
1η Ημερίδα για τον PServer
(Personalization Server)

Παρουσιάζοντας τον PServer στην κοινότητα:
Η τεχνολογία, το εργαλείο, τα οφέλη για όλους

Ο PServer προσφέρεται τώρα από το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος" δωρεάν σε όλους, μέσω της SciFY, 
ελεύθερα, σαν λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Σας προσκαλούμε στην πρώτη ημερίδα του Pserver
για να μοιραστούμε τη γνώση μαζί σας!

Σε ποιους απευθύνεται η ημερίδα;
Απευθύνεται  στους  προγραμματιστές,  στους  ανθρώπους  του  marketing  και  σε  όλους  όσους 
ενδιαφέρονται  να  δημιουργούν  ενδιαφέροντες  ιστοχώρους,  να  αναπτύσσουν  καλύτερες 
εφαρμογές,  να  παρέχουν  βελτιωμένες  υπηρεσίες,  να  γνωρίσουν  τους  χρήστες  τους.  Κατά  τη 
διάρκεια  της  ημερίδας  θα  δούμε  πώς  μπορούμε  να  προσαρμοστούμε  στις  ανάγκες  και  τις 
προτιμήσεις των χρηστών, μέσω κορυφαίας τεχνολογίας ανοιχτού κώδικα. 
Θα  είναι  ενδιαφέρουσα,  επίσης,  για  ερευνητές  προσανατολισμένους  στην  εξατομίκευση  και  την 
μοντελοποίηση χρήστη.

Πότε;
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013, 14.00-18.00

Πού;
Στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”

Ποιο είναι το θέμα της;
Στην  ημερίδα  θα  ασχοληθούμε  με τον PServer  και  τον  τρόπο  χρήσης  του: Ο  PServer  έχει 
αναπτυχθεί  από το  Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”,  και 
είναι μια γενική υποδομή για την προσθήκη λειτουργικότητας προσωποποίησης σε κάθε ιστοχώρο ή 
εφαρμογή. Είναι επίσης μια επεκτάσιμη εργαλειοθήκη μεθόδων εξατομίκευσης.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του PServer και μάθετε περισσότερα.

Τι μπορώ να επιτύχω με τον PServer;
Μπορείτε  να  προσφέρετε  εξατομικευμένη  εμπειρία  στους  χρήστες  του  ιστοχώρου  σας  /  της 
εφαρμογής σας / των υπηρεσιών σας. Ως απλό παράδειγμα, μπορείτε να παρέχετε περιεχόμενο που 
είναι πραγματικά ενδιαφέρον για κάθε ξεχωριστό χρήστη, μπορείτε να προσαρμόσετε τη διεπαφή 
της  εφαρμογής  ή  της  υπηρεσίας  σας  στις  ανάγκες  κάθε  έναν  ατομικά  (και  πολλά  άλλα).  Έτσι,  
μπορείτε να εμπλουτίσετε σημαντικά την αίσθηση της πλοήγησης, να αναβαθμίσετε τις λειτουργίες, 
να αυξήσετε τη συμμετοχή και να μετρήσετε τα αποτελέσματα. 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για να μάθετε περισσότερα.

http://www.scify.gr/site/el/pserver-el
http://www.scify.gr/site/el/pserver-who-is-it-for-el
http://www.scify.gr/site/el/about-pserver-el
http://www.iit.demokritos.gr/
http://www.iit.demokritos.gr/location
http://www.scify.gr/
http://www.demokritos.gr/


Ωραία! Πώς μπορώ να συμμετάσχω στο εργαστήριο;
Απλώς εγγραφείτε εδώ. Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες, κάντε το εγκαίρως αν ενδιαφέρεστε 
να έρθετε.
Θα είναι διαθέσιμη και ζωντανή μετάδοση. Μείνετε συντονισμένοι εδώ για λεπτομέρειες.

Πρόγραμμα της Ημερίδας                  Η ημερίδα στο facebook       

14:00 – 14:30    Εισαγωγή στον PServer (Π. Γιώτης, Γ. Γιαννακόπουλος)

14:30 - 15:00     Χρησιμοποιώντας τον PServer για την ανάπτυξη προσωποποιημένων υπηρεσιών 
(Π. Γιώτης, Γ. Γιαννακόπουλος) 

15:00 - 15:15     Διάλειμμα

15:15 - 16:15     PServer: Η θεωρία πίσω από την εφαρμογή (Γ. Παλιούρας, Δ. Βογιατζής)

16:15 - 17:15     Δημιουργώντας με βάση τον PServer (Δύο παράλληλες εστιασμένες συνεδρίες) 
• Πώς να χτίσετε ένα μηχανισμό προτάσεων - recommendation engine (πρακτική 

συνεδρία για προγραμματιστές - φέρτε τους φορητούς υπολογιστές μαζί σας)    
(Π. Γιώτης, Γ. Γιαννακόπουλος) 

• Υπηρεσίες που μπορείτε να προσφέρετε με τη χρήση του PServer (συζήτηση και 
brainstorming για ανθρώπους του marketing, των επιχειρήσεων και ερευνητές)  
(Γ. Παλιούρας, Δ. Βογιατζής)

17:15 - 18:00     Ανακεφαλαίωση
• Σύνοψη των αποτελεσμάτων της ημερίδας
• Παρεχόμενες υπηρεσίες
• Προτάσεις συνεργασίας

                                                            

http://www.scify.gr/site/el/%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82
http://www.facebook.com/events/336904369743843/
https://www.eventora.com/en/events/pserver-workshop-1
http://www.facebook.com/events/336904369743843/

