ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ
Δξγ. Σπζηεκάησλ Βάζεσλ Γλώζεσλ & Γεδνκέλσλ

ΔΞΑΣΟΜΙΚΔΤΜΔΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
ΔΙΑΓΧΓΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Σάσορ Απβανίτηρ, 210 772 1402, anarv –at- dblab –dot- ntua -dot- gr

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Σηόρνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ είλαη ε θαηαζθεπή ελόο πιήξσο
ιεηηνπξγηθνύ εμαηνκηθεπκέλνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ.
ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ: 3 (ζπδεηήζηκνο αξηζκόο αηόκσλ ζε θάζε εξγαζία)
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: Γηάθνξεο (ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο ππνςεθίνπο), SQL/pgSQL
ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Η αικαηώδεο αλάπηπμε ηνπ Παγθνζκίνπ Ιζηνύ ηνλ έρεη θαηαζηήζεη
κία ηεξάζηηα δεμακελή πιεξνθνξηώλ γηα ηελ αλζξσπόηεηα. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάπηπμεο
απηήο είλαη: (α) ε ππεξπξνζθνξά πιεξνθνξηώλ θαη ππεξεζηώλ θαη (β) ε αλνκνηνγέλεηα κεηαμύ ησλ
ρξεζηώλ. Σε απηό ην πεξηβάιινλ, νη ρξήζηεο δπζθνιεύνληαη λα μερσξίζνπλ ηα πξντόληα ή ππεξεζίεο
πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, ελώ νη επηρεηξήζεηο αλαδεηνύλ ηξόπνπο πην απνηειεζκαηηθήο πξνζέιθπζεο
πειαηώλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Παξάιιεια, ε εμέιημε ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ θαη ηνπ
Web 2.0 θαη ε απμαλόκελνο όγθνο ζπλαιιαγώλ κέζσ δηαδηθηύνπ (π.ρ. αγνξέο πξντόλησλ) παξέρνπλ
άθζνλα δεδνκέλα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ
ρξεζηώλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα θνηλσληθό δίθηπν νη ρξήζηεο ζπλεζίδεηαη λα κνηξάδνληαη
πιεξνθνξίεο γηα ηηο αγαπεκέλεο ηνπο ηαηλίεο, κνπζηθή, βηβιία, ελώ νη ρξήζηεο ελόο δηαδηθηπαθνύ
θαηαζηήκαηνο αθήλνπλ ίρλε από ηα πξντόληα πνπ αγόξαζαλ ή αλαδήηεζαλ ζην παξειζόλ. Τα
δεδνκέλα απηά είλαη ρξήζηκν λα ζπιιερζνύλ θαη λα αμηνπνηεζνύλ γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο όπσο
κεραλέο αλαδήηεζεο, δηαθεκηζηέο θιπ. Γηα όινπο απηνύο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ε αλάγθε γηα
ζπζηήκαηα θαη ηερληθέο πνπ λα παξέρνπλ ζηνρεπκέλεο, εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο γηα ρξήζηεο θαη
επηρεηξήζεηο γίλεηαη επηηαθηηθή.
Τα σςστήματα εξατομίκεςσηρ πξνζαξκόδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο
πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηώλ. Χαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εκπνξηθώλ ζπζηεκάησλ εμαηνκίθεπζεο
είλαη ην Amazon θαη ην last.fm. Τν πξώην είλαη κία ππεξεζία πώιεζεο πξντόλησλ (βηβιία, DVD θιπ.)
ελώ ην δεύηεξν κία δηαδηθηπαθή ππεξεζία αθξόαζεο κνπζηθήο. Η ηζηνζειίδα ηνπ Amazon
πξνζαξκόδεη ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ αγνξά βηβιίσλ πνπ εκθαλίδεη ζε θάζε ρξήζηε, κε βάζε ηα
πξντόληα πνπ ν ρξήζηεο αγόξαζε ζην παξειζόλ ή ηηο αγνξέο άιισλ ρξεζηώλ κε παξόκνηα
ελδηαθέξνληα. Αληίζηνηρα, ε εθαξκνγή last.fm επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα νξίζεη ηα αγαπεκέλα ηνπ
ζπγθξνηήκαηα, είδε κνπζηθήο θιπ. θαη ζηε ζπλέρεηα «καζαίλεη» ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη ηνπ
πξνηείλεη κνπζηθή πνπ είλαη πηζαλό λα ηνπ αξέζεη επίζεο.
Γεδνκέλνπ όηη κηα ηππηθή βάζε δεδνκέλσλ δελ παξέρεη ιεηηνπξγίεο εμαηνκίθεπζεο, ζηηο
πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ε εμαηνκίθεπζε επηηπγράλεηαη ζε επίπεδν εθαξκνγήο, δειαδή
αλαπηύζζνληαη εηδηθνί αιγόξηζκνη νη νπνίνη βαζηζκέλνη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηώλ επηιέγνπλ ηα
δεδνκέλα (πξντόληα, πιεξνθνξίεο θιπ.) πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζηνλ ρξήζηε ή ηα θαηαηάζζνπλ κε
θξηηήξην ην βαζκό κε ηνλ νπνίν ζπκθσλνύλ κε ην πξνθίι ηνπ. Απηή ε πξνζέγγηζε έρεη ζεκαληηθά
κεηνλεθηήκαηα θαζώο ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζνύλ εμαξρήο λέεο κέζνδνη αλά πεξίπησζε, ελώ
ζπλήζσο νη κέζνδνη απηέο έρνπλ εθαξκνγή κόλν γηα δεδνκέλα κηαο ζρέζεο (π.ρ. ηαηλίεο). Έηζη, είλαη
πξαθηηθά δύζθνιν λα αλαπηπρζνύλ εθαξκνγέο πνπ λα ζπλδπάδνπλ δεδνκέλα θαη πξνηηκήζεηο από
πνιιέο ζρέζεηο (π.ρ. ηαηλίεο, ζθελνζέηεο θαη εζνπνηνύο) ώζηε λα απαληνύλ πην ζύλζεηα εξσηήκαηα
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εμαηνκίθεπζεο πνπ πεξηέρνπλ ζπλελώζεηο (joins), ζπλαζξνίζεηο (aggregations) θιπ. Δπηπιένλ,
ηίζεληαη πεξηνξηζκνί όζνλ αθνξά ηελ απνδνηηθόηεηά ηνπο θαζόηη δελ αιιειεπηδξνύλ άκεζα κε ηνλ
ππξήλα κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ είλαη ν βειηηζηνπνηεηήο εξσηήζεσλ (query optimizer).
Σην εξγαζηήξην ΣΒΓΓ έρεη αλαπηπρζεί έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ επηηξέπεη ηελ
εμαηνκίθεπζε εθαξκνγώλ ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο [1]. Σπγθεθξηκέλα, έρνπκε επεθηείλεη ην ζρεζηαθό
κνληέιν ώζηε λα επηηξέπεη ηνλ ρεηξηζκό πξνηηκήζεσλ θαη ζρέζεσλ κε πξνηηκήζεηο, ελώ έρνπλ
νξηζηεί λένη ηειεζηέο πξνηίκεζεο θαη αιγόξηζκνη απνηίκεζεο εξσηεκάησλ κε πξνηηκήζεηο. Τν
κνληέιν πνπ πξνηείλνπκε ζην [1] είλαη ε πξώηε νινθιεξσκέλε πξόηαζε ελόο ζρεζηαθνύ κνληέινπ
δεδνκέλσλ πνπ ελζσκαηώλεη ηηο πξνηηκήζεηο ρξεζηώλ ζην επίπεδν ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ.
Τν πξσηόηππν ζύζηεκα έρεη βαζηζηεί ζηελ open-source βάζε δεδνκέλσλ PostgreSQL.
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τήμα 1. τηματική αναπαράσταση σσστήματος

Μηα πςεινύ επηπέδνπ ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη ζην Σρήκα 1. Έλαο
ρξήζηεο νξίδεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζην γξαθηθό πεξηβάιινλ δηεπαθήο θαη ζέηεη έλα εξώηεκα κε
πξνηηκήζεηο. Τν εξώηεκα είλαη εθθξαζκέλν ζε κηα εθηεηακέλε ζύληαμε ηεο SQL, ηελ PreferenceSQL, ε νπνία ελζσκαηώλεη ηνπο λένπο ηειεζηέο πξνηίκεζεο. Σηε ζπλέρεηα, ην εξώηεκα αλαιύεηαη
ζπληαθηηθά από ηνλ query parser θαη δεκηνπξγείηαη έλα πιάλν εθηέιεζεο (preference query plan).
Όπσο θαη ζε έλα ηππηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, ν query planner, κεηαζρεκαηίδεη
ην πιάλν εθηέιεζεο ζην (θαηά ην δπλαηό) βέιηηζην πιάλν θαη ζηε ζπλέρεηα ην εξώηεκα εθηειείηαη
θαη ηα απνηειέζκαηα επηζηξέθνληαη πίζσ ζηνλ ρξήζηε.
Με ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο, ζηόρνο καο είλαη λα επεθηείλνπκε ην πξσηόηππν απηό
ζύζηεκα εμαηνκίθεπζεο. Σην Σρήκα 1 θαίλνληαη κε κπιε ρξώκα ηα επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα πνπ ζα
απνηειέζνπλ θαη αληίζηνηρεο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο. Κάζε δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη αλεμάξηεηε
από ηηο ππόινηπεο θαη εζηηάδεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ππνζπζηήκαηνο.
ΥΡΗΙΜΟΙ ΤΝΓΔΜΟΙ/ΑΝΑΦΟΡΔ:
[1] Koutrika, G. and Ioannidis, Y. Personalization of Queries in Database Systems, ICDE 2004
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ΔΞΑΣΟΜΙΚΔΤΜΔΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Σάσορ Απβανίτηρ, 210 772 1402, anarv –at- dblab –dot- ntua -dot- gr

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Σηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε πινπνίεζε ηνπ γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο
δηαζύλδεζεο κε ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπ ππνζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ γηα έλα
εμαηνκηθεπκέλν Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ.
ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ: 1-2
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: Αλνηθηή γηα ην UI (ζα θαζνξηζηεί από ηνπο ππνςεθίνπο), Java,
SQL/pgSQL
ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Παξαπέκπνπκε ζην εηζαγσγηθό ζεκείσκα γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε
ηε ρξεζηκόηεηα θαη αξρηηεθηνληθή ελόο εμαηνκηθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βάζεσλ
δεδνκέλσλ. Η ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εζηηάδεη ζηελ πινπνίεζε ελόο γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο
γηα ηε δηαζύλδεζε ησλ ρξεζηώλ κε ην ζύζηεκα. Σπγθεθξηκέλα, κέζσ ηνπ γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο
έλαο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα δειώλεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πξνηηκήζεηο απηέο γηα
λα ζπλζέηεη εξσηήκαηα, λα ηα εθηειεί θαη λα ιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο. Αληίζηνηρα,
ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κπνξεί λα ξπζκίδεη δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ.
ηνλ αιγόξηζκν απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη) θαη λα πξνζζέηεη επηπιένλ ζπλαξηήζεηο θαηάηαμεο
θαη ζπλάζξνηζεο (library ranking/aggregation functions). Δπηπιένλ, ζα πινπνηεζεί έλα ππνζύζηεκα
γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ρξεζηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε επίπεδν ρξήζηε (user evaluation module).
Σπγθεθξηκέλα, ην ππνζύζηεκα απηό ζα θαηαγξάθεη ηα εξσηήκαηα ησλ ρξεζηώλ ζηε βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα επηθνηλσλεί κε ην γξαθηθό πεξηβάιινλ, ώζηε λα δίλεη ηε
δπλαηόηεηα ζηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο λα βαζκνινγνύλ ηηο απαληήζεηο πνπ ηνπο έδσζε ην ζύζηεκα
κε θξηηήξην ην βαζκό ζπλάθεηαο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Σηόρνο ηνπ
ππνζπζηήκαηνο απηνύ είλαη λα δηεπθνιύλεη ηε ρξήζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
εμαηνκίθεπζεο από ηνπο ρξήζηεο θαη λα εληνπίζεη ηπρόλ κε αλακελόκελε ζπκπεξηθνξά κε ζηόρν ηε
βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπ. Η ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή είλαη αλεμάξηεηε από ηηο
ππόινηπεο θαη ζα απνηειέζεη κέξνο ελόο πιήξσο ιεηηνπξγηθνύ εμαηνκηθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ην νπνίν, κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ζα επηδησρζεί λα παξνπζηαζηεί ζε δηεζλέο
ζπλέδξην βάζεσλ δεδνκέλσλ.

ΥΡΗΙΜΟΙ ΤΝΓΔΜΟΙ/ΑΝΑΦΟΡΔ:
[1] Koutrika, G. and Ioannidis, Y. Personalization of Queries in Database Systems, ICDE 2004
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ΔΞΑΣΟΜΙΚΔΤΜΔΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
ΤΠΟΤΣΗΜΑ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΧΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Σάσορ Απβανίτηρ, 210 772 1402, anarv –at- dblab –dot- ntua -dot- gr

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Σηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε πινπνίεζε ελόο ππνζπζηήκαηνο αλάιπζεο
εξσηεκάησλ (query parser) κε πξνηηκήζεηο γηα έλα εμαηνκηθεπκέλν Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ
Γεδνκέλσλ.
ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ: 1-2
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: Αλνηθηή (ζα θαζνξηζηεί από ηνπο ππνςεθίνπο), SQL/pgSQL
ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Παξαπέκπνπκε ζην εηζαγσγηθό ζεκείσκα γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε
ηε ρξεζηκόηεηα θαη αξρηηεθηνληθή ελόο εμαηνκηθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βάζεσλ
δεδνκέλσλ. Η ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εζηηάδεη ζηελ πινπνίεζε ελόο ππνζπζηήκαηνο
ζπληαθηηθήο αλάιπζεο εξσηεκάησλ (query parser). Σπγθεθξηκέλα, ζα νξηζηεί ε Preference-SQL ε
νπνία ζα ελζσκαηώλεη ηνπο λένπο ηειεζηέο πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ νξηζηεί ζην [1] ζηε standard SQL.
Δπηπιένλ, ζα πινπνηεζεί έλαο πιήξσο ιεηηνπξγηθόο query parser ν νπνίνο ζα ιακβάλεη σο είζνδν
έλα εξώηεκα ζε κνξθή Preference-SQL, ζα ην αλαιύεη ζπληαθηηθά θαη ζα θαηαζθεπάδεη έλα πιάλν
εθηέιεζεο ηεο εξώηεζεο. Η ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή είλαη αλεμάξηεηε από ηηο ππόινηπεο θαη ζα
απνηειέζεη κέξνο ελόο πιήξσο ιεηηνπξγηθνύ εμαηνκηθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ
ην νπνίν, κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ζα επηδησρζεί λα παξνπζηαζηεί ζε δηεζλέο ζπλέδξην βάζεσλ
δεδνκέλσλ.

ΥΡΗΙΜΟΙ ΤΝΓΔΜΟΙ/ΑΝΑΦΟΡΔ:
[1] Koutrika, G. and Ioannidis, Y. Personalization of Queries in Database Systems, ICDE 2004
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Δξγ. Σπζηεκάησλ Βάζεσλ Γλώζεσλ & Γεδνκέλσλ

ΔΞΑΣΟΜΙΚΔΤΜΔΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
ΤΠΟΤΣΗΜΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΡΧΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Σάσορ Απβανίτηρ, 210 772 1402, anarv –at- dblab –dot- ntua -dot- gr

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Σηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε πινπνίεζε ελόο ππνζπζηήκαηνο
ζρεδηαζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο εξσηεκάησλ (query planner/optimizer) γηα έλα εμαηνκηθεπκέλν
Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ.
ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ: 1-2
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: Java, SQL/pgSQL
ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Παξαπέκπνπκε ζην εηζαγσγηθό ζεκείσκα γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε
ηε ρξεζηκόηεηα θαη αξρηηεθηνληθή ελόο εμαηνκηθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βάζεσλ
δεδνκέλσλ. Η ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εζηηάδεη ζηελ επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο βειηηζηνπνηεηή
εξσηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο (query planner/optimizer). Σπγθεθξηκέλα, o query planner ζα ιακβάλεη
σο είζνδν ην πιάλν εθηέιεζεο πνπ παξάγεη ν query parser θαη ζα εθηειεί αλαδήηεζε ηνπ βέιηηζηνπ
πιάλνπ εθηέιεζεο ηεο εξώηεζεο ζηνλ ρώξν ησλ πηζαλώλ πιάλσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο
κεηαζρεκαηηζκνύο ηζνδπλακίαο πνπ έρνπλ νξηζηεί ζην [1]. Θα δηεξεπλεζνύλ δηάθνξεο επηινγέο
πινπνίεζεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ (α) βειηηζηνπνηήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε θαλόλεο (rule-based), (β)
βειηηζηνπνηήζεηο βαζηζκέλεο ζην θόζηνο (cost-based) θαζώο θαη (γ) πβξηδηθέο πξνζεγγίζεηο. Η
ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή είλαη αλεμάξηεηε από ηηο ππόινηπεο θαη ζα απνηειέζεη κέξνο ελόο
πιήξσο ιεηηνπξγηθνύ εμαηνκηθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ην νπνίν, κε ηελ
νινθιήξσζή ηνπ, ζα επηδησρζεί λα παξνπζηαζηεί ζε δηεζλέο ζπλέδξην βάζεσλ δεδνκέλσλ.
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