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ΜΕΓΑΛΑ Δεδοµένα (Big Data)…? 
n  Internet/Web => Έκρηξη στον όγκο δεδοµένων! 

–  Όλοι µας καταναλωτές και παραγωγοί  δεδοµένων 
–  «Ψηφιακό ίχνος» καθηµερινά – internet, smartphones, 
κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr,…) 

–  >95% της ανθρώπινης γνώσης είναι ψηφιακή! 

n  «Από την αρχή του ανθρώπινου πολιτισµού, η ανθρωπότητα 
δηµιούργησε 5 Exabytes πληροφορίας µέχρι το 2003. Σήµερα, 
δηµιουργούµε τόση πληροφορία κάθε 2 µέρες, και ο ρυθµός 
αυξάνεται.»     Eric Schmidt (Google), 2010 

 1Exabyte = 1018 bytes = ~50,000 
χρόνια HQ DVD video ! 



Η εποχή του Yottabyte… 



Η εποχή του Yottabyte… 
Από τη Γη στη Σελήνη > 600 φορές !!! 



Αποθηκευτικό κόστος?  Μικρό... 
n  Δραµατική µείωση κόστους/byte… 

n  1985:  IBM PC, µε σκληρό δίσκο 10 Μegabytes...! 

n  Smartphones µε χιλιάδες φορές την αποθηκευτική και 
υπολογιστική ικανότητα 

n  Με περίπου 80 ευρώ, σκληρός δίσκος 3 Terabytes 
(περίπου 300.000  IBM PCs…!) 



Η Μεγάλη Πρόκληση: Επεξεργασία & Ανάλυση 

  «Πνιγόµαστε σε πληροφορίες, αλλά διψάµε για γνώση.»  
    J. Naisbitt, 1982 

n  Ίσως η µεγαλύτερη πρόκληση για την σύγχρονη Πληροφορική! 
–  Χρήσιµη «γνώση» (κανόνες, µοντέλα, κτλ.) από Μεγάλα 
Δεδοµένα...? 

n  Πόσο χρόνο απλά για να διαβάσεις ένα δίσκο 3 Terabytes? 
–  Πάνω απο 3,5 µέρες!! 



Τεράστια Κέντρα Δεδοµένων (Data Centers)  
n  Facebook, Google, Amazon:  εγκαταστάσεις µε 100άδες 
χιλιάδες Η/Υ ανά την υφήλιο 

n  Παράλληλες πλατφόρµες:  Hadoop/MapReduce, Storm, 
Spark, … 

 



«Κοινός θνητός»...? Υπολογιστικά Νέφη 
n  Αποθήκευση και επεξεργασία σαν 

«παρεχόµενη υπηρεσία» 

n  Σκεφτείτε «ΔΕΗ» για υπολογιστική 
δύναµη και  αποθήκευση δεδοµένων 

 

n  Πάροχος «Νέφους» θα παρέχει πρόσβαση σε υπολογιστικούς 
πόρους µε βάση τις ανάγκες 
–  Χρέωση ανάλογα µε τη χρήση   

n  Δείτε το στο:    http://aws.amazon.com/ec2/  



Google Brain: AI from Big Data 
n  Μάθηση µοντέλων για δύσκολα προβλήµατα από Μεγάλα 
Δεδοµένα  
–  Τεχνικές «Βαθιάς Μάθησης»  (Deep Learning) 

n  Π.χ.,  αυτόµατη περιγραφή φωτογραφιών 
–  Μοντέλο από  ΜΔ  (YouTube, Flickr, web, …) Generating Image Captions from Pixels

Human:  A young girl asleep on the sofa cuddling a stuffed bear.!

Model sample 1:  A close up of a child holding a stuffed animal.!

Model sample 2:  A baby is asleep next to a teddy bear.

Work in progress by Oriol Vinyals et al.

Generating Image Captions from Pixels

Human:  A tennis player getting ready to serve the ball.!

Model:  A man holding a tennis racquet on a tennis court.

Joint work with many colleagues at Google

Large Scale Deep Learning

Jeff Dean



Επόµενο Σύνορο:  ΜΔ στις Επιστήµες 
n  1000 χρόνια πριν: «Εµπειρική» επιστήµη 

–  Παρατήρηση φυσικών φαινοµένων 
 

n  Τελευταίοι αιώνες: «Θεωρητική» επιστήµη 
–  Μοντέλα, νόµοι, εξισώσεις, ... 

n  Τελευταίες 10ετίες: «Υπολογιστική» επιστήµη 
–  Προσοµοίωση µοντέλων/φαινοµένων 

n  Σήµερα: «Δεδοµενο-κεντρική» επιστήµη 
(eScience) 
–  Δεδοµένα (όργανα/προσοµοιώσεις), επεξερ-       
γασία από λογισµικό, αποθήκευση  

–  Επιστήµονας εξερευνά/αναλύει δεδοµένα 



Το Πείραµα CERN 
n  CERN LHC: 14 εκατοµ. φωτό/sec,  
πάνω από 30 Petabytes/χρόνο 

n  CΕRΝ Data Cloud:  130.000 CPUs, 530 
Petabytes, 170 data centers, 42 χώρες 

n  Ανακάλυψη µποζονίου Higgs (2012) – Νόµπελ Φυσικής 2013 
–  Ανάλυση >800 τρισ. συγκρούσεις προτονίων,                   

>200 Petabytes  
–  Mόνο λίγες χιλιάδες υποψήφιοι 
–  Ένας κόκκος σε µία ολυµπιακή πισίνα γεµάτη άµµο... 



Human Brain Project (HBP) 
n  Κατανόηση εγκεφάλου, ίσως η µεγαλύτερη 
επιστηµονική πρόκληση του 21ου αιώνα 
–  Κατανόηση/πρόληψη/θεραπεία ασθενειών  

n   FET flagship, 135 ιδρύµατα, 26 χώρες, 1.2Β€ για 10 χρόνια 
–  Νευροεπιστήµονες, Ιατροί, Πληροφορικοί, ...  

n  Ανάλυση Μεγάλων Δεδοµένων έχει κεντρικό ρόλο 
–  Πειραµατικά (Νευροεπιστήµες), κλινικές µελέτες, ... 
–  Λεπτοµερείς προσοµοιώσεις του εγκεφάλου 

n  100 δισ. νευρώνες, >100 τρισ. συνάψεις 
–  Πολλά Exabytes (1018) δεδοµένων 
 

 



Σοβαρά «όµως»... 
n  Προστασία προσωπικών δεδοµένων 

–  Από «ψηφιακό ίχνος» σε προσωπικές 
πληροφορίες  

–  Μεγάλο θέµα, ειδικά σε ΜΔ, Νέφη Η/Υ...! 

n  Στατιστικά θέµατα 
–  Τα ΜΔ ίσως επιβεβαιώσουν οποιοδήποτε 
κανόνα – απλά και µόνο λόγω όγκου... 

–  Νέες στατιστικές θεωρίες για ΜΔ – ίσως 
ζήτηµα 10ετίας... 



Διαρκής Μάθηση και Εξέλιξη... 

Ενδιαφέροντες καιροί για µηχανικούς      
(πληροφορικής, και όχι µόνο)...! 

Βάσεις Δεδοµένων 

Υπολογιστικά 
Δίκτυα 

Αλγόριθµοι 

Βιοπληροφορική Στατιστική 



Εδώ για να µείνουν, και θα αγγίξουν τις 
ζωές µας µε πολλούς τρόπους...! 

 
http://www.softnet.tuc.gr/~minos/ 

 


