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Ιστοχώρος  SMAP Initiative 
 

Περιγραφή 

Το ΓΑΒ LAB συμμετέχει στο SMAP (Semantic and Social Media Adaptation and Personalization) 

Initiative [1] που, μεταξύ άλλων,  διοργανώνει το ομώνυμο συνέδριο από το 2006 [2]. 

Έως τώρα κάθε έτος αναπτύσσεται νέος και ανεξάρτητος κόμβος για το ετήσιο workshop, ο 

οποίο διατηρείται από τους τοπικούς διοργανωτές για κάποιο διάστημα έως ότου τελικά ε-

γκαταλειφθεί. Παράλληλα, υπάρχει μια πρωτόλεια μορφή κόμβου στον οποίο γίνεται προ-

σπάθεια συλλογής των διαφορετικών προϊόντων του initiative, όπως βιβλία, περιοδικά κλπ. 

Αυτό φυσικά δεν συνεισφέρει στη διατήρηση της ιστορίας του initiative και στην αξιοποίησή 

της για περεταίρω ανάπτυξη. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη του νέου ιστοχώρου του 

SMAP Initiative,  ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν τόσο το Initiative 

συνολικά, όσο και τα επιμέρους συνέδρια που έχει οργανώσει στο παρελθόν και θα οργανώ-

σει στο μέλλον. 

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της πτυχιακής είναι ένα ημερολογιακό έτος. 

Παραδοτέα 

• Λειτουργικός ιστοχώρος, με ενημερωμένο περιεχόμενο 

• Αναφορά πτυχιακής εργασίας (σε LaTeX) 

Απαραίτητες και επιθυμητές γνώσεις 

Η εμπειρία σε ανάπτυξη δυναμικών διαδικτυακών εφαρμογών είναι απαραίτητη για την α-

νάληψη της εργασίας. Η ικανότητα συγγραφής απλού και κατανοητού κειμένου θα βοηθήσει 

σημαντικά. 

Πλήθος φοιτητών 

1 ή 2 άτομα. Η ακριβής έκταση της εργασίας θα είναι ανάλογη του αριθμού των φοιτητών 

που θα την αναλάβουν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση δύο ατόμων στην εργασία θα περιλαμ-

βάνεται και στατιστική επεξεργασία του ιστορικού του SMAP Workshop (κατάλογος συμμε-

τεχόντων, κατανομή συμμετεχόντων σε χώρες, αναφορές εργασιών) 

Βιβλιογραφία και αναφορές 

[1] SMAP Initiative, https://sites.google.com/site/groupsmap/ 

[2] SMAP Workshops, https://sites.google.com/site/groupsmap/workshops 

Επιβλέποντες 

Μανόλης Γουάλλες (wallace@uop.gr) και Βασίλης Πουλόπουλος (vacilos@uop.gr). Προτείνε-

ται η επαφή με τους επιβλέποντες πριν δηλώσετε το παρόν θέμα, ώστε να σας είναι ξεκά-

θαρη η ακριβής έκταση της εργασίας και οι απαιτήσεις της. 


