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Το Ελληνικό Συµπόσιο �ιαχείρισης �εδοµένων (ΕΣ��) είναι ο ετήσιος θεσµός της Ελληνικής κοινότητας 
διαχείρισης δεδοµένων για την παρουσίαση και συζήτηση των τελευταίων εξελίξεων του χώρου. Μετά από 
δέκα επιτυχηµένα συµπόσια, το 11ο ΕΣ�� θα διεξαχθεί στα Χανιά, στις 28-29 Ιουνίου 2012, αµέσως µετά το 
SSDBM.  
 
Το πρόγραµµα του ΕΣ�� θα περιλαµβάνει παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, εκπαιδευτικές οµιλίες, 
επιδείξεις πρωτότυπου λογισµικού και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Τα πρακτικά του ΕΣ�� είναι 
ανεπίσηµα και ως εκ τούτου, το βασικό κριτήριο για την επιλογή εργασιών προς παρουσίαση είναι το 
τεχνικό περιεχόµενό τους. Επιπλέον, καλωσορίζουµε άρθρα που πρόσφατα έγιναν αποδεκτά προς 
παρουσίαση σε κορυφαία διεθνή συνέδρια που σχετίζονται µε το χώρο της διαχείρισης δεδοµένων. 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν ερευνητικά άρθρα, προτάσεις για επιδείξεις λογισµικού, 
εκπαιδευτικές οµιλίες και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σε οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε τη διαχείριση 
δεδοµένων, όπως αυτά του παρακάτω ενδεικτικού αλλά όχι δεσµευτικού πίνακα:  

− Παραδοσιακές τεχνολογίες πυρήνα για Σ�Β� (π.χ., επεξεργασία και βελτιστοποίηση ερωτήσεων, 
έλεγχος ταυτοχρονισµού κλπ), καθώς και για µη παραδοσιακές αρχιτεκτονικές διαχείρισης 
δεδοµένων (π.χ., διαχείριση ροών δεδοµένων, συστήµατα οµοτίµων, διαχείριση αντιγράφων κλπ). 

− Εφαρµογές γύρω από τη διαχείριση δεδοµένων (π.χ., Web mashups, κοινωνικά δίκτυα, 
επιστηµονικές βάσεις δεδοµένων, δίκτυα αισθητήρων κλπ). 

− Μοντέλα και Γλώσσες για τη διαχείριση των δεδοµένων (π.χ., XML, πιθανοτικές βάσεις δεδοµένων, 
διαχείριση µεταπληροφορίας, διαχείριση αβεβαιότητας, πολυµέσα κλπ). 

− Τεχνικές επίτευξης υψηλής επίδοσης και κλιµάκωσης στη διαχείριση των δεδοµένων (π.χ., 
ευρετήρια, επιταχυντές υλικού κλπ). 

− Άλλα θέµατα µοντέρνων πληροφοριακών συστηµάτων (π.χ., ασφάλεια, ιδιωτικότητα, 
διαπροσωπεία µε τους τελικούς χρήστες, κλπ).  

Πρωτεύον κριτήριο κρίσης των εργασιών είναι το τεχνικό βάθος, µε δευτερεύον την καινοτοµία.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

− Προθεσµία υποβολής εργασιών, και προτάσεων για εκ. οµιλίες & συζητήσεις: 13 Απριλίου 2012 
− Γνωστοποίηση αποδοχής:  20 Μαΐου 2012 
− Προθεσµία υποβολής τελικής έκδοσης: 30 Μαΐου 2012 
− �ιεξαγωγή συµποσίου:    28-29 Ιουνίου 2012  

Ο�ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Ερευνητικά άρθρα µπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε PDF µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος CMT 
στη διεύθυνση https://cmt.research.microsoft.com/HDMS2012 

− Άρθρα που δεν έχουν υποβληθεί αλλού, δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις δώδεκα (12) σελίδες και  
θα πρέπει να διαµορφωθούν σύµφωνα µε το επίσηµο πρότυπο της ACM για πρακτικά συνεδρίων 
(http://www.acm.org/sigs/pubs/proceed/template.html). 
− Άρθρα που έχουν γίνει ήδη δεκτά σε κορυφαία διεθνή συνέδρια ή περιοδικά µπορούν να 

υποβληθούν στο ΕΣ�� στην αρχική τους διαµόρφωση.  



 

Στην προσπάθεια σχηµατισµού µιας συνεπούς ορολογίας, τα άρθρα που θα γίνουν τελικώς αποδεκτά, θα 
πρέπει να συνοδεύονται από (α) τίτλο και (β) περίληψη στην Ελληνική γλώσσα.  

 
Προτάσεις για επιδείξεις (demos), εκπαιδευτικές οµιλίες και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης είτε θα 
πρέπει να γίνονται στην αρχική τους διαµόρφωση (αν έχουν παρουσιαστεί ήδη αλλού), είτε δε θα πρέπει 
να ξεπερνούν τις 2 σελίδες και να συµπεριλαµβάνουν τους οµιλητές και τη γενική ιδέα της πρότασης. 
Επισηµαίνουµε ότι, λόγω της διάρκειας του συνεδρίου, δεν προβλέπουµε να περιλαµβάνονται στο 
πρόγραµµα περισσότερες από: µια εκπαιδευτική οµιλία και µια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.  
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