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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σηόρνο ηεο πξνηεηλόκελεο δηπισκαηηθήο είλαη ε πινπνίεζε θαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε
κεζόδσλ ιήςεο απόθαζεο κε πνιιαπιά θξηηήξηα (multi-criteria decision making) κέζσ εξσηεκάησλ
θνξπθνγξακκήο (skyline queries).
ΑΣΟΜΑ: 1
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: C/C++
ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σε αξθεηέο ζύγρξνλεο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ιήςε
επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεσλ, ηελ αλάιπζε αγνξώλ θαη ην marketing, ηελ επηινγή ρώξσλ επέθηαζεο
αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ (spatial planning) θ.α., απαηηείηαη ε ιήςε απνθάζεσλ βαζηζκέλσλ ζε
πνιιαπιά θξηηήξηα (multi-criteria decision making). Απηέο νη εθαξκνγέο απαηηνύλ επεμεξγαζία
κεγάισλ όγθσλ δεδνκέλσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από πνιιέο δηαζηάζεηο (multi-dimensional data) γηα
ηελ εύξεζε δεδνκέλσλ πνπ ηθαλνπνηνύλ θαηά ην δπλαηόλ ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί.
Μηα ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη δηαδεδνκέλε θαηεγνξία εξσηεκάησλ πνπ ηίζεληαη ζε πνιπδηάζηαηα
δεδνκέλα είλαη ηα ιεγόκελα ερωτήματα κορσφογραμμής (skyline queries). Τα εξσηήκαηα
θνξπθνγξακκήο αλαδεηνύλ εθείλεο ηηο πιεηάδεο κηαο ζρέζεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη θάπνηα άιιε
πιεηάδα πνπ είλαη θαιύηεξε από απηέο ζε όιεο ηηο δηαζηάζεηο-γλσξίζκαηα, ή όπσο ζπλεζίδεηαη λα
ιέγεηαη δελ θπξηαξρεί (dominates) πάλσ ζηηο πξώηεο.
Γηα παξάδεηγκα αο θαληαζηνύκε έλαλ ηαμηδηώηε πνπ αλαδεηά έλα μελνδνρείν ζε έλαλ παξαζαιάζζην
πξννξηζκό. Δίλαη ινγηθό όηη ζα πξνηηκήζεη μελνδνρεία όζν ην δπλαηό πην θνληά ζηε ζάιαζζα, κε
όζν ην δπλαηό θαιύηεξεο ηηκέο θαη ηηο πεξηζζόηεξεο αλέζεηο. Γειαδή πξέπεη λα ιάβεη κηα απόθαζε
βαζηζκέλνο ζε έλα ζύλνιν παξακέηξσλ πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε απόζηαζε από ηε
ζάιαζζα, ε ηηκή ηνπ δσκαηίνπ θαη ε θαηεγνξία ηνπ μελνδνρείνπ. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, δπζηπρώο,
ζπλήζσο ηα θξηηήξηα απηά είλαη αληηθαηηθά κεηαμύ ηνπο θαη, έηζη, θαιύηεξα ή πην θνληηλά ζηε
ζάιαζζα μελνδνρεία ζα είλαη ζπλήζσο θαη αθξηβόηεξα. Γηα λα βνεζεζεί ν ηαμηδηώηεο ζηελ απόθαζή
ηνπ, ζα ήηαλ ρξήζηκν αξρηθά λα θηιηξάξνπκε κόλν όζα από ηα μελνδνρεία δελ είλαη ρεηξόηεξα από
θάπνην άιιν ζε όιεο ηηο δηαζηάζεηο, δειαδή απηά γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη θάπνην άιιν δηαζέζηκν
μελνδνρείν κε θαιύηεξεο ηηκέο, πεξηζζόηεξεο αλέζεηο θαη λα βξίζθεηαη ηαπηόρξνλα πην θνληά ζηε
ζάιαζζα. Σηε ζπλέρεηα, ν ηαμηδηώηεο, βαζηζκέλνο ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο (π.ρ. αλ ηνλ
ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν ε ζέζε, νη ηηκέο ή νη αλέζεηο ηνπ μελνδνρείνπ) κπνξεί λα θάλεη ηελ ηειηθή
ηνπ επηινγή.
Σηόρνο ηεο πξνηεηλόκελεο δηπισκαηηθήο είλαη ε πινπνίεζε θαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε κεζόδσλ ιήςεο
απόθαζεο κε πνιιαπιά θξηηήξηα κέζσ εξσηεκάησλ θνξπθνγξακκήο (Skyline Queries).
ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:
[1] S. Borzsonyi, D. Kossmann, and K. Stocker. "The skyline operator". In Proc. IEEE Conf. on Data
Engineering, 2001. Available at: http://www.dbis.ethz.ch/research/publications/38.pdf

