
Μάνος Κόλλιας

SwetsWise Searcher



Παρουσίαση

- Σημερινή πραγματικότητα στον τρόπο αναζήτησης

- Federated αναζήτηση με το SwetsWise Searcher

- Βασικά Χαρακτηριστικά του SwetsWise Searcher 

- Πλεονεκτήματα:

– Για οργανισμούς

– Για τελικούς χρήστες

- Demo



Σημερινή Πραγματικότητα

– Συνεχώς αυξανόμενες πληροφορίες στο διαδίκτυο
– Οι πληροφορίες είναι διασκορπισμένες σε ποικίλες πηγές
– Οι χρήστες αναζητούν πληροφορίες μέσα σε ατελείωτες λίστες
από μη οργανωμένα αποτελέσματα αναζήτησης.

Αποτέλεσμα σημερινού τρόπου αναζήτησης:

• Χρονοβόρα και μη παραγωγική διαδικασία
• Μη αποδοτική χρήση των πληροφοριών



Πως καλύπτει το
Swetswise Searcher
τις υπάρχουσες απαιτήσεις:

1. Η αναζήτηση στις πηγές που διαθέτει το ίδρυμα γίνεται
με ένα και μόνο μηχανισμό αναζήτησης

2. Τα αποτελέσματα αναζήτησης διαφορετικών πηγών
συγκεντρώνονται και παραθέτονται σε μια ενιαία και
κατανοητή λίστα.

3. Από τη λίστα αυτή διαγράφονται αυτόματα οι διπλές
εγγραφές, ώστε το κάθε άρθρο να εμφανίζεται μόνο μια
φορά, περιλαμβάνοντας και την πηγή από την οποία
βρέθηκε, δίνοντας απευθείας σύνδεση με αυτή.

4. Τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται σε κατηγορίες



SwetsWise Searcher

SwetsWise
Searcher 
οργανώνει τα
αποτελέσματα της
αναζήτησης σε
φακέλους, 
επιτρέποντας στο
χρήστη να βρει
γρήγορα τις πιο
σχετικές
πληροφορίες.



SwetsWise Searcher
Χαρακτηριστικά

– Τα αποτελέσματα εμφανίζονται χωρίς διπλές εγγραφές.

– Ομαδοποίηση αποτελεσμάτων αναζήτησης

– Αυτόματη συντήρηση των συνδέσμων

– Άμεση σύνδεση με το SwetsWise Online Content

– Ενημέρωση για τα πρόσφατα άρθρα χρησιμοποιώντας για αυτά
έντονα διακριτικά.

– Γρήγορη εγκατάσταση και ελάχιστη συντήρηση.

– Πλήρως προσαρμόσιμο interface στις ανάγκες του ιδρύματος



SwetsWise Searcher
Πλεονεκτήματα Οργανισμών

– Ευκολότερη πρόσβαση στις περισσότερες πηγές πληροφόρησης

– Αυξημένη παραγωγικότητα
των χρηστών

– Μειωμένες απαιτήσεις διαχείρισης και εκπαίδευσης από το
ίδρυμα



SwetsWise Searcher
Πλεονεκτήματα τελικών χρηστών

– Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για την αναζήτηση

– Μείωση του χρόνου αναζήτησης

– Αύξηση της παραγωγικότητας



Demo 

http://demos.vivisimo.com/cgi-bin/query-meta?v:project=swetswise&v:frame=form&v:username=swets&v:password=swets&frontpage=1
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