
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

Πεπιγπαθή Υπημαηοδοηούμενος Δπεςνηηικού Έπγος 

1η Πποκήπςξη Δπεςνηηικών Έπγυν ΔΛ.ΙΓ.Δ.Κ. για ηην 

ενίζσςζη ηυν Μελών ΓΔΠ και Δπεςνηηών/ηπιών και ηην 

ππομήθεια επεςνηηικού εξοπλιζμού μεγάληρ αξίαρ 
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Σίηλορ Δπεςνηηικού Έπγος: ΔΠΑΝΑΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ 

ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 

Ποζό Υπημαηοδόηηζηρ: 

169.089,14 € 

 

Γιάπκεια Υπημαηοδόηηζηρ: 

36 μήνερ 

 

Δπιζηημονικόρ Τπεύθςνορ: Αναζηάζιορ 

Γούναπηρ 

 

Φιλικόρ ππορ ηον αναγνώζηη ηίηλορ: 

DataflowOpt 

 

Δπιζηημονική Πεπιοσή: ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 

Φοπέαρ Πποέλεςζηρ και Υώπα: ΑΠΘ 

 

Φοπέαρ Τποδοσήρ: Σμήμα Πληποθοπικήρ 

 

 

Ιζηοζελίδα πποβολήρ ηος Έπγος  

https://datalab.csd.auth.gr/projects/dataflowopt/ 
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ύνοτη Δπεςνηηικού Έπγος 

 
 

Ο πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηνπ DataflowOpt είλαη λα αμηνπνηήζεη ζεκαληηθά αξρηθά απνηειέζκαηα ζηνλ 

ηνκέα ηεο βειηηζηνπνίεζεο ξνώλ δεδνκέλσλ από ηνπο εξεπλεηέο ηεο πξόηαζεο θαη λα 

αλακνξθώζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεηαη ε βειηηζηνπνίεζε ξνώλ δεδνκέλσλ, 

αληηκεησπίδνληαο ηνπο ζεκαληηθνύο πεξηνξηζκνύο, από ηνπο νπνίνπο πάζρνπλ νη ησξηλέο ιύζεηο. 

 

Ο επξύηεξνο ηερληθόο ζηόρνο είλαη λα θαηαζηεί δπλαηή ε παξνρή απηνκαηνπνηεκέλεο 

βειηηζηνπνίεζεο βάζεη θόζηνπο ζηνπο ζρεδηαζηέο κε ζθνπό ηε δηεπθόιπλζε θαη ελίζρπζε ηεο 

πηνζέηεζεο πξνεγκέλσλ ηερληθώλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ από κηα πνιύ επξύηεξε θνηλόηεηα ζηελ 

πξάμε, από ηηο ΜΜΔ έσο ηα κεγάια επηζηεκνληθά εξγαζηήξηα. 

 

Έλαο επηπξόζζεηνο ζηόρνο απηήο ηεο πξόηαζεο είλαη λα απνθεπρζεί ε εθ λένπ αλαθάιπςε ηνπ 

ηξνρνύ θαη ε παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ proof-of-concept απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηo 

ζπλδπαζκό Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ θαη ησλ κεζόδσλ δηαρείξηζεο κεγάισλ 

δεδνκέλσλ γηα επαλαζρεδηαζκό δηεξγαζηώλ κέζσ κεηαθνξάο ηερληθώλ από ηε βειηηζηνπνίεζε 

ξνώλ δεδνκέλσλ. 
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Ππυηοηςπία ηος Δπεςνηηικού Έπγος 

 
 

Τν DataflowOpt ζπλδπάδεη έλα κνλαδηθό ζύλνιν ηερληθώλ πνπ επηηπγράλνπλ: 

 

•      Δπεθηάζεηο ζε ηξέρνληεο αιγόξηζκνπο βειηηζηνπνίεζεο, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ 

απνηειεζκαηηθά ζπλδπαζηηθά. 

•      Αλάπηπμε κνληέισλ θόζηνπο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ θαιύηεξα ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο, ηελ 

θαηαλάισζε πόξσλ, ηε ξπζκναπόδνζε, ην ρξεκαηηθό θόζηνο θαη ηελ θαζπζηέξεζε  επεμεξγαζίαο 

ηόζν ζηηο ξνέο δεδνκέλσλ όζν θαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηόζν ηελ 

εθηέιεζε ξνήο όζν θαη λα θαζνδεγήζνπλ ηηο βειηηζηνπνηήζεηο. 

•      Αλάπηπμε απνηειεζκαηηθώλ εκη-απηνκαηνπνηεκέλσλ ηερληθώλ γηα ηελ απόθηεζε ησλ 

απαξαίηεησλ κεηαδεδνκέλσλ, κε έκθαζε ζην θόζηνο εξγαζίαο αλά επίθιεζε, ηελ επηιεθηηθόηεηα 

θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο εμάξηεζεο. 

•      Σπγθεθξηκέλεο απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ αμία ζπλδπαζκνύ ηεο ξνώλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο ησλ επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ κε ηξόπν πνπ απνθεύγεη ηελ επαλα-αλαθάιπςε 

ηνπ ηξνρνύ θαη δηεπξύλεη ην πεδίν ησλ πξνηάζεσλ βειηηζηνπνίεζεο ξνώλ. 

•      Δπηηπρήο εθαξκνγή ησλ ηερληθώλ ηνπ DataflowOpt ζε όιεο ηηο πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα λα απνθέξνπλ νθέιε απόδνζεο πνιιώλ παξαγόλησλ. 
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Αναμενόμενα αποηελέζμαηα & Ανηίκηςπορ ηος 

Δπεςνηηικού Έπγος 
 
 

• Νένη αιγόξηζκνη: ε πξώηε θύξηα θαηεγνξία απνηειεζκάησλ ησλ ιύζεσλ απνηειείηαη από 

αιγόξηζκνπο, νη νπνίνη ρσξίδνληαη πεξαηηέξσ ζε δύν θαηεγνξίεο. (A) Τερληθέο βειηηζηνπνίεζεο 

DAG, νη νπνίεο ζα θαιύπηνπλ ζπλδπαζκνύο πνιιαπιώλ KPI θαη ηύπσλ βειηηζηνπνίεζεο 

πνιιαπιώλ επηπέδσλ. Όιεο νη αιγνξηζκηθέο ιύζεηο ζα έρνπλ ρακειή πνιπσλπκηθή 

πνιππινθόηεηα αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκό θνξπθώλ DAG θαη ηνλ αξηζκό ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ. (Β) 

Απόθηεζε κεηαδεδνκέλσλ, ε νπνία ζηνρεύεη λα παξέρεη έλαλ ζπζηεκαηηθό ηξόπν γηα ηελ εμαγσγή 

ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ εμάξηεζεο πνπ απαηηνύληαη από ηνπο 

αιγόξηζκνπο ζην (Α). Έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ πξνηεηλόκελσλ ιύζεσλ είλαη όηη 

κεηαθέξνληαη από ηε πξνεγκέλε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ ζηε βειηηζηνπνίεζε επηρεηξεζηαθώλ 

δηαδηθαζηώλ. 

•     Πιήξεο πξσηόηππν ζπζηήκαηνο: ζηνρεύνπκε λα ελζσκαηώζνπκε ηηο ιύζεηο ζε έλα πξαγκαηηθό 

ζύζηεκα, εμεηάδνληαο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο όπσο ην Apache Storm. Τν πξσηόηππν ζα είλαη επίζεο 

αλνηρηνύ θώδηθα θαη ζα θηάζεη ζην TRL 4. 

•     Λεπηνκεξήο αμηνιόγεζε: ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ιύζεσλ ζα επαιεζεπηεί κέζσ εθηεηακέλνπ 

πεηξακαηηζκνύ, ρξεζηκνπνηώληαο θαζηεξσκέλα ζεκεία αλαθνξάο, όπσο TPC-DI, TPC-DS, BigBench 

θαη ξνέο επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ. 
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Η ζημαζία ηηρ σπημαηοδόηηζηρ 

 
 

Μέζσ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ΔΛΙΓΔΚ, 3 εξεπλεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ 

έξγνπ. Η έξεπλα πνπ πεξηγξάθεηαη δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο απηήλ ηε ρξεκαηνδόηεζε 

θαη, σο εθ ηνύηνπ, ε ρξεκαηνδόηεζε είλαη ύςηζηεο ζεκαζίαο. 
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