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Εισαγωγή

Η εξάπλωση των ασύρματων δικτύων σε συνδυασμό με την εξέλιξη των κινητών τη-
λεφώνων σε υπερσύγχρονες συσκευές με ιδιαίτερες δυνατότητες έχει προάγει την ευ-
ρεία χρήση κοινωνικών δικτύων και υπηρεσιών από κινητούς χρήστες. Τα δεδομένα που
παράγουν ποικίλουν από ακατέργαστα δεδομένα που λαμβάνονται από τις κινητές συ-
σκευές (π.χ. συντεταγμένες GPS) μέχρι μηνύματα κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο με τα
οποία οι χρήστες ανταλλάσσουν νέα, εκφράζουν ιδέες και γνώμες, μοιράζονται τις θέ-
σεις τους, τη διάθεση ή τα συναισθήματά τους.

Επιπλέον, για κινητούς χρήστες υπάρχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες
θέσης (Location Based Services or LBS) που προσπελάζονται μέσω κινητών συσκευών
και κάνουν χρήση της γεωγραφικής τους θέσης. Για παράδειγμα το Foursquare [2] δί-
νει την δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν check in στις διάφορες τοποθεσίες που
επισκέπτονται (όπως εστιατόρια, καφετέριες, μουσεία κτλ), να μοιράζονται την πληρο-
φορία αυτή με τους φίλους τους και να απολαμβάνουν προσωποποιημένες υπηρεσίες
βάσει της θέσης τους.

Ο όγκος των δεδομένων που παράγουν οι κινητοί χρήστες είναι τεράστιος και απο-
τελεί μια πολύτιμη πηγή γνώσης και πληροφορίας που μπορεί να συσχετιστεί χωρικά,
χρονικά και κοινωνικά για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, όπως π.χ. την ανα-
γνώριση αυθόρμητων γεγονότων που μπορεί να συμβούν σε κάποιο σημείο. Ο όγκος
αυτός απαιτεί κατανεμημένες λύσεις και αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον ερευνητικό
κόσμο.

Υπάρχει πληθώρα κλασσικών τεχνικών δεικτοδότησης χωροχρονικών δεδομένων
στην περιοχή των βάσεων δεδομένων (Space Filling Curves, k-d trees, Quad trees, R-
trees, κλπ.), που ωστόσο λειτουργούν μόνο κεντρικά, θέτοντας περιορισμούς στον όγκο
των δεδομένων που μπορούν να χειριστούν. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ευρέως
διαδεδομένες κατανεμημένες βάσεις, όπως η HBase [1], οι οποίες όμως έχουν περιορι-
σμένη λειτουργικότητα (key-value primitives) και δε μπορούν να διαχειριστούν αποδο-
τικά ειδικούς τύπους δεδομένων όπως είναι τα χωροχρονικά.

Στην παρούσα διπλωματική θα ασχοληθούμε με την αποδοτική δεικτοδότηση και
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αποθήκευση χωροχρονικών δεδομένων σε κατανεμημένο περιβάλλον, ώστε να είναι δυ-
νατή η μαζική επεξεργασία τους για την εξαγωγή πληροφορίας. Για το σκοπό αυτό θα
ενσωματώσουμε τεχνικές από την περιοχή των βάσεων δεδομένων για τη δεικτοδότηση
χωροχρονικών δεδομένων στην πλέον διαδεδομένη κατανεμημένη βάση σε περιβάλλο-
ντα Cloud, την HBase [3].
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