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Θέμα: Δηζήγεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ηίηιν:
«Διαδπαζηική διαδικηςακή πλαηθόπμα για εθαπμογή ηεσνικών εξόπςξηρ δεδομένων
ζε σπονοζειπέρ »
« Interactive web platform for applying data mining techniques in time series»
Σςνοπηική πεπιγπαθή-Σηόσοι
 Μειέηε θαη εμνηθείωζε κε ηηο ηερληθέο εμόξπμεο δεδνκέλωλ.
 Μειέηε θαη εμνηθείωζε κε ηηο ρξνλνζεηξέο θαη ηα κέηξα πνπ ππνινγίδνληαη θαη
εθηηκώληαη ζε απηέο.
 Υινπνίεζε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο κε πξόζβαζε ζε βάζεηο ρξνλνζεηξώλ. )
 Υινπνίεζε δηαδξαζηηθήο δηεπαθήο γηα ππνινγηζκό κέηξωλ ζηηο ρξνλνζεηξέο .
 Υινπνίεζε δηαδξαζηηθήο δηεπαθήο γηα επηινγή αιγνξίζκωλ εμόξπμεο δεδνκέλωλ
(όπωο ζπζηαδνπνίεζε, θαηεγνξηνπνίεζε θά.) θαη ηωλ παξακέηξωλ ηνπο.
Η πινπνίεζε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ζα γίλεη κε PHP θαη Mysql ή θαη κε ηε βνήζεηα
ελόο MVC ή CMS πεξηβάιινληνο. Οη αιγόξηζκνη εμόξπμεο δεδνκέλωλ ζα εθηεινύληαη ζε
Matlab. Θα δίλεηαη ζην ρξήζηε ε δπλαηόηεηα γξαθηθήο απεηθόληζεο ηωλ απνηειεζκάηωλ.
Ενδεσόμενα πποαπαιηούμενα μαθήμαηα ή ειδικέρ γνώζειρ ή κλίζειρ ηος ζποςδαζηή
Βάζεηο Ι, Δηδηθά ζέκαηα ΒΓ, Πξνγξακκαηηζηηθέο Δθαξκνγέο ζην Γηαδίθηπν, Τερλνινγία
Λνγηζκηθνύ, Αλαγλώξηζε Πξνηύπωλ
Παπαδοηέα
Τα παξαδνηέα ζα είλαη ε εθαξκνγή θαη ην βηβιίν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο
Οθέλη για ηον ζποςδαζηή, ηο ημήμα, ηπίηοςρ
Τν όθεινο ηνπ ζπνπδαζηή πξνέξρεηαη από ηελ εκβάζπλζε ηνπ ζε ηερληθέο εμόξπμεο
γλώζεο από βάζεηο δεδνκέλωλ θαη ζηελ πινπνίεζε αιγνξίζκωλ.
Απαιηούμενορ εξοπλιζμόρ: Matlab, RDBMS, CMS
Πλήθορ Σποςδαζηών:
1-2
Βιβλιογπαθία
 P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison
Wesley, 2006
 https://www.mathworks.com/support/learn-with-matlab-tutorials.html
 http://php.net/manual/en/intro-whatis.php
 https://www.tutorialspoint.com/joomla/
 https://laravel.com/
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Θέμα: Δηζήγεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ηίηιν:
«Web-based λογιςμικό προπονητικήσ διαχείριςησ ομαδικών αθλημάτων. Ver. 2.0»
“A web-based application for team sports coaching. Version 2.0”
Σκοπόρ ηηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ
Σθνπόο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ε επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο πνπ αθνξά ηελ παξνρή
εξγαιείωλ πξνπνλεηηθήο δηαρείξηζεο νκαδηθώλ αζιεκάηωλ. Σηελ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο
απηήο ζα γίλεηαη ε αμηνιόγεζε ηεο πνξείαο ηωλ αζιεηώλ αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ
αγωλίδνληαη θαη ηελ εύξεζε ηνπ βέιηηζηνπ ζπλδπαζκνύ παηθηώλ βαζηζκέλε ζηελ
βαζκνινγία αμηνιόγεζεο ηνπο αλά ζέζε.
Μέζα από ηε δηαρείξηζε ηωλ δεδνκέλωλ ζα κπνξεί λα γίλεηαη ζύλζεζε ηεο νκάδαο κε
ζπλδπαζκνύο παηρηώλ ώζηε λα πξνθύπηεη ε κέγηζηε δπλαηή απόδνζε ηεο ηειηθήο επηινγήο
ηωλ παηρηώλ.
Θα γίλνπλ επεθηάζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ έηη ώζηε λα γίλεηαη:
 Βειηίωζε ηεο θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλωλ.
 Δπθνιόηεξε Γηαρείξηζε ηωλ δεδνκέλωλ ηωλ αζιεηώλ θαη ηεο απόδνζεο ηνπ αλά παηρλίδη
 Δξγνλνκηθή δηαδηθαζία γηα επηινγή παηρηώλ αλά ζέζε γηα ζύλζεζε νκάδαο
 Δθαξκνγή αιγνξίζκνπ βειηηζηνπνίεζεο γηα εύξεζε ηνπ βέιηηζηνπ ζπλδπαζκνύ
παηθηώλ γηα ηε ζύλζεζε ηεο νκάδαο
 Βειηίωζε ηωλ Δθηππώζεωλ
 Βειηίωζε ηωλ Σηαηηζηηθώλ κε πίλαθεο θαη γξαθήκαηα

Ενδεσόμενα πποαπαιηούμενα μαθήμαηα ή ειδικέρ γνώζειρ ή κλίζειρ ηος ζποςδαζηή
Βάζεηο Ι, Δηδηθά ζέκαηα ΒΓ, όια ηα καζήκαηα Πξνγξακκαηηζκνύ, Πξνγξακκαηηζηηθέο
Δθαξκνγέο ζην Γηαδίθηπν, Τερλνινγία Λνγηζκηθνύ.
Παπαδοηέα
Τα παξαδνηέα ζα είλαη ην ζρεηηθό ινγηζκηθό θαη ην βηβιίν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο
Οθέλη για ηον ζποςδαζηή, ηο ημήμα, ηπίηοςρ
Τν όθεινο ηνπ ζπνπδαζηή πξνέξρεηαη από ηελ πξνγξακκαηηζηηθή εκπεηξία.
Απαιηούμενορ εξοπλιζμόρ: MySQL, PHP ή Java ή Visual C++ ή Access
Πλήθορ Σποςδαζηών:
Ένας έως Δύο
Βιβλιογπαθία

http://php.net/manual/en/book.mysql.php

https://developers.google.com/appengine/docs/whatisgoogleappengine

http://us3.php.net/tut.php
 https://laravel.com/

