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ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
7 Σεπτεµβρίου (Πέµπτη)     Αίθουσα Μακεδονία 

8:00 – 8:45: Εγγραφές 

8:45 – 9:00: Έναρξη: Γ. Μανωλόπουλος (Γενικός Πρόεδρος), Π. Τριανταφύλλου (Πρόεδρος  
Επιστηµονικής Επιτροπής) 

9:00 – 10:00: Προσκεκληµένη οµιλία: “Energy and the Third Law of Compu-Dynamics: From 
Mobility to Pervasiveness", Πάνος Χρυσάνθης (U of Pittsburgh) 

10:00 – 10:30: ∆ιάλλειµµα - καφές 

10:30 – 12:00: Συνεδρία 1: Data Summaries  

“Συνόψεις Γράφου Πλειάδων για Σχεσιακά ∆εδοµένα”, J. Spiegel, N. Πολυζώτης (U of  
California, Santa Cruz) 

“Γρήγορη Προσεγγιστική Παρακολούθηση Συνόψεων Wavelet σε Ρεύµατα ∆εδοµένων”,  
G. Cormode (Lucent Bell Labs), M. Γαροφαλάκης (Intel Research Berkeley), ∆. Σαχαρίδης 
(ΕΜΠ) 

“Κατανεµηµένες Συνόψεις Κατακερµατισµού: Αποδοτική Εκτίµηση του Πλήθους Εγγραφών 
Μεγάλων Πολυσυνόλων σε ∆ίκτυα ∆εδοµένων ∆ιαδικτυακής Κλίµακας”, N. Ντάρµος  
(Παν. Πατρών), G. Weikum (MPI, Saarbruecken) 

12:00 – 13:30: Γεύµα 

13:30 – 15:00: Paper Session 2: Data in Overlays 

“Κατασκευή ∆ικτύων Επικάλυψης µε Γνώση του Φορτίου Ερωτήσεων Βασισµένη στη 
Χρήση Ιστογραµµάτων”, Γ. Κολωνιάρη, Γ. Πετράκης, E. Πιτουρά, T. Τσότσος (Παν.  
Ιωαννίνων) 

“Επεξεργασία Ερωτήσεων Σύζευξης σε Συστήµατα Οµοτίµων”, Σ. Ιδρέος, Χ. Τρυφωνό-
πουλος (Πολυτ. Κρήτης), M. Κουµπαράκης (Παν. Αθηνών) 

“PastryStrings - Σύστηµα ∆ηµοσίευσης/συνδροµής Περιεχοµένου σε DHT ∆ίκτυο 
Οµοτίµων”, I. Αικατερινίδης (Παν. Πατρών)  

15:00 – 15:30: ∆ιάλλειµµα - καφές 

15:30 – 16:00: Οµιλία ORACLE: “Grid Computing”, Γ. Μπούρµας (Oracle Greece) 

16:00 – 17:00: Paper Session 3: Data Mining 

“LOCUS: Χαλαρή και Βέλτιστη Ταξινόµηση µε Απεριόριστη Κλιµάκωση”, K. Μορφονιός, 
Γ. Ιωαννίδης (Παν. Αθηνών) 

“Το Πλαίσιο MONIC για τον Εντοπισµό Μεταβολών σε Συστάδες”, M. Σπηλιοπούλου (U 
of Magdeburg), Ε. Ντούτση, Γ. Θεοδωρίδης (Παν. Πειραιά), R. Schult (U of Magdeburg) 

17:00 – 17:30: ∆ιάλλειµµα - καφές 



17:30 – 18:15: Συνεδρία 4: Pot Pouri 

“Online Παρακολούθηση της Κατάστασης ∆ικτύου σε Περιβάλλον ∆ικτύων Μικροαισθη-
τήρων”, M. Χαλκίδη, Β. Καλογεράκη, ∆. Γουνόπουλος, ∆. Παπαδόπουλος, ∆. Ζεϊναλιπούρ-
Γιαζτί (U of California, Riverside), M. Βλάχος (IBM T.J. Watson) 

“Έλεγχος Περιεκτικότητας για Ερωτήσεις ∆εντρικών Προτύπων Μερικού Προσδιορισµού”, 
∆. Θεοδωράτος, Θ. ∆αλαµάγκας, P. Placek, Σ. Σουλδάτος, T. Σελλής (ΕΜΠ) 

“ PROTEAS: ένας Αλγόριθµος Εξόρυξης ∆εδοµένων Βασισµένος σε Πεπερασµένα Αυτό-
µατα για την Εξαγωγή Κανόνων Ταξινόµησης Πρωτεϊνών”, Φ. Ψωµόπουλος, Π. Μήτκας 
(Αριστοτέλειο Παν.) 

18:15-19:15: Προσκεκληµένο Tutorial: “Top-K Query Processing”, ∆. Γουνόπουλος (U of  
California, Riverside) 

19:00 – 21:00: ∆εξίωση 

8 Σεπτεµβρίου (Παρασκευή)     Αίθουσα Μακεδονία 

9:00 – 10:30: Συνεδρία 5: Relational Back-Ends 

“CURE για Κύβους: Κατασκευή Κύβου µε Χρήση Σχεσιακών Συστηµάτων”, K. Μορφο-
νιός, Γ. Ιωαννίδης (Παν. Αθηνών) 

“Νέες Τεχνικές για Αποδοτική Εκτέλεση XPath Επερωτήσεων”, Χ. Γεωργιάδης, Β. Βασά-
λος, (Οικονοµικό Παν. Αθηνών) 

“Précis: Ένας Καινούριος Τρόπος Απαντήσεων σε Επερωτήσεις Πάνω σε Σχεσιακά ∆εδο-
µένα”, Γ. Κουτρίκα, A. Σιµιτσής, Γ. Ιωαννίδης (Παν. Αθηνών) 

10:30 – 11:00 ∆ιάλλειµµα - καφές 

11:00 – 12:00: Συνεδρία 6: Personalization 

“UPR: Κατάταξη Σελίδων Βασισµένη στα ∆εδοµένα Χρήσης για Εξατοµίκευση ∆ικτυακών 
Τόπων”, M. Ειρηνάκη, M. Βαζυργιάννης (Οικονοµικό Παν. Αθηνών) 

“Ερώτησεις Προτίµησης µε βάση το Συµφραζόµενο Περιβάλλον: µια Επισκόπηση”,  
K. Στεφανίδης, E. Πιτουρά, Π. Βασιλειάδης (Παν. Ιωαννίνων) 

12:00 – 13:30: Γεύµα 

13:30 – 15:00: Συνεδρία 7: Advanced Queries and View Updates 

“Ένας Συνδυασµός ∆ένδρων Trie και Αντεστραµµένων Αρχείων για τη ∆εικτοδότηση  
Χαρακτηριστικών Βασισµένων σε Σύνολα”, M. Τερροβίτης, Σ. Πασσάς (ΕΜΠ), Π. Βασι-
λειάδης (Παν. Ιωαννίνων), T. Σελλής (ΕΜΠ) 

“Συνεχής Ελεγχος Κορυφαίων-k Ερωτηµάτων σε Συνεχείς Ροές ∆εδοµένων”, K. Μουρατί-
δης, Σ. Μπακίρας, ∆. Παπαδιάς, (Hong Kong U of Science & Technology) 

“Επιτυγχάνοντας την Ενηµέρωση Όψεων χωρίς Παρενέργειες”, Γ. Κωτίδης, D. Srivastava, 
Γ. Βελεγράκης (AT&T Labs) 



15:00 – 16:00 Συνεδρία 8: Web Data 

“Χρονοδροµολόγηση Ενηµερώσεων και Ερωτήσεων µε Συµβόλαια Ποιότητας για Βάσεις 
∆εδοµένων του Παγκόσµιου Ιστού ”, H. Qu, A. Λαµπρινίδης (U of Pittsburgh) 

“Σχετικά µε τα Γνωρίσµατα των Γράφων των Σχηµάτων του Σηµασιολογικού Ιστού”,  
Γ. Θεοχάρης, Β. Χριστοφίδης, Γ. Τζίτζικας (Παν. Κρήτης) 

16:00 – 16:30: ∆ιάλλειµµα - καφές 

16:30 -- 17:15 Συνεδρία 9: Distributed Data  

“Αποτελεσµατικές Προσεγγιστικές Τεχνικές για Υπολογισµό Ερωτήσεων σε Κατανεµηµέ-
νες Βάσεις ∆εδοµένων Υψηλής Κλίµακας”, B. Arai, G. Das, ∆. Γουνόπουλος, Β. Καλογε-
ράκη (U of California, Riverside) 

“Η Προσέγγιση SOWES για Αναζήτηση στον Παγκόσµιο Ιστό µε χρήση Σηµασιολογικών 
∆ικτύων Επικάλυψης”, K. Noervaag, Χ. ∆ουλκερίδης, M. Βαζυργιάννης (Οικονοµικό Παν. 
Αθηνών) 

“Αυτόµατη Κατανοµή Επερωτήσεων σε Αυτόνοµες Κατανεµηµένες Βάσεις ∆εδοµένων”,  
Φ. Πεντάρης, Γ. Ιωαννίδης (Παν. Αθηνών)  

17:15 – 17:45 ∆ιάλλειµµα - καφές 

17:45 – 19:15: Στρογγυλή τράπεζα: “Νέες Ερευνητικές Κατευθύνσεις στη ∆ιαχείριση ∆εδοµέ-
νων”, T. Σελλής (ΕΜΠ) 

 



ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ 
 

Power-Aware Data Management and the Third Law of Compu-Dynamics 
Πάνος Χρυσάνθης (University of Pittsburgh) 

 
Abstract: In the last 50 years since the very first computer, we have witnessed many hardware and software 
evolutions but the shape of computing has always been defined by disruptive technologies. The best known 
example of such a disruptive technology from the 80s is the PC. The advent of mobile and tiny computing 
devices is the most recent disruptive technology that has impacted every aspect of life from communication, 
to business, to education, to health, to entertainment. It has also caused a paradigm shift in designing and 
developing small-sized computing systems, in general and data management protocols, in particular. In this 
new paradigm, power or energy consumption has become the new governing law for data management in 
addition to the two traditional laws of time and space complexities. In this talk we will focus on this new, 
third law of Compu-Dynamics and discuss algorithms, protocols and techniques for power-aware data man-
agement.  
 

Top-K Query Processing 
∆ηµήτρης Γουνόπουλος (U of California, Riverside) 

 
Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον στην επιστηµονική κοινότητα για την σχεδία-
ση και υπολοποίηση αποτελεσµατικών τεχνικών και αλγόριθµων ανεύρεσης σε σχεσιακές βάσεις δεδοµέ-
νων, σε κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων, σε µεγάλα συστήµατα αισθητήρων, σε συστήµατα αποθήκευσης 
πολυµέσων. Πιό συγκεκριµένα, σε πολλές νέες εφαρµογές το πρόβληµα είναι να δώσουµε τεχνικές που επι-
τρέπουν στο χρήστη να ψάξει τα δεδοµένα µε ad-hoc ερωτήσεις. Είναι σηµαντικό, για να είναι η αναζήτηση 
πρακτική, οι ερωτήσεις αυτές να µπορούν να απαντηθούν γρήγορα. Για παράδειγµα, ο χρήστης µπορεί να 
ψάχνει, σε πολλές βάσεις δεδοµένων ταυτόχρονα, για προιόντα όπως αυτοκίνητα, ηλεκρονικά, εστιατόρια, 
κτλ, που πληρούν κάποιες προυποθέσεις. Μια βασική µέθοδος για τέτοιου είδους αναζήτηση, είναι η χρήση 
Top-K ερωτήσεων. Σε αυτό το µοντέλο, η µέθοδος ενεύρεσης επιστρέφει τα Κ αποτελέσµατα που καλύτερα 
ικανοποιούν τις προυποθέσεις της ερώτησης. Τεχνικές και αλγόριθµοι για την απάντηση Top-Κ ερωτήσεων 
είναι το αντικείµενο εκτεταµένης ερευνητικής δουλειάς τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή την οµιλία θα εξετά-
σουµε το γενικό Top-K πρόβληµα, ξεκινώντας από τους βασικούς αλγόριθµους ΤΑ και FΑ, και προχωρό-
ντας σε σηµαντικές παραλαγές των αλγοριθµων αυτών που είτε υποθέτουν περιορισµένες δυνατότητες πρό-
σβασης, ή στοχαστικές προσεγγίσεις. Ενα σηµαντικό κοµµάτι της οµιλίας θα επικεντρωθεί σε κατανεµηµέ-
νες τεχνικές για τον υπολογισµό των Top-K αποτελεσµάτων, στην περίπτωση που έχουµε κάθετη κατανοµή 
των δεδοµένων (στην περίπτωση αυτή κάθε κόµβος, ή βάση δεδοµένων, έχει ένα υποσύνολο των χαρακτη-
ριστικών κάθε αντικειµένου). Θα εξετάσουµε επίσης χρήσεις αυτών των αλγορίθµων σε εφαρµογές στο χώ-
ρο του διαδικτύου, σε συστήµατα peer-to-peer, και δίκτυα αισθητήρων. Σε αυτή την οµιλία θα επικεντρω-
θούµε στο να καλύψουµε τις βασικές εξελιξεις στο χώρο, και να προβάλουµε τα νέα προβλήµατα στην περι-
οχή, τα οποία µπορούν να γίνουν αντικείµενο νέας έρευνας. 
 

Συνόψεις Γράφου Πλειάδων για Σχεσιακά ∆εδοµένα 
J. Spiegel, N. Πολυζώτης (U of California, Santa Cruz) 

 
Περίληψη: Η παρούσα εργασία εισάγει τις Συνόψεις Γράφου Πλειάδων, µια νέα οµάδα συνόψεων που επι-
τρέπει την εκτίµηση, µε χαµηλό λάθος, της επιλεκτικότητας ερωτηµάτων ζεύξεων πάνω από σχεσιακές βά-
σεις. Το προτεινόµενο πλαίσιο συνόψισης υιοθετεί µια ηµι-δοµηµένη θεώρηση µιας σχεσιακής βάσης, όπου 
οι πλειάδες απεικονίζονται σε έναν γράφο και τα ερωτήµατα σε διασχίσεις του γράφου. Η κύρια ιδέα είναι η 
περίληψη της δοµής του γράφου σε µια µικρή σύνοψη, ώστε η διάσχιση του αρχικού γράφου δεδοµένων για 
ένα ερώτηµα να µεταφράζεται σε µια αντίστοιχη διάσχιση πάνω από την σύνοψη. Η εργασία µας περιγράφει 
τις λεπτοµέρειες του µοντέλου συνόψισης που προτείνουµε, και παρουσιάζει έναν αποδοτικό αλγόριθµο για 
την κατασκευή σύνοψης για συγκεκριµένο µέγεθος χώρου αποθήκευσης. Τέλος, περιγράφουµε τα αποτελέ-
σµατα µιας πειραµατικής µελέτης για την απόδοση των προτεινόµενων συνόψεων σε πραγµατικά και συνθε-
τικά δεδοµένα. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι Συνόψεις Γράφου Πλειάδων παράγουν ακριβείς εκτιµήσεις 
για περίπλοκα ερωτήµατα, παραµένοντας πιο αποδοτικές από παρόµοιες τεχνικές που έχουνε προταθεί στο 
παρελθόν. 



 
Γρήγορη Προσεγγιστική Παρακολούθηση Συνόψεων Wavelet σε Ρεύµατα ∆εδοµένων 

G. Cormode (Lucent Bell Labs), M. Γαροφαλάκης (Intel Research Berkeley), ∆. Σαχαρίδης 
(ΕΜΠ) 

 
Περίληψη: Τα πρόσφατα χρόνια έχει παρατηρηθεί ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για αποτελεσµατικούς αλ-
γορίθµους περίληψης και επερώτησης µεγάλων και υψηλής ταχύτητας ρευµάτων δεδοµένων. Οι πιθανοτικές 
συνόψεις σκίτσων παρέχουν ακριβείς προσεγγίσεις για γενικής χρήσης περιλήψεις της κατανοµής ρευµάτων 
δεδοµένων (π.χ., wavelets). Η εστίαση των προηγούµενων δουλειών ήταν κυρίως στην ελαχιστοποίηση των 
απαιτήσεων χώρου της διατηρούµενης σύνοψης - εντούτοις, για την αποτελεσµατική ανάλυση µεγάλων 
ρευµάτων, µια κρίσιµη πρακτική απαίτηση είναι η µέθοδος να βελτιστοποιεί επίσης: (1) τον χρόνο ανανέω-
σης για την ενσωµάτωση ενός στοιχείου του ρεύµατος στο σκίτσο, και (2) τον χρόνο ερώτησης για την πα-
ραγωγή µιας κατά προσέγγιση περίληψης (π.χ., οι µεγαλύτεροι συντελεστές wavelet) από το σκίτσο. Τέτοια 
χρονικά κόστη πρέπει να είναι αρκετά µικρά ώστε να αντιµετωπίσουν τους γρήγορους ρυθµούς άφιξης δε-
δοµένων και την απαίτηση για ερωτήσεις σε πραγµατικό χρόνο των τυπικών εφαρµογών ρευµάτων δεδοµέ-
νων (π.χ., η παρακολούθηση του δικτύου ενός παροχέα Internet). Καθώς η µνήµη σε υπολογιστικά συστή-
µατα είναι φτηνή και άφθονη, ο χώρος είναι συχνά µόνο µια δευτερεύουσα ανησυχία πολύ µετά από το χρο-
νικό κόστος ερώτησης και ανανέωσης. Σε αυτή τη δουλειά, προτείνουµε την πρώτη γρήγορη λύση στο πρό-
βληµα της παρακολούθησης προσεγγίσεων wavelets µονοδιάστατων και πολυδιάστατων ρευµάτων δεδοµέ-
νων, βασισµένες σε µια νέα σύνοψη ρευµάτων, του Group-Count σκίτσου (GCS). Με την επιβολή µιας ιε-
ραρχικής δοµής των οµάδων πάνω από τα δεδοµένα και την εφαρµογή του GCS, οι αλγόριθµοί µας µπορούν 
γρήγορα να ανακτήσουν τους σηµαντικότερους συντελεστές wavelet µε εγγυηµένη ακρίβεια. Εισάγουµε την 
δυνατότητα ανταλλαγής µεταξύ του χρόνου ερώτησης και του χρόνου ανανέωσης, αλλάζοντας την ιεραρχι-
κή δοµή των οµάδων, κάτι που επιτρέπει να βρούµε τη σωστή ισορροπία για το συγκεκριµένο ρεύµα δεδο-
µένων. Η πειραµατική ανάλυση επιβεβαιώνει αυτήν την δυνατότητα, και δείχνει ότι όλες οι µέθοδοί µας ξε-
περνούν σηµαντικά τις προηγουµένως γνωστές µεθόδους και σε ότι αφορά το χρόνο ανανέωσης και το χρό-
νο ερώτησης, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο ακρίβειας. 
 
Κατανεµηµένες Συνόψεις Κατακερµατισµού: Αποδοτική Εκτίµηση του Πλήθους Εγγραφών 

Μεγάλων Πολυσυνόλων σε ∆ίκτυα ∆εδοµένων ∆ιαδικτυακής Κλίµακας 
N. Ντάρµος (Παν. Πατρών), G. Weikum (MPI, Saarbruecken) 

 
Περίληψη: Εν γένει η καταµέτρηση και πιο συγκεκριµένα η εκτίµηση του αριθµού των εγγραφών (πολυ-
)συνόλων είναι ιδιαίτερα επιθυµητή για µεγάλο αριθµό εφαρµογών, αποτελώντας ένα βασικό δοµικό στοι-
χείο για την αποδοτική ανάπτυξη και χρήση των σύγχρονων συστηµάτων διαχείρισης πληροφορίας διαδι-
κτυακής κλίµακας. Παραδείγµατα τέτοιων εφαρµογών βρίσκει κανείς από την βελτιστοποίηση επεξεργασίας 
ερωτηµάτων σε διαδικτυακές βάσεις δεδοµένων, ως την εκτίµηση της σηµαντικότητας διαφόρων δεδοµένων 
σε εφαρµογές ανάκτησης δεδοµένων. Οι κύριοι περιορισµοί τους οποίους κάθε αποδεκτή λύση θα πρέπει να 
ικανοποιεί είναι: (α) αποδοτικότητα: ο αριθµός των κόµβων που πρέπει να προσπελάσουµε κατά την κατα-
µέτρηση πρέπει να είναι µικρός, ώστε η λύση να έχει χαµηλές απαιτήσεις εύρους ζώνης και καθυστέρησης, 
(β) κλιµάκωση, αντιτιθέµενη τον στόχο της αποδοτικότητας: ένας πολύ µεγάλος αριθµός κόµβων µπορεί να 
χρειαστεί να προσθέσει στοιχεία σε ένα (πολυ-)σύνολο, κάτι που απαιτεί ευρέως κατανεµηµένη λύση, απο-
φεύγοντας τα προβλήµατα κλιµάκωσης, καθυστέρησης και διαθεσιµότητας των λύσεων που βασίζονται σε 
κεντρικούς εξυπηρετητές, (γ) εξισορρόπηση φόρτου κατά την αποθήκευση και ανάκτηση: ο φόρτος της κα-
ταµέτρησης (και όχι µόνο) θα πρέπει να µοιράζεται εξίσου στους κόµβους του δικτύου, (δ) ακρίβεια: οι ε-
κτιµήσεις που παίρνουµε θα πρέπει να είναι (ρυθµίσιµα) υψηλής ακρίβειας και σταθερότητας δεδοµένης της 
δυναµικής των δικτύων οµότιµων και της ύπαρξης σφαλµάτων), και (ε) απλότητα και ευκολία χρησιµοποίη-
σης: θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση δοµών δεικτοδότησης ειδικά για τις εφαρµογές καταµέτρησης, πέρα 
από τις ήδη υπάρχουσες στο σύστηµα. Στην εργασία αυτή πρώτα συνεισφέρουµε µία µέθοδο εκτίµησης 
πλήθους στοιχείων (πολυ-)συνόλων ευρέως κατανεµηµένη, κλιµακώσιµη, αποδοτική και ακριβή. Εν συνε-
χεία, δείχνουµε πως µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την λύση αυτή για να κατασκευάσουµε και να διατη-
ρήσουµε ιστογράµµατα, τα οποία αποτελούν βασικό δοµικό στοιχείο για την βελτιστοποίηση ερωτηµάτων 
σε κεντρικοποιηµένες βάσεις δεδοµένων, διευκολύνοντας έτσι τη µεταφορά τους στον χώρο τον δικτύων 
δεδοµένων διαδικτυακής κλίµακας. 
 



Κατασκευή ∆ικτύων Επικάλυψης µε Γνώση του Φορτίου Ερωτήσεων Βασισµένη στη Χρήση 
Ιστογραµµάτων 

Γ. Κολωνιάρη, Γ. Πετράκης, E. Πιτουρά, Θ. Τσότσος (Παν. Ιωαννίνων) 
 
Περίληψη: Τα συστήµατα οµότιµων προσφέρουν ένα αποδοτικό µέσο για τον διαµοιρασµό δεδοµένων 
µεταξύ ενός δυναµικού µεταβαλλόµενου συνόλου, αποτελούµενο από έναν µεγάλο αριθµό αυτόνοµων 
κόµβων. Κάθε κόµβος σε ένα σύστηµα οµότιµων συνδέεται µε έναν µικρό αριθµό άλλων κόµβων 
σχηµατίζοντας µε αυτόν τον τρόπο ένα δίκτυο επικάλυψης από κόµβους. Μια ερώτηση που γίνεται σε έναν 
κόµβο δροµολογείται µέσω του δικτύου επικάλυψης προς τους κόµβους που διαθέτουν δεδοµένα που την 
ικανοποιούν. Σε αυτήν την εργασία, ασχολούµαστε µε τη δηµιουργία δικτύων επικάλυψης που 
εκµεταλλεύονται το φορτίο ερωτήσεων του συστήµατος, έτσι ώστε οι κόµβοι να οµαδοποιούνται µε βάση τα 
αποτελέσµατα που δίνουν για ένα δεδοµένο φορτίο ερωτήσεων. Το κίνητρο µας είναι η δηµιουργία τέτοιων 
δικτύων επικάλυψης στα οποία οι κόµβοι που ικανοποιούν µεγάλο πλήθος παρόµοιων ερωτήσεων να 
βρίσκονται µόνο ελάχιστα βήµατα µακριά. Η συχνότητα των ερωτήσεων λαµβάνεται επίσης υπ’όψιν έτσι 
ώστε οι δηµοφιλείς ερωτήσεις να επηρεάζουν τη δηµιουργία του δικτύου περισσότερο από τις µη 
δηµοφιλείς. Επικεντρωνόµαστε σε ερωτήσεις επιλογής εύρους και χρησιµοποιούµε ιστογράµµατα για να 
εκτιµήσουµε τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων κάθε κόµβου. Στη συνέχεια, οι κόµβοι οµαδοποιούνται 
σύµφωνα µε την οµοιότητα των ιστογραµµάτων τους. Γι' αυτό το σκοπό, εισάγουµε ένα µέτρο συντακτικής 
απόστασης µε γνώση του φορτίου µεταξύ ιστογραµµάτων το οποίο λαµβάνει υπ’όψιν του το φορτίο 
ερωτήσεων του συστήµατος. Τα πειραµατικά µας αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα ενήµερα µε βάση του 
φορτιού δίκτυα επικάλυψης αυξάνουν το ποσοστό των αποτελεσµάτων που επιστρέφονται για µια ερώτηση 
για ένα δεδοµένο αριθµό επισκεπτόµενων κόµβων, σε σύγκριση µε τυχαία δίκτυα (χωρίς οµαδοποίηση) και 
µε µη ενήµερα µε βάση του φορτίου δίκτυα (δίκτυα στα οποία η οµαδοποίηση των κόµβων βασίζεται 
αποκλειστικά στο περιεχόµενο τους). 
 

Επεξεργασία Ερωτήσεων Σύζευξης σε Συστήµατα Οµοτίµων 
Σ. Ιδρέος, Χ. Τρυφωνόπουλος (Πολυτ. Κρήτης), M. Κουµπαράκης (Παν. Αθηνών) 

 
Περίληψη: Σε αυτήν την εργασία µελετάµε το πρόβληµα της κατανεµηµένης επεξεργασίας ερωτήσεων σύ-
ζευξης σε µεγάλα συστήµατα οµότιµων που είναι οργανωµένα ως κατανεµηµένοι πίνακες κατακερµατισµού. 
Οι ερωτήσεις σύζευξης είναι περίπλοκο να απαντηθούν σε τέτοια περιβάλλοντα αφού πρέπει να συνδυά-
σουµε δεδοµένα από διαφορετικά µέρη του δικτύου. Επιπλέον τα δεδοµένα που αποτελούν µια απάντηση 
µπορεί να φθάνουν ασύγχρονα. Παρουσιάσουµε µια σειρά αλγορίθµων οι οποίοι προσπαθούν να κρατήσουν 
χαµηλά το κόστος των µηνυµάτων που δηµιουργούνται στο δίκτυο αλλά και του φορτίου ερωτήσεων που 
έχει ο κάθε κόµβος. 
 

PastryStrings - Σύστηµα ∆ηµοσίευσης/συνδροµής Περιεχοµένου σε DHT ∆ίκτυο Οµοτίµων 
I. Αικατερινίδης (Παν. Πατρών) 

 
Περίληψη: Σε αυτήν την εργασία προτείνουµε και αναπτύσσουµε µια περιεκτική υποδοµή (PastryStrings) 
που λειτουργεί πάνω από δίκτυο οµότιµων βασισµένο σε DHT (Distributed Hash Tables), για την υποστήρι-
ξη και την επεξεργασία συνδροµών που περιέχουν αριθµητικού τύπου πεδία (µε δηλώσεις διαστηµάτων τι-
µών και ισοτήτων) και αλφαριθµητικού τύπου πεδία (µε δηλώσεις ισότητας, προθέµατος, επιθέµατος). Μιας 
και τα συστήµατα δηµοσίευσης συνδροµής βασισµένα στο περιεχόµενο (Content-based publish/subsrcibe) 
αποτελούν µία πρωτοπόρα κατηγορία εφαρµογών, διατυπώνουµε τους προτεινόµενους αλγόριθµους υπό την 
σκοπιά αυτού του περιβάλλοντος. 
 

LOCUS: Χαλαρή και Βέλτιστη Ταξινόµηση µε Απεριόριστη Κλιµάκωση 
K. Μορφονιός, Γ. Ιωαννίδης (Παν. Αθηνών) 

 
Περίληψη: Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σενάρια στην εξόρυξη γνώσης πάνω από πολυδιάστατα δεδοµένα 
περιλαµβάνει ένα στάδιο επιλογής χαρακτηριστικών ακολουθούµενο από ένα στάδιο ταξινόµησης. Οι πε-
ρισσότερες µέθοδοι που έχουν προταθεί µέχρι σήµερα για καθένα από τα δύο αυτά στάδια είναι βασισµένες 
στη µνήµη. Επιπλέον, οι περισσότερες µέθοδοι βασίζονται σε 'ανυπόµονη' (eager) ταξινόµηση, όπου πρώτα 
κατασκευάζεται (µέσω εκπαίδευσης) ένα γενικό µοντέλο περιγραφής των κλάσεων των δεδοµένων στο δε-
δοµένο χώρο του προβλήµατος. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν τέτοιες µεθόδους αναποτελεσµατικές σε 



(α) πολύ µεγάλα σύνολα δεδοµένων αποθηκευµένα σε βάσεις ή αποθήκες δεδοµένων, (β) δεδοµένα των ο-
ποίων η διαµέριση σε κλάσεις δεν µπορεί να συλληφθεί από ένα γενικό µοντέλο και είναι ευαίσθητη σε το-
πικά χαρακτηριστικά, και (γ) δεδοµένα που εισέρχονται στο σύστηµα συνεχώς και περιέχουν παρεµβαλλό-
µενα προ-ταξινοµηµένα και αταξινόµητα στιγµιότυπα και των οποίων η επιτυχής ταξινόµηση είναι ευαίσθη-
τη στη χρήση των πιο ολοκληρωµένων ή/και πρόσφατων πληροφοριών. Στο παρόν άρθρο, προτείνουµε το 
LOCUS, έναν κλιµακούµενο αλγόριθµο επιλογής χαρακτηριστικών και 'χαλαρής' (lazy) ταξινόµησης που 
αντιµετωπίζει τα προαναφερθέντα προβλήµατα. Ο LOCUS βασίζεται σε ιδέες από την αναγνώριση προτύ-
πων και αποδεικνύεται ότι συγκλίνει στο βέλτιστο κατά Bayes ταξινοµητή καθώς αυξάνεται το µέγεθος του 
υποκειµένου συνόλου δεδοµένων. Επιπλέον, ο LOCUS είναι κλιµακούµενος ως προς το µέγεθος του συνό-
λου δεδοµένων και υλοποιήσιµος µε χρήση πρότυπης SQL πάνω από αυθαίρετες σχέσεις αποθηκευµένες σε 
βάσεις δεδοµένων. Σύµφωνα µε όσα γνωρίζουµε, ο LOCUS είναι ο πρώτος ταξινοµητής που συνδυάζει όλα 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά. ∆είχνουµε την αποτελεσµατικότητα του LOCUS µε τη βοήθεια πειραµάτων 
τόσο πάνω από πραγµατικά όσο και πάνω από συνθετικά σύνολα δεδοµένων, συγκρίνοντάς τον µε δένδρα 
απόφασης βασισµένα στη µνήµη. Σε αρκετά σύνολα δεδοµένων, ο LOCUS επιτυγχάνει µεγαλύτερη ακρί-
βεια από τα δένδρα απόφασης. Στις περιπτώσεις που χάνει, είναι σχετικά κοντά. Επιπλέον, ο LOCUS µπορεί 
να αναγνωρίσει πολλαπλές τάσεις στα δεδοµένα και να βελτιώσει την απόδοσή του στην περίπτωση αυτή. 
Επιπροσθέτως, µπορεί να διαχειριστεί πραγµατικά µεγάλα σύνολα δεδοµένων, πέρα από τα όρια µεγέθους 
των δένδρων απόφασης, και επιδεικνύει σηµαντική βελτίωση της ακρίβειας των αποτελεσµάτων του καθώς 
το µέγεθος των συνόλων δεδοµένων που χειρίζεται µεγαλώνει. Τέλος, ο LOCUS µπορεί να παραλληλιστεί 
µε τη χρήση απλών µηχανισµών, αφαιρώντας εποµένως οποιαδήποτε ενδεχόµενα όρια στην κλιµάκωσή του. 
Συνολικά, τα αποτελέσµατα είναι υποσχόµενα ως προς τη χρήση των δυνατοτήτων του LOCUS σαν βάση 
για επιλογή χαρακτηριστικών και ταξινόµηση. 
 

Το Πλαίσιο MONIC για τον Εντοπισµό Μεταβολών σε Συστάδες 
M. Σπηλιοπούλου (U of Magdeburg), Ε. Ντούτση, Γ. Θεοδωρίδης (Παν. Πειραιά), R. Schult 

(U of Magdeburg) 
 
Περίληψη: Τελευταία έχουν προταθεί αρκετές επιστηµονικές εργασίες σχετικά µε τον εντοπισµό και την 
παρακολούθηση των αλλαγών στις συστάδες΄ η µελέτη στηρίζεται συνήθως στις “χωροχρονικές” ιδιότητες 
των συστάδων. Για τις πολλές εφαρµογές όπου παρουσιάζεται το συγκεκριµένο πρόβληµα, µεταξύ αυτών η 
διαχείριση πελατών, ο εντοπισµός απάτης και το µάρκετιγκ, είναι επίσης απαραίτητη και η βαθιά γνώση της 
φύσης αυτών των αλλαγών: Μία συστάδα, η οποία αντιστοιχεί σε µία οµάδα πελατών, απλά εξαφανίστηκε ή 
τα µέλη της “µετανάστευσαν” σε άλλες συστάδες; Μία ανερχόµενη συστάδα απεικονίζει µία νέα οµάδα 
πελατών ή αποτελείται από υπάρχοντες πελάτες των οποίων οι προτιµήσεις άλλαξαν; Προκειµένου να 
µπορούµε να απαντάµε σε τέτοιου είδους ερωτήσεις, προτείνουµε το MONIC, ένα πλαίσιο για τη 
µοντελοποίηση και την παρακολούθηση µεταβολών στις συστάδες. Το µοντέλο µας δεν περιορίζεται στις 
αλλαγές µίας συστάδας, αλλά συµπεριλαµβάνει και αλλαγές που εµπλέκουν παραπάνω από µία συστάδες, 
επιτρέποντας έτσι την κατανόηση των αλλαγών σε ολόκληρη τη συσταδοποίηση. Ο µηχανισµός εντοπισµού 
µεταβολών που προτείνουµε δεν στηρίζεται στις τοπολογικές ιδιότητες των συστάδων, οι οποίες διατίθενται 
µόνο για µερικούς τύπους συσταδοποίησης, αλλά στα περιεχόµενα του ρεύµατος δεδοµένων. 
Παρουσιάζουµε τα πρώτα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του MONIC στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της 
ACM΄ τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι µελετώντας τις αλλαγές των συστάδων µπορούµε να αποκτήσουµε 
βαθιά γνώση των αλλαγών που υπέστησαν τα δεδοµένα. 
 

Online Παρακολούθηση της Κατάστασης ∆ικτύου σε Περιβάλλον ∆ικτύων 
Μικροαισθητήρων 

M. Χαλκίδη, Β. Καλογεράκη, ∆. Γουνόπουλος, ∆. Παπαδόπουλος, ∆. Ζεϊναλιπούρ-Γιαζτί (U of 
California, Riverside), M. Βλάχος (IBM T.J. Watson) 

 
Περίληψη: Τα δίκτυα µικροαισθητήρων έχουν χρησιµοποιηθεί για ιχνηλάτιση γεγονότων που παρουσιά-
ζουν ενδιαφέρον σε πολλές περιβαλλοντικές εφαρµογές ή άλλες εφαρµογές παρακολούθησης (monitoring). 
Ένα θέµα που παρουσιάζει ενδιαφέρον στα δίκτυα µικροαισθητήρων είναι πως να αναγνωρίσουµε µε ακρί-
βεια τη συνολική κατάσταση του φαινοµένου που παρατηρούµε. Στη συγκεκριµένη εργασία, προτείνουµε 
έναν online µηχανισµό για να καθορίσουµε αποδοτικά τη κατάσταση του δικτύου, εφαρµόζοντας κατανεµη-
µένες λειτουργίες που ελαχιστοποιούν το κόστος επικοινωνίας. Στην προσέγγισή µας εφαρµόζουµε µία φά-
ση µάθησης, κατά την οποία συλλέγουµε πληροφορία από τους µικροαισθητήρες και αναλύουµε αυτή τη 



πληροφορία κατά το χρόνο εκτέλεσης για να βρούµε ένα σύνολο από δυνατές καταστάσεις δικτύου. Οι κα-
ταστάσεις ενηµερώνονται on-line καθώς φτάνουν νέες µετρήσεις µικροαισθητήρων. Στη συνέχεια εξάγουµε 
τους κατάλληλους κανόνες και περιγράφουµε τις διάφορες καταστάσεις. Οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται 
στους µεµονωµένους µικροαισθητήρες και χρησιµοποιούνται για εύρεση της on-line κατάστασης του δικτύ-
ου κατά τη λειτουργία του. Τα πειράµατα σε πραγµατικά δεδοµένα, δείχνουν ότι η προτεινόµενη µεθοδολο-
γία µπορεί να είναι βιώσιµη λύση για πραγµατικά συστήµατα. 
 
Έλεγχος Περιεκτικότητας για Ερωτήσεις ∆εντρικών Προτύπων Μερικού Προσδιορισµού 

∆. Θεοδοράτος, Θ. ∆αλαµάγκας, P. Placek, Σ. Σουλδάτος, T. Σελλής (ΕΜΠ) 
 
Περίληψη: Στην εποχή µας, τεράστιος όγκος δεδοµένων, µεταξύ άλλων και επιστηµονικών, οργανώνονται ή 
διακινούνται σε δεντρική µορφή. Οι γλώσσες ερωτήσεων για δεδοµένα δεντρικής µορφής, βασίζονται σε 
ερωτήσεις δεντρικών προτύπων. Όµως, η ανάγκη για ολοκλήρωση πηγών δεδοµένων µε διαφορετική δε-
ντρική οργάνωση έχει οδηγήσει στο σχεδιασµό γλωσσών που επιτρέπουν ερωτήσεις δεντρικών προτύπων 
µερικού προσδιορισµού. Η εργασία αυτή ασχολείται µε µια τέτοιας µορφής γλώσσα ερωτήσεων. Το κύριο 
χαρακτηριστικό της είναι ότι στα δεντρικά πρότυπα η δοµή µπορεί να καθοριστεί πλήρως, µερικώς ή και 
καθόλου. Βασική προϋπόθεση για την βελτιστοποίηση ερωτήσεων αποτελεί η επίλυση του προβλήµατος του 
ελέγχου περιεκτικότητας των ερωτήσεων. Στην εργασία αυτή µελετούµε το πρόβληµα αυτό για ερωτήσεις 
δεντρικών προτύπων µερικού προσδιορισµού. Ειδικά για την αποτίµηση τέτοιων ερωτήσεων χρησιµοποιού-
µε τους γράφους διαστάσεων, οι οποίοι και αποτελούν δοµικές περιλήψεις δεντρικών δεδοµένων. Εξετάζου-
µε το πρόβληµα του ελέγχου περιεκτικότητας ερωτήσεων είτε µε την παρουσία είτε χωρίς την παρουσία 
γράφου διαστάσεων. Επίσης, προτείνουµε ικανές και αναγκαίες συνθήκες για να ισχύει η περιεκτικότητα σε 
κάθε µια από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Τέλος, παρουσιάζουµε µια τεχνική ελέγχου περιεκτικότητας 
ερωτήσεων, µε παρουσία γράφου διαστάσεων, που εκµεταλλεύεται την δοµική πληροφορία του γράφου για 
να επιταχύνει τον έλεγχο. Η τεχνική µας αξιολογείται µε µια σειρά πειραµάτων που αποδεικνύουν την απο-
δοτικότητά της. 
 

PROTEAS: ένας Αλγόριθµος Εξόρυξης ∆εδοµένων Βασισµένος σε Πεπερασµένα Αυτόµατα 
για την Εξαγωγή Κανόνων Ταξινόµησης Πρωτεϊνών 
Φ. Ψωµόπουλος, Π. Μήτκας (Αριστοτέλειο Παν.) 

 
Περίληψη: Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της σύγχρονης πρωτεοµικής είναι η πρόβλεψη της λει-
τουργικής συµπεριφοράς των πρωτεϊνών. Μοτίβα τα οποία παρουσιάζονται στην πρωτεϊνική αλυσίδα καθι-
στούν δυνατή µια τέτοια πρόβλεψη. Καθώς σε µια αλυσίδα µπορεί να εµφανίζονται περισσότερα του ενός 
µοτίβα, δεν είναι εύκολο να βρεθεί η συσχέτιση µεταξύ των ιδιοτήτων µιας πρωτεΐνης και των µοτίβων της. 
Έτσι η συµπεριφορά που εκδηλώνει µια πρωτεΐνη είναι συνάρτηση πολλών µοτίβων, όπου κάποια υπερι-
σχύουν έναντι άλλων. Μια νέα προσέγγιση εξόρυξης δεδοµένων στο πρόβληµα, η οποία παρουσιάζεται εδώ, 
κάνει χρήση πεπερασµένων αυτοµάτων. Αρχικά τα δεδοµένα µοντελοποιούνται στη µορφή δένδρων αποδο-
χής προθεµάτων, τα οποία στη συνέχεια συγχωνεύονται µε κατάλληλο τρόπο σε αιτιοκρατικά πεπερασµένα 
αυτόµατα. Τέλος προτείνεται ένα νέος αλγόριθµος για την εξαγωγή κανόνων ταξινόµησης πρωτεϊνών από τα 
αυτόµατα. Το µοντέλο εκπαιδεύεται και ελέγχεται µε διάφορα υποσύνολα πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών οικο-
γενειών, καθώς και µε το σύνολο των γνωστών πρωτεϊνών. Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν την αποτελε-
σµατικότητα της µεθοδολογίας έναντι άλλων γνωστών αλγορίθµων ταξινόµησης. 
 

CURE για Κύβους: Κατασκευή Κύβου µε Χρήση Σχεσιακών Συστηµάτων 
K. Μορφονιός, Γ. Ιωαννίδης (Παν. Αθηνών) 

 
Περίληψη: Η κατασκευή του κύβου δεδοµένων έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρκετών ερευνητικών 
προσπαθειών εξαιτίας της σηµασίας της στη βελτίωση της απόδοσης της άµεσης αναλυτικής επεξεργασίας 
(OLAP). Ένα σηµαντικό µέρος των εργασιών αυτών αφορά τεχνικές ROLAP, που βασίζονται στη σχεσιακή 
τεχνολογία. Οι υπάρχοντες αλγόριθµοι της κατηγορίας αυτής κυρίως εστιάζουν σε 'επίπεδα' δεδοµένα, τα 
οποία δεν περιλαµβάνουν ιεραρχίες µεταξύ των διαστάσεών τους. Ωστόσο, η φύση των ιεραρχιών εισάγει 
διάφορες επιπλοκές στην κατασκευή του κύβου, καθιστώντας τούς υπάρχοντες αλγορίθµους ουσιαστικά 
ανεφάρµοστους σε ένα σηµαντικό αριθµό πραγµατικών εφαρµογών. Πιο συγκεκριµένα, οι ιεραρχίες 
εισάγουν κυρίως τρεις νέες προκλήσεις: (α) Το πλήθος των κόµβων του πλέγµατος του κύβου δεδοµένων 
αυξάνεται δραµατικά. Αυτό απαιτεί εύρεση νέων τρόπων διάσχισης του πλέγµατος για αποδοτική εκτέλεση. 



(β) Ο αριθµός των διαφορετικών τιµών στα υψηλότερα επίπεδα ιεραρχίας κάθε διάστασης είναι συνήθως 
πολύ µικρός, εποµένως, η διαµέριση των δεδοµένων σε τµήµατα που χωρούν στη µνήµη και περιλαµβάνουν 
όλες τις εµφανίσεις µιας συγκεκριµένης τιµής είναι συχνά αδύνατη. Αυτό απαιτεί νέες τεχνικές διαµέρισης. 
(γ) Το πλήθος των πλειάδων που πρέπει να αποθηκευθούν στον κύβο τελικά αυξάνεται δραµατικά. Αυτό 
απαιτεί νέα σχήµατα αποθήκευσης που αφαιρούν όλους τους τύπους πλεονασµού για αποδοτική χρήση του 
αποθηκευτικού χώρου. Στο παρόν άρθρο, προτείνουµε τον CURE, έναν καινοτόµο αλγόριθµο κατασκευής 
κύβων ROLAP που αντιµετωπίζει τα προαναφερθέντα θέµατα και κατασκευάζει πλήρεις κύβους πάνω από 
πολύ µεγάλα σύνολα δεδοµένων µε αυθαίρετη ιεραρχική οργάνωση. Ο CURE συνεισφέρει έναν πρωτότυπο 
τρόπο διάσχισης του πλέγµατος, µία βελτιστοποιηµένη µέθοδο διαµέρισης, και µία συλλογή σχεσιακών 
σχηµάτων αποθήκευσης για όλους τους τύπους πλεοναστικών δεδοµένων. ∆είχνουµε την 
αποτελεσµατικότητα του CURE µε τη βοήθεια πειραµάτων τόσο πάνω σε πραγµατικά όσο και σε συνθετικά 
σύνολα δεδοµένων. Μεταξύ των πειραµατικών αποτελεσµάτων, ξεχωρίζουµε εκείνα που κατέστησαν τον 
CURE την πρώτη µέθοδο ROLAP που ολοκλήρωσε την κατασκευή του κύβου πάνω από σύνολα δεδοµένων 
µε τη µεγαλύτερη παράµετρο πυκνότητας στη δοκιµασία επιδόσεων APB-1 (12 GB). Ο CURE ήταν στην 
πραγµατικότητα αρκετά αποδοτικός σε αυτό, δίνοντας µεγάλες υποσχέσεις σχετικά µε τις δυνατότητές του 
συνολικά. 
 

Νέες Τεχνικές για Αποδοτική Εκτέλεση XPath Επερωτήσεων 
Χ. Γεωργιάδης, Β. Βασσάλος (Οικονοµικό Παν. Αθηνών) 

 
Περίληψη: Η εργασία αυτή περιγράφει µια µέθοδο για επεξεργασία XPath επερωτήσεων σε σχεσιακά συ-
στήµατα, η οποία µειώνει τον αριθµό των απαιτούµενων συνενώσεων (joins), εκµεταλλεύεται τις δυνατότη-
τες των σύγχρονων επεξεργαστών SQL επερωτήσεων, αξιοποιεί την ύπαρξη XML σχήµατος και έχει χαµηλό 
κόστος υλοποίησης. Η µέθοδος βασίζεται στην διαίρεση XPath εκφράσεων σε πρωτεύοντα τµήµατα, που 
ονοµάζουµε PPF, και στον µετέπειτα συνδυασµό τους χρησιµοποιώντας µια αποδοτική µέθοδο συνένωσης, 
ενώ καλύπτει όλους του δοµικούς άξονες της XPath. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της µεθόδου καθώς 
και πειραµατική µελέτη που δείχνει τα προτερήµατά της έναντι άλλων µεθόδων και συστηµάτων. 
 
Précis: Ένας Καινούριος Τρόπος Απαντήσεων σε Επερωτήσεις Πάνω σε Σχεσιακά ∆εδοµένα 

Γ. Κουτρίκα, A. Σιµιτσής, Γ. Ιωαννίδης (Παν. Αθηνών) 
 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό, παρουσιάζουµε ένα νέο είδος επερωτήσεων. Πρόκειται για επερωτήσεις ελεύ-
θερης µορφής των οποίων οι απαντήσεις αποτελούν µια σύνθεση αποτελεσµάτων, που δεν εµπεριέχουν µόνο 
πληροφορία σχετική µε την επερώτηση, αλλά και πληροφορία που σχετίζεται µε αυτή µε διάφορους τρό-
πους. Η προσέγγισή µας επιφέρει δύο βασικές καινοτοµίες σε σχέση µε την υπάρχουσα δουλειά σε αναζή-
τηση βασισµένη σε λέξεις-κλειδιά: (α) οι επερωτήσεις δεν παράγουν ανεξάρτητες σχέσεις, αντίθετα συνθέ-
τουν λογικά υποσύνολα της βάσης δεδοµένων, και (β) τα αποτελέσµατα των επερωτήσεων εξατοµικεύονται 
ανάλογα µε το χρήστη ή µε περιορισµούς κυριότητας. Παράλληλα, παρουσιάζουµε ένα σύνολο πειραµάτων 
που αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της µεθόδου µας. 
 

UPR: Κατάταξη Σελίδων Βασισµένη στα ∆εδοµένα Χρήσης για Εξατοµίκευση ∆ικτυακών 
Τόπων 

M. Ειρηνάκη, M. Βαζυργιάννης (Οικονοµικό Παν. Αθνών) 
 
Περίληψη: Οι αλγόριθµοι παραγωγής προτάσεων έχουν ως σκοπό τη σύσταση 'επόµενων' σελίδων στους 
χρήστες, ανάλογα µε τη πλοήγησή τους. Η µεγάλη πλειοψηφία των προτεινόµενων αλγορίθµων βασίζεται 
µόνο στα δεδοµένα χρήσης του δικτυακού τόπου προκειµένου να παραχθούν αυτές οι προτάσεις. Σε αυτή 
την εργασία υποστηρίζουµε ότι η ενσωµάτωση της δοµής του δικτυακού τόπου, καθώς και η χρήση αλγο-
ρίθµων ανάλυσης υπερσυνδέσµων βελτιώνει την ποιότητα των προτάσεων. Παρουσιάζουµε τον UPR, έναν 
αλγόριθµο εξατοµίκευσης ο οποίος συνδυάζει τα δεδοµένα χρήσης µε τεχνικές ανάλυσης υπερσυνδέσµων 
προκειµένου να κατατάξει και να προτείνει σελίδες στον τελικό χρήστη. Χρησιµοποιώντας τη δοµή του δι-
κτυακού τόπου, τις συνεδρίες προηγούµενων χρηστών και την παρούσα επίσκεψη, δηµιουργούµε εξατοµι-
κευµένους υπο-γράφους πλοήγησης (prNGs) στους οποίους εφαρµόζεται ο UPR. Τα πειραµατικά αποτελέ-
σµατα δείχνουν ότι οι προτάσεις που παράγονται µε αυτή τη µέθοδο έχουν µεγαλύτερη ακρίβεια από αυτές 
που παράγονται από αµιγώς βασισµένες σε δεδοµένα χρήσης προσεγγίσεις. 
 



Ερώτησεις Προτίµησης µε βάση το Συµφραζόµενο Περιβάλλον: µια Επισκόπηση 
K. Στεφανίδης, E. Πιτουρά, Π. Βασιλειάδης (Παν. Ιωαννίνων) 

 
Περίληψη: Για τη διαχείριση της µεγάλης ποσότητας πληροφορίας που είναι διαθέσιµη σήµερα, τα συστή-
µατα εξατοµίκευσης επιτρέπουν στους χρήστες να καθορίσουν τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν µέσω 
των προτιµήσεων. Γενικά, οι χρήστες µπορούν να έχουν διαφορετικές προτιµήσεις ανάλογα µε το συµφρα-
ζόµενο περιβάλλον, για παράδειγµα, τον καιρό, το χρόνο, ή τη θέση του χρήστη. Σε αυτήν την εργασία, ορί-
ζουµε ένα µοντέλο για την έκφραση των βασισµένων στα συµφραζόµενα προτιµήσεων. Μοντελοποιούµε το 
συµφραζόµενο περιβάλλον ως ένα διατεταγµένο σύνολο πολυδιάστατων γνωρισµάτων. Έτσι, οι προτιµήσεις 
των χρηστών µπορούν να εκφραστούν µέσω αυτών των γνωρισµάτων. Στη συνέχεια, διατυπώνουµε το πρό-
βληµα εύρεσης των προτιµήσεων που είναι πιο σχετικές µε µία ερώτηση και παρουσιάζουµε έναν αλγόριθµο 
που τις εντοπίζει. Εισάγουµε επίσης, δύο δοµές που εκµεταλλεύονται τις βασισµένες στα συµφραζόµενα 
πληροφορίες για την αποθήκευση (α) των προτιµήσεων και (β) των αποτελεσµάτων των ερωτήσεων που 
βασίζονται στο συµφραζόµενο περιβάλλον. 
 

Ένας Συνδυασµός ∆ένδρων Trie και Αντεστραµµένων Αρχείων για τη ∆εικτοδότηση  
Χαρακτηριστικών Βασισµένων σε Σύνολα 

M. Τερροβίτης, Σ. Πασσάς (ΕΜΠ), Π. Βασιλειάδης (Παν. Ιωαννίνων), T. Σελλής (ΕΜΠ) 
 
Περίληψη: ∆εδοµένα σε µορφή τιµών-συνόλων εµφανίζονται σε περιοχές εφαρµογής όπως η ανάλυση κα-
λαθιού αγοράς και χρηµατιστηριακών τάσεων. Η πρόσφατη ερευνητική βιβλιογραφία επικεντρώνεται σε set 
containment joins και ερωτήσεις εξόρυξης γνώσης, χωρίς να ασχολείται µε απλά ερωτήµατα για τις τιµές-
σύνολα. Σε αυτή την εργασία αντιµετωπίζουµε ερωτήσεις υπερσυνόλου, ισότητας και υποσυνόλου και προ-
τείνουµε ένα καινοτόµο ευρετήριο για την επεξεργασίας τους σε τιµές-σύνολα. Το προτεινόµενο ευρετήριο 
υπερθέτει ένα trie σε ένα ευρετήριο ανεστραµµένου αρχείου που δεικτοδοτεί τιµές-σύνολα. ∆είχνουµε ότι 
µπορούµε να απαντήσουµε αποδοτικά τις προαναφερθείσες ερωτήσεις µε το να δεικτοδοτούµε µόνο ένα υ-
ποσύνολο των αντικειµένων που εµφανίζονται συχνότερα στην προκείµενη σχέση. Τέλος, δείχνουµε, µέσα 
από εκτεταµένα πειράµατα, ότι η προσέγγιση µας ξεπερνάει σε απόδοση τους βέλτιστους αντίστοιχους µη-
χανισµούς και κλιµακώνεται καλύτερα καθώς το µέγεθος της βάσης αυξάνει. 
 

Συνεχής Ελεγχος Κορυφαίων-k Ερωτηµάτων σε Συνεχείς Ροές ∆εδοµένων 
K. Μουρατίδης, Σ. Μπακίρας, ∆. Παπαδιάς (Hong Kong U of Science & Technology) 

 
Περίληψη: ∆οθέντος ενός συνόλου δεδοµένων P και µιας συνάρτησης προτίµησης f, ένα κορυφαίο-k ερώ-
τηµα ανακτά τα k αντικείµενα από το P µε την υψηλότερη βαθµολογία σύµφωνα µε την f. Οι υπάρχουσες 
µέθοδοι για συµβατικές βάσεις δεδοµένων είναι µη εφαρµόσιµες σε δυναµικά περιβάλλοντα που περιλαµβά-
νουν πολυάριθµα και µακροπρόθεσµα ερωτήµατα. Η παρούσα εργασία µελετά το συνεχή έλεγχο κορυφαί-
ων-k ερωτηµάτων σε ένα παράθυρο σταθερού µεγέθους W µε τα πιο πρόσφατα δεδοµένα. Το µέγεθος του 
παραθύρου µπορεί να εκφραστεί είτε ως ο αριθµός των ενεργών αντικειµένων είτε ως χρονικές µονάδες. 
Προτείνουµε µια γενική µεθοδολογία που περιορίζει την επεξεργασία στις υποπεριοχές του χώρου που επη-
ρεάζουν το αποτέλεσµα κάποιου ερωτήµατος. Για να αντεπεξέλθουµε στους υψηλούς ρυθµούς ροής δεδοµέ-
νων, τα δεδοµένα στο W παραµένουν στην κύρια µνήµη. Τα έγκυρα αντικείµενα δεικτοδοτούνται από µια 
δοµή πλέγµατος η όποια διατηρεί επίσης λογιστική πληροφορία. Παρουσιάζουµε δύο τεχνικές επεξεργασίας: 
η πρώτη υπολογίζει τη νέα απάντηση ενός ερωτήµατος όταν µερικά από τα τρέχοντα κορυφαία-k αντικείµε-
να λήγουν, ενώ η δεύτερη προϋπολογίζει µερικώς τις µελλοντικές αλλαγές στο αποτέλεσµα, επιτυγχάνοντας 
καλύτερο χρόνο επεξεργασίας εις βάρος ελαφρώς υψηλότερων απαιτήσεων µνήµης. Αναλύουµε την απόδο-
ση και των δύο αλγορίθµων και αξιολογούµε την αποδοτικότητά τους µέσω εκτενών πειραµάτων. Τέλος, 
επεκτείνουµε το προτεινόµενο πλαίσιο σε άλλους τύπους ερωτηµάτων και σε ένα διαφορετικό πρότυπο ροής 
δεδοµένων. 
 

Επιτυγχάνοντας την Ενηµέρωση Όψεων χωρίς Παρενέργειες 
Γ. Κωτίδης, D. Srivastava, Γ. Βελεγράκης (AT&T Labs) 

 
Περίληψη: H χρήση εικονικών όψεων είναι πολύ διαδεδοµένη σε συστήµατα βάσεων δεδοµένων. Για τις 
περισσότερες εφαρµογές οι όψεις δε διαφέρουν από κοινούς πίνακες, εποµένως θα πρέπει να µπορούν να 
ενηµερώνονται όταν υπάρχει ανάγκη. Επειδή οι όψεις είναι εικονικές, οι εντολές ενηµέρωσης πρέπει να µε-



ταφραστούν σε αλλαγές πάνω στους πίνακες της βάσης. Όπως είναι γνωστό, συνήθως τέτοιες µεταφράσεις 
προκαλούν ανεπιθύµητες παρενέργειες. Στην εργασία αυτή προτείνουµε µία λύση στο πρόβληµα της ενηµέ-
ρωσης όψεων µέσο του διαχωρισµού της υπόστασης κάθε όψης σε φυσικό και λογικό σχήµα. Με αυτό το 
διαχωρισµό επιτρέπουµε την ενηµέρωση των όψεων χωρίς ανεπιθύµητες παρενέργειες στην όψη και στους 
πίνακες της βάσης. Παρουσιάζουµε µία υλοποίηση της αρχιτεκτονικής σε ένα πραγµατικό σύστηµα βάσεων 
δεδοµένων και δείχνουµε ότι µπορεί να επιτρέψει οποιαδήποτε ενηµέρωση πάνω στις όψεις µε πολύ µικρό 
κόστος. 
 

Χρονοδροµολόγηση Ενηµερώσεων και Ερωτήσεων µε Συµβόλαια Ποιότητας για Βάσεις  
∆εδοµένων του Παγκόσµιου Ιστού  

H. Qu, A. Λαµπρινίδης (U of Pittsburgh) 
 
Περίληψη: Σε µοντέρνα συστήµατα βάσεων δεδοµένων στον παγκόσµιο ιστό πληροφοριών, οι χρήστες συ-
νήθως υποβάλλουν ερωτήσεις, ενώ όλες οι ενηµερώσεις γίνονται στο υπόβαθρο, ταυτόχρονα µε τις ερωτή-
σεις. Στο άρθρο αυτό, εισάγουµε την έννοια των Συµβολαίων Ποιότητας (Σ.Π.), τα οποία δίνουν τη δυνατό-
τητα στους χρήστες να εκφράσουν τις προτιµήσεις τους αναθέτοντας τιµές κέρδους για την Ποιότητα Εξυ-
πηρέτησης (Π.Ε.) και Ποιότητα ∆εδοµένων (Π.∆.) που περιµένουν στις απαντήσεις που θα πάρουν. Συγκε-
κριµένα, προτείνουµε έναν προσαρµοστικό αλγόριθµο, QUTS, που µεγιστοποιεί το συνολικό κέρδος από τα 
Συµβόλαια Ποιότητας που έχουν έρθει στο σύστηµα και, µε τον τρόπο αυτό, µεγιστοποιεί το συνολικό βαθ-
µό ικανοποίησης των χρηστών. Ο αλγόριθµος QUTS δίνει λύση στο πρόβληµα της ανάθεσης προτεραιότη-
τας για τη χρονοδροµολόγηση των ενηµερώσεων (που είναι κρίσιµες για την Π.∆.) και των ερωτήσεων από 
τους χρήστες (που είναι κρίσιµες για την Π.Ε.), χρησιµοποιώντας ένα διεπίπεδο σχήµα χρονοδροµολόγησης, 
το οποίο αναθέτει δυναµικά υπολογιστικούς πόρους µεταξύ ερωτήσεων και ενηµερώσεων. Σε αυτό το άρ-
θρο, παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα µιας εκτενούς πειραµατικής µελέτης, βασισµένης σε πραγµατικά δε-
δοµένα πρόσβασης και ενηµέρωσης, και δείχνουµε ότι ο προτεινόµενος αλγόριθµος QUTS έχει πολύ καλύ-
τερη απόδοση από τους αλγορίθµους που χρησιµοποιήσαµε ως βάση αναφοράς. Η υπεροχή του QUTS ένα-
ντι των άλλων αλγορίθµων είναι σταθερή σε ολόκληρο το φάσµα των Συµβολαίων Ποιότητας. Τέλος, ο αλ-
γόριθµος QUTS προσαρµόζεται γρήγορα σε µεταβαλλόµενα περιβάλλοντα και δεν έχει ευαισθησία στις πα-
ραµέτρους του. 
 

Σχετικά µε τα Γνωρίσµατα των Γράφων των Σχηµάτων του Σηµασιολογικού Ιστού 
Γ. Θεοχάρης, Β. Χριστοφίδης, Γ. Τζίτζικας (Παν. Κρήτης) 

 
Περίληψη: Στην παρούσα δηµοσίευση µετρούµε και αναλύουµε τα γνωρίσµατα των γράφων των σχηµάτων 
του Σηµασιολογικού Ιστού. ∆εδοµένου ότι η ανάπτυξή τους είναι αποτέλεσµα κοινωνικής συνεργασίας, ε-
στιάζουµε στη διερεύνηση γνωρισµάτων γράφων που αναδύονται στην ανάλυση των κοινωνικών δικτύων, 
όπως η κατανοµή των βαθµών των κόµβων που ακολουθεί τον 'νόµο της δύναµης' και το φαινόµενο του 
'µικρού κόσµου'. Τα κύρια συµπεράσµατα της ανάλυσής µας είναι: α) το 88,5% των σχηµάτων µε σηµαντικό 
αριθµό κλάσεων προσεγγίζουν το 'νόµο της δύναµης' για την κατανοµή των υποκλάσεων, β) το 94,3% των 
σχηµάτων µε σηµαντικό αριθµό κλάσεων και ιδιοτήτων προσεγγίζουν το 'νόµο της δύναµης' για την κατα-
νοµή των βαθµών των κόµβων, και γ) το 69,8% των σχηµάτων µε σηµαντικό αριθµό ιδιοτήτων εµφανίζουν 
το φαινόµενο του 'µικρού κόσµου'. 
 
Αποτελεσµατικές Προσεγγιστικές Τεχνικές για Υπολογισµό Ερωτήσεων σε Κατανεµηµένες 

Βάσεις ∆εδοµένων Υψηλής Κλίµακας 
B. Arai, G. Das, ∆. Γουνόπουλος, Β. Καλογεράκη (U of California, Riverside) 

 
Περίληψη: Οι υψηλής κλίµακας κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων (peer-to-peer) έχουν γίνει πολύ 
διαδεδοµένες στο διαδίκτυο για τη διανοµή και την αποθήκευση δεδοµένων, εφαρµογών, και άλλων 
ψηφιακών µέσων. Στην εργασία αυτή εξετάζουµε το πρόβληµα της γρήγορης και αποτελεσµατικής 
προσεγγιστικής απάντησης αθροιστικών ερωτήσεων σε τέτοια συστήµατα. Ακριβείς απαντήσεις απαιτούν 
µεγάλο χρονικό διάστηµα επεξεργασίας των δεδοµένων, και η υλοποίησή τους µπορεί να είναι δύσκολη, 
δεδοµένης της κατανεµηµένης και δυναµικής φύσης των peer-to-peer βάσεων δεδοµένων. Στην εργασία 
αυτή δίνουµε νέες τεχνικές για την προσεγγιστική απάντηση αθροιστικών ερωτήσεων σε τέτοιες βάσεις 
δεδοµένων µε την χρήση τεχνικών τυχαίας δειγµατοληψίας. Ο υπολογισµός ενός υψηλής ποιότητας 
δείγµατος από την βάση δεδοµένων είναι δύσκολος για διάφορους λόγους: τα δεδοµένα είναι διαχωρισµένα 



σε ανισοµερή κοµµάτια σε διαφορετικούς κόµβους, τα δεδοµένα σε κάθε κόµβο είναι συχνά συσχετισµένα, 
και επιπλέον, είναι συχνά δύσκολο να πάρουµε ένα τυχαίο δείγµα από το σύνολο των κόµβων. Για να 
αντιµετωπίσουµε αυτά τα προβλήµατα, έχουµε σχεδιάσει µια τεχνική δειγµατοληψίας µε δύο φάσεις, που 
βασίζεται σε τυχαίες διαδροµές στο γράφο των κόµβων, και σε τεχνικές δειγµατοληψίας block-sampling. 
∆ίνουµε επίσης µια εκτεταµένη πειραµατική µελέτη που επιβεβαιώνει τις δυνατότητες της τεχνικής που 
προτείνουµε. 
 

Η Προσέγγιση SOWES για Αναζήτηση στον Παγκόσµιο Ιστό µε χρήση Σηµασιολογικών 
∆ικτύων Επικάλυψης 

K. Noervaag, Χ. ∆ουλκερίδης, M. Βαζυργιάννης (Οικονοµικό Παν. Αθηνών) 
 
Περίληψη: Η αναζήτηση στον παγκόσµιο ιστό µε χρήση δικτύων οµότιµων κόµβων έχει προσελκύσει αρκε-
τό ενδιαφέρον τελευταία, λόγω των χαρακτηριστικών των δικτύων οµότιµων κόµβων, δηλαδή της επεκτασι-
µότητας, της ανοχής σε σφάλµατα και το διαµοιρασµό του φόρτου εργασίας. Μολαταύτα, η έλλειψη καθο-
λικής γνώσης σε ένα τεράστιο και δυναµικά εξελισσόµενο περιβάλλον, όπως ο Παγκόσµιος Ιστός, δηµιουρ-
γεί µια µεγάλη πρόκληση για οργάνωση περιεχοµένου και παροχή αποδοτικών µηχανισµών αναζήτησης. Τα 
σηµασιολογικά δίκτυα επικάλυψης έχουν προταθεί σαν µια προσέγγιση που µειώνει το κόστος και αυξάνει 
την ποιότητα των αποτελεσµάτων σε αδόµητα δίκτυα οµότιµων κόµβων, και σε αυτό το άρθρο παρουσιά-
ζουµε τη SOWES προσέγγιση για κατανεµηµένη κατασκευή σηµασιολογικών δικτύων επικάλυψης σε αδό-
µητα δίκτυα οµότιµων κόµβων. Παρουσιάζονται αποδοτικές στρατηγικές αναζήτησης ιστοπεριεχοµένου µε 
βάση τα δηµιουργηθέντα σηµασιολογικά δίκτυα οµότιµων κόµβων και αποτιµάται η απόδοση της προσέγγι-
σή µας µέσω πειραµάτων προσοµοίωσης. 
 

Αυτόµατη Κατανοµή Επερωτήσεων σε Αυτόνοµες Κατανεµηµένες Βάσεις ∆εδοµένων 
Φ. Πεντάρης, Γ. Ιωαννίδης (Παν. Αθηνών) 

 
Περίληψη: Σε µεγάλες οµοσπονδίες αυτόνοµων βάσεων δεδοµένων, η ανάθεση των επερωτήσεων στους 
κόµβους είναι ένα σηµαντικό θέµα. Αναλύουµε το πρόβληµα αυτό χρησιµοποιώντας θεωρία µικροοικονοµι-
κών και δείχνουµε πώς αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη κατασκευή ενός κατανεµηµένου και αποδοτι-
κού µηχανισµού που µεγιστοποιεί την απόδοση αυτών των συστηµάτων. Ειδικότερα, περιγράφουµε µία λύ-
ση που βασίζεται στην έννοια των αγορών επερωτήσεων. Χρησιµοποιώντας τις ιδιότητες αυτών των αγορών 
αποδεικνύουµε πώς αυτές οδηγούν σε βέλτιστες Pareto κατανοµές των επερωτήσεων στους κόµβους του 
δικτύου. Με ένα ευρύ σύνολο από πειράµατα, τόσο µε προσοµοιωτή, όσο και µε µία πραγµατική υλοποίηση 
του αλγόριθµου µας πάνω από ένα γνωστό Σ∆ΒΣ, δείχνουµε ότι η προτεινόµενη από εµάς λύση βελτιώνει 
σηµαντικά την απόδοση των κατανεµηµένων Σ∆Β∆. 
 


