
Πτστιακές Εργασίες 
Τσίτλας Κωνσταντίνος 

Ο διδάζκων είναι ανοικηός και ζε άλλα θέμαηα εθόζον εμπίπηοσν ζηα εδνιαθέρονηά ηοσ. 

 

Τίτλος: Υλοποίηζη αλγορίθμοσ για απόκρσυη κρσθών επιθανειών ζε ορθοκανονικά ορθογώνια  

Περιγραυή: Τν αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε πινπνίεζε ελόο αιγόξηζκνπ πνπ αλαπηύρζεθε από ηνλ δηδάζθνληα γηα ηελ απόθξπςε 

επηθαλεηώλ ζε νξζνθαλνληθά νξζνγώληα. Σπγθεθξηκέλα, δίλνληαη νξζνγώληα ησλ νπνίσλ νη πιεπξέο είλαη παξάιιειεο πξνο ηνπο x θαη y άμνλεο 

αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθό βάζνο (δηαθνξεηηθή z-ζπληεηαγκέλε). Ζεηείηαη λα βξεζνύλ νη επηθάλεηεο πνπ είλαη νξαηέο από θάπνηνλ πνπ είλαη ζην 

z=∞ ε ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε (ζαλ γελίθεπζε).  

Ζητούμενα: Καηαλόεζε ηνπ αιγόξηζκνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ γεσκεηξηθώλ δνκώλ δεδνκέλσλ. Υινπνίεζε ηνπ αιγόξηζκνπ ζε γξαθηθό 

πεξηβάιινλ κε ζηόρν ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο.  

Προαπαιτούμενα: 

 Καιή ππνδνκή ζε δνκέο δεδνκέλσλ θαη αιγόξηζκνπο 

 Γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ ζε Java 

 

 

 

Τίτλος: Υλοποίηζη αλγορίθμφν Υπολογιζηικής Γεφμεηρίας με ηη βοήθεια ηης βιβλιοθήκης CGAL  

Περιγραυή: Τν αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο έρεη ζρέζε κε ηελ βηβιηνζήθε CGAL (http://www.cgal.org/). Θα δηεξεπλεζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε βηβιηνζήθε θαζώο θαη όια ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε βάζε απηή. Κάπνηνη επηιεγκέλνη αιγόξηζκνη ζα πινπνηεζνύλ θαη 

ζα νπηηθνπνηεζνύλ κε ρξήζε απηήο ηεο βηβιηνζήθεο. 

Ζητούμενα: Καηαλόεζε ησλ δηεπθνιύλζεσλ πνπ δίλεη ε βηβιηνζήθε CGAL. Σηήζηκν κίαο virtual machine πνπ λα πεξηέρεη όια ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεηάδεηαη θάπνηνο ώζηε λα πξνγξακκαηίζεη αιγόξηζκνπο ππνινγηζηηθήο γεσκεηξίαο.  

Προαπαιτούμενα: 

 Καιή ππνδνκή ζε δνκέο δεδνκέλσλ θαη αιγόξηζκνπο 

 Γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ 

 

 

 

Τίτλος: Διερεύνηζη μεθόδοσ εηικεηών για εύρεζη κονηινόηεροσ κοινού προγόνοσ ζε δένδρα.  

Περιγραυή: Τν αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο έρεη ζρέζε ην πξόβιεκα ηνπ θνληηλόηεξνπ πξνγόλνπ ζε δέλδξα (NCA – Nearest Common 

Ancestor). Απηό ην πξόβιεκα έρεη ηεξάζηηεο εθαξκνγέο θαη ζπλήζσο απνηειεί ζεκειηώδε ηερληθή γηα ηελ πην γξήγνξε επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Έλαο ηξόπνο επίιπζήο ηνπ είλαη ε ηνπνζέηεζε εηηθεηώλ ζηνπο θόκβνπο ηνπ δέλδξνπ. Υπάξρνπλ αξθεηέο ηέηνηεο ηερληθέο κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ε θάζε κία.  

Ζητούμενα: Αλαδήηεζε όισλ ησλ κεζόδσλ γηα NCA κε ρξήζε εηηθεηώλ. Υινπνίεζε κεζόδσλ γηα ην πξόβιεκα θαη ζύγθξηζε κεηαμύ ηνπο. 

Προαπαιτούμενα: 

 Καιή ππνδνκή ζε δνκέο δεδνκέλσλ θαη αιγόξηζκνπο 

 Γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ 

 

 

 Καιή ππνδνκή ζε δνκέο δεδνκέλσλ θαη αιγόξηζκνπο 

 Γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ 

 

 

http://www.cgal.org/


 

Τίτλος: Υλοποίηζη Αλγορίθμφν για Γραθήμαηα.  

Περιγραυή: Τν αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο έρεη ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε κίαο βηβιηνζήθεο αιγνξίζκσλ γηα γξαθήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη 

(θαη όρη κόλν) ζην ζρεηηθό βηβιίν (ζπγγξαθείο Μαλσιόπνπινο, Παπαδόπνπινο θαη Τζίριαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζην αληίζηνηρν κάζεκα). Ο 

ζηόρνο είλαη λα αλαπηπρζνύλ απηνί νη αιγόξηζκνη ζε Java θαη κάιηζηα λα νπηηθνπνηεζνύλ ώζηε λα απνηειέζνπλ έλα ζπκπιήξσκα πξνο ην 

βηβιίν θαζσο θαη κία βάζε γηα αλάπηπμε επηπιένλ αιγνξίζκσλ.  

Ζητούμενα: Αλάπηπμε βηβιηνζήθεο ζε Java κε νπηηθνπνίεζε ησλ αιγνξίζκσλ πνπ πεξηγξάθνληαη (θαη όρη κόλν) ζην ζρεηηθό βηβιίν.  

Προαπαιτούμενα: 

 Καιή ππνδνκή ζε δνκέο δεδνκέλσλ θαη αιγόξηζκνπο 

 Καιή ππνδνκή ζε Θεσξία Γξαθεκάησλ 

 Γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ 

 

 

 

 

Τίτλος: Πειραμαηική Μελέηη Κοινφνικών Δικηύφν.  

Περιγραυή: Η δηπισκαηηθή απηή αθνξά θπξίσο ηελ κειέηε ελόο αλνηθηνύ θνηλσληθνύ δηθηύνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην παηρλίδη Second Life (δελ 

είλαη απαξαίηεην λα κείλνπκε κόλν ζε απηό ην δίθηπν). Οη ρξήζηεο ζε απηό ην παηρλίδη αλήθνπλ επίζεο ζε έλα θνηλσληθό δίθηπν γηα απηό ην 

παηρλίδη ην νπνίν είλαη αλνηθηό ζε πξόζβαζε. Θα πξέπεη κέζσ crawlers λα αλαθαιπθζεί ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν θαη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ρξεζηώλ ηνπ (πξνθίι). Έπεηηα, ζα γίλεη εθηελήο πεηξακαηηθή αμηνιόγεζε πξνο δύν θαηεπζύλζεηο: α) ζα ειεγρζνύλ πάλσ ζε απηό ην δίθηπν 

κνληέια πνπ αθνξνύλ ηελ δηάδνζε ηώλ θαη αλ είλαη δπλαηόλ (αλ ππάξρεη ηζηνξηθή πιεξνθνξία) ζα γίλεη επαιήζεπζή ηνπο θαη β) ζα γίλεη κία 

κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο παξαθνινύζεζε ηνπ δηθηύνπ γηα ην πσο κία θήκε δηαδίδεηαη πάλσ ζην δίθηπν.  

Ζητούμενα: Ανακάλσυη όλφν ηφν ταρακηηριζηικών ηοσ δικηύοσ και έπειηα πειραμαηιζμός και επαλήθεσζη ιδιοηήηφν ποσ αθορούν κσρίφς 

διάδοζη ιών (με ηη γενική έννοια).  

Προαπαιτούμενα: 

 Γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ 

 

 

 

Τίτλος: Επίλσζη προβλήμαηος μέγιζηης κοινής σποακολοσθίας ζε αλθαριθμηηικά με βάρη (ανοικηό πρόβλημα – δύζκολη)  

Περιγραυή: Τν αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο εύξεζεο ηεο κέγηζηεο θνηλήο ππναθνινπζίαο ζε δύν 

αιθαξηζκεηηθά κε βάξε. Σπγθεθξηκέλα, ζα ζέιακε λα μέξνπκε αλ ην πξόβιεκα απηό είλαη NP-πιήξεο ή πνιπσλπκηθήο πνιππινθόηεηαο θαη λα 

βξεζνύλ αληίζηνηρεο ιύζεηο ζε θάζε πεξίπησζε. Έλα αιθαξηζκεηηθό κε βάξε, είλαη έλα αιθαξηζκεηηθό όπνπ ζε θάζε ζέζε έλα ζύκβνιν 

εκθαλίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλε πηζαλόηεηα. Η εύξεζε κέγηζηεο θνηλήο ππναθνινπζίαο αλαθέξεηαη ζηελ εύξεζε δύν ίδησλ αθνινπζηώλ από ηα δύν 

αιθαξηζκεηηθά έηζη ώζηε ε πηζαλόηεηα θάζε ππναθνινπζίαο λα είλαη κεγαιύηεξε από έλα θαηώθιη 0<k<1.  

Ζητούμενα: Φαξαθηεξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο (NP-πιήξεο ή πνιπσλπκηθό) κε θαηάιιειε αλαγσγή ή εύξεζεο πνιπσλπκηθήο ιύζεο. Εύξεζε 

ιύζεο ζε θάζε πεξίπησζε (πξνζεγγηζηηθή ζηελ πξώηε πεξίπησζε θαη αθξηβήο ζηελ δεύηεξε). Υινπνίεζε ηεο ιύζεο θαζώο θαη (αλ είλαη 

απαξαίηεην) θαη άιισλ αιγνξίζκσλ γηα αιθαξηζκεηηθά κε βάξε. Η πηπρηαθή απηή ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε δεκνζίεπζε. 

Προαπαιτούμενα: 

 Καιή γλώζε ζεσξίαο ππνινγηζκνύ 

 Καιή ππνδνκή ζε δνκέο δεδνκέλσλ θαη ζρεδίαζε θαη αλάιπζε αιγνξίζκσλ 

 Γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ ζε C++, Java 

 

 



 

 

Η καηαληκηική ημερομηνία δήλωζης πηστιακής εργαζίας είναι η 30-11-2014. 

Τζίτλας Κωνζηανηίνος (tsichlas@delab.csd.auth.gr) 


