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Διάρθρωση 

1. Τι είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα 

2. Ερωτήματα  και Προκλήσεις 

3. Ενδεικτικές σχετικές δραστηριότητες του 
Τμήματος 



Πληροφοριακά Συστήματα 



Οι βασικές συνιστώσες ενός Πληροφοριακού Συστήματος  

Άνθρωποι 

Λογισμικό 

Δεδομένα 

Υλικό 

Διαδικασίες 



Τι είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα 

Ένας ορισμός 

• 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  

… πολυήμερη εκδρομή σας 



























Πληροφοριακά Συστήματα 
Σχετικά ερωτήματα που εγείρονται  
• 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 ψηφιακά, δεδομένα, 

πληροφορίες και γνώση του πραγματικού κόσμου; 
• Πώς να συλλέξουμε δεδομένα και πληροφορίες; 
• Πώς να αποθηκεύσουμε  και να ενημερώνουμε ψηφιακές 

πληροφορίες; 
• Πώς να αξιοποιήσουμε τα αποθηκευμένα ψηφιακά δεδομένα ή 

πληροφορίες για να απαντήσουμε ερωτήσεις; 
• Πώς να αναζητήσουμε και να ανακτήσουμε πληροφορίες; 
• Πώς να αναλύσουμε δεδομένα και  πληροφορίες; 
• Πώς να βγάλουμε νέα συμπεράσματα; 
• Πώς τα δεδομένα και οι πληροφορίες θα μας βοηθήσουν στις 

αποφάσεις μας; 
 



Μία Σύγχρονη Πρόκληση 

Unstructured documents  
(e.g. web pages) 

Semantically  
structured  

information 

IR  

Community 

NLP  
Community 

Database 
 Community 

AI  
 Community 



The Watson Computer 

Πληροφοριακό Σύστημα που συμμετείχε 
το 2011 σε τηλεπαιχνίδι γνώσεων στην 
Αμερική και νίκησε τους προηγούμενους 
πρωταθλητές του παιχνιδιού 

Είναι σύστημα απάντησης ερωτήσεων (της 
IBM) που βασίζεται σε τεχνολογίες 
επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, ανάκτησης 
πληροφοριών, αναπαράστασης γνώσης, 
αυτόματης συλλογιστικής, και μηχανικής 
μάθησης. 
 
Είχε πρόσβαση σε 200 εκατομμύρια σελίδες 
δομημένου και αδόμητου (κειμενικού) 
περιεχόμένου που καταλάμβαναν  χώρο 500 
terabytes (περιελάμβανε όλη τη Wikipedia). 





#1 



• Μάλλον τα συστήματα που χρησιμοποιούμε περισσότερο 
καθημερινά  είναι  οι μηχανές αναζήτησης. 

• Ασχολούμαστε με τρόπους με τους οποίους μπορούμε να 
βελτιώσουμε τη διαδικασία αναζήτησης 



IOS (instance Overview Search) 

25 

Αυτός είναι ο Παύλος 
Φαφαλιός 
(μεταπτυχιακός  μας 
φοιτητής) 

Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή της 
Μέριλυν Μονρόε (και τι σχέση έχει με τον Παύλο). 
Όμως δεν είμαστε σίγουροι πως γράφετε το όνομά 
της . Έστω ότι αρχίζουμε πληκτρολογούμε “mari”. 
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(cont.) 
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List of query’s suggestions. 

Cluster Label Tree of the 
top suggestion “marilyn” 

First page of results of the 
top suggestion “marilyn” 

We can continue 
typing the query. 

Instantly new 
suggestions are 

shown 
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(cont.) 
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We selected the suggestion 
“marilyn monroe”.  

The results’ first page and 
cluster label tree for this 
suggestion  were loaded 

immediately. 

By clicking a label, the 
results of the specific 

cluster are loaded in the 
results panel. 
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Ολοκλήρωση Δομημένης Πληροφορίας (1/2) 
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RDF  
Triple Store MarineTLO 

FLOD ECOSCOPE 
WoRMS 
(part of) 

FLOD-to-TLO 
mapping 

Replicate Replicate 

ECOSCOPE-to-TLO 
mapping 

WoRMS-to-TLO 
mapping 

Replicate 

DBpedia-to-TLO 
mapping 

FishBase-to-TLO 
mapping 

DBpedia 
(part of) 

FishBase 
(part of) 

Replicate Replicate 

Εμπορικοί 
κωδικοί 

Ποιο ψάρι 
τρώει ποιο 

Οργάνωση 
ψαριών σε γένη, 

οικογένειες 

Γενικές 
πληροφορίες, 

εικόνες 

Που ζουν, 
μορφολογικά 

χαρακτηριστικά, κ.α. 



Ολοκλήρωση Δομημένης Πληροφορίας (2/2) 

Yannis Tzitzikas et al., MTSR 2013, 
Thessaloniki 

30 



Αξιοποίηση της ολοκληρωμένης δομημένης 

πληροφορίας στην αναζήτηση 

 

Search 
Results 

Result of 
Entity 

Mining 

Result of 
textual 

clustering 

31 
Yannis Tzitzikas et al., MTSR 2013, 

Thessaloniki 

The 
Warehouse 

is used 

The 
Warehouse 

is used 



  

From FLOD 

From DBpedia 

From Ecoscope 

From WoRMS 

Example of an EntityCard 
of Xsearch (if the entity’s 
type is Species) 
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Yannis Tzitzikas et al., MTSR 2013, 

Thessaloniki 

The 
Warehou
se is used 



Αξιοποίηση της ολοκληρωμένης δομημένης 

πληροφορίας στην πλοήγηση 

Annotating entities over the original page 

Entity 
exploration 
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Yannis Tzitzikas et al., MTSR 2013, 

Thessaloniki 

The 
Warehou
se is used 



Αξιοποίηση της ολοκληρωμένης δομημένης πληροφορίας από εφαρμογές 

smart phones 



http://62.217.127.128:8080/warehouseStatistics/Statistics.html 



http://139.91.183.72/x-search-sports/ 
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• Καθημερινά παίρνουμε 
αποφάσεις 

• Βάσει στοιχείων 

• Που τα γνωρίζουμε ή τα 
βρίσκουμε 

– Ρωτώντας άλλους 

– Χρησιμοποιώντας Μηχανές 
αναζήτησης ή άλλα 
Πληροφοριακά Συστήματα 



Πως θα συμπληρώσετε το μηχανογραφικό σας δελτίο για τις Πανελλήνιες 

Εξετάσεις; 



Hippalus 

• Θα δούμε ένα σύστημα το οποίο μπορεί να φορτώνει 
δεδομένα και να υποστηρίζει το χρήστη στη λήψη 
αποφάσεων. 

 

 

 

• Ένεκα της ημερίδας, φορτώσαμε στοιχεία που αφορούν τα 
Τμήματα Πληροφορικής στην Ελλάδα. Ευχαριστίες για τη  
συλλογή στοιχείων στους 
– Παναγιώτη Παπαδάκο 

 

 

– Άγγελο  Μαυρουλάκη 

  



Τρόπος χρήσης 

1/ Με Firefox έκδοση 8  (όχι με Chrome)  συνδεθείτε στην 
διεύθυνση:  
http://62.217.127.128:8080/Hippalus/mixanografiko.jsp 

2/ Πατήστε το Load 

3/ Με κλικ μπορείτε να ανοίγεται κάποια διάσταση, με δεξί 
κλικ να εκφράζετε τις προτιμήσεις σας 

• Περισσότερα για το σύστημα Hippalus στην διεύθυνση 

http://62.217.127.128:8080/Hippalus/ 

(υπάρχει και ένα video tutorial)  

http://62.217.127.128:8080/Hippalus/mixanografiko.jsp
http://62.217.127.128:8080/Hippalus/mixanografiko.jsp
http://62.217.127.128:8080/Hippalus/
http://62.217.127.128:8080/Hippalus/



