
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19 
(Οι ενδιαφερόμενοι να ςτείλουν email ώςτε να κανονιςτεί ςυνάντηςη. Αν είναι προπτυχιακοί 

φοιτητζσ, να ςτζλνουν και ανεπίςημο αντίγραφο από την τρζχουςα αναλυτική τουσ.) 
 
1) Παραλληλοποίηςη τεχνικών εξόρυξησ γνώςησ από μεγάλα δεδομζνα 

Ο ςκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να παράξει καινοτόμουσ αλγορίκμουσ και τεχνικζσ για τθν αποδοτικι 
παραλλθλοποίθςθ ςε περιβάλλον Spark (https://spark.apache.org/) ι Flink(https://flink.apache.org/) 
ενόσ ι περιςςότερων από τα παρακάτω: 
 1Α) υπολογιςμόσ ςυντελεςτή ςιλουζτασ για την αξιολόγηςη τησ ποιότητασ ςυςταδοποίηςησ, 
 1Β) ιεραρχική ςυςταδοποίηςη, 
 1Γ) εντοπιςμόσ ανωμάλων τιμών (outliers) που ζχουν λιγότερα από k ςημεία ςε μία γειτονιά 

ακτίνασ R ςε ροζσ δεδομζνων (εδϊ μπορεί να εξεταςτεί και το πλαίςιο 
http://samoa.incubator.apache.org/ ), 

 1Δ) εντοπιςμόσ υποςυνόλου/υποακολουθίασ γεγονότων ςε ςφνολα από logs, 
 1Ε) εντοπιςμόσ αποκλίνουςασ ςυμπεριφοράσ ςε (κοινωνικά) δίκτυα. 
Σε όλα τα προβλιματα που αναφζρονται, θ παραλλθλοποίθςθ δεν είναι προφανισ και πρζπει να 
λαμβάνονται υπόψθ ςυμβιβαςμοί ανάμεςα ςτο φόρτο δικτφου και των επιμζρουσ κόμβων, 
ςφμφωνα με το ςκεπτικό τθσ εργαςίασ εδϊ.  

 
2) Βελτιςτοποίηςη διεργαςιών αποθηκών δεδομζνων πραγματικοφ χρόνου 
Αυτι θ εργαςία ςτοχεφει να μελετιςει τισ διεργαςίεσ επεξεργαςίασ δεδομζνων που προςομοιϊνουν 
περιβάλλον αποκθκϊν δεδομζνων πραγματικισ εταιρείασ όπωσ περιγράφονται και υλοποιοφνται 
ςτο εργαλείο http://www.essi.upc.edu/dtim/blog/post/tpc-di-etls-using-pdi-aka-kettle.  Κατόπιν, θ 
εργαςία ςτοχεφει να αναλφςει το κόςτοσ των επιμζρουσ διεργαςιϊν και να προχωριςει ςε 
βελτιςτοποιιςεισ, χρθςιμοποιϊντασ κϊδικα προςομοίωςθσ. 
 
3) Αποδοτική διαχείριςη πολλαπλών ροών εργαςιών και επιχειρηματικών διεργαςιών. 
Ο ςκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να επεκτείνει τισ καινοτόμεσ τεχνικζσ βελτιςτοποίθςθσ ροϊν εργαςιϊν 
που αναπτφχκθκαν ςτο εργαςτιριο Datalab (π.χ., εδϊ), με μεκοδολογίεσ οι οποίεσ επεξεργάηονται 
ζνα ςφνολο από ροζσ εργαςίασ ταυτόχρονα. Οι τεχνικζσ κα πρζπει να αναπτυχκοφν ςε περιβάλλον 
προςομοίωςθσ. 
 
4) Αποδοτική παράλληλη εκτζλεςη ςυνδζςεων ςε NoSQL δεδομζνα 
Οι ςυνδζςεισ ςε παράλλθλα περιβάλλοντα όπωσ το Spark είναι ζνα διαρκζσ ανοιχτό πρόβλθμα. Ο 
ςκοπόσ αυτισ εργαςίασ είναι να εφαρμόςει τισ καινοτόμεσ τεχνικζσ από το 
https://github.com/hortonworks-spark/shc/ και να τισ μεταφζρει ςτισ Cassandra βάςεισ δεδομζνων 
ςε πραγματικό περιβάλλον. 
 
5) Αξιολόγηςη τεχνικών εφρεςησ ςχζςεων αιτιότητασ 
Ο ςκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να εξετάςει και να ςυγκρίνει ςυςτθματικά τθν αποδοτικότθτα των 
μεκοδολογιϊν εφρεςθσ ςχζςεων αιτιότθτασ χρθςιμοποιϊντασ τα εργαλεία και τα δεδομζνα ςτο 
http://www.causality.inf.ethz.ch/resources.php παράγοντασ μία ολοκλθρωμζνθ τεχνικι αναφορά. 
 
6) Υλοποίηςη μηχανιςμοφ ςυςτάςεων 
Ο ςκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να αναπτφξει μία τεχνικι ςυςτάςεων ςτα πρότυπα τθε μεκοδολογίασ 
τθσ Google, εξετάηοντασ ςυςτθματικά τθν ερευνθτικι εργαςία εδϊ.  
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