999

χρήση Σοφρωνίου Σοφρώνιος

2000

Δυναμικό Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου Ανδρεόπουλος Κων/νος 2000
Πρόσβασης στις Dial Up Υπηρεσίες
Δράκος Ιωάννης

με

θέμα

την Στρατούλιας Κων/νος.

Παπαδήμα Αικατερίνη

2000

2002

Μελέτη αλγορίθμων για Information Retrieval με ειδική Information Retrieval
επαφή στη τεχνική των LSI
Vector Space Model
Laten Sementic Indexim
Δημιουργία ενός Virtual Office. Οι εργαζόμενοι σε μια Web, active server pages
εταιρεία θα χρησιμοποιούν ο καθένας το δικό του Virtual
Office στο οποίο θα αναγράφονται προσωπικές
πληροφορίες για τον καθένα, θα υπάρχει ένα περιβάλλον
chat, καθώς και links για sites που προτείνει ο
εργαζόμενος. Όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι
αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων από όπου και θα
εμφανίζονται στο Web.
Πολυμεσικός τίτλος για τη βιοτεχνολογία του φυτικού Macromedia Authorware
τομέα οργάνων – στην ελληνική γλώσσα- με σκοπό να Adobe Photoshop
αντικαταστήσει τη μονοδιάστατη μορφή επικοινωνίας του Πολυμεσικός Τίτλος
χρήστη με το βιβλίο.
Πολυμέσα
Ανάπτυξη εφαρμογής GIS για τη διαχείριση μιας GIS, Arc View
συγκεκριμένης περιοχής που περιέχει βιολογικά Database
αντικείμενα και η έκδοση στατιστικών δεδομένων για τη
πορεία αυτού μέσο του χρόνου.
Χειρισμός και μοντελοποίηση μορίων με χρήση
υπολογιστή με σκοπό τη δημιουργία κατάλληλων δομών
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φάρμακα.
Ανάπτυξη μιας εφαρμογής που παρέχει ασφάλεια Διαχείριση
Πόρων,
χρησιμοποιώντας μια πολύ εξελιγμένη δομή δεδομένων Πρωτόκολλα διαχείρισης
αυτή του IST.
δικτύων,
Επικοινωνία
βάσεων δεδομένων και
web, Java, Jave Script, CGI.
Ανάπτυξη ενός πολυμεσικού τίτλου με θέμα την Πολυμεσικός Τίτλος
αειφορική γεωργία.χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό Πολυμέσα
γραφικών, εικόνων, ήχου, κίνησης, video κτλ.
Macromedia Authorware
Adobe Photoshop
Έρευνα για συσκευές για άτομα με ειδικές ανάγκες Συσκεύες για άτομα με
αναφορικά με τη χρήση υπολογιστή, συγκεκριμένα: για ειδικές
ανάγκες
με
άτομα με προβλήματα όρασης, νόησης και κίνησης.
προβλήματα
όρασης,
νόησης και κίνησης
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157.

06015
1
5
8

Το Ανάκτορο του Νέστορα στη Πύλο.

158.

06011
1
5
9

Ανάπτυξη Πολυμεσικού τίτλου με θέμα Σταθοπούλου Μαρία
για τη ζωή και το έργο του ζωγράφουποιητή Νίκου Εγγονόπουλου.

2000

159.

06265
1
6
0

Πολυμεσικός Τίτλος
ηλεκτρομαγνητισμό.

2001

160.

06109
1
6
1

Ανάπτυξη
προηγμένου
συστήματος Σακκόπουλος Ευάγγελος
ενδοδικτύου (intranet) για μικρές ομάδες
εργασίας (Closed User Groups) σε
περιβάλλον γραφείου

161.

06117
1
6
2

Ανάπτυξη Εξυπηρετητή Παγκοσμίου Κατσιακού
Φωτεινή 2001
Ιστού για ενημέρωση γύρω από Αγγελή Ανδρονίκη
χρηματιστηριακές δραστηριότητες και
διαδικασίες.

162.

06110
1
6
3

Χωροταξική Αναζήτηση Δεδομένων

με

θέμα

Παντελιός
Μιχάλης 2000
Τσίκνας Λάμπρος

τον Αντωνόπουλος
Αλέξανδρος
Στεφανίδης Κυριάκος

Μπούσγος Φώτης

2001

2001

Μια περιήγηση στο ανάκτορο του Νεστορα στη Πύλο με Macromedia Authorware
τη βοήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 3D Adobe
Photosho
Γραφικών.
Πολυμεσικός Τίτλος
Πολυμέσα
Ανάπτυξη ενός πολυμεσικού τίτλου με θέμα τη ζωή και το Macromedia Authorware
έργο του υπερρεαλιστή ζωγράφου και ποιητή Νίκου Adobe
Photosho
Εγγονόπουλου
Πολυμεσικός Τίτλος
Πολυμέσα
Ανάπτυξη ενός πολυμεσικού τίτλου με θέμα των Δημιουργία Τρισδιάστατου
ηλεκτρομαγνητισμό χρησιμοποιώντας πολύπλοκους Animation
συνδυασμούς στοιχείων και εξειδικευμένων εφαρμογών. Δημιουργία
και
Επεξεργασία Δισδιάστατης
Εικόνας
Ανάπτυξη
πολυμεσικού
τίτλου
Πρόκειται για μία διπλωματική εργασία που σκοπό είχε
intranet, web application,
να αναπτύξει ένα σύστημα συνεργασίας και εκπαίδευσης advanced collaboration
από απόσταση. Στόχος του συστήματος είναι η ανάπτυξη services
μίας ηλεκτρονικής δομή που θα βοηθήσει στην
αποδοτικότερη λειτουργία μικρών ομάδων εργασίας
κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Το σύστημα θα
περιλαμβάνει σύγχρονες και ασύγχρονες υπηρεσίες
επικοινωνίας και συνεργασίας με βασική διεπαφή
ιστοσελίδες σε τοπικό εξυπηρετητή. Το σύστημα που
αναπτύχθηκε στόχευε υποθετικά την εξυπηρέτηση
χρηστών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της
Αθήνας.
Κατασκευή ενός web site που θα ενημερώνει τον αμύητο Χρηματιστήρια
αναγνώστη για τη λειτουργία του χρηματιστηρίου, XAA
ξεκινώντας από απλά και βασικά θέματα και XΠΑ
καταλήγοντας σε πιο εξειδικευμένα και πολύπολοκα.
Γλωσσάριο,
Όροι
και
Έννοιες
Σκοπός ο χειρισμός γνωστών εκ των προτέρων Δομές Δεδομένων
πολυδιάστατων δεδομένων.
Χωροταξική
αναζήτηση
δεδομένων
Υλοποίηση BARtree
R-tree
like
δομές
δεδομένων
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Θεωρητική και πειραματική μελέτη των Ψαρράς Κων/νος
νέων τεχνικών για ψάξιμο και διάταξη
στοιχείων
στο
RAM
μοντέλο
υπολογισμού.
Μοντελοποίηση Μιμητών Πεπτιδίων.
Περδικούρη Αικατερίνη

2001

6114
1
6
6

Εφαρμογή
τεχνικών
ανάκτησης Κόγια Κλεοπάτρα
πληροφορίας σε συστήματα Ηλεκτρονικού
Εμπορίου.

2001

166.

06197
1
6
7

Net-Buyers-Cyber Consumers:Τεχνολογίες
Αλληλεπίδρασης.

167.

05972
1
6
8
06009
1
6
9

Τεχνικές σημασιολογικής
κειμένων.

169.

06518
1
7
0

Ευφυής Εξόρυξη Πληροφορίας
Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων.

170.

1
7
1
06619
1
7
2

Ανάπτυξη client-server εφαρμογής σε Χριστοδουλάκης
Oracle RDBMS.
Εμμανουήλ
Δημητριάδης Χαρ
Περιήγηση σε εικονικό χώρο
Γιανακόπουλος Μιχάλης

163.

06384
1
6
4

164.

5999
1
6
5

165.

168.

171.

Κεραμύδας Ελευθέριος

ανάκτησης Καφτάκη Ροδούλα

2000

2001

2000

Ομαδοποίηση σημειακών δεδομένων σε Μπρακατσούλας Γεώργιος 2000
γενικευμένο τρισδιάστατο χώρο.
από Ευθυμίου Θωμάς

2002

2002

Προβλήματα ταξινόμησης και αναζήτησης, διευκρίνιση LC Trie
προτύπων μηχανής, παρουσίαση βασικών εννοιών των Αναζήτηση
strings, των ιδιαιτέρων προθεμάτων (prefixes) και τα tries. Ταξινόμηση
Ψηφιακά δέντρα
Μοντελοποίηση μιμητών πεπτιδίων με τη βοήθεια Βιοπληροφορική,
προγράμματος σχεδίασης μοριακών γραφικών και μελέτη σχεδιασμός φαρμάκων με
γεωμετρικών υπολογιστικών προγραμμάτων.
βοήθεια
υπολογιστή,
γεωμετρία
βιολογικών
μορίων.
Ανάπτυξη της τεχνικής data Mining με σκοπό την Αλγόριθμοι
ανάκτησης
ανάκτηση πληροφορίας από πολύ μεγάλες βάσεις πληροφορίας
δεδομένων, οποιαδήποτε μορφής, που θα γίνεται σε Data Mining
εύλογο χρονικό διάστημα και θα μας δίνει χρήσιμες Ηλεκτρονικό Εμπόριο
γνώσεις για τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτές.
Διασαφήνιση των νέων εννοιών ηλεκτρονικού εμπορίου Ευχρηστία
και ευχρηστίας
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Αλληλεπίδραση
Ανθρώπου- Υπολογιστή
Ανάπτυξη τεχνικών σημασιολογικής ανάκτησης κειμένων. Ανάκτηση Πληροφορίας

Μελέτη των ήδη προταθέντων δομών για την
δεικτοδότηση χωρικών δεδομένων και κυρίως το
πρόβλημα της χρήσης τεχνικών ομαδοποίησης (clustering)
ως εργαλεία δεικτοδότησης δεδομένων
Ανάπτυξη και πιστοποίηση μιας μεθοδολογίας για την Μηχανική Μάθηση
αυτόματη, αποτελεσματική και αξιόπιστη, κατά το Βάσεις Δεδομένων
δυνατόν, συμπλήρωση των πεδίων εγγραφών μιας βάσης
δεδομένων με τιμές που αρχικά δεν υπάρχουν και δεν είναι
πρακτικό να συγκεντρωθούν.

Κατασκευή-μοντελοποίηση τρισδιάστατου εικονικού
χώρου με χρήση εξειδικευμένων 3D εργαλείων (Rhino, 3d
Studio Max, Lightwave etc.). Απόδοση φωτορεαλισμού
και δημιουργία σεναρίου περιήγησης μέσα στον εικονικό
χώρο.
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172.

6360
1
7
3

Ολοκληρωμένο σύστημα αποθήκευσης Ξεργιάς Σπυρίδων
και ανάκτησης πολυμεσικών δεδομένων
μεγάλου όγκου

173.

1
7
4

Σχεδιασμός και υλοποίηση πολυμεσικού Στάθη Ελένη
τίτλου παρουσίασης αρχαιολογικού τόπου

174.

06460
1
7
5

Ανάπτυξη πολυμεσικού τίτλου με θέμα τα Πυλιώτη Ιωάννα
εικαστικά

2002

175.

06713
1
7
6

Ανάπτυξη πολυμεσικού τίτλου με θέμα την Αλεξάκης Νικόλαος
Αρχαία Ολυμπία

2002

176.

1
7
7

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής Μαϊκαντής Θεόδωρος
τρισδιάστατου
περιβάλλοντος
προσαρμοσμένο στις ανάγκες στησίματος
εικονικών σκηνικών

2001

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και
σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αποθήκευσης,
διαχείρισης και ανάκτησης δεδομένων video. Το σύστημα
θα πρέπει να συμβαδίζει με τις σύγχρονες τεχνολογίες
αιχμής σε τομείς όπως storage, data retrieval, video-ondemand κτλ.
Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και
υλοποίηση μιας πολυμεσικής εφαρμογής για την
παρουσίαση του αρχιολογικού τόπου της Πύλου. Η
εφαρμογή θα ενσωματώνει την εικονική αναπαράσταση
της περιοχής που εξετάζεται και θα δίνει τη δυνατότητα
επιλογής των διαδρομών εξερεύνησης και αναζήτησης
πληροφορίας μέσα στο εικονικό περιβάλλον.
Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και
υλοποίηση μιας πολυμεσικής εφαρμογής για την
παρουσίαση της ζωής και του έργου ενός Έλληνα
ζωγράφου. Η Διπλωματική θα πραγματοποιηθεί σε
συνεργασία με την ΑΣΚΤ όσο αφορά την επιλογή και
συγκέντρωση του υλικού.
Ανάπτυξη πολυμεσικού τίτλου με θέμα την Αρχαία Macromedia Authorware
Ολυμπία με συνδυασμό κειμένου, εικόνας και ήχου για Adobe
Photosho
εύκολη αναζήτηση πληροφοριών.
Πολυμεσικός Τίτλος
Πολυμέσα
Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα
υποστηρίζει το σχεδιασμό ψηφιακών σκηνογραφικών
δεδομένων με τελικό στόχο τη δυνατότητα όχι μόνο
επαναδιαπραγμάτευσης της πραγματικότητας (σε επίπεδο
χώρου και χρόνου) από την πλευρά ενός σκηνοθέτη ή
σκηνογραφικού διευθυντή αλλά και της παραπέρα χρήσης
των ψηφιακών αυτών δεδομένων Το λογισμικό θα είναι
προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σκηνοθέτη και θα
βασίζεται στη μεθοδολογία που ακολουθεί για το στήσιμο
της σκηνής. Βαρύτητα θα δοθεί στην εκπαιδευτική
διάσταση της εφαρμογής, όπου θα παρέχεται μία είδους
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βοήθεια και καθοδήγηση προς το χρήστη που επιθυμεί να
στήσει το εικονικό σκηνικό του.
177.

6021
1
7
8

Τεχνικές αναζήτησης στο Διαδίκτυο

Χριστοπούλου Ελένη

178.

1
7
9

Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και Μαυριτσάκης Γεώργιος
εξαγωγής πληροφορίας με χρήση
στατιστικών μεθόδων σε περιβάλλον
Microsoft Windows.

179.

6251
1
8
0

Μελέτη και υλοποίηση δομών δεδομένων Παναγής
για ουρές προτεραιότητας (priority Δαμαστιανός
queues)

2001

2003

Ιωάννης- 2001

Το αντικείμενο της διπλωματικής είναι η μελέτη των
προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί για τη θεωρητική
μοντελοποίηση της δομής του διαδικτύου από
γραφοθεωρητική άποψη. Η μοντελοποίηση συνίσταται
στην παρουσίαση στοχαστικών διαδικασιών που
περιγράφουν το πως ο Web γράφος έχει δημιουργηθεί,
μεταβάλλεται και αναμένεται να μεταβληθεί στο μέλλον.
Στόχος της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη νέων μοντέλων
που αφενός μεν θα είναι αρκετά περιγραφικά για να
συλλάβουν τη πραγματική δομή του γράφου του Web,
αφετέρου δε θα είναι αρκετά απλά έτσι ώστε να
επιτρέπουν τη μαθηματική ανάλυση διάφορων νέων
προτεινόμενων αλγορίθμων ψαξίματος στο διαδίκτυο.
Η προτεινόμενη διπλωματική εργασία έχει σκοπό την
μελέτη, συλλογή και υλοποίηση τεχνικών δεικτοδότησης
και αλγορίθμων αναζήτησης για προχωρημένες εφαρμογές
Βάσεων Δεδομένων, όπως βάσεις για χωρικά δεδομένα,
χωροχρονικά δεδομένα, εικόνες, κείμενο κλπ. Ενδεικτικά
αναφέρουμε τις δομές R-trees και παραλλαγές τους για
χωρικά δεδομένα, HR-trees και TB-trees για χωροχρονικά
δεδομένα, TV-trees και X-trees για εικόνες, S-trees για
συμβολοσειρές κ.α. Η κριτική αξιολόγηση των δομών
αυτών αποτελεί επίσης ένα στόχο της εργασίας αυτής.
Βασικό βοήθημα της διπλωματικής θα αποτελέσει το
βιβλίο Advanced Database Indexing (Manolopoulos,
Theodoridis, and Tsotras).

Windows, Matlab, UML,
Design Patterns, C++,
Activex, COM, Clustering,
Factor
Analysis,
Visualization.

Το αντικείμενο της διπλωματικής είναι η θεωρητική και Σοροί
προτεραιότητας,
πειραματική μελέτη δομών δεδομένων για ουρές δομές δεδομένων, LEDA.
προτεραιοτήτων. Οι ουρές προτεραιότητας είναι δομές
που υποστηρίζουν ένα σύνολο λειτουργιών μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνεται και η εύρεση του ελαχίστου ή
μεγίστου στοιχείου ενός συνόλου. Μία απλή υλοποίηση
ενός μικρού συνόλου λειτουργιών επιτυγχάνεται με χρήση
απλών heaps. Στη διπλωματική αυτή καλείστε να
μελετήσετε τα Fibonacci heaps καθώς και τα thin heaps.
Τα thin heaps εικάζεται ότι αποτελούν μία βελτίωση των
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Fibonacci heaps. Σε αυτήν την διπλωματική θα γίνει
προσπάθεια να επαληθευτεί αυτή η υπόθεση πειραματικά.
Είναι πιθανό τα αποτελέσματα της διπλωματικής να
δημοσιευθούν εφόσον κριθούν ενδιαφέροντα.
180.

06677
1
8
1

Data
Mining
Περιβάλλον

σε

Πολυδιάστατο Τρανούδης Γεώργιος

181.

6341
1
8
2

Υλοποίηση αλγορίθμων ομαδοποίησης Ψαράς-Χατζηγεωργίου
(clustering) πελατών σε συστήματα Αθανάσιος
ηλεκτρονικού εμπορίου.

2001

182.

6276
1
8
3

Δημιουργία βάσης γνώσης-δεδομένων Δάλλα Μιρέλα
πεδίου ενός νοήμονος συστήματος
διδασκαλίας στο Διαδίκτυο.

2001

2002

Σκοπός της διπλωματικής είναι η θεωρητική και
πειραματική μελέτη πολυδιάστατων δομών δεδομένων. Η
έρευνα στον πολυδιάστατο χώρο αποκτά ιδιαίτερο
ενδιαφέρον με την αύξηση του όγκου των δεδομένων σε
πολυμεσικές εφαρμογές και εφαρμογές διαδικτύου. Στα
πλαίσια αυτά θα διερευνηθεί ένα δυναμικό περιβάλλον
αποθήκευσης και
ανάκτησης
δεδομένων
στον
πολυδιάστατο χώρο
Μία από τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει ένα Spectral filtering, predictor,
ηλεκτρονικό κατάστημα στους καταναλωτές είναι το Clustering.
εξατομικευμένο εμπόριο. Με τη χρήση της υπηρεσίας
αυτής ο καταναλωτής μπορεί να ορίσει τις προτιμήσεις του
έτσι ώστε σε κάθε επίσκεψη του στο ηλεκτρονικό
κατάστημα να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα τμήματα
και προϊόντα που ικανοποιούν τις (εκ των προτέρων)
δηλωμένες προτιμήσεις του. Αυτή η δήλωση προτιμήσεων
μπορεί να γίνει είτε άμεσα από τον πελάτη είτε έμμεσα,
μέσω του ιστορικού προηγούμενων επισκέψεών του στο
κατάστημα. Ο έμμεσος τρόπος δήλωσης προϋποθέτει τη
χρήση αλγορίθμων ομαδοποίησης πελατών σε ομάδες
κοινών προτιμήσεων, και την αποθήκευση του profile
κάθε ομάδας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Στόχος της
διπλωματικής
είναι
η
υλοποίηση
αλγορίθμων
ομαδοποίησης πελατών σε ένα υπό ανάπτυξη σύστημα
ηλεκτρονικού εμπορίου και η σύγκριση της ποιότητας και
αποτελεσματικότητας του καθενός από αυτούς.
Η συγκεκριμένη διπλωματική θα υλοποιήσει ένα βασικό
συστατικό μέρος ενός νοήμονος συστήματος διδασκαλίας
(Intelligent Tutoring System) στο Διαδίκτυο. Το μέρος
αυτό αφορά τη βάση γνώσης-δεδομένων πεδίου, που θα
περιέχει μια μεταπεριγραφή του εκπαιδευτικού υλικού
μιας εφαρμογής καθώς και καθ’ αυτό το εκπαιδευτικό
υλικό. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι όλων των τύπων:
κείμενο, εικόνες, βίντεο, προσομοίωση κλπ. Η
μεταπεριγραφή του υλικού θα βοηθά στην σωστή επιλογή
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του υλικού για τη δημιουργία ενός μαθήματος. Θα
χρησιμοποιηθούν τεχνικές αναπαράστασης γνώσης, όπως
πλαίσια, κανόνες παραγωγής κλπ, αλλά και συμβατικές,
όπως τεχνολογίες web, διαχείρισης βάσης δεδομένων κλπ.
183.

6311
1
8
4

Ανάλυση της αντικειμενικότητας των Λαδερός Δημήτριος
αποδόσεων στο στοίχημα

2001

Στην πρώτη φάση η διπλωματική θα ασχοληθεί με την
αυτοματοποιημένη οργάνωση δεδομένων που αφορούν το
στοίχημα. Ο προτεινόμενος τρόπος είναι η δημιουργία ενός
απλού ενδιάμεσου που θα συνδέεται με συγκεκριμένες
διευθύνσεις στο διαδίκτυο και θα ανακτά πληροφορίες για
την προϊστορία των αποδόσεων και αποτελεσμάτων. Όλα
αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να σώζονται σε μια απλή
βάση δεδομένων.
Στη δεύτερη φάση θα δημιουργηθεί ένα απλό μοντέλο
πρόβλεψης των αποτελεσμάτων το οποίο θα πρέπει να
είναι το δυνατόν αντικειμενικότερο. Το μοντέλο αυτό θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη του όσο το δυνατόν
περισσότερα στοιχεία για κάθε πιθανό συνδυασμό
ομάδων.
Στη τρίτη φάση θα πρέπει να αναλυθεί, με χρήση
γενετικών αλγορίθμων, το μοντέλο το οποίο παράγαμε σε
σχέση με το μοντέλο που χρησιμοποιεί ο ΟΠΑΠ (το οποίο
μπορούμε να αντιληφθούμε μόνο μέσω των προγνωστικών
που παράγει). Στόχος είναι να βρούμε εκείνα τα παιχνίδια
τα οποία μεγιστοποιούν τα κέρδη μας (βάση του μοντέλου
του ΟΠΑΠ) και ταυτόχρονα ελαχιστοποιούν το ρίσκο μας
(βάση του αντικειμενικού μας μοντέλου).
Η τέταρτη φάση της διπλωματικής είναι προαιρετική. Εδώ
θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε με έναν γενετικό
αλγόριθμο (πιθανότατα) τα αποτελέσματα συγκεκριμένων
ομάδων σαν χαοτικές ακολουθίες. Σκοπός είναι να βρούμε
περιοχές αποτελεσμάτων με το δυνατόν μεγαλύτερη
προβλεψιμότητα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να
ανακαλυφθεί ότι μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες μια
συγκεκριμένη ομάδα φέρνει πάντα ισοπαλία.

184.

6333
1
8
5

Μετρικές Διαφοροποίησης
Απόφασης

2001

Η μηχανική μάθηση είναι μία ραγδαία ανερχόμενη
τεχνολογία με κύριο στόχο την αυτοματοποιημένη
κατασκευή βάσεων γνώσης για έμπειρα συστήματα. Ένας
πολύ διαδομένος και εύχρηστος τρόπος απεικόνισης

Δέντρων Δαδιώτης Δημήτριος
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τέτοιων βάσεων είναι η χρήση δέντρων απόφασης. Η
προτεινόμενη διπλωματική εντάσσεται σε μία
συντονισμένη προσπάθεια τυποποίησης της διαδικασίας
κατασκευής και δοκιμής των σχετικών αλγορίθμων.
Στόχος της συντονισμένης προσπάθειας είναι ο
σχεδιασμός και η ανάπτυξη αλγορίθμων που θα
επεξεργάζονται δύο διαφορετικά δέντρα απόφασης και θα
υπολογίζουν με βάση μόνο την "περιγραφή" τους, το
ποσοστό το διαφοράς τους όσον αφορά στην κάλυψη ενός
ενιαίου χώρου δεδομένων.
Π.χ. τα ακόλουθα τετριμμένα δέντρα (υπό μορφή
κανόνων):
Δ1: If (age > 30) then Yes else No
Δ2: If (age > 32) then Yes else No
"απέχουν" 2.5% σε ακρίβεια αν το πεδίο age παίρνει τιμές
στο [0..80]. Το ποσοστό αυτό μπορεί ν' αυξομειώνεται
ανάλογα με τις υποθέσεις ομοιομορφίας που κάνουμε
όσον αφορά την κατανομή των τιμών (π.χ., αν η κατανομή
του πεδίου age ήταν Gaussian με Μ.Ο. 50 και πολύ μικρή
διασπορά, τότε τα δύο δέντρα θ' "απείχαν" λιγότερο από
2.5%).
Η συνεισφορά της προτεινόμενης διπλωματικής έγκειται
στη δυνατότητα χονδρικής αξιολόγησης της ποιότητας
μίας λύσης χωρίς τη δοκιμή της, πράγμα που μεταφράζεται
σε μειωμένο υπολογιστικό κόστος για μία σειρά από
εφαρμογές μηχανικής μάθησης.
185.

06855
1
8
6

Απλή και συνενωτική διαχρονικότητα Κυριάκος Πετράκος
γενικών
διασυνδεδεμένων
δομών
δεδομένων

2003

186.

06674
1
8
7

Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων για Θεοδωρίδης Βαγγέλης
διαχείριση συμβολοσειρών

2002

Απλή και συνενωτική διαχρονικότητα
διασυνδεδεμένων δομών δεδομένων για
δύσκολων υπολογιστικών προβλημάτων

γενικών Διαχρονική δομή
επίλυση Μερικών δαιχρονική δομή
Πλήρως διαχρονική δομή
Συνενωτικώς
διαχρονική
δομή
Οι αλγόριθμοι σε συμβολοσειρές θα μπορούσαμε να
String
πούμε ότι χωρίζονται σε τρεις θεματικές ενότητες : το
Algorithms
"ακριβές ταίριασμα" (exact string matching), το
Suffix trees
"ανακριβές ή προσεγγιστικό ταίριασμα" (inexact Pattern matching
αpproximate matching" και τα "δένδρα επιθεμάτων"
Aprox. matching
(suffix trees). Στην παρούσα διπλωματική εργασία
αγγίζονται, μέσω της μελέτης και της υλοποίησης, θέματα
που ανήκουν και στους τρεις κεντρικούς άξονες των

40

Βιογραφικό Σημείωμα

Καθ.Αθανάσιος Τσακαλίδης

αλγορίθμων σε συμβολοσειρές. Πιο συγκεκριμένα στο
πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται το "δένδρο
επιθεμάτων" (suffix tree) και το "γενικευμένο δένδρο
επιθεμάτων" (generalized suffix tree) καθώς και ο
γραμμικός αλγόριθμος κατασκευής τους. Επίσης
εξετάζεται και το πρόβλημα εύρεσης του "ελάχιστου
κοινού προγόνου σε σταθερό χρόνο" ( l.c.a. in constant
time) σε δενδρικές δομές. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται
το πρόβλημα της "προσεγγιστικού ταιριάσματος με κενά"
(approximate string matching with gaps) στις διάφορες
παραλλαγές του που βρίσκει άμεση εφαρμογή σε μουσικά
κείμενα , ενώ τέλος το τρίτο μέρος ασχολείται με το
πρόβλημα των "μέγιστων ζευγών" (maximal pairs) το
οποίο πηγάζει από την μοριακή βιολογία.Οι αλγόριθμοι
και οι δομές δεδομένων για τις οποίες θα συζητήσουμε
παρακάτω υλοποιήθηκαν σε γλώσσα προγραμματισμού
C++ με χρήση της πρότυπης βιβλιοθήκης LEDA. Ο
μεταγλωττιστής που χρησιμοποιήθηκε είναι ο gcc ενώ τα
πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε ένα σύστημα
ultrasparc@400 (λειτουργικό σύστημα: Solaris 6) και σε
ένα σύστημα PentiumIII@450 (λειτουργικό σύστημα:
Linux).
Δημιουργία ενός πολυμεσικού τίτλου και μιας ιστοσελίδας
σχετικά με τη ζωή και το έργο του μεγάλου Έλληνα
ζωγράφου Νίκου Κεσσανλή με σκοπό τη παρουσίαση στο
ευρύ κοινό του Ανθρώπου και Καλλιτέχνη Νίκου
Κεσσανλή.
Σκοπός η περιγραφή του τρόπου χειρισμού και όλων των
δυνατών λειτουργιών που περιλαμβάνονται στο
πολυμεσικό τίτλο με θέμα τη ζωή και το έργου του
ζωγράφου Χρόνη Μπότσογλου.

187.

06576
1
8
8

Ανάπτυξη- Παρουσίαση πολυμεσικής Παπαβασιλείου Χρήστος
εφαρμογής για Έλληνα ζωγράφο (Α)

2002

188.

06681
1
8
9

Ανάπτυξη- Παρουσίαση πολυμεσικής Παϊδάς Αλέξανδρος
εφαρμογής για Έλληνα ζωγράφο (Β)

2002

189.

06826
1
9
0

Ανάπτυξη- Παρουσίαση πολυμεσικής Μαυρίδης Κυριάκος
εφαρμογής για Έλληνα ζωγράφο (Γ)

2003

Σκοπός η περιγραφή του τρόπου χειρισμού και όλων των
δυνατών λειτουργιών που περιλαμβάνονται στο
πολυμεσικό τίτλο με θέμα τη ζωή και το έργου του
ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.

190.

06632
1
9
1

Υλοποίηση
adaptive
e-Learning Ελευθέριος Λάμπρος
Τεχνικών με τη χρήση .Net Framework.

2002

Υλοποίηση adaptive τεχνικών με σκοπό την εφαρμογή
τους στο e-learning

Κεσσανλής Νίκος
Cd Rom
Web Site

Authorware
Πολυμεσικός Τίτλος
Multimedia
Τεχνικά
ζητήματα
σχεδίασης τίτλων
Authorware
Πολυμεσικός Τίτλος
Multimedia
Τεχνικά
ζητήματα
σχεδίασης τίτλων
Adaptive Hypermedia
e-learning
.NET Platform
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Adaptive
support
Μελέτη μεθόδων διαχείρισης δυναμικής Νικήτας Μιχάλης
προσαρμογής παροχής υπηρεσιών σε
υβριδικά
δίκτυα
internetworks
(ασύρματα, κινητά, κ.α.)
Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων για Φλυτζάνης Δημήτριος
χειρισμό συμπιεσμένων δεδομένων

2002

1
9
4

Μελέτη
&
υλοποίηση
ουρών Μιχαλάκης Κώστας
προτεραιοτήτων (priority queues)

2003

194.

1
9
5

Θεωρητική μελέτη
δομών δεδομένων

2004

195.

1
9
6
1
9
7

Αποδοτικές συνενωτικά διαχρονικές Παπαδόπουλος Γεώργ.
λίστες ( confluenlty persistent deques)

191.

06648
1
9
2

192.

06818
1
9
3

193.

196.

αυτοοργανώμενων Σιγάλα Αικατερίνη

Αλγόριθμοι
Διαχείρισης
και Αγγελέτου Σοφία
Επεξεργασίας Ακολουθιών Βιολογικών
Δεδομένων

2003

2004

navigation

Υλοποίηση ενός υβριδικού δικτύου με συνδυασμό
κινητών δικτύων τρίτης γενιάς και ασύρματων δικτύων το
οποίο θα προσφέρει με διαφάνεια προς το χρήστη τις
υπηρεσίες του.
Θεωρητική και πειραματική μελέτη αλγορίθμων που
εφαρμόζονται σε συμπιεσμένα δεδομένα

Personal, proxy δίκτυα
Ασύρματα, κινητά mobile
Distributed, xml web
Services, υβριδικά, Internet.
Συμπίεση κειμένου
Burrows-Wheeler
Transform
Suffix array
Suffix trees
Pattern matching in strings
Local adaptive compression
scheme
Opportunistic data structure
Μελέτη & υλοποίηση ουρών προτεραιοτήτων (priority Ουρές προτεραιότητας
queues)
Fibonacci heaps
Ουρά Brodal
Union find πρόβλημα
Παραμετρικοί τύποι LEDA
Αλγόριθμοι Dijkstra
Θεωρητική Μελέτη του πεδίου των αυτοοργανώμενων
Slay trees
δομών με έμφαση στα splay trees των Sleator-Tarjan στις Αυτοοργανώμενες δομές
αυτοοργανώμενες διπλο ουρές και σε πρόσφατες
Επιμερισμένη ανάλυση
βιβλιογραφικές ςεργασίες (Iacono).
------------------------Δεν έχει ολοκληρωθεί-------------------

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται και αναλύονται
Strings,
Matching,
σηµαντικοί αλγόριθµοι που αποτελούν τη βάση για τα
Biological Sequences.
παραπάνω. Πιο συγκεκριµένα η εργασία πραγµατεύεται
το πρόβληµα του ταιριάσµατος µεταξύ δύο
συµβολοσειρών ή ακολουθιών. ∆ηλαδή την εύρεση µιας
εµφάνισης µιας συµβολοσειράς που καλείται pattern
µέσα σε µιαµεγαλύτερη συµβολοσειρά που καλείται text.
Η εργασία αποτελείται από δύο µέρη, στο πρώτο µέρος
γίνεται µια αναλυτική επισκόπηση των σηµαντικότερων
αλγορίθµων ακριβούς ταιριάσµατος και ταιριάσµατος µε
don’t cares – wild cards. Οι αλγόριθµοι που µελετώνται
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για το ταίριασµα των συµβολοσειρών χωρίς wild card
χαρακτήρες είναι ο απλός – Naive αλγόριθµος, ο
αλγόριθµος Boyer – Mooore, Knuth – Morris – Pratt, Aho
– Corasick για σύνολα προτύπων. Επίσης για ταίριασµα
προτύπων µε αριθµούς και δυαδικά ψηφία (seminumerical string matching) Shift – And, Match – Count
και Karp – Rabin. ι αλγόριθµοι ταιριάσµατος µε
χαρακτήρες wild cards που αναλύονται είναι οι Kalai,
Shift-And για set of patterns, text και text-pattern µε don’t
cares. Στο δεύτερο µέρος γίνεται υλοποίηση και
πειραµατικός έλεγχος συγκεκριµένων αλγορίθµων
διαχείρισης συµβολοσειρών. Οι αλγόριθµοι αυτοί είναι οι
Aho – Corasick για σύνολα προτύπων µε wild cards, FFT
µε wild cards και Suffix Tree µε wild cards.
197.

1
9
8

Αλγόριθμοι
Κατηγοροποίησης
Ανάλυσης Βιολογικών Δεδομένων

και Σεϊντη Ειρήνη

198.

1
9
9

Μελέτη τεχνικών & πειραματική Δημητροπούλου Μάρθα
επιβεβαίωση αλγορίθμων διαχείρισης
συμβολοσειρών
με
εφαρμογή
σε
προβλήματα υπολογιστικής βιολογίας

2003

2004

Μελέτη και ανάλυση αλγορίθμων κατηγοριοποίησης
βιολογικών δεδομένων.

Clustering
Βιολογικών
Δεδομένων
Αλγόριθμος
Κατηγοριοποίησης
Βιολογικών δεδομένων
Στην παρούσα διπλωματική εργασία αγγίζονται, μέσω της προσεγγιστικό ταίριασμα
μελέτης και της υλοποίησης, θέματα που έχουν να κάνουν (inexact-approximate
με αλγόριθμους διαχείρισης συμβολοσειρών οι οποίοι
matching) ,
έχουν ως στόχο το προσεγγιστικό ταίριασμα (inexactEdit distance , στοίχιση
approximate matching). Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο
συμβολοσειρών/ακολουθιώ
μέρος της εργασίας γίνεται μια αναφορά στο πρόβλημα
ν (sequence alignment) ,
του προσεγγιστικού ταιριάσματος προτύπου και
δυναμικός
στοίχισης συμβολοσειρών ενώ περιγράφεται η μέθοδος
προγραμματισμός (dynamic
του δυναμικού προγραμματισμού για το πρόβλημα αυτό. programming) , ομοιότητα
Επίσης παρουσιάζονται και περιγράφονται οι αλγόριθμοι (similarity) ,
εύρεσης σε Βάσεις Δεδομάνων Βιολογικών Ακολουθιών k-difference global
FASTA, BLAST και PROSITE. Στο δεύτερο μέρος αυτής alignment , k-difference
της εργασίας πραγματοποιείται η υλοποίηση της
inexact matching , Pπροσέγγισης που ακολουθεί ο αλγόριθμος BLAST για
against-all πρόβλημα , all πολλαπλή στοίχιση συμβολοσειρών (multiple sequence
against-all πρόβλημα με
alignment) καθώς και πειράματα με πειραματικά και
κατώφλι , μέγιστη κοινή
πραγματικά βιολογικά δεδομένα τα οποία συγκρίνονται
υποακολουθία(lcs) ,
με αντίστοιχα πειράματα του BLAST on-line.
μέγιστη αυξανόμενη
υποακολουθία (lis) ,
σύγκριση πολλαπλών
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συμβολοσειρών (multiple
string alignment) , FASTA,
BLAST, PROSITE,
αλγόριθμος Aho-Corasick,
μέθοδος Chang-Lower,
μέθοδος BYP, μέθοδος του
Myers, μέθοδος O(C+R)
χρόνου.
199.
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Τεχνικές εξόρυξης γνώσης από Βιολογικά Γιαννουλάτου Ελένη
Δεδομένα

2004

Στα πεδία της Βιολογίας και της Ιατρικής, η μεγάλη
συσσώρευση της διαθέσιμης ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας
αποτελεί πρόκληση για την τεχνολογία της Εξόρυξης
Γνώσης από Κείμενα. Στα πλαίσια αυτής της
διπλωματικής εργασίας αναλύουμε τεχνικές αποδοτικής
επεξεργασίας και ανάλυσης κειμένων με σκοπό την
ομαδοποίησή τους σε συστάδες. Συγκεκριμένα,
παρουσιάζουμε μια μεθοδολογία για την ομαδοποίηση
βιολογικών εγγράφων. Αυτή βασίζεται σε στατιστική
αντιμετώπιση των λέξεων, χρησιμοποιώντας κατάλληλα
εργαλεία γλωσσολογικής επεξεργασίας και δύο τρόπους
για την αντιστοίχηση βαρών στους όρους. Τα κείμενα στα
οποία εφαρμόσαμε τη μέθοδο αυτή προέρχονται από
περιλήψεις άρθρων από τη βιβλιογραφική βάση
MEDLINE και σχετίζονται με μεταγραφικούς παράγοντες.
Ο σκοπός μας είναι να παράγουμε συστάδες εγγράφων που
θα παρέχουν μια σημαντική και ουσιαστική περιγραφή της
αρχικής συλλογής των εγγράφων.

text mining (εξόρυξη
γνώσης από κείμενα),
biomedical literature (βιοιατρική βιβλιογραφία),
MEDLINE, document
clustering (ομαδοποίηση
κειμένων), concept
discovery (ανακάλυψη
περιεχομένου)
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Μελέτη & Υλοποίηση Προσαρμοστικών Κατσίμπα Θεοδώρα
Υπηρεσιών για e-learning με τεχνολογία
Microsoft.net

2003

Στόχος της διπλωματικής είναι η μελέτη και υλοποίηση
προσαρμοστικών υπηρεσιών για e-learning με τεχνολογία
Microsoft .Net. Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής
εργασίας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα σύστημα
προσαρμοστικών υπηρεσιών για e-learning με χρήση της
τεχνολογίας Microsoft .Net. Η επιλογή της τεχνολογίας
έγινε ακολουθώντας τα διαθέσιμα και πιο δημοφιλή
προϊόντα που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή τόσο στην
ελληνική, όσο και στην διεθνή αγορά. Ιδίως, το Visual
Studio .Net, στην πλατφόρμα του οποίου υλοποιήθηκε το
σύστημα, θεωρείται ως το πιο ολοκληρωμένο εργαλείο
ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών.

e-learning
Microsoft. Net
Προσαρμοστικές υπηρεσίες
Εκπαίδευση από απόσταση
Σύγχρονες
μαθησιακές
διαδικασίες
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Υλοποίηση μηχανισμού συγγραφής και Αδαμοπούλου Πούλια
δημοσίευσης online μαθημάτων σε
περιβάλλον web based learning

2003

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας e-learning
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένας Learning Module HTML editor
Editor με βάση την ήδη υπάρχουσα πλατφόρμα Web based learning
τηλεκπαίδευσης
LearnCom,
με
σκοπό
την
αυτοματοποίηση της συγγραφής και δημοσίευσης on-line
μαθημάτων, ώστε να διευκολύνεται ο εκπαιδευτής στη
δημιουργία διδακτικού υλικού και την ενσωμάτωση του
στο περιβάλλον e-learning. Ο editor παρέχει ένα What
You See Is What You Get (WYSIWYG) περιβάλλον
σχεδιασμού ιστοσελίδων χωρίς να απαιτείται από τον
εκπαιδευτή να έχει γνώσεις συγγραφής υπερκειμένου, ενώ
η εκμάθηση του ίδιου του εργαλείου είναι ιδιαίτερα απλή.
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Predicting Rules για elearning σύστημα

2004

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει μία περιγραφή του
θεωρητικού υποβάθρου που έχει καθιερωθεί τα τελευταία
χρόνια σχετικά με τις τεχνικές προσωποποίησης των
υπερμέσων, φιλτραρίσματος των πληροφοριών και
εξόρυξης δεδομένων χρήσης από τον Ιστό. Στα πλαίσια
της εργασίας αναπτύχθηκε μία μηχανή συστάσεων, η
οποία περιλαμβάνει την κατασκευή μίας ιστοπεριοχής που
στόχος της είναι η διδασκαλία ενός εργαλείου συγγραφής
κειμένου του Microsoft Word. Πρόκειται δηλαδή για έναν
ιστοχώρο μάθησης. Η ιστοπεριοχή αυτή συγκεντρώνει
στοιχεία για τους χρήστες της και πληροφορίες ως προς
τον τρόπο χρήσης του υλικού που διαθέτει. Διατηρεί
ουσιαστικά αρχεία log για τον κάθε χρήστη στα οποία
αποθηκεύεται όλη η πληροφορία σχετικά με την κίνηση
του χρήστη στην ιστοπεριοχή. Αρχικά περιγράφεται η
υλοποίηση του ιστοχώρου καθώς και με ποιόν τρόπο
καταγράφονται τα δεδομένα σχετικά με τους χρήστες. Στη
συνέχεια αναλύεται η επεξεργασία των δεδομένων αυτών
η οποία περιλαμβάνει την εξαγωγή συνόλων
αντικειμένων, τα οποία εμφανίζονται συχνά στα δεδομένα
χρήσης του συστήματος, και την εύρεση κανόνων
συσχέτισης, οι οποίοι ουσιαστικά συσχετίζουν
αντικείμενα μεταξύ τους, που στην περίπτωσή μας είναι οι
ιστοσελίδες του συστήματος. Τέλος περιγράφεται η
υλοποίηση μίας μηχανής συστάσεων η οποία σύμφωνα με

Ιωάννα Μουσουρούλη

Personalization
Information Filtering
Web mining
Association Rules
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τους κανόνες και τα σύνολα που υπολογίστηκαν, στην
προηγούμενη φάση και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα
θέση του χρήστη, το πρόσφατο παρελθόν πλοήγησης
αυτού καθώς και το γράφο της ιστοπεριοχής, υπολογίζει
μελλοντικές αιτήσεις του χρήστη.
203.
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Predicting Rules σε εφαρμογή e-shop

Διαμάντω
Οικονομοπουλου

"Προχωρημένες τεχνικές και εργαλεία Χρίστος Κατσούλας
Αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού
σε παραθυρικό περιβάλλον - Χρήση
'Προγραμματιστικής
Διασύνδεσης
Εφαρμογών - API' για υλοποίηση
σύλληψης και επεξεργασίας μηνυμάτων
συστήματος (message hooking &
subclassing).
Υλοποίηση
σε
λεξικογραφική εφαρμογή που ελέγχει και
διορθώνει
τη
γλώσσα
στις
πληκτρολογούμενες λέξεις (keyboard
layout)"
Μελέτη θεμάτων ασφάλειας στην Φωτόπουλος Ηλίας
ανάπτυξη εφαρμογών σε πλατφόρμες .net
& CORBA
Δημιουργία περιβάλλοντος επίσκεψης
Κανελλοπούλου Μαρία
και ενημέρωσης για εκπαιδευτικά θέματα
με χρήση έξυπνων με χρήση έξυπνων
συσκευών χειρός (handhelds, pocket pc)

e-commerce Intelligence: μέτρηση, Ντέλα Κωνσταντίνα
ανάλυση και μελέτη της απόδοσης Online
stores
Μελέτη και ανάλυση της ιστορίας, των Δημητριάδης Νίκος
προδιαγραφών, των βασικών εργαλείων
της XML (Extensible Markup Language)
καθώς και παρουσίαση των βοηθητικών

------------------------Δεν έχει ολοκληρωθεί-------------------

------------------------Δεν έχει ολοκληρωθεί-------------------

2003

2003

Δημιουργία περιβάλλοντος επίσκεψης
και ενημέρωσης για εκπαιδευτικά θέματα με χρήση
έξυπνων με χρήση έξυπνων συσκευών χειρός (handhelds,
pocket pc) προσφέροντας ευελιξία στην επικοινωνία.

Mobile explorer
Microsoft visual studio
.NET
Σελίδες απλού χρήστη
Σελίδες διαχειριστή
Περιβάλλον επίσκεψης για
εκπαιδευτικά θέματα
Φορητές συσκευές
Μέτρηση, ανάλυση και μελέτη της απόδοσης των Online Web based Mining
stores.
E-Commerce Intelligence
Server Identification
------------------------Δεν έχει ολοκληρωθεί-------------------
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της(XLINK,

XPOINTER,

Περιγραφή
του
Σημασιολογικού Κατσούλας Στάθης
Παγκόσμιου Ιστού (Semantic Web)
καθώς και των Οντολογιών Παγκόσμιου
Ιστού (Web Ontology) ως ξεχωριστό
στρώμα του.
Αξιολόγηση Τεχνικών και εργαλείων Ανδρέας Στυλιανού
προγραμματισμού σε φορητές συσκευές με
παραθυρικό περιβάλλον (PalmSize,
Pocket PC, Pocket PC 2002 ).
Παράδειγμα Ανάπτυξης ολοκληρωμένης
εφαρμογής λήψης και ασύρματης
αποστολής Παραγγελιών."
Υλοποίηση υπηρεσίας κατηγοριοποίησης Κυπριανός Οικονομίδης
στο διαδίκτυο με χρήση αρχιτεκτονικής
web services.

Support Vector Machines για
ταξινόμηση Βιολογικών Δεδομένων

την ΜΕΝΕΓΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

------------------------Δεν έχει ολοκληρωθεί-------------------

2002

2003

2004

Αξιολόγηση Τεχνικών και εργαλείων προγραμματισμού
σε φορητές συσκευές με παραθυρικό περιβάλλον
(PalmSize, Pocket PC, Pocket PC 2002 ). Δημιουργία
παραδείγματος Ανάπτυξης ολοκληρωμένης εφαρμογής
λήψης και ασύρματης αποστολής Παραγγελιών."

Αρχιτεκτονική
Windows
CE
Pocket Pc
Ολοκληρωμένη εφαρμογή
Λήψη παραγγελιών
Σύνδεσης DATA, GSM,
GPRS, Blue Tooth
Υλοποίηση υπηρεσίας κατηγοριοποίησης στο διαδίκτυο Hypermedia systems
με χρήση αρχιτεκτονικής web services με στόχο την Web Services
εύκολη πρόσβαση του ανθρώπου στην πληροφορία.
Babylon System
Extending Hypermedia to
WWW
SOAP
WSDL
PHP
Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας θα
μελετήσουμε το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο
στηρίζονται τα SVMs, τη κύρια μεθοδολογία τους και την
εφαρμογή τους στη βιοπληροφορική. Πιο αναλυτικά, στο
1ο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την έννοια της μηχανικής
μάθησης (machine learning) και τις τεχνικές μηχανικής
μάθησης, περιγράφουμε τον τρόπο λειτουργίας κάποιων
ταξινομητών και εισάγουμε την έννοια της συνάρτησης
πυρήνα. Το 2ο κεφάλαιο αποτελείται από τους
μαθηματικούς ορισμούς, θεωρήματα και την αναλυτική
περιγραφή της μεθοδολογίας των SVMs. Το 3ο κεφάλαιο
αφορά στη χρήση των Μηχανών Υποστήριξης
Διανύσματος στον χώρο της βιοπληροφορικής και
περιγράφονται συγκεκριμένες εφαρμογές τους όπως η
αναζήτηση ομοιότητας των πρωτεϊνών, η αυτόματη
κατηγοριοποίηση εκφράσεων γονιδίων που παράγονται
από Μικροσυστοιχίες DNA και ο σχεδιασμός φαρμάκων.
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Μελέτη Οντολογιών για το χώρο της Βιο- ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004
Πληροφορικής
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Τεχνικές προσαρμοστικής παράθεσης, ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
πλοήγησης παρουσίασης εκπαιδευτικού
υλικού μέσω διαδικτύου
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Στο 4ο κεφάλαιο περιγράφεται ένα πείραμα που
πραγματοποιήθηκε πάνω σε κάποια βιολογικά δεδομένα.
Συγκεκριμένα, ταξινομήθηκε ένα σύνολο βιολογικών
κειμένων σε δύο ομάδες, του καρκίνου του μαστού και του
καρκίνου του προστάτη, και έπειτα τροποποιήθηκε η
συνάρτηση πυρήνα έτσι ώστε να βελτιωθούν τα
αποτελέσματα της ταξινόμησης. Τέλος, στο 5ο κεφάλαιο
αναφέρουμε τα ανοικτά πεδία έρευνας που αφορούν στα
SVMs, τις σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις που
επικρατούν.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η επισκόπηση των
οντολογιών στο χώρο της Βιοπληροφορικής. Στο πρώτο
κεφάλαιο δίνεται αρχικά μια ερμηνεία της λέξης
“οντολογία” όπως αυτή χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην
αρχαία Ελλάδα στο χώρο της φιλοσοφίας αλλά και στη
συνέχεια στη λογική. Στη συνέχεια δίνεται ο ορισμός της
λέξης όπως αυτή χρησιμοποιείται στην επιστήμη της
Πληροφορικής. Γίνεται επίσης μια πρώτη εισαγωγή στη
δομή μιας οντολογίας, όπως και στην μεθοδολογία που
εφαρμόζεται για την ανάπτυξή τους. Τέλος γίνεται
αναφορά στα εργαλεία και τις γλώσσες ανάπτυξης
οντολογιών. Στην αρχή του δεύτερου κεφαλαίου
παρουσιάζονται κάποια βασικά εισαγωγικά στοιχεία για
τη νέα επιστήμη της Βιοπληροφορικής. Περιγράφονται εν
συντομία τα βιολογικά δεδομένα και οι ιδιαιτερότητες
τους έτσι ώστε να καταστεί σαφής η ανάγκη ύπαρξης των
οντολογιών στο χώρο αυτό. Δίνονται κάποια στοιχεία για
τις βιοοντολογίες μαζί με ένα διευκρινιστικό παράδειγμα ,
την οντολογία GOAT. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται
μια λίστα με τις υπάρχουσες οντολογίες που έχουν
αναπτυχθεί από διάφορα ερευνητικά κέντρα και
ακαδημαϊκά ιδρύματα καθώς και μια σύντομη περιγραφή
των σπουδαιότερων από αυτές. Στο τέταρτο και πέμπτο
κεφάλαιο δίνονται τα εργαλεία και οι γλώσσες περιγραφής
και ανάπτυξης των οντολογιών αντίστοιχα, με κατεύθυνση
την εξειδίκευσή τους στον χώρο της Βιοπληροφορικής.
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Ανάπτυξη εφαρμογής web για την
παρακολούθηση
τηλεπικοινωνιακή
κίνησης με χρήση τεχνολογίας SVG
Αλγόριθμοι
Διαχείρισης
και
Επεξεργασίας
Συμβολοσειρών
στη
Δευτερεύουσα μνήμη

ΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων σε ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
RAM
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ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

2004

Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζονται δύο είδη δομών
δεικτοδότησης
συμβολοσειρών
(indexes)που
χρησιμοποιούνται στις εσωτερικές μνήμες και εξωτερικές
μνήμες. Επιπλέον παρουσιάζονται κάποιες εφαρμογές των
δομών αυτών. Μια τέτοια εφαρμογή είναι το exact
matching πρόβλημα το οποίο εξηγείται αναλυτικά.

Δομές Δεδομένων για αναζήτηση IP ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΦΗΚΑΣ
διεύθυνσης

2005

Στην παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε μια
δομή για την αναζήτηση του προορισμού ενός πακέτου σε
έναν δρομολογητή δικτύου. Παρουσιάζονται διάφοροι
αλγορίθμοι που έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση του
εν λόγω προβλήματος της ΙΡ αναζήτησης, και οι οποίοι
κατά πλειοψηφία στηρίζονται στην δομή ενός trie. Με
διαφόρους τρόπους στις υλοποιήσεις αυτές γίνονται
συμπιέσεις της δομής και εφαρμόζονται διάφοροι
αλγόριθμοι, που στοχεύουν στην μείωση του
απαιτούμενου χρόνου για την αποστολή του πακέτου στον
επόμενο δρομολογητή
(next-hop router). Εμείς
παρουσιάζουμε την δική μας δομή, η οποία στηρίζεται σε
ένα trie συμπιεσμένο κατά επίπεδα και αποτελεί
παραλλαγή της δομής που προτάθηκε από τους Narlikar
and Zane[5]. Στα φύλλα του trie υλοποιήσαμε μια δομή
δυαδικής αναζήτησης που αυτο-προσαρμόζεται με στόχο
την δημιουργία τοπικότητας (locality), και η οποία δομή
λέγεται splay trees.
Όλες οι συναρτήσεις είναι
κωδικοποιημένες σε VC++.

Μελέτη
και
υλοποίηση
Ουρών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προτεραιότητας
Ελαχίστου-Μεγίστου ΑΝΤΩΝΙΟΥ
(Min-Max Heaps)

2004

Οι Ουρές Προτεραιότητας είναι η καρδιά πολλών
αλγορίθμων βελτιστοποίησης δικτύων. Οι κλασσικές
ουρές αποθηκεύουν στοιχεία από σύνολο S υπό τις
πράξεις, Εισαγωγής Στοιχείου, Διαγραφής Στοιχείου,
Μείωσης
Προτεραιότητας,
Εύρεσης
Ελαχίστου,
Διαγραφής Ελαχίστου και Συνένωσης. Μια παραλλαγή
των παραπάνω Δομών είναι και οι Ουρές Ελαχίστου 
Μεγίστου, οι οποίες επιπλέον υποστηρίζουν τις πράξεις
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Εύρεση Μεγίστου, Διαγραφή Μεγίστου και Αύξησης
Προτεραιότητας. Η βέλτιστη Δομή Δεδομένων για Ουρές
Ελαχίστου Μεγίστου είναι οι λεγόμενοι Ανακλασμένοι
Σωροί (Reflected heaps)[MTT03]. Οι συγκεκριμένες
ουρές λειτουργούν θεωρώντας ως δομή υποβάθρου μια
ταχεία υλοποίηση χειρότερης περίπτωσης απλών ουρών
προτεραιότητας [B95]. Αντικείμενο αυτής της
Διπλωματικής προτείνεται να είναι η υλοποίηση των
Ανακλασμένων Σωρών με βάση τη δεδομένη ταχεία
υλοποίηση και ακολούθως ο πειραματισμός ως προς την
αποδοτικότητα της Δομής όταν ως δομή υποβάθρου
ληφθεί μια διαφορετική ουρά προτεραιότητας ιδίως όταν
πρόκειται για ουρές με καλή επιμερισμένη πολυπλοκότητα
(Fibonacci Heaps, Thin Heaps). Ως πλατφόρμα
υλοποίησης προτείνεται η βιβλιοθήκη LEDA.
2
220.

221.

222.

223.

224.

225.
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Web Intelligence (1)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ

Ανάπτυξη συνεργατικών εφαρμογών με ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
τεχνολογίες Διαδικτύου σε περιβάλλον
.ΝΕΤ
Μελέτη και Σχεδιασμός Μηχανισμού ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΑΚΗΣ
Ανακάλυψης Υπηρεσιών Υπερμέσου
(Hypermedia
Service
Discovery
Mechanism)
Σχεδιασμός
Συστήματος
Παροχής ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ
Υπηρεσιών Ταξινομικού Υπερκειμένου
Συστήματα Παραγωγής Ταξιδιωτικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΑΣ
Συστάσεων
Χρήση
Οντολογιών
για
την ΤΑΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Προσωποποίηση Web Εφαρμογών (1)

2005

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας
μελετήθηκε η επιστημονική περιοχή της εξατομίκευσης
Ιστού (web personalization) με βάση web usage mining.
Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε η έννοια της
εξατομίκευσης Ιστού, στην αρχή αναφέροντας τα
δεδομένα που χρησιμοποιούνται και τις ενότητες από τις
οποίες αποτελείται η ολική διαδικασία της βασισμένης στη
χρήση εξατομίκευσης Ιστού και έπειτα, τις λειτουργίες της
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και τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό ενός web
personalization συστήματος. Στη συνέχεια, περιγράφηκαν
τα κύρια χαρακτηριστικά του web usage mining και
αναπτύχθηκαν λεπτομερώς τα στάδια από τα οποία
αποτελείται η διαδικασία web usage mining, καθώς και τα
κύρια χαρακτηριστικά και οι αλγόριθμοι για κάθε στάδιο,
όπως
αναφέρονται
στη
σχετική
επιστημονική
βιβλιογραφία. Επακόλουθα, αναφέρθηκαν οι παράγοντες
που καθορίζουν την πολιτική εξατομίκευσης και
περιγράφτηκαν λεπτομερώς τα υπάρχοντα συστήματα
εξατομίκευσης. Τέλος, αναλύθηκε η σχέση μεταξύ web
usage mining και σημασιολογικού Ιστού και διερευνήθηκε
ο τρόπος συνέργειας των δύο αυτών επιστημονικών
περιοχών στα πλαίσια της παροχής πιο εκλεπτυσμένων
υπηρεσιών εξατομίκευσης, στο μέλλον.
226.

227.

228.

229.
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Web Usage Mining
Environments
Web Intelligence (2)

for

Learning ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ
ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΡΙΝΑΣ

Χρήση
Οντολογιών
για
την ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Προσωποποίηση
Εφαρμογών
Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Μελέτη τεχνικών αναζήτησης και ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΕΛΑ
αρχιτεκτονικής της τεχνολογίας web
service

2004

Η έννοια των υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services)
στοχεύει στο να υιοθετήσει τις αρχές του WWW για το
όραμα της συνεχούς ολοκλήρωσης A2Α, ανεξάρτητα από
τις διαφορές στον προγραμματισμό των γλωσσών και των
πλατφορμών, εξέχοντας τα ίδια επίπεδα ειλικρίνειας
μεταξύ των αόριστα συνδεμένων συστημάτων. Το κλειδί
για την ευρεία αποδοχή του WWW είναι ότι βασίζεται στα
ανοικτά πρότυπα. Η εστίαση της διπλωματικής αυτής είναι
το να παρασχεθεί μια περιγραφή αυτών των τεχνολογιών
Υπηρεσιών Διαδικτύου και να επιδείξει πώς λειτουργούν
μαζί για να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες αυτής της νέας
αναδυόμενης έννοιας του κατανεμημένου υπολογισμού.
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Τεχνικές ανταλλαγής
ημι-δεδομένων ΙΩΑΝΝΗΣ
πληροφοριών με χρήση web service για ΤΣΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ
τηλεπικοινωνιακά δεδομένα
Χρήση της τεχνολογίας UML στη ΓΚΛΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
διαδικασία
ανάπτυξης
υπηρεσίας
διαχείρισης πόρων
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4

Επεξεργασία και ανάλυση βιολογικών ΤΙΜΟΛΕΩΝ
δεδομένων
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

2
3
5

"Σηµασιολογική Εξόρυξη Γνώσης από το Κοζώνης Μάριος
Web"

Τεχνικές προσωποποίησης και χρήση ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
μέσω
κινητού
για
Περιβάλλον ΑΝΔΡΕΑΣ
εκπαιδευτικού λογισμικού με τεχνολογία
.ΝΕΤ
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2004

Η Ενοποιημένη Γλώσσα Διαμόρφωσης – Unified
Modeling Language ή UML είναι μια γραφική γλώσσα
διαμόρφωσης που παρέχει σύνταξη για περιγραφή των
σημαντικότερων στοιχείων ενός συστήματος λογισμικού.
Στόχος της διπλωματικής είναι η εξερεύνηση των κύριων
πτυχών της UML καθώς και του τρόπου που η UML
μπορεί να εφαρμοστεί σε προγράμματα ανάπτυξης
λογισμικού. Η UML υποστηρίζει τη μοντελοποίηση –
διαμόρφωση
αντικειμενοστραφών
προγραμμάτων,
επομένως στην παρούσα διπλωματική περιγράφονται
μερικές
από
τις
βασικότερες
αρχές
της
αντικειμενοστραφούς προσέγγισης – Object Orientation

2004

Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η δημιουργία
επαυξημένων λειτουργιών ενός περιβάλλοντος επίσκεψης
και ενημέρωσης για εκπαιδευτικά θέματα με τη χρήση
έξυπνων συσκευών χειρός. Καθώς οι φορητές συσκευές
έχουν διαδοθεί αρκετα και επιπλέον είναι δυνατή η
σύνδεσή τους στο internet, η ιδέα της δημιουργίας μιας
εφαρμογής μέσω της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να
ενημερώνονται
για
εκπαιδευτικά
θέματα χρησιμοποιώντας μια τέτοια συσκευή κρίνεται
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Άλλωστε όλοι οι μεγάλοι
εκπαιδευτικοί φορείς διαθέτουν ήδη σελίδες στο internet,
για τις οποίες παρουσιάζεται μεγάλο ενδιαφέρον
καθημερινά από πληθώρα χρηστών. Θα ήταν λοιπόν μια
σημαντική διευκόλυνση για κάθε ενδιαφερόμενο να μη
χρειάζεται πια ένα PC για να επισκευτεί τις σελίδες αυτές,
αλλά να μπορεί ανά πάσα στιγμή να τις προσπελάσει από
το κινητό του τηλέφωνο, απο κάποιο handheld ή pocket
pc.
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"Χρήση Τεχνικών Ανάκτησης
Πληροφορίας για
υλοποίηση On-Line Data Mining
Συστηµάτων "
"Πολυµεσικό Λεξικό Βιοπληροφορικής"

Παπαδάκης Mάριος

"∆οµές ∆εδοµένων για δυναµική
δεικτοδότηση
ηµιδοµηµένης XML πληροφορίας"
"Eφαρµογή τεχνικών web mining σε
δεδοµένα χρήσης
ενός e-shop για την παραγωγή
recommendetions"
Λογισµικό διαχείρισης & επεξεργασίας
µουσικών
δεδοµένων"
"Έρευνα OpenSource εφαρµογών για την
παροχή
υπηρεσιών αποµακρυσµένης
εκπαίδευσης &
διαχείρισης πληροφορίας σε
Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα"
"Μελέτη & επέκταση συνεργατικών
εφαρµογών &
δικτυακών πυλών σε περιβάλλον
Microsoft Windows"
"Αναζήτηση web services µε εξασφάλιση
ποιότητας"

Σταµατόπουλος Γεώργιος

"∆ιαχείριση web services που
υποστηρίζουν
διαδικασίες workflow"
Υπολογισµός και πολιτικές QoS για
δυναµική επιλογή
web services
∆ιασφάλιση ασφάλειας και ποιότητας σε
web services
για διαδικασίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Παπακωνσταντίνου Κων.

Μιχέλη Παναγιώτα

Αρέστη Ανδρέας

Κουτσαναστάση
Παναγιώτα
Κουζέλη Αλεξάνδρα

Παναγιώτου Χρήστος

∆ιαµαντοπούλου Βασιλική

Μακρυπούλιας Ιωάννης
Kαψάλης Παναγιώτης
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Σηµασιολογικός Ιστός (semantic web)
αρχές και
διαθέσιµα τεχνολογικά περιβάλλοντα"
Προηγµένες εφαρµογές σε
Σηµασιολογικό Ιστό
(semantic web)"
Ερωτήµατα Επιλογής σε Συστήµατα
∆ιαχείρισης Χρονικών Βάσεων
∆εδοµένων (TDBMS) µε χρήση
δοµών βασισµένων σε δέντρα
προτεραιότητας (Priority
Search Trees)."
"Τεχνικές online ανάλυσης δεδοµένων
OLAP"
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Τορονίδης ∆ηµήτριος
Πλέγας Ιωάννης
Μουζάκης Παναγιώτης

Salem Tarec

2006

Οι αυξανόμενες δυνατότητες επεξεργασίας και η
OLAP,
Αποθήκη
εξειδίκευση των αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών
Δεδομένων,
Κύβος,
είχαν σαν αποτέλεσμα τις γνωστές ως αποθήκες
PivotTable, PivotChart
δεδομένων (Data Warehouses). Αυτές οι αποθήκες
δεδομένων υποστηρίζουν την αποθήκευση, την
λειτουργικότητα και την ανταπόκριση σε επερωτήσεις
πέραν από τις δυνατότητες των δοσοληψιών σε
αντικειμενοστρεφείς βάσεις δεδομένων. Αυτή η
αυξανόμενη δύναμη συνοδεύεται από μεγάλες απαιτήσεις
για βελτίωση της προσπέλασης δεδομένων σε βάσεις
δεδομένων. Οι παραδοσιακές βάσεις δεδομένων
ισορροπούν μεταξύ της απαίτησης για προσπέλαση στα
δεδομένα με την αναγκαιότητα να εξασφαλισθεί η
ακεραιότητα των δεδομένων. Στους σύγχρονους
οργανισμούς, οι χρήστες των δεδομένων είναι συχνά
εντελώς απομακρυσμένοι από τις πηγές των δεδομένων.
Πολλοί άνθρωποι χρειάζεται να έχουν μόνο πρόσβαση
ανάγνωσης στα δεδομένα, αλλά χρειάζονται επίσης μια
πολύ γρήγορη προσπέλαση σε μεγαλύτερους όγκους
δεδομένων από αυτούς που μπορεί να κατεβάσουν άνετα
σε ένα υπολογιστή γραφείου. Συχνά τέτοια δεδομένα
προέρχονται από πολλαπλές βάσεις δεδομένων. Επειδή
πολλές από τις αναλύσεις που εκτελούνται είναι
επαναλαμβανόμενες και προβλέψιμες, οι προμηθευτές
λογισμικού και το προσωπικό υποστήριξης συστημάτων
έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν συστήματα που να
υποστηρίζουν αυτές τις λειτουργίες. Προς το παρόν
υπάρχει μεγάλη ανάγκη γι’ αυτούς που παίρνουν
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αποφάσεις πάνω από το μέσο επίπεδο να τροφοδοτηθούν
με πληροφορίες στο σωστό επίπεδο λεπτομέρειας ώστε
να υποστηριχθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτή η
λειτουργικότητα υποστηρίζεται από αποθήκες
δεδομένων, από άμεση αναλυτική επεξεργασία (online
analytical processing _OLAP) και εξόρυξη δεδομένων.
Η αγορά για τέτοια υποστήριξη έχει διευρυνθεί πολύ
γρήγορα μετά τα μέσα της δεκαετείας του 90. Όσο οι
διευθυντές γνωρίζουν την αυξανόμενη επιτήδευση των
αναλυτικών δυνατοτήτων αυτών των συστημάτων
βάσεων δεδομένων, ζητούν περισσότερη υποστήριξη για
τις σηματικές οργανωτικές αποφάσεις.
250.
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Ψηφιοποίηση πολιτισµικών χώρων –
Εικονικό Μουσείο"

Κανάκης Αθανάσιος

Μελέτη αλγορίθµων και τεχνικών
Νικολάου ∆ηµήτριος
Computer Graphics και Animation,
πιλοτική υλοποίηση εφαρµογής για
τρισδιάστατες παρουσιάσεις πραγµατικού
χρόνου"
Κατασκευή εργαλείου διαχείρισης
Καστούµη Παναγιώτα
κινούµενης εικόνας"
Προηγµένη Μηχανή Αναζήτησης
Εικόνων"

Πετρογιάννη Σοφία

Υλοποίηση λογισµικού εισαγωγής µεταδεδοµένων σε ψηφιακό πολιτισµικό
πληροφοριακό υλικό
"Αλγόριθµοι ∆ιαχείρισης και
Επεξεργασίας Βιολογικών Ακολουθιών
Με Βάρη και Εφαρµογές τους."
Μελέτη model driven αρχιτεκτονικών για
την προδιαγραφή Data-Intensive Web
Εφαρµογών
"Έρευνα OpenSource εφαρµογών για την
παροχή υπηρεσιών αποµακρυσµένης
εκπαίδευσης και διαχείρισης
πληροφορίας σε εκπαιδευτικά ινστιτούτα"

Λεονάρδου Αγγελική
Μεντζελιώτου ∆έσποινα
∆ηµητρακοπούλου
∆ήµητρα
Τσατσαράγκος Ιωάννης
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"Μελέτη και επέκταση συνεργατικών
εφαρµογών και δικτυακών πυλών σε
περιβάλλον Microsoft Windows"
Σηµασιολογικό Συνεργατικό
Φιλτράρισµα στο Web
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∆εµεσούκας Ιωάννης
Αλεξάνδρα Πούντζα
Διπλωματικές Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2005-2006

260.

“Εξατομίκευση στο περιβάλλον του
Σημασιολογικού Ιστού"

Παπαγεωργίου Χρήστος

261.

“Αξιολόγηση Recommendation
Συστημάτων: Μεθοδολογίες και
Μετρικές”
“Υλοποίηση και εφαρμογή XML Web
Services για εξόρυξη και επεξεργασία
χρήσιμης γνώσης από βάσεις
δεδομένων»
“Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος
Παραγωγής Συστάσεων για Βιολογικούς
Σπόρους σε Καλλιεργητές"
"Χρήση κινητών τηλεφώνων για
επιχειρησιακή λειτουργία και παροχή
υπηρεσιών με υποδομή web services
"Σημασιολογικός σχολιασμός για Web
Services"

Μαγκλής Πέτρος

266.

"Μελέτη και υλοποίηση γνωστών
αλγορίθμων για fractals και εφαρμογές
τους"

Κάραλη ΧρυσούλαΣτυλιανή

267.

"Τεχνολογίες Mobile Commerce και
Εφαρμογές"

Κούκια Σπυριδούλα

268.

"Μοντελοποίηση χρήστη για
εκπαιδευτικές εφαρμογές στο
Σημασιολογικό Ιστό "

Λακουμέντας Χρήστος

262.
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Νάκος Κωνσταντίνος

Σταυριανουδάκη Μαρίνα
Αντωνόπουλος Χαρίλαος
Καραϊσκου Θεοδώρα
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269.

"Εκπαίδευση και αξιολόγηση στο
περιβάλλον του Σημασιολογικού Ιστού"

Λάμπρου Μιχαήλ

270.

"Interactive multimedia application για
εκμάθηση μουσικής"

Μακρυδάκης Γεώργιος

271.

"Χρήση φορητών συσκευών χειρός για
επιχειρησιακή λειτουργία και
επικοινωνία με web services με
εξασφάλιση ποιότητας QoS. "
«Μελέτη και Προσομοίωση Web
Services για την Εξυπηρέτηση
Επιχειρήσεων μέσω Εφαρμογής
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
"Βελτιστοποιημένος αλγόριθμος παροχής
Web Services με χρήση έξυπνων
ενδιάμεσων"
"Μέθοδοι ταξινόμησης αντιμεταθέσεων
με αναστροφές"

Μπέσσα Σωτηρία

"Μοντελοποίηση Εφαρμογών
Παγκόσμιου Ιστού: Ανάλυση Ποιότητας
σε επίπεδο Μοντέλου & Σχεδιαστικά
Πρότυπα"
"Επισκόπηση τεχνικών για σύνδεση,
ανάκτηση και ανακάλυψη υπηρεσιών
διαδικτύου (Web Services)"
“Μελέτη Υβριδικών Recommendation
Συστημάτων και υλοποίηση ενός Case
Study"

Φαλιάγκα Ευανθία

272.

273.

274.
275.

276.

277.

Νταουσάνη Αγγελική

Πάσχου Μυρσίνη
Σέλλα Ηλία

Αθανασιάδης Θωμάς
Μερτης Αριστοτέλης
Διπλωματικές Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2006-2007

278.

279.

Αλγόριθμοι Ομαδοποίησης και
παραλλαγές τους με εφαρμογές στην
Εξόρυξη Δεδομένων και στην Ανάκτηση
Πληροφορίας
Αλγόριθμοι Εξαγωγής Κανόνων
Συσχέτισης βασισμένοι στη χρήση
Markov Models και εφαρμογές τους.

Γκολφινόπουλος Ανδρέας

Κωνσταντίνος
Παπουτσάκης
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281.

282.
283.

284.

285.

286.
287.

288.
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Διερεύνηση αλγορίθμων εξαγωγής
Αγγελική Σκούρα
δεδομένων από Βιολογικές Ακολουθίες
με χρήση τεχνικών παραμετροποιημένων
συμβολοσειρών
Δομές Χωρικών Δεδομένων για την
Λάμπρου Ευάγγελος
αναπαράσταση δισδιάστατων και
τρισδιάστατων μοντέλων σε Γεωγραφικά
Πληροφοριακά Συστήματα(GIS)
Αποδοτική Εκτέλεση Ερωτημάτων Σε
Παύλος Κατσάμπας
XML κείμενα
Μελέτη και Υλοποίηση Δομής
Δεικτοδότησης για Peer-to-Peer
Συστήματα
Θεωρητική μελέτη και πειραματική
επιβεβαίωση εργαλείων τεχνικών
εξαγωγής συμπερασμάτων σε βιολογικά
δεδομένα.
Επέκταση υπάρχουσας μηχανής
αναζήτησης με μηχανισμούς για τη
δεικτοδότηση εγγράφων χρηστών
Μελέτη , Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
Ειδησειογραφικής Δικτυακής Πύλης

Παπαλουκόπουλος
Γεώργιος

Ανάπτυξη εφαρμογής σύνθεσης ιατρικών
εικόνων με στόχο την πρόληψη ιατρικών
παθήσεων
Χρήση φορητών συσκευών χειρός για
επιχειρησιακή λειτουργία και
επικοινωνία με web services με
εξασφάλιση ποιότητας QoS

Ντεμσία Δήμητρα

Κωσταδήμα Μυρτώ-Αρετή

Φραντζής Θρασύβουλος
Κλεφτογιάννης Δημήτρης

Σάλτου Αναστασία

2006

Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής αποτελεί η μελέτη των Windows Mobile 6.0, Web
διαφόρων τεχνολογιών ανάπτυξης εφαρμογών για φορητές Services, Dynamic
QoS metrics
συσκευές και στη συνέχεια η πρακτική εφαρμογή τους στην
υλοποίηση μιας εφαρμογής συμβατής με λειτουργικό Windows
Mobile 6.0. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή υλοποιήθηκε μέσω της
πλατφόρμας .NET Compact και παρέχει τη δυνατότητα στους
χρήστες να έχουν πρόσβαση στα διαθέσιμα προϊόντα
ηλεκτρονικών καταστημάτων υπολογιστών με χρήση Web
services. Χαρακτηριστικά της εφαρμογής αποτελούν η δυναμική
κλήση των Web services των καταστημάτων, καθώς και η
κατάταξή τους βάσει QoS παραμέτρων.

Call,
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Εντοπισμός και επιλογή Web Services με
εξασφάλιση QoS για τη δημιουργία
αποδοτικών workflow
Δικτυο-κεντρική Πλατφόρμα Εκτέλεσης
και Παρουσίασης Αλγόριθμων
Συμβολοσειρών με εφαρμογές στη
Βιοπληροφορική
Δημιουργία συνδυαστικού περιβάλλοντος
οργάνωσης-διαχείρισης δεδομένων και
εποπτείας χώρου με χρήση ενεργών
δικτυακών συσκευών και υποστήριξη
αποστολής υλικού σε κινητά
Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακής
εφαρμογής οργάνωσης δεδομένων και
σύνδεση αυτής με ενεργές δικτυακές
συσκευές παρακολούθησης και διανομής
πληροφορίας
Μελετή και προσομοίωση Web Services
για την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων μέσω
εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Semantic e-Business

Αργυρόπουλος Γεώργιος

e-Tourism: Διερεύνηση και Καταγραφή
της Διείσδυσης Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον
Τομέα του Τουρισμού
Προηγμένες Τεχνικές Αλληλεπίδρασης
Ανθρώπου – Υπολογιστή

Αικατερινη-Μαρια
Δικαιου

297.

Συστήματα Επικοινωνίας Ανθρώπου –
Υπολογιστή

Παπακωνσταντινου
Θεοδωρος

298.

Τεχνικές αξιολόγησης εκπαιδευόμενων
στο περιβάλλον του Σημασιολογικού
Ιστού
Παροχή υπηρεσιών εξατομίκευσης σε
εφαρμογές m-Commerce με βάση το
context
Μελέτη υπηρεσιών Εξατομίκευσης σε
εφαρμογές M-Commerce

Καφριτσα Μαρια

289.

290.

291.

292.

293.

294.
295.

296.

299.

300.

Αποστόλης Κούντριας

Γκιρκιζας ΚωνσταντινοςΓεωργιος

Γακου Τατιανα

Ζαμπου Ελενη
Αθανασια- Ελευθερια
Χαντζη

Κωτουλα Παναγιωτα

Παναγιωτου Λεωνιδας
Γκαβογιαννη Αδαμαντια
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Υβριδικό σχήμα παραγωγής συστάσεων
βασισμένο σε δεδομένα χρήσης δομής
και περιοχομένου web
Τεχνικές διαχείριση γνώσης με χρήση
φορητών συσκευών χειρός

Κοκορογιαννης
Παναγιωτης

303.

Επιλογή και εξατομίκευση
σημασιολογικών υπηρεσιών δικτύου
(web services)

Κακαρίκος Αθανάσιος

304.

Προσαρμοστικοί Αλγόριθμοι αναζήτησης Ασημακόπουλος Σωτήριος
στο παγκόσμιο ιστό με χρήση οντολογιών

305.

Open Source Λύσεις για περιβάλλλοντα
XMPP και SIP σε επίπεδο Πελάτη και
Εξυπηρετητή – Διασύνδεση Πολλαπλών
Εξυπηρετητών
Μελέτη τεχνικών συσταδοποίησης
(clustering) και κατηγοριοποίησης
(categorization) για εξόρυξη γνώσης από
ροές δεδομένων του παγκόσμιου ιστού με
ιδιαίτερη έμφαση σε πραγματικού χρόνου
(Online) ημι- εποπτευόμενες τεχνικές
Σχεδιασμός και ανάπτυξη υποδομής για
την αρχειοθέτηση ιστοσελίδων από το
παγκόσμιο ιστό
Τεχνικές υλοποίησης θεματικά
εστιασμένων crawlers

301.

302.

306.

307.

308.
309.

310.

Χατζησάββας Γιώργος
2006

Αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας Web Services, UDDI, QoS,
είναι η αναζήτηση Web Services βάσει των δημοσίευση, αναζήτηση.
χαρακτηριστικών ποιότητας (QoS). Πιο συγκεκριμένα το
Web service είναι ένα λογισμικό σύστημα που
αναγνωρίζεται από ένα URI και που το περιβάλλον
διεπαφής (interface) του καθώς και οι δράσεις του
ορίζονται πλήρως και περιγράφονται σε eXtensible
Markup Language (XML) μορφή.

Ντίρλης Νίκος

Μαζιώτης Αλέξανδρος

Χρήστος - Ιωάννης
Καλλίγερος
Λαδάς Αλέξανδρος

Διερεύνηση τεχνολογιών XMPP και SIP Στριμπακος Γεωργιος
για τη δημιουργία αποδοτικών
υπηρεσιών ενημέρωσης για πελάτες
Instant messaging
Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
Ειρηνη Σεργιανελη
Πρωτότυπης Εφαρμογής Παροχής
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(e-Government Services)
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Διερεύνηση τεχνολογιών και
περιβαλλόντων για την υποστήριξη
instance messaging σε επίπεδο πελάτη
και εξυπηρετητή - μια υλοποίηση
Πολλαπλή στοίχιση ακολουθιών και
εφαρμογές στην φυλογενετική ανάλυση
και την βιοπληροφορική.
Τεχνικές Επιλογής Σημασιολογικών
Υπρεσιών Ιστού και Εξατομίκευσης

Μανώλης Βιέννας

314.

Σύγχρονα θέματα ασφάλειας των
ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων.

Γράβαλος Ηλίας

315.

Πειραματική μελέτη αυτοοργανώμενων
δομών δεδομένων

Ιωάννης Καμπούρης

311.

312.

313.

Χρονόπουλος Αθανάσιος
Ηρακλή Αλεξόπουλο

Διπλωματικές Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2007-2008
Διαχείριση γνώσης σε εφαρμογές
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με χρήση
τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών
διαχείρισης ξενοδοχειακών
συγκροτημάτων.
Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων
γραφικών

Μιχαήλ Μαρία

319.

Τεχνικές δημιουργίας και οργάνωσης
υβριδίων με χρήση XML services.

Γκοτσούλιας Λάμπρος

320.

Αναζήτηση Υπηρεσιών Διαδικτύου Mε
Κατσάνος Ιωάννης
Χρήση Αποδοτικών Τεχνικών Πάνω Από
Ομότιμα Δίκτυα (P2P)
Αλγόριθμοι και εφαρμογές ομοτίμων
Μορφόπουλος Αναστάσιος
δικτύων (P2P) για αναζήτηση υπηρεσιών
διαδικτύου (web services) με χρήση
δενδρικών δομών δεδομένων
Τεχνολογίες Instant Messaging σε
Τόκης Θεόδωρος
επίπεδο πελάτη και εξυπηρετητή για
Mobile Περιβάλλοντα.

316.

317.

318.

321.

322.

Ρήγας Κωνσταντίνος
Αποστόλου Παναγιώτης
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323.

324.

325.

326.
327.

328.

329.

330.
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Αλγόριθμοι Πρόβλεψης Συμπεριφοράς
Χρηστών σε Ιστότοπο με χρήση
αλγόριθμων συμβολοσειρών
Τεχνικές εξόρυξης γνώσης με χρήση
σημασιολογιών από δεδομένα πλοήγησης
χρηστών (web usage log mining) με
σκοπό την εξατομίκευση δικτυακών
τόπων
Επικοινωνία σε περιβάλλον κοινωνικής
δικτύωσης με τεχνολογίες Διαδικτύου
βασισμένες σε άμεση αποστολή
δεδομένων (instant messaging) και
εγγραφής (subscriptions) σε υπηρεσίες.
Υλοποίηση διαδραστικής ψυχαγωγικής
εφαρμογής σε .NET περιβάλλον

Φερεντίνου Κωνσταντινιά

Τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων
καταγραφής ιστοτόπων με χρήση
κοινωνικών σημασιολογιών με σκοπό
την εξατομίκευση δικτυακών τόπων
«Προσαρμοσμένες Web Services για
Εφαρμογές Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης».
Τεχνολογίες instant messaging και
ανάπτυξη υπηρεσιών σε επίπεδο πελάτη
και εξυπηρετητή
Σύστημα κοινωνικής δικτύωσης με
τεχνολογίες Διαδικτύου από εφαρμογές
και υπηρεσίες διαδικτύου (mashups web application hybrids)

Σπαθαράκης Φώτης

Θεοδωρίδης ΙωάννηςΒασίλειος

Κυφονίδης Χαράλαμπος

Μαμαγκάκη Θέλξη

Ηλιάδης Σωκράτης
Μπουτά Ευαγγελία
Λαυτσίδης Φιλήμων

Διπλωματικές Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009
Διπλωμ
331.

ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ. ΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ
LEGO MINDSTORMS NXT.

Βογιατζής Μιχαήλ

332.

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος
για

Φωτιαδάκη ΠαναγιώταΚυριακή
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εξυπηρέτηση μηνυμάτων (sms) στα
πλαίσια εκπαιδευτικών διαδικασιών
333.

Δικτυακό λογισμικό για παιχνίδια Διερεύνηση περιβάλλοντος XNA

Γούλας Χαράλαμπος

334.

Δεικτοδότηση κινούμενων αντικειμένων

Πουλοκέφαλος Νικόλαος

335.

Πρότυπο Σύστημα Ηλεκτρονικής
Σαρέλλας Κωνσταντίνος
Ψηφοφορίας Απόδημου ΕλληνισμούΕVoting
Σημασιολογικό e-Επιχειρείν: Σχεδιασμός Θεοχάρης
καιυλοποίηση ενός e-Καταλόγου.
Αναστασόπουλος

336.
337.

Web RECommendation

Μιχαήλ Λουκέρης

338.

Κοινωνικά Δίκτυα:Μελέτη και Ανάλυση
των Χαρακτηριστικών τους

Βασιλείου Σοφία

339.

Διερεύνηση Τρισδιάστατων
Περιβαλλόντων Μάθησης για την
Υποστήριξη Εμπειρικής Μάθησης &
Εκπαίδευσης από Απόσταση.
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών
ιατρικών βάσεων δεδομένων

Καραμπάσης Μιχαήλ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΠΤΟΝΤΑΙ
ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ – ΜΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ LEGO
MINDSTORMS NXT
Χρήση Η/Υ στην επεξεργασία
βιοσημάτων

Παπακώστας Αθανάσιος

Ανάπτυξη τεχνικών με χρήση sms server
για υπηρεσίες ενημέρωσης σε θέματα
γενικού ενδιαφέροντος.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ
Μελέτη και υλοποίηση εξατομικευμένων
υπηρεσιών επικοινωνίας και πολυμέσων

Καβάση ΚαλλισθένηΝεκταρία

340.
341.

342.
343.

344.

345.

Ειρήνη Χιώτη

Κακοσίμου Ελένη

Γερούτης Γεώργιος
Λιβαθινού Αγγελική
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σε περιβάλλον φορητών και κινητών
συσκευών.
346.

347.

348.

Σύγκριση τεχνολογιών για ανάπτυξη
Νικόλα Θεοδόσης
παιχνιδιών - Μια υλοποίηση σε
πλατφόρμα XNA.
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων
Λέκκας Γεώργιος
δευτερεύουσας μνήμηςπου αγνοούν την
διάταξη και τα χαρακτηριστικά των
αποθηκευτικών μέσων.
Δυναμική Δεικτοδότηση Συμβολοσειρών. Ματζαβίνος Παναγιώτης
Κατσούλας Κωνσταντίνος

351.

Εξατομικευμένη Ταξινόμηση
Αποτελεσμάτων Μηχανών Αναζήτησης
στο Διαδίκτυο.
Αναζήτηση Υπηρεσιών Διαδικτύου με
χρήση Αποδοτικών Τεχνικών πάνω απο
Ομότιμα Δικτυα (Ρ2Ρ)
Protein - Protein DBs

352.

Cache Oblivious

Λέκκας Γεώργιος

353.

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για την Γάζος Αθανάσιος
υλοποίηση OLAP συστημάτων

354.

Ανάπτυξη δυναμικού συστήματος
ηλεκτρονικής μάθησης στον τομέα της
ανατομίας.
Σχεδίαση υπηρεσιών Τηλεϊατρικής –
Σύγχρονες-Ασύγχρονες Υπηρεσίες.

Καραθανάσης Γεώργιος

Σχεδίαση και ανάπτυξη ενδιάμεσου
λογισμικού ιατρικής πληροφορίας για
κινητές συσκευές.
Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος
για εξυπηρέτηση μηνυμάτων (sms) στα
πλαίσια εκπαιδευτικών διαδικασιών.
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων για
αναδιοργάνωση Ιστότοπων.

Σιτούνης Σπυρίδων

349.

350.

355.
356.

357.

358.

Κατσάνος Ιωάννης
Μπίτζιος Χρήστος

Αμπατζίδης Τηλέμαχος

Φωτιαδάκη Παναγιώτα
Καστούμης Γεώργιος
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Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών σε
κινητές και φορητές συσκευές. Εφαρμογή
με το σύστημα arcmobile σε περιβάλλον
Java.
Σχεδίαση και ανάπτυξη ενδιάμεσου
λογιστικού ιατρικής πληροφορίας για
κινητές συσκευές.
Web 2.0 και Localization Services:
Σχεδιασμός και υλοποίηση Διαδικτυακών
υπηρεσιών χρησιμοποιώντας
Localization Τεχνικές.
Βελτιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης
δεδομένων μικροβιολογικών
εργαστηριών.
Σημασιολογικό e-Επιχειρείν:Σχεδιασμός
και Υλοποίηση Συστήματος
Αναθεωρήσεων Καταλόγου
Συνδυασμένης Ονοματολογίας.
Σχεδίαση και ανάπτυξη έξυπνου
συστήματος διαχείρισης βιοσημάτων.

Μαντιδάκης Γεώργιος

365.

Ανάπτυξη παιχνιδιού με χρήση της
πλατφόρμας XNA.

Παπακωστόπουλος
Αθανάσιος

366.

Κοινωνικό Λογισμικό: Η Αξιοποίησή του Μπριασούλη Αλεξάνδρα
στην Ηλεκτρονική Μάθηση.

367.

Facial Modeling and Animation
Techniques.

Παπαδημητρίου
Αθανάσιος

368.

Υπηρεσία Παγκόσμιου Ιστού ανάκτησης
και εξόρυξης γνώσεις από βάσεις
δεδομένων πρωτεϊνικών
αλληλεπιδράσεων.
Υπολογιστική ανίχνευση και ερμηνεία
των ηλεκτρικών διεργέσων του
ανθρώπινου σώματος.

Μπιτζιος Χρήστος

359.

360.

361.

362.

363.

364.

369.

Κουβέλας Χρήστος
Γκέκας Θεοχάρης

Βολής Γεώργιος
Αναστασόπουλος
Θεοχάρης
Κωτούλα Παναγιώτα

Χριστόφη Σωκράτης
Διπλωματικές Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010

370.

Μελέτη Τεχνολογιών text-to-speech και
ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές
συσκευές (PDAs) με στόχο τη βελτίωση

Μουρδούλης Θεόδωρος

65

Βιογραφικό Σημείωμα

Καθ.Αθανάσιος Τσακαλίδης

παροχής υπηρεσιών για εκπαιδευτικές
διαδικασίες με .NET τεχνολογίες
Μελέτη Τεχνολογιών text-to-speech και
ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά
τηλέφωνα με σκοπό την παροχή
βελτιωμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών
Μελέτη Τεχνολογιών text-to-speech και
ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά
τηλέφωνα με σκοπό την παροχή
βελτιωμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών
Ανάπτυξη Συστήματος γεωγραφικών
πληροφοριών (GIS) για φορητές
συσκευές με χρήση .NET τεχνολογιών
Ανάπτυξη Συστήματος γεωγραφικών
πληροφοριών (GIS) για φορητές
συσκευές σε περιβάλλον Android
Τεχνικές και εργαλεία προσομοίωσης
P2P πρωτοκόλλων

Λυκουργιώτης
Παναγιώτης

376.

Δημιουργία μηχανής αναζήτησης
προσώπων στο social web

Γεώργιος Καλόγηρος

377.

Μοντελοποίηση Εφαρμογών Παγκόσμιου ΑθανασούληςΠαναγιώτης
Ιστού: Μελέτη αναδιάταξης του μοντέλου
της εφαρμογής
Μελέτη βασικών αρχών και αλγορίθμων Φράγκος Βασίλειος
που εφάπτονται της ρομποτικής - μια
υλοποίηση με το lego mindstorms nxt
Εφαρμογή αναγνώρισης QR κώδικα
Κόκκινος Χάρης
σήμανσης (QR-code)

371.

372.

373.

374.

375.

378.

379.

Κουκουγιάννης Σταύρος

Σκουληκάρη Αριάδνη Ειρήνη
Νοδαράκης Νικόλαος
Δαϊκίδης Ιωάννης

380.

Ανάλυση πρωτεινικών δεδομένων με
μεθόδους Μηχανικής Μάθησης

381.

Αλγόριθμοι και Τεχνικές για συμπίεση
Μακρής Αλέξανδρος
δεδομένων συμβολοσειρών με εφαρμογές
στη διαχείρηση μοριακών ακολουθιών
Εξόρυξη Πληροφορίας από Βιοιατρική
Ζαφειρία-Μαρίνα
Βιβλιογραφία: Εφαρμογή στην ανάλυση Ιωάννου
κειμένων (text mining) από πηγές στον
παγκόσμιο ιστό

382.

Αηδονόπουλος Ορφέας
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385.
386.

387.

388.

389.

390.

391.
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Τεχνικές Εξατομικευμένης Αναζήτησης
με Χρήση Πληροφοριών από την
Πλοήγηση του Χρήστη
Τεχνικές Περικοπής και Συμπίεσης
Ανεστραμμένων Αρχείων (Inverted
Indices) σε Μηχανές Αναζήτησης
Δομές Δεδομένων και αλγόριθμοι για
διαχείριση top-k ερωτημάτων

Χρήστος Κλαυδιανός

Μελέτη και Ανάλυση Αλγορίθμων
Φιλτραρίσματος XML εγγράφων.
Ανάλυση και Σχεδιασμός νέου
παράλληλου αλγόριθμου και σύγκριση
της απόδοσης με τους υπάρχοντες
Ανάπτυξη εφαρμογών που έχουν
επίγνωση της θέσης του χρήστη
(location-aware)
Σχεδιασμός και υλοποίηση Web-Based
Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή,
παρακολούθηση και μελέτη
Παιδιατρικών Ασθενών με
Οστεομυελίτιδα
Σχεδιασμός και υλοποίηση Web-Based
Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή,
παρακολούθηση και μελέτη Ασθενών με
Νόσους του Παχέος Εντέρου
Σχεδιασμός και υλοποίηση Web-Based
Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή,
παρακολούθηση και μελέτη
Παιδιατρικών Ασθενών με Νόσους του
Αναπνευστικού Συστήματος.
Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων και
δημιουργία μίας προχωρημένης
ιστοσελίδας οπτικοποίησης δεδομένων
σύγκρισης ρυθμιστικών γενωμικών
ακολουθών, μελέτη περιπτωσιολογικών
μελετών με χρήση του ανεπτυγμενου
λογιμσικού.
Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Τροχιάς
Κινουμένων Αντικειμένων

Γεώργιος Παπουτσής

Άγγελος Ταρατόρης
Γεώργιος Πισπιρίγκος

Ιωνάς Γαμπριέλ
Τσίουτσιου

Μέμου

Σιακαλής

Ναξάκης Θεόδωρος

Βασίλειος Ζαχαράκης
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393.

Biclustering Βιολογικών Δεδομένων

Κοσμάς Αντώνιος

394.

Τεχνικές για την Εύρεση της
Σχετικότητας ανάμεσα σε
Οντολογίες στο Σημασιολογικό Ιστό
Μελέτη τεχνολογιών μοντελοποίησης
φορητών συσκευών - Ανάπτυξη
πρότυπης εφαρμογής αντίστροφης
μηχανίκευσης
Ανάπτυξη Δικτύου Αισθητήρων και
Πληροφοριακού Συστήματος για τη
διαχείριση του
Σχεδίαση και ανάπτυξη 3D παιχνιδιού
Multiplayer τύπου
Flight Simulator – Air Combat σε
DirectX
Ανάπτυξη εφαρμογών που έχουν
επίγνωση της θέσης του χρήστη
(location-aware)
Ανάπτυξη συστήματος απεικόνισης
τρισδιάστατων γραφικών (renderer) το
οποίο επιταχύνεται σε κάρτες γραφικών
(GPU).
Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων
εξόρυξης γνώσης για πρωτεινικά
δεδομένα
Δημιουργία εφαρμογής κοινωνικής
δικτύωσης για online αναζήτηση
εργασίας
Σχεδιασμός και υλοποίηση Web-Based
Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή,
παρακολούθηση και μελέτη Ασθενών με
Ανοικτά Κατάγματα Κνήμης
Σχεδιασμός και υλοποίηση PDA
εφαρμογής για την καταγραφή,
παρακολούθηση και μελέτη Ασθενών με
Ανοικτά Κατάγματα Κνήμης
Σχεδιασμός και υλοποίηση Web-Based
Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή,

Καφέζα Ευανθία

395.

396.

397.

398.

399.

400.

401.

402.

403.

404.

Ψωνης Χρήστος

Στέλλα Λαζάρη
Παπαδόπουλος Γιώργος

Σπύρος Στρούζας
Νίκος Γιοτης

Ελευθερίου Στεγιανη
Ειρηνη
Μουσούλης Νικόλαος
Γκίντζου

Παπαβλασοπούλου

Μεσίχ Θαέρ Αλέξανδρος
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παρακολούθηση και μελέτη Ασθενών με
AIDS
405.

406.

407.

408.
409.

410.
411.

412.

413.

414.

415.

Σχεδιασμός και υλοποίηση Web-Based
Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή,
παρακολούθηση και μελέτη
Παιδιατρικών Ασθενών με Εξαρθρήματα
Αγκώνος
Σχεδιασμός και υλοποίηση Web-Based
Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή,
παρακολούθηση και μελέτη Ασθενών με
Κακώσεις Αυχενικής Μοίρας
Σπονδυλικής Στήλης
Μελέτη βασικών αρχών και αλγορίθμων
που εφάπτονται της ρομποτικής - μια
υλοποίηση με το lego mindstorms nxt
Advanced video montage

Στάμου

Σχεδιασμός και υλοποίηση Web-Based
Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή,
παρακολούθηση αθλητικών κακώσεων
στην καλαθοσφαίριση
Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κοινού σε
Φορητές Συσκευές

Πετρόπουλος Γιώργος

Μελέτη Καταστάσεων Υπνηλίας και
Ανάπτυξη Συστήματος Έγκαιρης
Διάγνωσης Υπνηλίας στους Οδηγούς
Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής
μάθησης από φορητή συσκευή σε
περιβάλλον android
Ανάπτυξη εφαρμογών που έχουν
επίγνωση της θέσης του χρήστη
(location-aware)
Μελέτη βασικών αρχών και αλγορίθμων
που εφάπτονται της ρομποτικής - μια
υλοποίηση με το lego mindstorms nxt
Εξόρυξη Δεδομένων:μία
μελέτη περίπτωσης

Δεληγιαννίδου Κατερίνα

Χαϊντίνη

Καϊμακας Γιώργος
Μπακλέση Λαμπρινή

Καραγεωργοπούλου
Γεωργία

Κουρνουτου Μαρία
Γεωργοπούλου Αργυρούλα
Κορδάρης Ιωάννης
Μαυρουδή Μυρτώ

69

Βιογραφικό Σημείωμα

416.

Καθ.Αθανάσιος Τσακαλίδης

Ανάπτυξη Δικτύου Αισθητήρων και
Πληροφοριακού Συστήματος για τη
διαχείριση του

Χουλιαρόπουλος
Αναστάσιος

Διπλωματικές Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011
417
418

419
420

421
422

423

424

425
426

427

Εφαρμογή
αναγνώρισης
QR
κώδικα
Κόκκινος Χαρίλαςο2011
σήμανσης (QR-code)
Γεώργιος
Σχεδίαση και υλοποίηση PDA εφαρμογής για
Παπαβλασόπουλου
2011
την καταγραφή, παρακαλούθηση και μελέτη
Θεοδώρα
ασθενών με ανοικτά κατάγματα κνήμης
Ανάπτυξη παιχνιδιού με χρήση πλατφόρμας
Βασιλείου Πορφύριος
2011
unity 3D
Συστήματα παρακολούθησης αρτηριακής
Μπασαγιαννης Γεώργιος
2011
πίεσης-Blodd pressure tracker σε windows
phone 7
Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής χρήστη για την
Σπυροπούλου Βασιλική
2011
προεξεργασία δεδομένων πρωτεωμικής
Ανάπτυξη παιχνιδιού με χρήση πλατφόρμας
Χατζημηνας Αυξεντιος
2011
unity 3D
Διπλωματικές Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012
Ανάπτυξη δυναμικής web Based εφαρμογής
με σκοπό την απεικόνιση της Βιοΐατρικής
πληροφορίας στον παγκόσμιο χάρτη, μέσω
φορητών συσκευών
Ανάπτυξη Location Aware Εφαρμογής για
Android:
Υλοποίηση
χαρτογράφησης
σημειωμάτων χρήστη
Ανάπτυξη εφαρμογής επαυξημένης
πραγματικότητας για φορητές συσκευές
Ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ταυτόχρονης
ανάπτυξης mobile εφαρμογών για πολλαπλές
πλατφόρμες κινητών συσκευών. Συγκριτική
μελέτη και πιλοτική εφαρμογής
Αλλαγή καρκινικού επιγενωματος μεσω
UHRF1 και CYGB

Μαντιδάκης Ε. Γεώργιος

2012

Γκοτσούλιας Λάμπρος

2012

Νικολτσιος Ελευθέριος

2012

Μπισκίνης Κυριάκος

2012

Ναξάκης Θεόδωρος

2012

70

Βιογραφικό Σημείωμα

428

429

Καθ.Αθανάσιος Τσακαλίδης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για την
καταγραφή περιβαλλοντικών και τεχνικών
ζητημάτων με χρήση smart-phone
Αλγόριθμοι επεξεργασίας συμβολοσειρών
στη Δευτερεύουσα μνήμη

Υβριδικά συστήματα συστάσεων και
υλοποίηση ενός E-Auction case study
Ανάπτυξη εφαρμογής για την παρακολούθηση
431
δικτυακής κίνησης
ατικές Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2007-2008
430

Μουρελάτος Μάριος

2012

Μπαλοπούλου
Σταυρούλα

2012

Μερτής Αριστοτέλης

2012

Λευτερης Κωνασταντίνος

2012
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