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Fuel Finder CY

• Η εφαρμογή μας σας βοηθά στα ακόλουθα:
− να βρείτε τα πιο φθηνά πρατήρια καυσίμων σε κυμαινόμενη ακτίνα γύρω 

από την παρούσα θέση σας

− σας δείχνει τις διακυμάνσεις των τιμών των πρατηρίων 

− σας δείχνει τα πρατήρια ανά επαρχία, ανά περιοχή και ανά εταιρεία

− σας επιτρέπει να καθορίσετε την αγαπημένη σας εταιρεία καυσίμων

− σας επιτρέπει να συγκρίνετε τις τιμές των καυσίμων 

− Υποστηρίζει αγγλικά και ελληνικά

− σε παγκύπρια κλίμακα

Οι τιμές των καυσίμων αποθηκεύονται στο κινητό.
Άρα δεν χρειάζεται συνεχής σύνδεση με διαδίκτυο



Fuel Finder CY



Αρχιτεκτονική

Ariadne

Apple 
Cloud

Κάθε μια ώρα

iPad

iPhone

Όταν θέλει ο χρήστης να 
ανανεώσει τις τιμές



Μελλοντικές αναβαθμίσεις

• Θα ενσωματωθεί το ιστορικό αλλαγής τιμών ανά καύσιμο για κάθε 
πρατήριο

• Θα μπορεί ο χρήστης να δει τις τιμές σε πρατήρια που βρίσκονται 
στις συνήθεις διαδρομές του

• Θα ενσωματωθούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, κ.α.

• Θα γίνει προσπάθεια να γίνει πρόβλεψη αλλαγής τιμών (+/-) 
συσχετίζοντας τις διεθνείς τιμές με τις τοπικές τιμές καυσίμων.



Open Tourism CY

• Υπηρεσίες βάσει της τοποθεσίας - Location Based Services 

• Χρησιμοποίηση ανοικτών δεδομένων

• Χρησιμοποίηση πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ανοικτά 
δεδομένα προς όφελος των πολιτών

• Ενοποίηση και εμπλουτισμός γεω-χωρικών δεδομένων
− Ενοποίηση ετερογενών μορφών δεδομένων
− Εμπλουτισμός με πληροφορία παραγόμενη από το πλήθος (user-generated 

content)
• Τουριστικά blogs
• Κοινωνικά δίκτυα
• …

• Παροχή database end-points για παραπλήσιες εφαρμογές



Open Tourism CY



Αρχιτεκτονική



Μελλοντικές αναβαθμίσεις

• Χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων ανοικτών δεδομένων

• Υποστήριξη εξελιγμένων υπηρεσιών βάσει τοποθεσίας
− Χωρο-κειμενικά ερωτήματα

− Χωρο-κοινωνικά ερωτήματα

− Χωρο-χρονικά ερωτήματα

• Υποστήριξη προσφάτως δημοσιευμένων ερευνητικών 
αποτελεσμάτων

• Αλλαγές σε πραγματικό χρόνο 



Προκλήσεις

• Ενοποίηση δεδομένων

• Κοινός μορφότυπος

• Εμπλουτισμός δεδομένων (metadata)

• Παροχή APIs

• Συνεχής ενημέρωση δεδομένων

• Ενημέρωση κοινού για διαθεσιμότητα δεδομένων

• Ενίσχυση έρευνας και ανάπτυξης με χρήση ανοικτών δεδομένων


