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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
Είναι γεγονός ότι στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, ο όγκος των ψηφιακών 

πληροφοριών τείνει ολοένα και αυξανόμενος. Ο μέσος άνθρωπος/χρήστης έρχεται 
καθημερινά αντιμέτωπος με ένα «ψηφιακό χάος», είτε αυτό αφορά την εργασία του 

είτε την ψυχαγωγία του. Στο πλαίσιο 
ενός τέτοιου περιβάλλοντος ο χρήστης 
«βομβαρδίζεται» καθημερινά από 
ψηφιακό πολυμεσικό περιεχόμενο: 
ψηφιακές φωτογραφίες, σελίδες 
υπερκειμένου (hypertext), blogs, 
forum, MMS, ψηφιακές ταινίες και 
σειρές, μέχρι πολύπλοκα 
αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα δύο ή 
περισσοτέρων διαστάσεων (3D).  
Εν έτη 2010, το πολυδύναμο αυτό 

ψηφιακό υλικό αλληλεπιδρά με μια πληθώρα συσκευών χρήστη (όπως λ.χ. Η/Υ, 
smart phones, set-top-boxes, TVs, κ.α.), οι οποίες αποτελούν πλέον μικρούς 
υπολογιστές και είναι ικανές για την αναπαραγωγή, αποθήκευση και επεξεργασία του 
πολυμεσικού αυτού περιεχομένου. Καθώς το τελευταίο αυτό περιεχόμενο 
συνοδεύεται σχεδόν πάντα από επιπρόσθετες πληροφορίες κειμένου που το 
εμπλουτίζουν και το κάνουν πιο φιλικό προς τον εκάστοτε χρήστη του (όπως π.χ. 
γίνεται με την προσθήκη tags στις φωτογραφίες), η σχετική ερευνητική κοινότητα 
επενδύει συνεχώς στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν τεχνικές 
ανάλυσης και αξιοποίησης αυτών των συνοδευτικών πληροφοριών σε πραγματικό ή 
μη χρόνο. 
Στο παραπάνω πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη και την ίδια τη μορφή αυτών των 

δεδομένων κειμένου, καθίσταται σαφές ότι απαιτείται η εφαρμογή προηγμένων 
μεθόδων πληροφορικής για την ανάλυση και κυρίως τον αποδοτικό συνδυασμό τους 
με το υπόλοιπο πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο). Έτσι, στο πλαίσιο της 
παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα πρέπει να μελετηθούν αναλυτικά τα στάδια της 
ανάλυσης δεδομένων κειμένου και να υλοποιηθούν μέρος ή όλα από τα παρακάτω:  

§ Μελέτη της κλασικής βιβλιογραφίας του χώρου και των σύγχρονων τεχνικών 
ανάλυσης, σύγκρισης και κατηγοριοποίησης δεδομένων κειμένου. 

§ Ανάπτυξη και υλοποίηση (π.χ. Java) τεχνικών προ-επεξεργασίας των δεδομένων. 
§ Μελέτη μεθόδων επιλογής χαρακτηριστικών και μείωσης των διαστάσεων των 
δεδομένων. 

§ Ανάπτυξη και υλοποίηση (π.χ. Java) σχετικών αλγορίθμων μηχανικής μάθησης 
για αποδοτική εξαγωγή γνώσης από τα δεδομένα.  

Προαπαιτούμενα 
Καλή γνώση προγραμματισμού, Java ή C++/C# 

Επιθυμητή γνώση 
Android OS, iPhone OS, Γνώση τεχνολογιών web 
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