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Ζ ρξήζε δεδνκέλσλ ζηε ιήςε ζσζηψλ, έγθπξσλ θαη έγθαηξσλ απνθάζεσλ έρεη αλαρζεί ζε «εθ ησλ σλ νπθ άλεπ» παξάγνληα
επηηπρίαο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. Ταπηφρξνλα, κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη
εθαξκνγψλ, φπσο ε εμάπισζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ε εθηεηακέλε ρξήζε smart phones, ε εμάπισζε ησλ RFID ζπζηεκάησλ,
θ.α. ν φγθνο θαη ε κνξθή ησλ δεδνκέλσλ έρεη αιιάμεη δξακαηηθά. Σαλ απνηέιεζκα, έρνπλ αλαπηπρζεί λέεο κέζνδνη δηαρείξηζεο
θαη αμηνπνίεζεο δεδνκέλσλ. Oη φξνη Big Data, Business Analytics θαη Data Science βξίζθνληαη πιένλ ζην επίθεληξν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ ΗΤ ηκεκάησλ κηθξψλ θαη κεγάισλ νξγαληζκψλ.
Τα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαδεηρζεί έλαο λένο ξφινο ζηηο εηαηξίεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο, κε ηελ νλνκαζία data scientist. Όπσο
αλαθέξεη ην πεξηνδηθφ Economist «κία λέα ηδηφηεηα ζηειέρνπο έρεη αλαδεηρζεί, ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο δεδνκέλσλ (the data
scientist), ν νπνίνο ζπλδπάδεη ηα πξνζφληα ελφο ηθαλνχ πξνγξακκαηηζηή, ζηαηηζηηθνχ θαη αθεγεηή κε ζθνπφ λα αλαθαιχςεη
ηνπο ‘ζβψινπο ρξπζνχ’ πνπ ππάξρνπλ θάησ απφ ηεξάζηηνπο φγθνπο δεδνκέλσλ». Δπίζεο, ν Tom Davenport ζε πξφζθαην άξζξν
ηνπ ζην Harvard Business Review («Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century») επηρεηξεκαηνινγεί γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα ηέηνησλ επαγγεικαηηψλ, ελψ επηζεκαίλεη ηε κεγάιε έιιεηςε αλζξψπσλ ζε απηφλ ηνλ θιάδν. Μία πξφζθαηε
κειέηε ηεο Gartner, πξνβιέπεη 1,9 εθαη. ζέζεηο εξγαζίαο γηα data scientists θαη άιια 4 εθαη. γηα ηελ ππνζηήξημε απηψλ – κφλν
ζηηο Ζ.Π.Α - ηα επφκελα ηξία ρξφληα.
Τν ζπγθεθξηκέλν ζεκηλάξην έρεη δηάξθεηα 60 σξψλ, δηαηξεκέλν ζε 10 εβδνκάδεο ησλ δχν ηξίσξσλ δηαιέμεσλ/εβδνκάδα. Ο
ζθνπφο ηνπ είλαη λα απνηειέζεη γηα ηνλ θαηαξηηδφκελν κία αξρηθή εηζαγσγή ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο ησλ business analytics & big
data: δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, ζηαηηζηηθή, κεραληθή εθκάζεζε, εξγαιεία θαη ζπζηήκαηα. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξαθηηθή
δηάζηαζε ησλ παξαπάλσ ηνκέσλ θαη ιηγφηεξν ζηηο ζεσξεηηθέο έλλνηεο. Σαλ απνηέιεζκα, ηα ζέκαηα ηνπ ζεκηλαξίνπ
επηθεληξψλνληαη ζε εξγαιεία θαη ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο big data θαη ηελ επίδεημε θαη θαηαλφεζε ηνπ
ιεγφκελνπ data analysis life cycle.
Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο είλαη νη εμήο:











Modern Data Management, Business Intelligence and Big Data Systems: Fundamentals of modern data management:
data modeling, query languages, query processing, parallel and distributed systems, transactions. The 3Vs of big data. The
data analysis lifecycle. Business Intelligence: Architectures, multi-dimensional modeling, data cubes, OLAP, indexing,
applications, visualization. In-memory and column-oriented technologies. Business intelligence in the big data era. Big Data
Systems: Hadoop and related technologies, NoSQL systems (Mongo, Redis, Cassandra, graph databases), stream engines.
Big Data Systems, A Practical Outline: A brief presentation of five systems used in big data applications, along with
representative applications: Hadoop/HDFS/Hive, Cassandra, MongoDB, Spark and Redis.
Statistics for Business Analytics, An Overview: An overview of statistical methods, techniques and principles used in
predictive analytics along with examples.
An Introduction to R with Applications: An introduction to R, programming, statistical modeling, visualizations,
examples on how to use it in analytics application.
Mining Big Datasets: An overview of data mining concepts such as clustering, classification, association rules, graph
mining over large datasets, along with techniques, algorithms, examples.
Working with Python for Analytics: An introduction to Python and examples on how to use it in analytics application.
Content Analytics: Methods, techniques, tools and systems to extract structure from unstructured data, such as text, audio,
speech, images. Sentiment analysis.
Visual Analytics: Advanced data visualization techniques and practices, specifically for big data interactive exploratory
analysis, with live demos and applications.
Analytics Cases Studies: Four representative end-to-end analytics case studies, presented by established
consulting/software firms and ambitious startups alike. The case studies may be drawn from financial, energy, insurance,
healthcare and other domains.

Τν θφζηνο ζπκκεηνρήο είλαη €720 θαη θαιχπηεηαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΛΑΔΚ γηα ηελ επηκφξθσζε
εξγαδνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο. Θα δνζεί πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο θαη ζα δηαλεκεζνχλ ζεκεηψζεηο. Γεδνκέλνπ ηνπ
πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ζέζεσλ (30), ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.
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Ππόγπαμμα Γιαλέξεων
η

1 εβδομάδα: Τρίτη 16/10/2018 & Τετάρτη 17/10/2018, 18.00-21.00
Διζηγηηήρ: Αναπ. Καθηγηηήρ Γαμιανόρ Χαηζηανηωνίος
Τμήμα Διοικητικήρ Επιστήμηρ & Τεσνολογίαρ, Ο.Π.Α.

Modern Data Management,
Business Intelligence and
Big Data Systems

η

2 εβδομάδα: Τρίτη 23/10/2018 & Τετάρτη 24/10/2018, 18.00-21.00
Διζηγηηήρ: Αναπ. Καθηγηηήρ Γαμιανόρ Χαηζηανηωνίος
Τμήμα Διοικητικήρ Επιστήμηρ & Τεσνολογίαρ, Ο.Π.Α.

Modern Data Management,
Business Intelligence and
Big Data Systems

η

3 εβδομάδα: Δευτζρα 29/10/2018 και Τετάρτη 31/10/2018, 18.00-21.00
Διζηγηηήρ: Αναπ. Καθηγηηήρ Πάνορ Λοςπίδαρ
Τμήμα Διοικητικήρ Επιστήμηρ & Τεσνολογίαρ, Ο.Π.Α.

Big Data Systems: A
Practical Outline

η

4 εβδομάδα: Δευτζρα 5/11/2018 & Τετάρτη 7/11/2018, 18.00-21.00
Διζηγηηήρ: Καθηγηηήρ Γημήηπηρ Καπλήρ
Τμήμα Στατιστικήρ, Ο.Π.Α.

Statistics for Business
Analytics: An Overview

η

5 εβδομάδα: Δευτζρα 12/11/2018 & Τετάρτη 14/11/2018, 18.00-21.00
Διζηγηηήρ: Rui Miguel Forte, Msc
PwC, Manager Data & Analytics

An Introduction to R with
Applications

η

6 εβδομάδα: Δευτζρα 19/11/2018 & Τετάρτη 21/11/2018, 18.00-21.00
Διζηγηηήρ: Αναπ. Καθηγηηήρ Γιάννηρ Κωηίδηρ
Τμήμα Πληπουοπικήρ, Ο.Π.Α.

Mining Big Datasets

η

7 εβδομάδα: Δευτζρα 26/11/2018 & Τετάρτη 28/11/2018, 18.00-21.00
Διζηγηηήρ: Αναπ. Καθηγηηήρ Πάνορ Λοςπίδαρ
Τμήμα Διοικητικήρ Επιστήμηρ & Τεσνολογίαρ, Ο.Π.Α.

Working with Python for
Analytics

η

8 εβδομάδα: Δευτζρα 3/12/2018 & Τετάρτη 5/12/2018, 18.00-21.00
Διζηγηηήρ: Γπ. Ανδπέαρ Μανιάηηρ, CyberStream, Tibco
Διζηγηηήρ: Μάνορ Παπανδπεόποςλορ, Koineo Solutions

Visual Analytics, Power BI

η

9 εβδομάδα: Δευτζρα 10/12/2018 & Τετάρτη 12/12/2018, 18.00-21.00
Διζηγηηήρ: Γπ. Χάπηρ Παπαγεωπγίος
Ινστιτούτο Επεξεπγασίαρ Λόγος Επεςνητικό Κέντπο "Αθηνά" & Qualia

Content Analytics: Text,
Speech and Video Analytics

η

10 εβδομάδα: Δευτζρα 17/12/2018 & Τετάρτη 19/12/2018, 18.00-21.00
Διζηγηηέρ: Accenture, EY, IBM, Oracle, QlikView, SAS, Tableau (TBA)

Analytics Cases Studies

Κύπιοι Διζηγηηέρ
Γπ. Γημήηπηρ Καπλήρ. Ο θ. Γεκήηξεο Καξιήο είλαη Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην Τκήκα Σηαηηζηηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΟΠΑ). Έρεη ιάβεη πηπρίν Σηαηηζηηθήο ην 1992 απφ ην Τκήκα Σηαηηζηηθήο ηνπ ΟΠΑ θαη δηδαθηνξηθφ
ηίηιν ζηε Σηαηηζηηθή απφ ην ίδην Τκήκα ην 1999. Έρεη ζεηεχζεη ζην ίδην Τκήκα σο πξνζσξηλφο δηδάζθσλ (2000-2001) θαη σο
Λέθηνξαο (2001-2004). Απφ ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2004 κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 δηεηέιεζε Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην ίδην
Τκήκα. Έρεη δεκνζηεχζεη πεξίπνπ 45 άξζξα ζε δηεζλή πεξηνδηθά Σηαηηζηηθήο κε θξηηέο. Τα πεξηνδηθά ζηα νπνία έρεη
δεκνζηεχζεη κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνπλ Journal of the Royal Statistical Society Series A, Statistics in Medicine, Statistics and
Computing, θαη αξθεηά άιια. Τα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα ππνινγηζηηθήο ζηαηηζηηθήο θαη
αιγνξίζκσλ, αλάιπζε πνιπκεηαβιεηψλ δηαθξηηψλ δεδνκέλσλ, κείμεηο θαηαλνκψλ, ζηαηηζηηθά κνληέια γηα εθαξκνγέο ζηνλ
αζιεηηζκφ, κνληεινπνίεζεο εμαξηεκέλσλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ copulas θαη άιια. Δίλαη Associate editor ζηα
πεξηνδηθά Metron journal, Communications in Statistics (Theory and Methods and Computation and Simulation) θαη IMA
Journal of Management Mathematics, ελψ έρεη θάλεη referee ζε πεξηζζφηεξα απφ 85 άξζξα ζε δηάθνξα πεξηνδηθά Σηαηηζηηθήο
θαη ζπλαθψλ αληηθεηκέλσλ. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά δηεζλή ζπλέδξηα, ζε κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ σο πξνζθεθιεκέλνο
νκηιεηήο. Δίλαη κέινο δηάθνξσλ ελψζεσλ ζρεηηθέο κε ηελ επηζηήκε ηεο Σηαηηζηηθήο , φπσο ηεο American Statistical Society,
εθιεγκέλν κέινο ηνπ International Statistical Ηnstitute, κέινο ηεο International Association of Statistical Computing, ππεχζπλνο
δεκνζηφηεηαο ηεο Eastern Mediterranean Region of the International Biometrics Society, θαζψο θαη κέινο ηνπ Διιεληθνχ
Σηαηηζηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Έρεη, επίζεο, εξγαζζεί ζε κηα ζεηξά απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηε EUROSTAT γηα έξγα ζρεηηθά κε official statistics.

Γπ. Γιάννηρ Κωηίδηρ. Ο Γηάλλεο Κσηίδεο είλαη Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Έρεη ιάβεη πηπρίν απφ ην Τκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Υπνινγηζηψλ ηνπ Δζληθνχ
Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ ην 1995 θαη ηίηιν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (1997) θαη δηδαθηνξηθφ (2000) ζηελ Δπηζηήκε ησλ
Υπνινγηζηψλ απφ ην University of Maryland. Μέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 δνχιεπε ζαλ αλψηεξν ζηέιερνο ηεο νκάδαο
δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ ζην εξεπλεηηθφ θέληξν ηεο ΑΤ&Τ Labs – Research. Τα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα
πεξηιακβάλνπλ ζπζηήκαηα, εθαξκνγέο θαη εξγαιεία δηαρείξηζεο πνιχ κεγάισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Ο θ. Κσηίδεο έρεη αλαπηχμεη
έληνλν εξεπλεηηθφ έξγν έρνληαο πεξηζζφηεξα απφ 80 δεκνζηεπκέλα άξζξα ζε θνξπθαία πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα ηεο πεξηνρήο
δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαη είλαη θάηνρνο 5 δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο (Ακεξηθή). Έρεη ιάβεη ζεκαληηθά βξαβεία γηα ηηο
δεκνζηεχζεηο ηνπ (ACM SIMGOD’99, ΗΔΔΔ ΗCDE’09) φπσο ην βξαβείν επηζηεκνληθήο αξηζηείαο απφ ηα AT&T Labs γηα ηελ
εξγαζία ηνπ ζε ζέκαηα νινθιήξσζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.

Γπ. Πάνορ Λοςπίδαρ. Ο Πάλνο Λνπξίδαο είλαη Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην Τκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη
Τερλνινγίαο, ζην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Έρεη εξγαζηεί επί ζεηξά εηψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε κεγάισλ
ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ θαη ζηελ επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ κεγάινπ φγθνπ, ηφζν σο εξεπλεηήο φζν θαη σο
επαγγεικαηίαο πξνγξακκαηηζηήο. Έρεη δεκνζηεχζεη εξγαζίεο ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, απφ ηελ αλάιπζε ηεο Wikipedia
κέρξη ζεσξία ζρεδίνπ, θαη απφ ζπζηήκαηα αζθαιείαο κέρξη ηερλνινγία ινγηζκηθνχ. Με ην ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ ζην Δζληθφ
Γίθηπν Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο (ΔΓΔΤ) είλαη ππεχζπλνο γηα ην λεθνυπνινγηζηηθφ ζχζηεκα ~okeanos (http://okeanos.grnet.gr),
ην νπνίν παξέρεη ρηιηάδεο ηδεαηέο κεραλέο ζηελ ειιεληθή εξεπλεηηθή θαη αθαδεκατθή θνηλφηεηα, θαη γηα ην ζχζηεκα
ειεθηξνληθψλ εθινγψλ Εεπο (http://zeus.grnet.gr), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηελέξγεηα λνκηθά έγθπξσλ ειεθηξνληθψλ
εθινγψλ.

Γπ. Χάπηρ Παπαγεωπγίος. Ο Παπαγεσξγίνπ Φάξεο είλαη εξεπλεηήο Β’ βαζκίδνο ζην Ηλζηηηνχην Δπεμεξγαζίαο ηνπ ΛφγνπΗΔΛ/Δξεπλεηηθφ Κέληξν «ΑΘΖΝΑ» θαη ζπληδξπηήο ηεο spin off εηαηξίαο Qualia [www.qualia.gr],πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην
ρψξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπταο θαη αλαιπηηθήο δεδνκέλσλ θαη ε νπνία ζπζηήζεθε ην 2004. Απφθνηηνο ηεο Σρνιήο
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ ΔΜΠ ην 1992. Τν 1996 πήξε ηνλ ηίηιν ηνπ Γηδάθηνξα Μεραληθνχ απφ ην ΔΜΠ. Τν 1989
ζπκκεηείρε ζηελ νκάδα Eurotra ζην ΗΔΛ. Απφ ην 1992 είλαη εξεπλεηήο ζην ΗΔΛ ζην ρψξν ηεο γισζζηθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο
αλαιπηηθήο δεδνκέλσλ. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πιήζνο επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ
πνιπκεζηθή, πνιπηξνπηθή θαη πνιπγισζζηθή αλάιπζε (ελδεηθηηθά Eurotra, LRE/Translearn, Esprit-Naplus, LE-Aventinus, ΗSTCIMWOS, IST-Reveal_This, eBusiness-MUSE, COST278, ΖΔΓ-TV++, COST2102, IST-METANET). Έρεη παξνπζηάζεη
παξαπάλσ απφ 60 εθηελείο δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή πεξηνδηθά θαζψο θαη ζπλέδξηα. Καηέρεη δίπισκα Δπξεζηηερλίαο ζρεηηθά κε
ηελ αλάθηεζε πνιχγισζζσλ θεηκέλσλ.

Γπ. Γαμιανόρ Χαηζηανηωνίος (Δπιζηημονικόρ Υπεύθςνορ). Ο θ. Γακηαλφο Φαηδεαλησλίνπ είλαη Αλαπιεξσηήο
Καζεγεηήο ζην Τκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε αληηθείκελν
Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ θαη Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα. Δίλαη επίζεο Γηεπζπληήο ηνπ δηεζλνχο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο
"Business Analytics" ζην Ο.Π.Α. Έρεη πηπρίν Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αζελψλ, ηίηιν κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε Υπνινγηζηψλ απφ ην Courant Institute of Mathematical Sciences ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νέαο Υφξθεο
(1993) θαη δηδαθηνξηθφ απφ ην Columbia University (1997). Τα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα βάζεσλ
δεδνκέλσλ θαη επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, φπσο γηα παξάδεηγκα απνζήθεο δεδνκέλσλ, αλάιπζε OLAP, ζπζηήκαηα ξνψλ
δεδνκέλσλ, επεμεξγαζία εξσηεκάησλ θαη large-scale analytics. Έρεη δεκνζηεχζεη πεξηζζφηεξα απφ 30 άξζξα ζε θνξπθαία
δηεζλή πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα, φπσο VLDB, ICDE, EDBT, SIGKDD, SIGMOD Record, Information Systems Journal, DKE
Journal θαη αιινχ, ελψ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ησλ 200 εηεξναλαθνξψλ ζηηο δεκνζηεχζεηο απηέο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ελλέα
δηεζλψλ textbooks. Τα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ θ. Φαηδεαλησλίνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα ζπζηήκαηα
Microsoft SQL Server (query processor), Oracle 8i θαη 9i (Analytic Functions), έρνπλ επεξεάζεη ηε δηακφξθσζε ηνπ ANSI SQL
standard (OLAP amendment) θαη αλαθέξνληαη ζαλ πξσηεχνπζεο αλαθνξέο ζε πεξηζζφηεξεο απφ έληεθα παηέληεο. Έρεη
δηαηειέζεη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Stevens Institute of Technology θαη έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηα AT&T Research Labs θαη
Columbia Medical Informatics Department. Δθηφο ησλ αθαδεκατθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ήηαλ ηδξπηηθφ κέινο δχν εηαηξηψλ
πιεξνθνξηθήο (start ups), κία κε βάζε ηε Νέα Υφξθε (Panakea Software Inc., DW&OLAP tools & consulting) θαη κία ζηελ
Αζήλα (Voiceweb, speech & telecom applications), ελψ ήηαλ senior research consultant ην 2007-2008 ζηελ Aster Data κε βάζε
ην San Francisco (πιένλ Aster Teradata).

