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Επιβλέπων Καθηγητής: Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης (leontios@auth.gr) 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν αρχικά 

μέσω e-mail με τον(ους) υπεύθυνο(ους) επικοινωνίας κάθε θέματος και να αποστείλουν 

μαζί ένα σύντομο βιογραφικό (να περιλαμβάνει μέσο όρο βαθμολογίας και σχετικά μαθήματα 

που έχετε διδαχθεί), αναφορά στα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα επιλογής για το εκάστοτε 

θέμα.  

Κατόπιν συνεννόησης, θα κανονιστεί συνάντηση για περαιτέρω πληροφορίες και συζήτηση 

πάνω στο θέμα είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε από κοντά στη: 

Μονάδα Επεξεργασίας Σήματος & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

Κτίριο Δ’, 6ος όροφος, Πτέρυγα Β’, Γραφείο 26 

Τηλ. 2310 996319 
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Θέμα 1.1.102021 Ανίχνευση διαφορών στην καρδιοαναπνευστική σύζευξη σε περιπτώσεις 

διαβήτη, υπέρτασης και καρδιαγγειακών παθήσεων μέσω ηλεκτροκαρδιογραφήματος 

(ECG) και η σχέση της με φλεγμονή και οξειδωτικό στρες 

Περιγραφή: Είναι γνωστό ότι σε παθολογικές καταστάσεις, τα φυσιολογικά συστήματα 

παρουσιάζουν αλλαγές στις πολυκλίμακες ιδιότητες (multiscale properties) των 

φυσιολογικών σημάτων. Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για το πώς οι αλλαγές στη λειτουργία 

ενός από εκ των δύο συζευγμένων φυσιολογικών συστημάτων προκαλούν αλλαγές στη 

λειτουργία του άλλου, και ειδικά στην πολυκλίμακη συμπεριφορά τους. Η αμφίδρομη 

σύζευξη (bi-directional coupling) δεν έχει διερευνηθεί εκτενώς για διαφορετικές παθολογίες, 

σε σχέση με παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αυτά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

Η φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες θεωρούνται ως η βάση των περισσότερων διεργασιών 

ασθενειών και ως εκ τούτου αυτό η εργασία στοχεύει στον εντοπισμό μιας αμφίδρομης 

καρδιο-αναπνευστικής σύζευξης σε σχέση με την παθολογία και τους βιοδείκτες φλεγμονής 

και οξειδωτικού στρες. Διατίθεται σχετική με τη ψυχοπαθολογία βάση δεδομένων με 

καταγραφές ECG. 

Αριθμός φοιτητών: 1-2 Διάρκεια: 9-12 μήνες 

Προαπαιτούμενα:  

● Εξοικείωση με προγραμματισμό σε περιβάλλον MatLab ή Python 

● Εξοικείωση με αναγνώριση προτύπων – μηχανική μάθηση 

● Επαρκής γνώση επεξεργασίας (βιοϊατρικών) σημάτων και βασικών εννοιών 

στατιστικής 

● Ενδιαφέρον ή εξοικείωση με το αντικείμενο της ψυχολογίας και ψυχιατρικής 

(ασθένειες και θεραπείες) 

Επικοινωνία με (στα Αγγλικά): Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης (leontios@auth.gr) / Herbert 

Franz Jelinek (herbert.jelinek@ku.ac.ae) 

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

Platiša MM, Radovanović NN, Kalauzi A, Milašinović G, Pavlović SU. Multiscale entropy analysis: 

Application to cardio-respiratory coupling. Entropy. 2020;22(9):1042. 

Stankovski T, Petkoski S, Raeder J, Smith AF, McClintock PVE, Stefanovska A. Alterations in the 

coupling functions between cortical and cardio-respiratory oscillations due to anaesthesia with 

propofol and sevoflurane. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, 

Physical and Engineering Sciences. 2016;374(2067):20150186. 

Udhayakumar R, Karmakar C, Li P, Wang X, Palaniswami M. Modified distribution entropy as a 

complexity measure of heart rate variability (hrv) signal. Entropy. 2020;22(10):1077. 

Bartsch RP, Liu KK, Ma QD, Ivanov PC. Three independent forms of cardio-respiratory coupling: 

Transitions across sleep stages. Comput Cardiol (2010). 2014;41:781-4. 
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Θέμα 2.1.102021: Μελέτη CovidSense / CovidShield: Η συσχέτιση της δυναμικής του 

μεσοδιαστήματος της αναπνοής (inter-breath interval dynamics) με τη δυναμική του 

καρδιακού ρυθμού (heart rate dynamics) σε ασθενείς COVID-19 και μη μετά από 

εκπαίδευση βιοανάδρασης (biofeedback) 

Περιγραφή: Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την παρακολούθηση 

της υγείας με τη χρήση φορητών αισθητήρων. Ωστόσο, πολύ λίγες δουλειές έχουν 

επικεντρωθεί σε τεχνολογίες για την παρακολούθηση της αναπνοής. Η διαθεσιμότητα ενός 

μη επεμβατικού εργαλείου όπως το έξυπνο τηλέφωνο που μπορεί να μετρά συνεχώς και 

άμεσα την αναπνοή, σε αντίθεση με την παλμική οξυμετρία, παρουσιάζει δυνητικά 

σημαντικά, πλεονεκτήματα για την καθημερινή παρακολούθηση των ασθενειών. Επιπλέον, 

ο καρδιακός ρυθμός πρέπει να ακολουθεί τον ρυθμό αναπνοής και ως εκ τούτου ο 

συσχετισμός μεταξύ των δύο μπορεί να παρέχει περαιτέρω εικόνα για την εξέλιξη 

ασθενειών, όπως η COVID-19 ή άλλες αναπνευστικές παθήσεις. Μια πρόσφατη μελέτη 

διερεύνησε τη συσχέτιση μεταξύ της δυναμικής του αναπνευστικού και του καρδιακού 

ρυθμού σε ασθενείς με επιληψία και πρότεινε ότι η μείωση του μεταβλητότητας του 

καρδιακού ρυθμού [heart rate variability (HRV)] κατά τη διάρκεια της αργής αναπνοής σε 

επιληπτικούς ασθενείς μπορεί να υποδηλώνει μειωμένη καρδιοαναπνευστική σύζευξη που 

προκαλείται από πιθανή απώλεια ευαισθησίας στο cardiovagal brainstem circuitry. Στην 

παρούσα εργασία, θα μελετηθεί περαιτέρω αυτή η συσχέτιση. Ενδεχομένως να είναι 

διαθέσιμες σχετικές βάσεις δεδομένων και καταγραφές βιοσημάτων. 

Αριθμός φοιτητών: 1 Διάρκεια: 9 - 12 μήνες 

Προαπαιτούμενα:  

● Εξοικείωση με προγραμματισμό σε περιβάλλον MatLab ή Python 

● Εξοικείωση με αναγνώριση προτύπων – μηχανική μάθηση 

● Επαρκής γνώση επεξεργασίας (βιοϊατρικών) σημάτων και βασικών εννοιών 

στατιστικής 

Επικοινωνία με (στα Αγγλικά): Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης (leontios@auth.gr) / Herbert 

Franz Jelinek (herbert.jelinek@ku.ac.ae) 

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

Szeto, H. H., Cheng, P. Y., Decena, J. A., Chen, Y., Wu, Y., and Dwyer, G. (1992). Fractal 
properties of fetal breathing dynamics. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 263, R141–
R147. 

West B. Fractal Physiology and the Fractional Calculus: A Perspective. Frontiers in Physiology. 
2010;1(12). 

Prinable J, Jones P, Boland D, McEwan A, Thamrin C. Derivation of respiratory metrics in health 
and asthma. Sensors. 2020;20(24). 

Dias SP, Silva  P, Chrysovergis I, Charisis V, Tsoumalis GI, Bampos ZN, et al. Smartphone-
based biofeedback games for shielding of immune system against COVID-19: The CovidShield 
Game Suite design approach.  9th International Conference on Software Development and 
Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion 2020. 

Tsoumalis GI, Bampos ZN, Papazoglou AC, Iakovakis D, Hadjidimitriou S, Apostolidis G, et al. 
CovidSense: A smartphone-based initiative for fighting Covid-19 spreading.  ASM2020. 9th 

about:blank
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International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility 
and Fighting Info-exclusion2020. 

 

Θέμα 3.1.102021: Παρακολούθηση συμπτωμάτων ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας 
(Multiple Sclerosis -MS) μέσω αισθητήρων έξυπνου κινητού και έξυπνου ρολογιού  

Περιγραφή: Η σκλήρυνση κατά πλάκας (MS) είναι μια ασθένεια του νευρικού συστήματος 
που επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, οδηγώντας σε συμπτώματα που 
περιλαμβάνουν: οπτικές διαταραχές, μυϊκή αδυναμία, πρόβλημα με συντονισμό και 
ισορροπία, αισθήσεις όπως μούδιασμα, τσίμπημα ή "καρφίτσες και βελόνες", 
προβλήματα σκέψης και μνήμης. Είναι μια αυτοάνοση ασθένεια και είναι προοδευτικής 
και νευροεκφυλιστικής φύσης με αποτέλεσμα οι μόνες θεραπείες να συμβάλλουν στην 
επιβραδυνση της και τον έλεγχο των συμπτωμάτων. Η χρήση έξυπνων συσκευών για την 
απομακρυσμένη παρακολούθηση συμπτωμάτων που σχετίζονται με την κινητικότητα, τη 
διάθεση και τις νοητικές ικανότητες μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη διαχείριση της 
νόσου και στον εντοπισμό των χαρακτηριστικών που θα βοηθήσουν και σε μια έγκαιρη 
διάγνωση. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναπτυχθούν αλγόριθμοι μηχανικής 
μάθησης και ανάλυσης συμπεριφορικών δεδομένων ασθενών με MS και υγιών για την 
παρακολούθηση συμπτωματολογίας. Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.  

Αριθμός φοιτητών: 1 Διάρκεια: 9-12 μήνες 

Προαπαιτούμενα:  

● Εξοικείωση με προγραμματισμό σε περιβάλλον Python 

● Εξοικείωση με αναγνώριση προτύπων – μηχανική μάθηση 

● Καλή γνώση δομημένου προγραμματισμού  

Επικοινωνία με: Αναστασία Ντράχα (antracha@auth.gr)  

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

Midaglia L, Mulero P, Montalban X, Graves J, Hauser SL, Julian L, Baker M, Schadrack J, 

Gossens C, Scotland A, Lipsmeier F, van Beek J, Bernasconi C, Belachew S, Lindemann M. 

Adherence and Satisfaction of Smartphone- and Smartwatch-Based Remote Active Testing 

and Passive Monitoring in People With Multiple Sclerosis: Nonrandomized Interventional 

Feasibility Study. J Med Internet Res. 2019 Aug 30;21(8):e14863. doi: 10.2196/14863. Erratum 

in: J Med Internet Res. 2019 Oct 8;21(10):e16287. 

Schwab, Patrick, and Walter Karlen. "A deep learning approach to diagnosing multiple sclerosis 

from smartphone data." arXiv preprint arXiv:2001.09748 (2020). 

Pratap, Abhishek, et al. "Evaluating the Utility of Smartphone-Based Sensor Assessments in 

Persons With Multiple Sclerosis in the Real-World Using an App (elevateMS): Observational, 

Prospective Pilot Digital Health Study." JMIR mHealth and uHealth 8.10 (2020): e22108 

Twose, J., et al. "Early-warning signals for disease activity in patients diagnosed with multiple 

sclerosis based on keystroke dynamics<? A3B2 show [editpick]?>." Chaos: An Interdisciplinary 

Journal of Nonlinear Science 30.11 (2020): 113133. 

van Oirschot, Pim, et al. "Symbol Digit Modalities Test Variant in a Smartphone App for Persons 

With Multiple Sclerosis: Validation Study." JMIR mHealth and uHealth 8.10 (2020): e18160. 
 

  

 

mailto:antracha@auth.gr
https://clinicaltrials.gov/ct2/bye/rQoPWwoRrXS9-i-wudNgpQDxudhWudNzlXNiZip9Ei7ym67VZRFjWgFjxg0jA6h9Ei4L3BUgWwNG0it.
https://clinicaltrials.gov/ct2/bye/rQoPWwoRrXS9-i-wudNgpQDxudhWudNzlXNiZip9Ei7ym67VZRFjWgFjxg0jA6h9Ei4L3BUgWwNG0it.
https://clinicaltrials.gov/ct2/bye/rQoPWwoRrXS9-i-wudNgpQDxudhWudNzlXNiZip9Ei7ym67VZRFjWgFjxg0jA6h9Ei4L3BUgWwNG0it.
https://clinicaltrials.gov/ct2/bye/rQoPWwoRrXS9-i-wudNgpQDxudhWudNzlXNiZip9Ei7ym67VZRFjWgFjxg0jA6h9Ei4L3BUgWwNG0it.
https://clinicaltrials.gov/ct2/bye/rQoPWwoRrXS9-i-wudNgpQDxudhWudNzlXNiZip9Ei7ym67VZRFjWgFjxg0jA6h9Ei4L3BUgWwNG0it.
https://clinicaltrials.gov/ct2/bye/rQoPWwoRrXS9-i-wudNgpQDxudhWudNzlXNiZip9Ei7ym67VZRFjWgFjxg0jA6h9Ei4L3BUgWwNG0it.
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Θέμα 4.1.102021: Αναγνώριση της όψης και εκτίμηση της ποιότητας της εικόνας σε 

δεδομένα ηχοκαρδιογραφίας 

Περιγραφή: Η ηχοκαρδιογραφία (υπερηχογράφημα της καρδιάς) είναι μια τεχνική ιατρικής 

απεικόνισης που χρησιμοποιείται για τη μελέτη της ανατομίας και της λειτουργίας της 

καρδιάς. Σε μία τυπική εξέταση, η συσκευή τοποθετείται στην επιφάνεια του θώρακα, σε 

συγκεκριμένες θέσεις και με συγκεκριμένο προσανατολισμό. Από κάθε θέση απεικονίζεται 

μια διαφορετική τομή της καρδιάς και έτσι προκύπτουν διαφορετικές όψεις, απαραίτητες για 

την τελική διάγνωση. Η ποιότητα της απεικόνισης εξαρτάται σημαντικά από την εμπειρία 

του χειριστή και το διαθέσιμο χρόνο για την εξέταση, ιδιαιτέρως σε επείγοντα περιστατικά. 

Επομένως, η αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης και ανάλυσης των εικόνων μπορεί να 

αυξήσει την ταχύτητα και την ακρίβεια της διάγνωσης. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία θα 

υλοποιηθεί ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης των διαφορετικών όψεων και εκτίμησης 

της ποιότητας των εικόνων. Θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές βαθιάς μάθησης σε υπάρχοντα 

δεδομένα ηχοκαρδιογραφίας.  

Αριθμός φοιτητών: 1 Διάρκεια: 12 μήνες 

Προαπαιτούμενα:  

● Καλή γνώση δομημένου προγραμματισμού 

● Εξοικείωση με προγραμματισμό σε περιβάλλον Python 

● Εξοικείωση με τεχνικές βαθιάς μάθησης 

Επικοινωνία με: Γιάννης Δημαρίδης (dimaridis@ece.auth.gr) 

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

Kusunose K, Haga A, Inoue M, Fukuda D, Yamada H, Sata M. Clinically Feasible and Accurate 

View Classification of Echocardiographic Images Using Deep Learning. Biomolecules. 2020 Apr 

25;10(5):665. doi: 10.3390/biom10050665. PMID: 32344829; PMCID: PMC7277840. 

Madani A, Arnaout R, Mofrad M, Arnaout R. Fast and accurate view classification of 

echocardiograms using deep learning. NPJ Digit Med. 2018;1:6. doi: 10.1038/s41746-017-0013-

1. Epub 2018 Mar 21. PMID: 30828647; PMCID: PMC6395045. 

Zhang J, Gajjala S, Agrawal P, Tison GH, Hallock LA, Beussink-Nelson L, Lassen MH, Fan E, 

Aras MA, Jordan C, Fleischmann KE, Melisko M, Qasim A, Shah SJ, Bajcsy R, Deo RC. Fully 

Automated Echocardiogram Interpretation in Clinical Practice. Circulation. 2018 Oct 

16;138(16):1623-1635. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.034338. PMID: 30354459; 

PMCID: PMC6200386. 

 

 

 

  

mailto:dimaridis@ece.auth.gr


   
 

 
SPBTU – ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ Οκτώβριος 2021  6/13 

 

Θέμα 5.1.102021: Ανάλυση της καταπόνησης και των χαρακτηριστικών της κίνησης 

του μυοκαρδίου σε δεδομένα ηχοκαρδιογραφίας 

Περιγραφή: Η ηχοκαρδιογραφία (υπερηχογράφημα της καρδιάς) είναι μια τεχνική 

ιατρικής απεικόνισης που χρησιμοποιείται για τη μελέτη της ανατομίας και της 

λειτουργίας της καρδιάς. Υψηλό διαγνωστικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συστολική 

λειτουργία της αριστερής κοιλίας καθώς σχετίζεται με μεγάλο εύρος παθήσεων. Ένας 

σημαντικός δείκτης της συστολικής λειτουργίας είναι η διαμήκης καταπόνηση 

(longitudinal strain), που εκφράζει τη σχετική μεταβολή του (ολικού ή κατά τμήματα) 

μήκους του μυοκαρδίου κατά τη συστολή και τη διαστολή. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

επίσης άλλα χαρακτηριστικά, όπως ο συγχρονισμός της κίνησης στα διάφορα τμήματα 

του μυοκαρδίου. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, θα αναπτυχθούν αλγόριθμοι για τον 

εντοπισμό (segmentation), την παρακολούθηση (tracking), και την ανάλυση της 

καταπόνησης και άλλων χαρακτηριστικών της κίνησης του μυοκαρδίου σε υπάρχοντα 

δεδομένα ηχοκαρδιογραφίας.  

Αριθμός φοιτητών: 1 Διάρκεια: 12 Μήνες 

Προαπαιτούμενα:  

● Καλή γνώση δομημένου προγραμματισμού 

● Εξοικείωση με προγραμματισμό σε περιβάλλον Python 

● Εξοικείωση με τεχνικές βαθιάς μάθησης και επεξεργασίας εικόνας 

Επικοινωνία με: Γιάννης Δημαρίδης (dimaridis@ece.auth.gr) 

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

Abou R, van der Bijl P, Bax JJ, Delgado V. Global longitudinal strain: clinical use and 

prognostic implications in contemporary practice. Heart. 2020 Sep;106(18):1438-1444. doi: 

10.1136/heartjnl-2019-316215. Epub 2020 May 13. PMID: 32404401. 

Duchateau N, King AP, De Craene M. Machine Learning Approaches for Myocardial Motion 

and Deformation Analysis. Front Cardiovasc Med. 2020 Jan 9;6:190. doi: 

10.3389/fcvm.2019.00190. PMID: 31998756; PMCID: PMC6962100. 

Ostvik A, Salte IM, Smistad E, Nguyen TM, Melichova D, Brunvand H, Haugaa K, Edvardsen 

T, Grenne B, Lovstakken L. Myocardial function imaging in echocardiography using deep 

learning. IEEE Trans Med Imaging. 2021 Jan 25;PP. doi: 10.1109/TMI.2021.3054566. Epub 

ahead of print. PMID: 33493114. 
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Θέμα 6.1.102021: Εντοπισμός (segmentation) της αριστερής κοιλίας της καρδιάς σε 

ετερογενή δεδομένα ηχοκαρδιογραφίας 

Περιγραφή: Η ηχοκαρδιογραφία (υπερηχογράφημα της καρδιάς) είναι μια τεχνική 

ιατρικής απεικόνισης που χρησιμοποιείται για τη μελέτη της ανατομίας και της 

λειτουργίας της καρδιάς. Σημαντικό πρώτο βήμα για την ανάπτυξη αυτόματων 

διαγνωστικών εργαλείων είναι ο εντοπισμός της περιοχής που αντιστοιχεί στην 

αριστερή κοιλία της καρδιάς, καθώς η λειτουργία της τελευταίας παρουσιάζει 

διαγνωστικό ενδιαφέρον. Τεχνικές εντοπισμού μέσω βαθιάς μάθησης (deep learning) 

έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία, ωστόσο παραμένει το πρόβλημα της γενίκευσης σε 

δεδομένα από ετερογενείς πηγές: ένα μοντέλο εντοπισμού που έχει εκπαιδευθεί και 

εντοπίζει άριστα την αριστερή κοιλία σε εικόνες μιας συγκεκριμένης συσκευής 

(υπερηχογράφου), δε λειτουργεί ικανοποιητικά όταν δοκιμάζεται σε εικόνες που 

προέρχονται από διαφορετική συσκευή. Αυτό οφείλεται κυρίως σε διαφορές στη δομή, 

την υφή και τα χαρακτηριστικά φωτεινότητας μεταξύ των εικόνων, και περιορίζει 

σημαντικά την εφαρμοσιμότητα του μοντέλου στην πράξη. Σε αυτή τη διπλωματική 

εργασία θα αναπτυχθούν μοντέλα εντοπισμού της αριστερής κοιλίας, με έμφαση στην 

αντιμετώπιση του προαναφερθέντος προβλήματος, αξιοποιώντας τεχνικές 

προσαρμογής πεδίου (domain adaptation techniques). 

Αριθμός φοιτητών: 1 Διάρκεια: 12 Μήνες 

Προαπαιτούμενα:  

● Καλή γνώση δομημένου προγραμματισμού 

● Εξοικείωση με προγραμματισμό σε περιβάλλον Python 

● Εμπειρία σε εφαρμογές βαθιάς μάθησης σε απεικονιστικά δεδομένα 

Επικοινωνία με: Γιάννης Δημαρίδης (dimaridis@ece.auth.gr) 

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

Dou, Qi & Ouyang, Cheng & Chen, Cheng & Chen, Hao & Glocker, Ben & Zhuang, Xiahai 

& Heng, Pheng. (2019). PnP-AdaNet: Plug-and-Play Adversarial Domain Adaptation 

Network at Unpaired Cross-Modality Cardiac Segmentation. IEEE Access. PP. 1-1. 

10.1109/ACCESS.2019.2929258.  

Karani, N., Chaitanya, K., & Konukoglu, E. (2021). Test-Time Adaptable Neural Networks 

for Robust Medical Image Segmentation. Medical image analysis, 68, 101907 . 

Leclerc, S., Smistad, E., Pedrosa, J., Ostvik, A., Cervenansky, F., Espinosa, F., Espeland, 

T., Berg, E., Jodoin, P. M., Grenier, T., Lartizien, C., Dhooge, J., Lovstakken, L., & Bernard, 

O. (2019). Deep Learning for Segmentation Using an Open Large-Scale Dataset in 2D 

Echocardiography. IEEE transactions on medical imaging, 38(9), 2198–2210. 

https://doi.org/10.1109/TMI.2019.2900516 
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Θέμα 7.1.102021: Ανατομική κατηγοριοποίηση περιοχών του λεπτού εντέρου σε βίντεο 

ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας μέσω βαθιάς μάθησης και ενσωμάτωση σε 

εφαρμογή με γραφικό περιβάλλον 

Περιγραφή: Η ασύρματη ενδοσκόπηση με κάψουλα είναι μία διαδικασία καταγραφής 

εικόνων του εσωτερικού του γαστρεντερικού σωλήνα για χρήση στην ιατρική διάγνωση. 

Ο ασθενής καταπίνει μία κάψουλα η οποία, καθώς διασχίζει το πεπτικό σύστημα, 

καταγράφει διαρκώς εικόνες μέσω ενσωματωμένης κάμερας. Οι εικόνες μεταφέρονται 

ασύρματα σε μία συσκευή καταγραφής όπου και αποθηκεύονται. Στο βίντεο που 

προκύπτει, απεικονίζονται διάφορες περιοχές του πεπτικού συστήματος. Είναι 

επομένως χρήσιμη η αυτόματη κατηγοριοποίηση των περιοχών, ώστε να μπορούν να 

απομονωθούν μόνο αυτές που παρουσιάζουν διαγνωστικό ενδιαφέρον. Σε αυτή την 

διπλωματική εργασία, θα αναπτυχθούν αλγόριθμοι βαθιάς μάθησης για την αυτόματη 

τμηματοποίηση βίντεο ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας σε ανατομικές περιοχές. Οι 

αλγόριθμοι θα ενσωματωθούν σε εφαρμογή με γραφικό περιβάλλον, στο πλαίσιο 

ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης λύσης. 

Αριθμός φοιτητών: 1 Διάρκεια: 12 Μήνες 

Προαπαιτούμενα:  

● Καλή γνώση δομημένου προγραμματισμού 

● Εξοικείωση με προγραμματισμό σε περιβάλλον Python, C++ 

● Εξοικείωση με τεχνικές βαθιάς μάθησης 

Επικοινωνία με: Γιάννης Δημαρίδης (dimaridis@ece.auth.gr) 

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

Borgli, H., Thambawita, V., Smedsrud, P.H. et al. HyperKvasir, a comprehensive multi-class 

image and video dataset for gastrointestinal endoscopy. Sci Data 7, 283 (2020). 

https://doi.org/10.1038/s41597-020-00622-y 

Pedersen, André et al. “FastPathology: An Open-Source Platform for Deep Learning-Based 

Research and Decision Support in Digital Pathology.” IEEE Access 9 (2021): 58216-58229. 
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Θέμα 8.1.102021: Ανάπτυξη εφαρμογής για την ανίχνευση και παρακολούθηση 

συμπτωμάτων ψυχοκινητικών παθήσεων μέσω ψηφιακών βιοδεικτών που 

προκύπτουν από την αλληλεπίδραση ανθρώπου – έξυπνου κινητού τηλεφώνου 

Περιγραφή: Από τη φυσική αλληλεπίδραση ανθρώπου – έξυπνου κινητού τηλεφώνου 

προκύπτουν δεδομένα τα οποία, κατόπιν ανάλυσης, μπορούν να αξιοποιηθούν για 

σκοπούς ανίχνευσης, αξιολόγησης της σοβαρότητας και παρακολούθησης 

συμπτωμάτων (digital phenotyping) ψυχοκινητικών παθήσεων. Σκοπός αυτής της 

διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα 

(Αndroid ή/και iOS), καθώς και υποδομής σε πλατφόρμα Cloud, μέσω των οποίων θα 

συλλέγονται δεδομένα από αισθητήρες της συσκευής (επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, 

οθόνη αφής, μικρόφωνο) παθητικά, θα εξάγονται ψηφιακοί βιοδείκτες και θα 

παρουσιάζονται στο χρήστη με κατάλληλα γραφήματα (dashboards). Η προσπάθεια 

θα βασιστεί σε σχετικές εφαρμογές και μεθόδους εξαγωγής ψηφιακών βιοδεικτών που 

έχουν αναπτυχθεί για τη νόσο Πάρκινσον (iPrognosis) και την ψυχοκινητική 

επιβράδυνση (TypeOfMood), από τη Μονάδα Επεξεργασίας Σήματος & Βιοϊατρικής 

τεχνολογίας.  

Αριθμός φοιτητών: 2 Διάρκεια: ~12 Μήνες 

Προαπαιτούμενα:  

● Καλή γνώση δομημένου προγραμματισμού 

● Εξοικείωση με προγραμματισμό σε περιβάλλον Python 

● Εξοικείωση με ανάπτυξη εφαρμογών Android ή/και iOS 

● Επιθυμητή η εμπειρία σε ανάπτυξη διεπαφών επικοινωνίας και βάσεων 

δεδομένων, καθώς και ενσωμάτωσης μοντέλων επεξεργασίας δεδομένων και 

μηχανικής μάθησης σε πλατφόρμες Cloud 

Επικοινωνία με: Στέλιος Χατζηδημητρίου (stelios.hadjidimitriou@gmail.com) / 

Βασίλης Χαρίσης (vcharisis@ee.auth.gr) 

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

iPrognosis application: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iprognosis.gdatasuite 

TypeOfMood: https://play.google.com/store/apps/details?id=typeofmood.ime 
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Θέμα 9.1.102021: Φασματική ανάλυση σημάτων Λειτουργικής Απεικόνισης 

Μαγνητικού Συντονισμού (fMRI) για το χαρακτηρισμό της εγκεφαλικής δραστηριότητας 

Περιγραφή: Η Λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (Functional Magnetic 

Resonance Imaging, fMRI) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της εγκεφαλικής 

δραστηριότητας μέσω της ανίχνευσης μεταβολών που συσχετίζονται με την αιμάτωση 

των περιοχών του εγκεφάλου. Η συνδεσιμότητα μεταξύ των περιοχών σχετίζεται με 

λειτουργία του εγκεφάλου και την επίδοση κατά την εκτέλεση διαφορετικών εργασιών. 

Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση του βαθμού στον οποίο, 

μεταβολές στην εγκεφαλική συνδεσιμότητα σε διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων 

μπορούν να αντιστοιχισθούν με μεταβολές στην εγκεφαλική λειτουργία και επίδοση. Η 

γενική κατεύθυνση είναι η κατανόηση και ο χαρακτηρισμός της μεταβλητότητας μεταξύ 

ατόμων στην εγκεφαλική λειτουργία και συμπεριφορά. 

Αριθμός φοιτητών: 1 Διάρκεια: 12 Μήνες 

Προαπαιτούμενα:  

● Καλή γνώση δομημένου προγραμματισμού 

● Εξοικείωση με αναγνώριση προτύπων – μηχανική μάθηση 

● Επαρκής γνώση επεξεργασίας (βιοϊατρικών) σημάτων και βασικών εννοιών 

στατιστικής 

Επικοινωνία με: Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης (leontios@auth.gr) 

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

Seghier, M. L., & Price, C. J. (2018). Interpreting and Utilising Intersubject Variability in Brain 

Function. Trends in cognitive sciences, 22(6), 517–530. 

https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.03.003 

Liégeois, R., Li, J., Kong, R., Orban, C., Van De Ville, D., Ge, T., Sabuncu, M. R., & Yeo, B. 

(2019). Resting brain dynamics at different timescales capture distinct aspects of human 

behavior. Nature communications, 10(1), 2317. https://doi.org/10.1038/s41467-019-10317-

7 
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Θέμα 10.1.102021: Ανάπτυξη εργαλείου βασισμένου σε τεχνητή νοημοσύνη για την 

αυτόματη και αντικειμενική αξιολόγηση της κινητικής κατάστασης ασθενών με νόσο 

Πάρκινσον μέσω ανίχνευσης σκελετού και αναγνώρισης πόζας με κάμερα 

Περιγραφή: Η κλινική εξέταση της κινητικής κατάστασης ασθενών με νόσο Πάρκινσον 

(ΝΠ) βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δια ζώσης αξιολόγηση από το γιατρό 

συγκεκριμένων κινήσεων και χειρονομιών που καλείται να πραγματοποιήσει ο 

ασθενής. Όπως γίνεται αντιληπτό, η εξέταση απαιτεί επίσκεψη του ασθενή στην 

κλινική, ενώ οι αξιολογήσεις ενδέχεται να εμπεριέχουν υποκειμενικότητα καθώς σε 

ορισμένες περιπτώσεις εξαρτώνται από την κατάρτιση και την εμπειρία του γιατρού. 

Στόχος της παρούσας  διπλωματικής εργασίας είναι η end-to-end ανάπτυξη εργαλείου 

για την αυτόματη και απομακρυσμένη αξιολόγηση, βάσει αντικειμενικών μετρήσεων, 

των κινήσεων που περιλαμβάνει η κλινική εξέταση των ασθενών με ΝΠ, μέσω 

ανίχνευσης σκελετού και αναγνώρισης πόζας (skeleton tracking and pose recognition) 

με κάμερα. Η εργασία περιλαμβάνει 1) την προσαρμογή και βελτιστοποίηση 

υλοποιημένου μοντέλου αναγνώρισης σκελετού για τις ανάγκες του εργαλείου, 2) τον 

προσδιορισμό των μετρήσεων ενδιαφέροντος και την ανάπτυξη αλγορίθμων για την 

παραγωγή τους από δεδομένα σκελετού, 3) την επικύρωση της κλινικής απόδοσης των 

μετρήσεων, και 4) την ανάπτυξη ολοκληρωμένης εφαρμογής (front and back end) που 

θα ενσωματώνει τα προαναφερθέντα. 

Αριθμός φοιτητών: 1-2 Διάρκεια: ~12 Μήνες 

Προαπαιτούμενα:  

● Καλή γνώση δομημένου προγραμματισμού 

● Εξοικείωση με προγραμματισμό σε περιβάλλον Python 

● Εξοικείωση με ανάπτυξη εφαρμογών iOS ή/και Android 

● Εξοικείωση με ανάπτυξη και λειτουργία μοντέλων μηχανικής μάθησης   

● Επαρκής γνώση βασικών εννοιών γραμμικής άλγεβρας και στατιστικής 

Επικοινωνία με: Στέλιος Χατζηδημητρίου (stelios.hadjidimitriou@gmail.com) 

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

Jankovic, J. (2008). Parkinson’s disease: clinical features and diagnosis. Journal of 

neurology, neurosurgery & psychiatry, 79(4), 368-376. 

http://dx.doi.org/10.1136/jnnp.2007.131045 

Toosizadeh, N., Mohler, J., Lei, H., Parvaneh, S., Sherman, S., & Najafi, B. (2015). Motor 

performance assessment in Parkinson’s disease: association between objective in-clinic, 

objective in-home, and subjective/semi-objective measures. PloS one, 10(4), e0124763. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0124763 

Wang, J., Tan, S., Zhen, X., Xu, S., Zheng, F., He, Z., & Shao, L. (2021). Deep 3D human 

pose estimation: A review. Computer Vision and Image Understanding, 103225. 

https://doi.org/10.1016/j.cviu.2021.103225 
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Θέμα 11.1.102021: Ανάπτυξη μοντέλων πολλαπλών εισόδων βασισμένων σε 

μηχανική μάθηση για την αυτόματη αναγνώριση μελανωμάτων σε εικόνες δερματικών 

αλλοιώσεων 

Περιγραφή: Ο καρκίνος του δέρματος είναι μία απειλητική για τη ζωή ασθένεια με 

αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης. Γενικά, οι διάφορες δερματικές αλλοιώσεις 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως καλοήθεις ή κακοήθεις. Το μελάνωμα ανήκει στη 

δεύτερη κατηγορία και η διάγνωσή του πραγματοποιείται από δερματολόγους μέσω 

δερμοσκοπικής εξέτασης. Λόγω της υποκειμενικής φύσης της διαδικασίας, συχνά 

παρατηρείται μεταβλητότητα (ασυμφωνία) μεταξύ διαγνώσεων από δερματολόγους 

διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης και εμπειρίας. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για 

αξιόπιστα αυτοματοποιημένα διαγνωστικά εργαλεία. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία 

θα αναπτυχθούν μοντέλα βαθιάς μάθησης για την αυτόματη αναγνώριση 

μελανωμάτων σε δερμοσκοπικές εικόνες, με ταυτόχρονη αξιοποίηση μεταδεδομένων 

(ηλικία, ανατομική τοποθεσία της αλλοίωσης κ.α.). H προσπάθεια θα εστιάσει στην 

ανάπτυξη μοντέλων πολλαπλών εισόδων ώστε να είναι δυνατή η συνεκτίμηση ενός 

αριθμού εικόνων από τον ίδιο ασθενή, καθιστώντας ευκολότερο τον εντοπισμό 

ύποπτων αλλοιώσεων που διαφέρουν σημαντικά από τις υπόλοιπες. Υπάρχουν 

διαθέσιμα δεδομένα. 

Αριθμός φοιτητών: 1 Διάρκεια: 12 Μήνες 

Προαπαιτούμενα:  

● Καλή γνώση δομημένου προγραμματισμού 

● Εξοικείωση με προγραμματισμό σε περιβάλλον Python 

● Εξοικείωση με τεχνικές βαθιάς μάθησης 

Επικοινωνία με: Γιάννης Δημαρίδης (dimaridis@ece.auth.gr) / Αναστασια Ντράχα 

(antracha@auth.gr)  

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

Rotemberg, V. et al. A patient-centric dataset of images and metadata for identifying 

melanomas using clinical context. Sci. Data 8, 34 (2021) 

ISBI 2016 Skin Lesion Analysis Towards Melanoma Detection Challenge dataset 

Okur, E. & Turkan, M. A survey on automated melanoma detection. Eng. Appl. Artif. Intell. 73, 

50–67 (2018). 
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Θέμα 12.1.102021: Προσδιορισμός ρίσκου εμφάνισης διαβήτη και καρδιαγγειακών 

νοσημάτων με χρήση βιοδεικτών (biomarkers) διαθέσιμων μέσω έξυπνων συσκευών. 

Περιγραφή: Ιστορικά, οι βιοδείκτες (biomarkers) περιελάμβαναν μια σύνθετη 

διαδικασία μέτρησης ακατάλληλη για δοκιμές στο σπίτι. Στους βιοδείκτες 

προσδιορισμού διαβήτη περιλαμβάνεται η γλυκόζη αίματος που λαμβάνεται σε κλινικό 

εργαστήριο και η μέση γλυκαιμία που αποτυπώνεται μέσω αιματολογικής εξέτασης. 

Ωστόσο, πλέον πολλοί βιοδείκτες συλλέγονται και μετρώνται μέσω ψηφιακών 

συσκευών όπως φορητές συσκευές, ένθετα (insertables) και φορετά (wearables). 

Επιπλέον, η χρήση έξυπνων συσκευών για την απομακρυσμένη παρακολούθηση 

βιοδεικτών μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών από 

κλινικούς διαιτολόγους, δίνοντάς τους από την πρώτη στιγμή μια αρχική εικόνα για την 

κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία θα 

πραγματοποιηθεί βιβλιογραφική έρευνα και υλοποίηση υπαρχόντων αλγορίθμων 

μηχανικής μάθησης με στόχο την ανάλυση δεδομένων που αποτυπώνουν βιοδείκτες 

σχετικοί με ρίσκο για διαβήτη και καρδιαγγειακά νοσήματα, με απώτερο στόχο παροχή 

πληροφορίας για τη διαμόρφωση διατροφικών προτάσεων μείωσης αυτού του ρίσκου.  

Αριθμός φοιτητών: 1 Διάρκεια: 12 Μήνες 

Προαπαιτούμενα:  

● Εξοικείωση με προγραμματισμό σε περιβάλλον MatLab ή Python 

● Εξοικείωση με ανάπτυξη και λειτουργία μοντέλων μηχανικής μάθησης   
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