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Θέµατα πτυχιακών εργασιών στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος/Οµιλίας για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2010-11 

 
1. Ανάλυση µουσικής µε τεχνικές συνελικτικής µη-αρνητικής παραγοντοποίησης πινάκων   

Ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης του µουσικού σήµατος σε βασικές νότες, ανάλυσης ήχου και 
αποσύνθεσής του σε πολλαπλές αρµονικές, διαχωρισµού µουσικών οργάνων. Σε θεωρητικό 
επίπεδο µελέτη τεχνικών βελτιστοποίησης µε περιορισµούς. Προγραµµατισµός σε MATLAB. 
  

2. Ανάπτυξη τεχνικών συµπιεστικής δειγµατοληψίας και συνέργειάς τους µε µη-αρνητική 
παραγοντοποίηση πινάκων/τανυστών µε περιορισµούς αραιότητας. 
Ανάπτυξη πολλαπλασιαστικών επαναληπτικών τεχνικών και τεχνικών εναλλασσόµενων 
ελαχίστων τετραγώνων και χρήση τους σε συµπιεστική δειγµατοληψία αλλά και µη-αρνητική 
παραγοντοποίηση. Σε θεωρητικό επίπεδο µελέτη τεχνικών βελτιστοποίησης µε περιορισµούς. 
Προγραµµατισµός σε MATLAB. 
 

3. Ανάπτυξη τεχνικών προβαλλόµενων διανυσµάτων κλίσης (projected gradients) και οιονεί 
(quasi) Newton για µη-αρνητική παραγοντοποίηση πινάκων ή τανυστών.  
Μελέτη, υλοποίηση και εφαρµογή αλγορίθµων βελτιστοποίησης που αξιοποιούν τεχνικές 
βελτιστοποίησης προβαλλόµενων διανυσµάτων κλίσης ή οιονεί Newton για την µη-αρνητική 
παραγοντοποίηση πινάκων ή τανυστών. Σε θεωρητικό επίπεδο µελέτη τεχνικών βελτιστοποίησης 
µε περιορισµούς. Προγραµµατισµός σε MATLAB. 
 

4. Ενσωµάτωση (integration) αλγορίθµων ανάλυσης ήχου, οµιλίας, µουσικής σε ενιαίο 
περιβάλλον MATLAB. 
Ενσωµάτωση αλγορίθµων και τεχνικών ανάλυσης από υπάρχουσες πλατφόρµες (π.χ. PRAAT, 
MARSYAS) ή εργαλειοθήκες MATLAB (toolboxes) σε ένα ενιαίο περιβάλλον MATLAB µε το 
GUI του.   Απαιτείται καλή γνώση προγραµµατισµού.  
 

Προϋποθέσεις ανάθεσης εργασίας: 1) Μέσος όρος βαθµολογίας τουλάχιστον επτά και µισό (7.5).  2) 
Πλήθος εξετασθέντων µαθηµάτων επιτυχώς: τουλάχιστον 30 για τους φοιτητές του 7ου εξαµήνου ή 
τουλάχιστον 35 για τους φοιτητές ανωτέρων εξαµήνων. 3) Καλή γνώση προγραµµατισµού.  4) Μεράκι 
για δουλειά. 5) Ολοκλήρωση εργασίας ως την 15 Ιουνίου 2011 για όσους επιθυµούν να περατώσουν 
τις σπουδές τους το καλοκαίρι του 2011 ή 30 Αυγούστου 2011 για όσους επιθυµούν να περατώσουν τις 
σπουδές τους το φθινόπωρο του 2011.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να αποστείλουν ως 18 Οκτωβρίου 2010 email ένα σύντοµο σηµείωµα 
όπου θα περιγράφονται: 1) το θέµα που τους ενδιαφέρει και θα αναπτύσσεται επιχειρηµατολογία σε 5-
10 γραµµές,  2) οι επιδιώξεις τους (µεταπτυχιακές σπουδές κλπ.), 3) οι επιδόσεις στα σχετικά µαθήµατα  
και 4) ο µέσος όρος βαθµολογίας τους.  Προγραµµατίζονται συνεντεύξεις µε όσους επιλεχθούν για την 
περίοδο 19-25 Οκτωβρίου 2010.  
 
Πληροφορίες από τον επιβλέποντα ως 15 Οκτωβρίου 2010 στο γραφείο 407 του νέου κτηρίου της 
ΣΘΕ τις ώρες 1200-1300.  
 
Κ. Κοτρόπουλος 


