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Στην οµιλία θα γίνει µια πολύ σύντοµη παρουσίαση του fuelGR, θα 
εξιστορήσουµε πώς ξεκίνησε η ιδέα και θα αναφερθούµε σε σηµαντικά σηµεία 
στην πορεία της εφαρµογής. Θα κλείσουµε εστιάζοντας στα σηµεία που κατά 
τη γνώµη µας και την εµπειρία που αποκτήσαµε θα πρέπει να προσέχει 
κάποιος που θέλει να ασχοληθεί µε ανάπτυξη mobile εφαρµογών. 

Applic=tions of f=st clustering techniques on big d=t=
Ηλίας Κ. Σάββας

Η εξόρυξη δεδοµένων και γνώσης από µεγάλου όγκου δεδοµένα και τα οποία 
επιπρόσθετα µεταβάλλονται ταχύτατα αποτελεί πλέον ανάγκη για ένα ολοένα 
αυξανόµενο αριθµό εφαρµογών. Η πληροφορία που παράγεται και διακινείται 
καθηµερινά απαιτεί ταχύτατη επεξεργασία και ανάλυση ώστε να είναι χρήσιµη. 
Η οµαδοποίηση δεδοµένων είναι µία από τις τεχνικές για την εξόρυξη 
δεδοµένων και µερικές από τις πιο αντιπροσωπευτικές τεχνικές είναι οι 
αλγόριθµοι k-meTns, DBSCAN, OPTICS, κ.α. Το πρόβληµα είναι ο µεγάλος 
υπολογιστικός χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεσή τους. Κατά συνέπεια ή 
νέες τεχνικές πρέπει να αναπτυχθούν ή οι παλιές να µετεξελιχθούν ώστε να 
επιτευχθεί η επιτάχυνσή τους. Ο κατανεµηµένος / παράλληλος / πολύ-πύρηνος 
προγραµµατισµός αποτελεί ένα ιδιαίτερα καλό εργαλείο για την επιτάχυνση 
τεχνικών µειώνοντας δραµατικά το χρόνο εκτέλεσης τους και κάνοντας τις 
προαναφερθείσες τεχνικές να µπορούν πλέον να εφαρµοσθούν σε δεδοµένα 
µεγάλου όγκου. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι παράλληλες εκδόσεις 
των αλγορίθµων k-meTns και DBSCAN καθώς επίσης και η εφαρµογή τους σε 
δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις που αφορούν κοινωνικές/πολιτικές 
επιστήµες και ασφάλεια δεδοµένων. Οι τεχνικές εφαρµόσθηκαν σε πραγµατικά 
δεδοµένα και τα αποτελέσµατα  θα παρουσιαστούν αναλυτικά.

Univt=g – Augment your tr=veling experiences
Δηµήτρης Γραβάνης

Η εφαρµογή «UnivtTg» ξεκίνησε να αναπτύσσεται από τον Δηµήτρη Γραβάνη 
στα πλαίσια της διπλωµατικής του εργασίας για το ΠΜΣ «Μηχανική Λογισµικού 
για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρµογές» του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Μετουσιώθηκε σε 
µια διαρκώς εξελισσόµενη υλοποίηση, υπό τη στέγη καταξιωµένης εταιρείας 
της Λάρισας. Στόχο έχει να αξιοποιήσει τη διάδοση των ασύρµατων δικτύων και 
την προσιτή υπολογιστική ισχύ που παρέχουν τα smTrtphones, ώστε να 



αναβαθµίσει το ελληνικό τουριστικό προϊόν, ενισχύοντας τις ταξιδιωτικές 
εµπειρίες του εγχώριου και διεθνούς κοινού επισκεπτών της Ελλάδας. 
Πρόκειται για µια εφαρµογή ηχητικής ξενάγησης µε στοιχεία πλοήγησης, απλή 
στη χρήση κι ελεύθερα προσβάσιµη σε όλους. Η πρώτη έκδοση της εφαρµογής 
διατίθεται ήδη ελεύθερα και δωρεάν στους χρήστες για το λειτουργικό σύστηµα 
Android, µέσω του Google PlTy Store.


