
Θέµατα για πτυχιακές εργασίες

Θέμα ∆ιπλωματικής Περιγραφή ∆ιπλωματικής Παραδοτέα Απαραίτητες 
γνώσεις

Αντικατάσταση 
συστήματος διαχείρισης 
δεδομένων στο MISP

Το Misp είναι μια πλατφόρμα ανοικτού κώδικα που 
αναλαμβάνει την διαχείριση, την αποθήκευση και τον 
διαμοιρασμό κυβερνο-απειλών. Στο πυρήνα του Misp 
υπάρχει το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων 
MySQL. ∆υστυχώς οι η MySQL σε αρκετές περιπτώσεις 
δεν επαρκεί για να χειριστεί τον όγκο των πληροφοριών 
που αποθηκεύονται. Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής 
εργασίας είναι η αντικατάσταση την MySQL με ένα πιο 
αποδοτικό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και 
η πειραματική αξιολόγηση του αποτελέσματος σε 
συνθήκες πραγματικής λειτουργίας.

Σύστημα 
και έντυπη 
εργασία

PHP, συστήματα 
διαχείρισης 
βάσεων 
δεδομένων

Σύστημα αποδοτικής 
ενημέρωσης κυβερνο-
απειλών  

Στις μέρες μας, πληροφορίες για κυβερνο-απειλές 
συγκεντρώνονται συνεχώς από μια μεγάλη ποικιλία 
πηγών, αναλύονται (αυτόματα ή από ειδικούς) και 
αποθηκεύονται σε κατάλληλα συστήματα. 
Χρησιμοποιώντας τα συστήματα αυτά οι χρήστες 
μπορούν να ανακτήσουν πληροφορίες για λεπτομέρειες 
για κυβερνο-απειλές. Πιο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 
συστήματα που υποστηρίζουν την σύγχρονη 
ενημέρωση των χρηστών τους. Σε αυτά τα συστήματα οι 
χρήστες εγγράφονται καθορίζοντας τα ενδιαφέροντά 
τους και ενημερώνονται από το σύστημα οποτεδήποτε 
εισαχθεί πληροφορία σχετική με τα ενδιαφέροντά τους. 
Ο σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση των 
συστημάτων που παρέχουν αυτή τη λειτουργικότητα, η 
ανάλυση των δυνατοτήτων τους και η μελέτη των 
πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων και των 
περιορισμών τους.

Σύστημα 
και έντυπη 
εργασία

Python, MariaDB, 
PostgreSQL

Συλλογή πληροφοριών για 
συσκευές Internet of Things

Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι η ανάπτυξη 
μια εφαρμογής συλλογής δεδομένων από το διαδίκτυο 
(web crawler) για την ανεύρεση πληροφοριών για 
συσκευές Internet of Things (IoT). Η αναζήτηση θα γίνει 
στο διαδίκτυο (clear web), στο υπόβαθρο του διαδικτύου 
(deep web) και στο κρυφό διαδίκτυο (dark web). Οι 
τελευταίες δύο περιπτώσεις είναι ιδιαιτέρως σημαντικές 
καθώς η συλλογή δεν μπορεί να γίνει εξ ολοκλήρου 
αυτόματα και απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση.

Σύστημα 
και έντυπη 
εργασία

C++, Python

Αποδοτική διαχείριση 
συσχετίσεων κυβερνο-
απειλών

Στις μέρες μας, πληροφορίες για κυβερνο-απειλές 
συγκεντρώνονται συνεχώς από μια μεγάλη ποικιλία 
πηγών, αναλύονται (αυτόματα ή από ειδικούς) και 
αποθηκεύονται σε κατάλληλα συστήματα όπως για 
παράδειγμα το MiSP. Η εργασία αυτή θα επικεντρώσει 
το ενδιαφέρον της στην αναζήτηση και αποθήκευση 
των συσχετισμών μεταξύ των διάφορων κυβερνο-
απειλών. Οι συσχετισμοί αυτοί σχηματίζουν ένα γράφο 
με κόμβους τις απειλές και ακμές τις συσχετίσεις τους. 
Τα υπάρχοντα συστήματα (τόσο το MiSP όσο και άλλα) 
αποθηκεύουν τον εν λόγω γράφο χρησιμοποιώντας 
παραδοσιακές σχεσιακές μεθόδους. Οι παραπάνω 
τεχνικές εμφανίζουν όμως σημαντικά μειονεκτήματα 
οπότε με την παρούσα εργασία θέλουμε να εξετάσουμε 
πιο σύγχρονες μεθόδους και συστήματα που 
εξειδικεύονται στην αποθήκευση δεδομένων γράφων 
(όπως για παράδειγμα τα Neo4j, ArangoDB, Virtuoso, 
Dgraph).

Σύστημα 
και έντυπη 
εργασία

MySQL, Neo4j, 
ArangoDB
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Σύστημα συλλογής, 
διαχείρισης και 
επεξεργασίας 
μετεωρολογικών 
δεδομένων

Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι υλοποίηση 
συστήματος για την συλλογή, την διαχείριση και 
επεξεργασίας μετεωρολογικών δεδομένων. Το σύστημα 
θα συγκεντρώνει στοιχεία από μετεωρολογικούς 
σταθμούς του εργαστηρίου που θα είναι 
εγκαταστημένοι στην περιοχή της Τρίπολης αλλά και 
από μετεωρολογικούς σταθμούς άλλων ιδρυμάτων που 
διατίθενται μέσω του διαδικτύου. Κατόπιν το σύστημα 
θα οργανώνει και θα αποθηκεύει την διαθέσιμη 
πληροφορία και θα είναι σε θέση να απαντά αποδοτικά 
περίπλοκα συνδυαστικά ερωτήματα.

Σύστημα 
και έντυπη 
εργασία

Python, PHP, 
PostgreSQL

∆εικτοδότηση 
γεωχρονικών σειρών 
δεδομένων σε δίσκο

Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι η πειραματική 
αξιολόγηση ενός υβριδικού δείκτη που χρησιμοποιείται 
για την αποτίμηση γεωχρονικών σειρών δεδομένων. 
Στη πτυχιακή περιλαμβάνεται η μετασχηματισμός του 
δείκτη ώστε να υποστηρίζει αποθήκευση των φύλλων 
του στο δίσκο. Εκεί τα δεδομένα μπορούν να 
αποθηκευτούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους: ως 
απλά δυαδικά αρχεία, σε ένα σύστημα σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων ή σε ένα σύστημα αποθήκευση 
κολόνων (column store). Ο σκοπός της εργασίας είναι η 
πειραματική μελέτη και αξιολόγηση των παραπάνω 
εναλλακτικών.

Σύστημα 
και έντυπη 
εργασία

java, javascript, 
PHP, python

Οπτικοποίηση 
γεωχρονικών σειρών 
δεδομένων

Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι η δημιουργία 
διαδραστικής εφαρμογής για την οπτικοποίηση 
γεωχρονικών σειρών δεδομένων. Η εφαρμογή θα 
χρησιμοποιεί υβριδικούς δείκτες που υπολογίζουν 
χωρικές αλλά και χρονικές συνόψεις. Οι παραπάνω 
συνόψεις θα χρησιμοποιηθούν για να παραχθούν 
οπτικοποιήσεις σε χάρτες που θα επιτρέπουν στους 
χρήστες να επεξεργαστούν τα δεδομένα και στα δύο 
πεδία τους.  

Σύστημα 
και έντυπη 
εργασία

java, python
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