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1) Ανάλυςθ Ιατρικών Δεδομζνων  
Η παροφςα πτυχιακι ςκοπεφει να επικεντρωκεί ςτθν ανάλυςθ πραγματικϊν (ανϊνυμων) ιατρικϊν 
δεδομζνων. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτοχεφει ςτθν απάντθςθ των εξισ δφο ερωτθμάτων:  
Α) «ποιοί αςκενείσ είναι ο πιο όμοιοι με κάποια ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ»; 
Β) «μποροφν να εξαχκοφν με αυτοματοποιθμζνο τρόπο ςχζςεισ αιτιότθτασ αναλφοντασ τα δεδομζνα, π.χ., 
το τάδε χαρακτθριςτικό οδθγεί ςτο τάδε ςφμπτωμα»; 
Για το ερϊτθμα (Α), κα πρζπει να αξιολογθκοφν οι εναλλακτικζσ μετρικζσ ομοιότθτασ-απόςταςθσ, ϊςτε θ 
τεχνικι εφρεςθσ κοντινότερων γειτόνων να είναι αποτελεςματικι. 
Για το (Β), χρθςιμοποιϊντασ ωσ ςθμείο εκκίνθςθσ τισ τεχνικζσ δθμιουργίασ μοντζλων αιτιότθτασ ςτο *1+ και 
ςτο εργαλείο Tetrad (http://www.phil.cmu.edu/tetrad/ ), o ςκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να δθμιουργθκοφν 
γραφικά μοντζλα αιτιότθτασ.  
Η εργαςία απαιτεί καλι γνϊςθ ςτατιςτικισ. 
[1] Cosma Rohilla Shalizi: Advanced Data Analysis from an Elementary Point of View  
( http://www.stat.cmu.edu/~cshalizi/ADAfaEPoV/ ) 

 

2) Ανάπτυξθ εργαλείου εξατομικευμζνων προςφορών προϊόντων ςε online αγορζσ 
Η εργαςία αυτι ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ για online αγορζσ προϊόντων ςοφπερ-μάρκετ, θ 
οποία δυναμικά κα παρουςιάηει προςφορζσ ςτουσ πελάτεσ με εξατομικευμζνο τρόπο. Στόχοσ είναι θ 
υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ ενόσ ςυνόλου διαφορετικϊν προςεγγίςεων που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα από 
μεγάλεσ εταιρείεσ όπωσ θ Google και θ Amazon (π.χ., εφρεςθ κανόνων ςυςχζτιςθσ, διαφθμίςεισ ςτον 
Παγκόςμιο Ιςτό, εξατομικευμζνα προταςιακά ςυςτιματα για μεγάλα δεδομζνα *1+). Επιπλζον, να 
περιλαμβάνει προθγμζνα τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ θ ανάλυςθ του χρόνου που ζνασ χριςτθσ βλζπει 
ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν πριν το αγοράςει. Η εργαςία προχποκζτει προγραμματιςτικζσ δεξιότθτεσ (κατά 
προτίμθςθ και ςε περιβάλλον android) και καλι γνϊςθ προθγμζνων τεχνικϊν εξόρυξθσ δεδομζνων. 
[2] Jure Leskovec, Anand Rajaraman, Jeff Ullmam: Mining of Massive Datasets   (http://mmds.org/)   

 
3) Μαηικά παράλλθλεσ τεχνικζσ εντοπιςμοφ ανωμαλιών ςε ροζσ δεδομζνων (1 ι 2 άτομα) 
Στα πλαίςια αυτισ τθσ εργαςίασ, ο φοιτθτισ καλείται να επεκτείνει ζνα υπάρχον ςφςτθμα μαηικά 
παράλλθλθσ προθγμζνθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων με τεχνικζσ εντοπιςμοφ ανωμαλιϊν ςε ροζσ δεδομζνων. 
Οι τελευταίεσ είναι ιδθ υλοποιθμζνεσ (ςτθ μθ παράλλθλθ εκδοχι τουσ) ςτο ςφςτθμα ανοιχτοφ κϊδικα 
ΜΟΑ (http://moa.cms.waikato.ac.nz) *3+ και ηθτείται θ παραλλθλοποίθςι τουσ. Οι εναλλακτικζσ για το 
ςφςτθμα που κα επεκτακεί περιλαμβάνουν α) το υποςφςτθμα MLlib του Spark (http://spark.apache.org/ ), 
β)  το SAMOA (http://samoa.incubator.apache.org/ ) και γ) το Flink (http://flink.apache.org/ ). Απαιτείται 
καλι γνϊςθ προγραμματιςμοφ και βαςικι γνϊςθ εξόρυξθσ δεδομζνων. Η εργαςία προχποκζτει ευχζρεια 
ςτθ μελζτθ και χριςθ ςυςτθμάτων, ςτον προγραμματιςμό ςε υπάρχον ςφςτθμα και ςτθν εκπόνθςθ 
ερευνθτικισ εργαςίασ για τθν αποδοτικι παραλλθλοποίθςθ των τεχνικϊν. 
[3] Dimitrios Georgiadis, Maria Kontaki, Anastasios Gounaris, Apostolos N. Papadopoulos, Kostas Tsichlas, Yannis 
Manolopoulos: Continuous Outlier Detection in Data Streams: an Extensible Framework and State-of-the-Art 
Algorithms. SIGMOD 2013 - demo (http://delab.csd.auth.gr/papers/SIGMOD2013gkgptm.pdf)  

 
4) Αποδοτικι εκτζλεςθ ερωτθμάτων υποςτιριξθσ αποφάςεων ςτο Spark (1 ι 2 άτομα) 
Τα ερωτιματα υποςτιριξθσ αποφάςεων είναι κατά κανόνα χρονοβόρα. Στα πλαίςια αυτισ τθσ εργαςίασ, κα 
γίνει μελζτθ του κατά πόςο οι προτεινόμενεσ υλοποιιςεισ των ερωτθμάτων υποςτιριξθσ αποφάςεων του 
TPC-DS benchmark ςτο Spark (https://github.com/databricks/spark-sql-perf ) μποροφν να βελτιωκοφν. Οι 
επιδιωκόμενεσ βελτιϊςεισ κα κινθκοφν ςε δφο βαςικοφσ άξονεσ: α) ςτθν αποδοτικότερθ υλοποίθςθ 
ςυνδζςεων, π.χ., με χριςθ τεχνικϊν ςτθν εργαςία [4] και β) ςτθν εφρεςθ αποδοτικότερθσ ςειράσ εκτζλεςθσ 
των επιμζρουσ βθμάτων βάςει των τεχνικϊν ςτθν εργαςία *5]. Η εργαςία προχποκζτει καλι κατανόθςθ 
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ςυμπεριφοράσ ςυςτθμάτων και ερευνθτικϊν εργαςιϊν που περιγράφουν προθγμζνεσ τεχνικζσ διαχείριςθσ 
δεδομζνων. Επίςθσ απαιτεί  καλζσ γνϊςεισ προγραμματιςμοφ. 
[4] Foto N. Afrati, Jeffrey D. Ullman: Optimizing Multiway Joins in a Map-Reduce Environment. IEEE Trans. Knowl. Data 
Eng. 23(9): 1282-1298 (2011) 
[5] Astrid Rheinländer, Arvid Heise, Fabian Hueske, Ulf Leser, Felix Naumann: SOFA: An extensible logical optimizer for 
UDF-heavy data flows. Inf. Syst. 52: 96-125 (2015) 

 
5) Ανάπτυξθ και μελζτθ ςυμπεριφοράσ ελαςτικισ υποδομισ NoSQL βάςων δεδομζνων πάνω ςε 

LXD  
Τα LXD (https://linuxcontainers.org/lxd/ ) ζχουν χαρακτθριςτικά που επιτρζπουν τθν πολφ γριγορθ 
εγκατάςταςθ εικονικϊν μθχανθμάτων πάνω ςε ζνα φυςικό μθχάνθμα. Ο ςκοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι 
α) θ δθμιουργία μίασ υποδομισ νζφουσ για υποςτιριξθ πολφ μεγάλων NoSQL βάςεων δεδομζνων με χριςθ 
LXDs και β) θ μελζτθ τθσ ςυμπεριοφοράσ τθσ βάςθσ δεδομζνων κάτω από μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ 
αναφορικά με το πλικοσ, τθ διακζςιμθ μνιμθ, τουσ πυρινεσ και τθν φυςικι τοποκεςία των εικονικϊν 
μθχανϊν. Ο τελικόσ πειραματιςμόσ κα λάβει χϊρα ςτθν υποδομι ιδιωτικοφ νζφουσ του εργαςτθρίου 
DELAB. Απαιτοφνται ικανότθτεσ διαχείριςθσ παράλλθλων ςυςτθμάτων και εντατικόσ πειραματιςμόσ. 

 
6) Ανάλυςθ απόδοςθσ και βελτιςτοποίθςθ επιχειρθςιακών διαδικαςιών 
Οι επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ (business processes) αυτοματοποιοφνται με τθ χριςθ ειδικϊν μθχανϊν ροϊν 
εργαςίασ (workflow engines), οι οποίεσ όμωσ ζχουν λιγότερα ςτοιχεία βελτιςτοποίθςθσ από τισ αντίςτοιχεσ 
μθχανζσ για ερωτιματα βάςεων δεδομζνων. H εργαςία αυτι είναι διακεματικι. Στοχεφει αρχικά ςτθν 
κατανόθςθ τθσ μελζτθσ απόδοςθσ των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν 
(http://design.inf.usi.ch/research/projects/benchflow, https://github.com/benchflow/benchflow ) ςτο 
εργαλείο Camunda (https://camunda.org/ ) και ςε δεφτερθ φάςθ, ςτθν βελτιςτοποίθςθ επιχειρθςιακϊν 
διαδικαςιϊν προςαρμόηοντασ τεχνικζσ από τθν διαχείριςθ δεδομζνων *6]. Ο τελικόσ ςτόχοσ είναι να 
προκφψει προςτικζμενθ αξία από τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ μεταξφ των δφο περιοχϊν. Συνολικά, θ 
εργάςια περιλαμβάνει μελζτθ βιβλιογραφίασ, πειραματιςμό με εργαλεία,  βαςικι ζρευνα και 
προγραμματιςμό.  
[6] Georgia Kougka, Anastasios Gounaris: Optimization of Data-intensive Flows: Is it Needed? Is it Solved? DOLAP 2014: 
95-98 (http://delab.csd.auth.gr/~gounaris/2014dolap.pdf ) 
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