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Διάρθρωση 

1. Τι είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα 

2. Με ποια ερωτήματα  καταπιανόμαστε 

3. Μια σύγχρονη πρόκληση 

4. Ένα μικρό παράδειγμα που σας αφορά 



Πληροφοριακά Συστήματα 

Βελτίωση της ζωή μας και πρόοδος 
Ταχύτητα, Ευκολία, Ενημέρωση,  Διαύγεια, Δημοκρατία, 

Επιστήμη,  Συλλογικότητα,  Οικονομική Ανάπτυξη 



Οι βασικές συνιστώσες ενός Πληροφοριακού Συστήματος  

Άνθρωποι 

Λογισμικό 

Δεδομένα 

Υλικό 

Διαδικασίες 

Πληροφοριακό 
Σύστημα 

Πληροφοριακό Σύστημα  (Information Systems) ονομάζεται ένα σύνολο διαδικασιών, 
ανθρώπινου δυναμικού και αυτοματοποιημένων υπολογιστικών συστημάτων, που 
προορίζεται για τη συλλογή, εγγραφή, ανάκτηση, επεξεργασία, αποθήκευση και ανάλυση 
πληροφοριών. Τα συστήματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν λογισμικό, υλικό και 
τηλεπικοινωνιακό σκέλος. 



Πληροφοριακά Συστήματα  

που σχετίζονται με την  ... 



Εύρεση, κράτηση και αγορά εισιτήριων 



Εύρεση, κράτηση και πληρωμή ξενοδοχείου 



Εύρεση και αγορά προϊόντων 



Εύρεση εστιατορίων 



Πρόβλεψη καιρού 



Χάρτες και δρομολόγια 



Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις 



Αναζήτηση πληροφοριών 



Προσθήκη, εύρεση, επιλογή και αναπαραγωγή 

πολυμέσων (ψυχαγωγία) 



Συστήματα Κοινωνικής Δικτύωσης 





Πληροφοριακά Συστήματα 

Με ποια ερωτήματα  καταπιανόμαστε; 

Πώς να προδιαγράψουμε τι θα κάνει (ή αξίζει να κάνει) το σύστημα; 

 
Πως θα εργαστούμε ομαδικά για να το καταφέρουμε; 

Πως θα ελέγχουμε τη διαδικασία κατασκευής και τα προϊόντα της; 

Πώς να μοντελοποιήσουμε και παραστήσουμε δεδομένα, πληροφορίες και γνώση; 

Πώς να συλλέξουμε δεδομένα και πληροφορίες; 

Πώς να αποθηκεύσουμε  και να ενημερώνουμε ψηφιακές πληροφορίες; 

Πώς από δεδομένα μπορούμε να απαντήσουμε ερωτήσεις; 

Πώς να αναζητήσουμε και να ανακτήσουμε πληροφορίες; 

Πώς να αναλύσουμε δεδομένα και  πληροφορίες; 

Πώς μπορούμε να βγάλουμε νέα συμπεράσματα; 

Πώς τα δεδομένα και οι πληροφορίες θα μας βοηθήσουν στις αποφάσεις μας; 



Μια σύγχρονη πρόκληση 

Τεράστιες ποσότητες δεδομένων είναι διαθέσιμα και ο όγκος τους αυξάνει 

Κάθε ένας μας (και κάθε τι) παράγει δεδομένα 

Κάθε ένας μας (και κάθε τι) χρειάζεται δεδομένα 
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Μια σύγχρονη πρόκληση (συν.) 

Όμως τα δεδομένα και οι πληροφορίες δεν είναι ολοκληρωμένες 
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Μια σύγχρονη πρόκληση (συν.) 

Υπάρχουν χιλιάδες κατάλογοι CKAN και έκαστος μπορεί να έχει χιλιάδες 
σύνολα δεδομένων 

Όμως τα δεδομένα και οι πληροφορίες δεν είναι ολοκληρωμένες 
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Μια σύγχρονη πρόκληση (συν.) 

Όμως σε πολλά πεδία και σύγχρονες 
εφαρμογές χρειάζεται να  βρούμε, να 
συγκεντρώσουμε και να συναρμολογήσουμε 
κομμάτια πληροφοριών από πολλές πηγές 
προκειμένου να είμαστε σε θέση να 
απαντήσουμε σύνθετα ερωτήματα ή να 
αναλύσουμε τα ολοκληρωμένα στοιχεία και 
πάρουμε σωστές αποφάσεις.  Αυτό το 
σημαντικό για την επιστήμη, αλλά και για 
την καθημερινή μας ζωή 
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Δεν είναι όμως απλό ούτε εύκολο 



Γιατί η ολοκλήρωση δεδομένων είναι δύσκολη; 
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Παράδειγμα 
Από πληροφορίες που αφορούν τη θαλάσσια ζωή 



Γιατί η ολοκλήρωση δεδομένων είναι δύσκολη; 
Α. Τα δεδομένα παράγονται από διαφορετικούς οργανισμούς βάσει 
διαφορετικών μοντέλων, μορφοτύπων και διαχειρίζονται από 
διαφορετικά συστήματα. 
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Εμπορικοί 
κωδικοί 
ψαριών 

Ποιο ψάρι 
τρώει ποιο 

Οργάνωση 
ψαριών σε γένη, 

οικογένειες 

Γενικές 
πληροφορίες 

και  εικόνες για 
ψάρια 

Που ζουν, 
μορφολογικά 
χαρακτηριστικά 
ψαριών , κ.α. 



Γιατί η ολοκλήρωση δεδομένων είναι δύσκολη; 
Β. Οι ίδιες οντότητες του πραγματικού κόσμου αναφέρονται με 
διαφορετικά ονόματα (αναγνωριστικά) και σε διαφορετικές φυσικές 
γλώσσες (οι οποίες έχουν συνώνυμα και ομώνυμα). 
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Εχει 348 ονόματα σε 82 διαφορετικές γλώσσες! 

 

Thunnus Albacares 

ed Pa'ak Pukeu Sisek kuneng Geelvin-tuna Geelvin-tuna Tuna Tambakol Gubad Jaydher Kababa Shak zoor Tuna sirip kuning Rambayan Tambakol Bangkulis Bankulis 
Bronsehan Buyo Kikyawon Paranganon Manguro O'maguro Tag-hu Taguw Taguw peras Taguw tangir Barelis Bariles Barilis Carao Karaw Pak-an Pala-pala Panit Panitto 
Pirit Tulingan Kacho Bariles Karaw Panit M'Bassi Mbasi bankudi Mibassi mibankundri Thon a nageoires jaunes Thon jaune Ton zonn Z'ailes jaunes Albacora Atum olede 
Chefarote Rabo-seco Gulfinnet tun Gulfinnet tunfisk Bariles Bugo Karaw Geelvintonijn 'Fin Albacore Allison tuna Allison tuna Allison tuna Allison's tuna Atlantic 
yellowfin tuna Autumn albacore Long fin tunny Longfin Pacific long-tailed tuna Tuna Tuna Yellow fin tuna Yellow tunny Yellow-fin tuna Yellow-fin tuna Yellow-fin tuna 
Yellow-fin tunny Yellowfin Yellowfin Yellowfin tuna Yellowfinned albacore Kulduim-tuun Gegu Tuna Yatu Yatunitoga Keltaevatonnikala Albacore Gegu Grand fouet 
Guegou Thon Thon a nageoires jaunes Thon jaune Thon rouge Atu igu mera Albacore Gelbflossen-Thunfisch Gelbflossenthun  Tonnos macrypteros   Gedar Gedara Ahi 
Kahauli Kanana Maha'o Palaha Shibi Bantala-an Panit Oriles Tambakul Tonno albacora Tonno monaco Tunnu monicu Tiklaw Vahuyo Kihada Panit Baewe Baibo Baiura 
Te baewe Te baibo Te bairera Te baitaba Te ingamea Te ingimea Te inginea Bokado Olwol Malaguno Tambakol Gantarangang Lamatra Aya Aya tuna Bakulan Gelang 
kawung Kayu Tongkol Tuna Tuna ekor kuning Tuna sirip kuning   Poovan-choora Kannali-mas Bariles Panit Bugudi Gedar Kuppa Pimp Bwebwe Tetena keketina Vahakula 
Albacore Albakor To'uo Balang kuni Ghidar Albakora Tunczyk zoltopletwy a. albakora Albacora Albacora Albacora Albacora Albacora Albacora da laje Albacora de lage 
Albacora-cachorra Albacora-da-lage Albacora-de-laje Albacora-lage Albacora-lajeira Alvacor Alvacora Alvacora-lajeira Atum Atum Atum albacora Atum albacora Atum 
albacora Atum rabil Atum-albacora Atum-amarelo Atum-de-barbatana-amarela Atum-de-galha-a-re Atum-galha-amarela Galha a re Ielofino Peixe de galha a re Peixe-
de-galha-a-re Peixinho da ilho Rabao Rabil Rabo-seco Albacora Ton galben Albacor Tikhookeanskij zheltoperyj tunets Zheltokhvostyj tunets Asiasi Gaogo Ta'uo To'uo 
Tuna zutoperka Zutorepi tunj As geddi kelawalla Howalla Howalla Kelawalla Kelawalla Pihatu kelawalla Yajdar-baal-cagaar Albacora Albacora Albacora aleta amarilla 
Aleta amarilla Aleta amarilla Atun aleta amarilla Atun aleta amarilla Atun aleta amarilla Atun aleta amarilla Atun aleta amarilla Atun de aleta amarilla Atun de aleta 
amarilla Atun de aleta amarilla Atun de aleta amarilla Atun de aleta amarilla Atun de aletas amarillas Rabil Rabil Rabil Rabil Bariles Jodari Albacora Gulfenad tonfisk 
Albakora Badla-an Barilis Buyo Tambakol A'ahi A'ahi 'oputea A'ahi 'oputi'i A'ahi hae A'ahi mapepe A'ahi maueue A'ahi patao A'ahi tari'a'uri A'ahi tatumu A'ahi teaamu 
A'ahi tiamatau A'ahi vere Otara   Kelavai Soccer Soccer Tekuu Atutaoa Kahikahi Kakahi Kakahi/lalavalu Takuo Takuo Kahikahi Kakahi Sari kanat orkinos Sar?kanatorkinoz 
bal?g? Sar?kanatton bal?g? Te kasi Ca bo vang Ca Ng? vay vang Nkaba Badla-an Balarito Malalag Painit Panit Baliling Panit Tiwna melyn Doullou-doullou Ouakhandar 
Wakhandor Waxandor Wockhandor 



Γιατί η ολοκλήρωση δεδομένων είναι δύσκολη; 

Β. Οι ίδιες οντότητες του πραγματικού κόσμου αναφέρονται με 
διαφορετικά ονόματα (αναγνωριστικά) και σε διαφορετικές φυσικές 
γλώσσες (οι οποίες έχουν συνώνυμα και ομώνυμα). 
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argentina 



Γιατί η ολοκλήρωση δεδομένων είναι δύσκολη; 
Γ. Τα δεδομένα συχνά βασίζονται σε διαφορετικές εννοιοποιήσεις του 
κόσμου (μοντελοποιούν την ίδια πραγματικότητα με διαφορετικό 
τρόπο). 
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πραγματικός 
κόσμος 

Εμπορικοί 
κωδικοί 
ψαριών 

Ποιο ψάρι 
τρώει ποιο 

Οργάνωση 
ψαριών σε γένη, 

οικογένειες 

Γενικές 
πληροφορίες 

και  εικόνες για 
ψάρια 

Που ζουν, 
μορφολογικά 
χαρακτηριστικά 
ψαριών , κ.α. 



Γιατί η ολοκλήρωση δεδομένων είναι δύσκολη; 

Δ. Τα δεδομένα μπορεί να έχουν λανθασμένα, ελλιπή ή αντικρουόμενα 
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πραγματικός 
κόσμος 

dataset 

dataset 
dataset 

dataset 

dataset 
dataset 



Η ολοκλήρωση απαιτεί μια σύνθετη διαδικασία 



Πολλά έχουν γίνει ή γίνονται πίσω από τη σκηνή 



.. που καταλήγουν στην παροχή υπηρεσιών εξερεύνησης επί 

ολοκληρωμένων πληροφοριών 



Στο Τμήμα κάνουμε έρευνα για να βελτιώσουμε τις μεθόδους 
συλλογής και ολοκλήρωσης δεδομένων, καθώς και τις 
μεθόδους εύρεσης δεδομένων και στήριξης της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων. 



Ένα μικρό παράδειγμα που σας αφορά 

Γιατί είστε εδώ σήμερα; 

Να σπουδάσω Πληροφορική; 
Αν ναι, που; 



(συν) 

Για να αποφασίσετε που να σπουδάζεστε πληροφορική χρειάζεστε 
πληροφορίες 
• Για τα τμήματα που υπάρχουν 
• Τα έτη φοίτησης του κάθε τμήματος 
• Τις τοποθεσίες των τμημάτων 
• Τις βάσεις των τμημάτων 
• Την κατάταξη των τμημάτων ή πανεπιστημίων διεθνώς 
• και άλλα 

 
Όμως 
1) Δεν υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες μαζεμένες κάπου. Απαιτείται 
συλλογή και ολοκλήρωση 
2) Επίσης αφού βρεθούν και ολοκληρωθούν πρέπει να μπορεί ο χρήστης 
να τις εξερευνήσει εύκολα και να εκφράσει τις προτιμήσεις του 
  



1) Συλλογή  και ολοκλήρωση 
Οι βάσεις σε 13 
φύλλα excel από 
το υπουργείο 

Γεωγραφικές 
Συντεταγμένες 
πόλεων  

Διεθνείς 
κατατάξεις 
Πανεπιστημί
ων  

Υπηρεσία 
Χάρτη 

Σύστημα Ολοκλήρωσης 
Πληροφοριών 

1 αρχείο με όλες τις 
απαραίτητες  και 
ομογενοποιημένες 
πληροφορίες 

Ευχαριστίες 
στον  

Παναγιώτη 
Λιονάκη 





Demo time 



Πρώτη Οθόνη εικόνα 

Βλέπουμε ότι υπάρχουν 38 Τμήματα πληροφορικής. 
Αριστερά βλέπουμε τις διαστάσεις ως προς τις οποίες περιγράφονται 
 



Πρώτη Οθόνη εικόνα 

Με κλικ σε ένα τμήμα παίρνω πληροφορίες για αυτό και τη θέση του στο χάρτη 
 
 



Μπορούμε να δούμε τις τιμές σε κάθε διάσταση και το πλήθος των τμημάτων που έχουν την κάθε τιμή 
 
 



Μπορούμε να παρατηρήσουμε τη γεωγραφική κατανομή των Τμημάτων στη χώρα 
 
 



Μπορούμε να περιορίσουμε (φιλτράρουμε) τις επιλογές. 
Επιλέγοντας   Περιοχή/Νησιά/Κρήτη  περιορίζω τα τμήματα σε 3 
 



Ακυρώνω το φίλτρο και τα ξαναβλέπω όλα 
 
 



Έκφραση Προτίμησης (για τύπο τμήματος) 

 

Θέλω απλά να εκφράσω ότι δεν προτιμώ τα ΤΕΙ (όχι να τα αποκλείσω). 
Οι επιλογές χωρίστηκαν σε 1 ομάδες: η πρώτη με 23, η δεύτερη με 15 επιλογές. 
 



Έκφραση Προτίμησης για τις βάσεις 

To  1o einai TEI 
(min of all) 

To 2o einai AEI 
(min) 

 
KASTORIA H 
MYTHLHNH 

Θέλω τώρα να εκφράσω ότι προτιμώ τις χαμηλές βάσεις 
Επιλέγω: Μόρια Εισαγωγής > 7500 Around 
 

Στην ομάδα των προτιμότερων 
επιλογών βλέπουμε δύο Τμήματα: 
• Ένα Τμήμα ενός ΤΕΙ που έχει τη 

χαμηλότερη βάση όλων  
• Ένα Τμήμα ενός ΑΕΙ με τις 

χαμηλότερες βάσεις από όλα 
που δεν είναι ΤΕΙ 



Με περιορισμό στα τμήματα της Κρήτης στην ουσία βλέπω όλα της Κρήτης με κατάταξη βάσει των 
προτιμήσεων μου (αρνητική προτίμηση σε  ΤΕΙ,  όσο πιο χαμηλή βάση τόσο το καλύτερο). 
Βλέπουμε 3 τμήματα.  2 από αυτά είναι στην 1η θέση της κατάταξης (το ένα έχει βάση 9.600 το άλλο 13.967) 



Νέο σενάριο.  Προτίμηση βάσει αξιολόγησης 

Ακυρώνω όλες τα φίλτρα και τις προτιμήσεις. 
Εκφράζω προτίμηση σε τμήμα ιδρύματος που έχουν καλύτερη διεθνή κατάταξη (βάσει του Times Higher 
Education World University Ranking 2014).  



Νέο σενάριο.  Αντικρουόμενες προτιμήσεις 

Ακυρώνω όλες τα φίλτρα και τις προτιμήσεις. 
Θέλω να εκφράζω αρνητική προτίμηση στα Νησιά, αλλά θετική  προτίμηση στην Κρήτη 
 (είναι κάπως αντιφατικό) 



Αντικρουόμενες προτιμήσεις (συν) 

Το σύστημα επιλύει την αντίφαση  και η κατάταξη έχει  πρώτα τα τμήματα στην Κρήτη, μετά του Ελλαδικού 
χώρου και τέλος της λοιπής νησιωτικής Ελλάδας (πλην Κρήτης) 
 





Ευχές για σωστές επιλογές στη ζωή σας και  

καλή επιτυχία σε ό,τι αποφασίσετε! 

Γ. Τζίτζκας 
Ημερίδα Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών για Μαθητές Λυκείων,  Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 


