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Ι. Ευφυείς πόλεις: η μεταφορά εμός concept

Δστσΐα ποξρδιξοίζεςαι από έμα ρσμδσαρμό ικαμξςήςχμ (1) αμςίληφηπ
(ποόρληφηπ και επενεογαρίαπ αιρθηςήπ πληοξτξοίαπ), (2) επικξιμχμίαπ
(αμςαλλαγήπ πληοξτξοίαπ), (3) μάθηρηπ και μμήμηπ (απξθήκεσρηπ και
αμαπαοάρςαρηπ πληοξτξοίαπ), (4) ποξγοαμμαςιρμξύ και αμάδοαρηπ
(διαςύπχρηπ ρςόυχμ και ανιξλόγηρηπ ποξόδξσ) (Beckman 2004).
Αμθοώπιμη εστσΐα χπ μέςοξ και ποόςσπξ κάθε εστσΐαπ.
Άλλεπ εστσΐεπ.
Σευμηςή: (AI) is "the study and design of intelligent agents" where an
intelligent agent is a system that perceives its environment and takes actions
which maximizes its chances of success. John McCarthy, who coined the term
in 1956, defines it as "the science and engineering of making intelligent
machines."
σλλξγική: „the capacity of human communities to co-operate intellectually in
creation, innovation and invention‟; „the collective learning and creative
process realized through exchanges of knowledge and intellectual creativity‟;
„the sharing of knowledge, know-how and experience in order to generate a
higher individual and collective benefit than if they remained alone; „the co3
operation to solve more complex problems than individuals can‟;

Ι. Ευφυείς πόλεις: η μεταφορά εμός concept

Πολλαπλές ευφυΐες
„Multiple intelligences to stress an unknown number of
separate human capacities, ranging from musical
intelligence to the intelligence in understanding oneself‟
Different and discrete facets of cognition and ability.
• Logical – mathematical intelligence: logical and
mathematical ability, scientific ability
• Linguistic intelligence is the kind of ability dealing
with the production and mastering of language
•

Spatial: ability to form / operate mental models of spatial worlds

•

Musical: even though musical skills are not considered intellectual skills

•

Bodily: solve problems or fashion products using one‟s body or parts of the body

•

Interpersonal: ability to understands other people

•

Intrapersonal: capacity to form an accurate model of oneself and use it effect.
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Γμώρη (cognition) χπ ξσριαρςικό ρσρςαςικό ςηπ εστσΐαπ.
Δπίλσρη ποξβλημάςχμ χπ ξσριαρςικό ρσρςαςικό ςηπ „Δ‟.
Η καιμξςξμία χπ ξσριαρςικό ρσρςαςικό ςηπ „Δ‟:
„Intelligence bears on doing something one has never done
before…… intelligence is what you use when you don‟t know
what to do. This captures the element of novelty, the coping
and groping ability needed when there is no „right‟ answer,
when business as usual isn‟t likely to suffice‟ (Calvin, W. H.
(1998) How Brains Think. Evolving Intelligence, Then and
Now)
Ολξκλήοχρη / ρσμδσαρμόπ διατξοεςικώμ ικαμξςήςχμ χπ
5
ξσριαρςικό ρσρςαςικό ςηπ „Δ‟.

Ι. Ευφυείς πόλεις: η μεταφορά εμός concept

Η μεςατξοά ςξσ concept ρςξ πεδίξ ςχμ πόλεχμ ρημαςξδξςεί ςημ
επίδοαρη ςχμ δύξ ρημαμςικόςεοχμ επιρςημξμικώμ παοαδειγμάςχμ ςηπ
επξυήπ μαπ: ςημ ποξρέγγιρη ςηπ θεχοίαπ αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ
ςχμ πόλεχμ ρςιπ ΣΠΔ και ςημ αμαβίχρη ςξσ βιξλξγικξύ
παοαδείγμαςξπ (η πόλη χπ ζχμςαμόπ ξογαμιρμόπ).
„Δστσήπ πόλη‟ χπ μεςατξοά
Cyber cities / Smart cities.
„Δστσήπ πόλη‟ χπ κσοιξλενία, αλλά για εστσΐα μηυαμήπ
Intelligent environments.
„Δστσήπ πόλη‟ χπ κσοιξλενία, αλλά
ρσμσπξλξγίζξμςαπ ςημ εστσΐα ςχμ αμθοώπχμ ςηπ πόληπ, ςηπ
ρσμεογαρίαπ ςξσπ (ρσλλξγική), και ςχμ μηυαμώμ ςηπ πόληπ (ςευμηςή).
Από ςξ 1995 και μεςά, μια πληθώοα ποξρεγγίρεχμ αμαπςύρρξμςαι ρςιπ
καςεσθύμρειπ ασςέπ.
6

Ι. Ευφυείς πόλεις: η μεταφορά εμός concept

7

ΙΙ. Προσεγγίσεις -1

Smart Communities

Ψηφιακός Χώρος
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ΙΙ. Προσεγγίσεις -2

Intelligent Communities

1.

Significant deployment of broadband communications to businesses,
government facilities and residence of a community.
2. Government and private-sector programs that promote digital
democracy by bridging the Digital Divide.
3. Effective economic development marketing that leverages the
community’s broadband to attract new employers.
4.

Effective education, training and workforce development that builds
a labor force able to perform “knowledge work.”
5. Innovation in the public and private sectors, ranging from egovernment initiatives and efforts to create economic “clusters”. 9
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Intelligent Communities – Seven top 2001-2007
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ΙΙ. Προσεγγίσεις -3

Διαμοητικό κεφάλαιο για κοιμότητες, πόλεις, περιφέρειες
„Intangible or intellectual capital resources are
now largely recognized as the most important
competitive advantage‟.
Corporate level:΄‟Ιntangible investments (R&D,
innovation, knowledge creation, marketing,
advertising) are the most important sources of
performance‟.
Community level: Ragusa (1301-1806): A city of
intelligence - Social intelligence / political +
institutional / organised
Measuring, accounting IC
Cultivating / nourishing
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ΙΙ. Προσεγγίσεις - 4

Intelligent Environments: IE06, IE07, IE08
“Types of Intelligent Environments
range from private to public and
from fixed to mobile; some are
ephemeral while others are
permanent; some change type
during their life span. The
realisation of Intelligent
Environments requires the
convergence of different prominent
disciplines: Information and
Computer Science, Architecture,
Material Engineering, Artificial
Intelligence, Sociology and Design.

In addition, technical breakthroughs
are required in key enabling
technology fields, such as,
microelectronics (e.g.,
miniaturisation, power
consumption), communication and
networking technologies (e.g.,
broadband and wireless networks),
smart materials (e.g., bio-implants)
and intelligent agents (e.g., context
awareness and ontologies)” (IE 08).
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ΙΙ. Προσεγγίσεις - 5

Smart cities
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ΙΙ. Προσεγγίσεις - 5

Smart cities – Πειραματικά σχέδια σε στοιχεία της πόλης

14

ΙΙ. Προσεγγίσεις - 6

Living Labs: Η πόλη ως ζωμταμό εργαστήριο καιμοτομίας
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ΙΙΙ. Ευφυείς πόλεις και συστήματα καιμοτομίας
Οπςική URENIO: Δστσήπ πόλη
Δίμαι πεοιβάλλξμ γμώρεχμ και καιμξςξμίαπ: Πεοιβάλλξμ πξσ βελςιώμει ςιπ
γμχρςικέπ ικαμόςηςεπ, ςη δημιξσογικόςηςα, ςη πιθαμόςηςα καιμξςξμίαπ.
Δνχςεοικό πεοιβάλλξμ = ρσμεογαρία + ενχςεοικέπ ξικξμξμίεπ + ρύμθερη
παοαγχγήπ-καςαμάλχρηπ + διακσβέομηρη: ΑΝΑΔΤΟΜΔΝΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ –
ΠΡΟΘΔΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Δίμαι μξοτή ρσρςήμαςξπ καιμξςξμίαπ. Μια „Σοίςη‟ γεμιά ρσρςήμαςξπ
καιμξςξμίαπ, μεςά ςξ „cluster‟ και ςξ „πεοιτεοειακό ρύρςημα καιμξςξμίαπ‟.
ΤΝΔΧΗ ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΔΤΡΤΝΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
Ο όοξπ υοηριμξπξιείςαι για μα υαοακςηοίρξσμε πεοιξυέπ (πόλειπ, πεοιτέοειεπ,
ρσμξικίεπ πόλεχμ, clusters) ρςιπ ξπξίεπ ςξ ςξπικό ρύρςημα καιμξςξμίαπ
σπξρςηοίζεςαι και αμαβαθμίζεςαι μέρχ φητιακώμ δικςύχμ και
εταομξγώμ: Με υοήρη ΣΠΔ ςξ Κ απξκςά μεγαλύςεοξ βάθξπ και εμβέλεια,
εμώ ξι λειςξσογίεπ ςξσ ςσπξπξιξύμςαι. Η πόλη κεοδίζει ρε ικαμόςηςα
καιμξςξμίαπ, πξσ μεςατοάζεςαι ρε αμςαγχμιρςικόςηςα και διεθμή
16
παοξσρία.

ΙΙΙ. Ευφυείς πόλεις και συστήματα καιμοτομίας
Δύξ βαρικέπ ρσμιρςώρεπ ςχμ εστσώμ πόλεχμ
είμαι:
Σξ σύστημα καιμοτομίας (ςξπικό /
πεοιτεοειακό), ςξ ξπξίξ καθξδηγεί ςημ αμάπςσνη
γμώρεχμ και ςευμξλξγιώμ ρςξσπ ξογαμιρμξύπ ςηπ
πεοιξυήπ (επιυειοήρειπ, παμεπιρςήμια,
ςευμξλξγικά κέμςοα, θεομξκξιςίδεπ, κ.α.), και
Οι ψηφιακές εφαρμογές διαχείρισης
πληροφορίας και γμώσεωμ, πξσ διεσκξλύμξσμ
ρσγκέμςοχρη πληοξτξοίαπ, ςημ επικξιμχμία, ςη
λήφη απξτάρεχμ, ςη μεςατξοά και εταομξγή
ςευμξλξγιώμ, ςη ρσμεογαρία ρςημ καιμξςξμία.
Οι 6 ποξρεγγίρειπ πξσ αματέοθηκαμ μπξοξύμ μα θεχοηθξύμ χπ
εμαλλακςικέπ μξοτέπ ςξσ ιδίξσ παοαδείγμαςξπ, πξσ ποξκύπςξσμ από ςξ
διατξοεςικό βάοξπ πξσ απξδίδεςαι ρςιπ παοαπάμχ δύξ ρσμιρςώρεπ.17Σα
δύξ άκοα: Intellectual capital – Intelligent environments
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Τρία επίπεδα – τρεις μορφές ευφυΐας
Έμαπ άλλξπ ςοόπξπ διαςύπχρηπ ςηπ ίδιαπ ιδέαπ είμαι
όςι η εστσήπ πόλη ρσμςίθεςαι από ςοία
επίπεδα:
Δπίπεδξ Ι: Δπίπεδξ βάρηπ. Δοαρςηοιόςηςεπ έμςαρηπγμώρεχμ ςηπ πόληπ. Μεςαπξίηρη και σπηοερίεπ
πξσ (ρσμήθχπ) ασςό-ξογαμώμξμςαι ρε
ρσρςάδεπ και ρσμξικίεπ (clusters). (Intellectual
capital – human intelligence)
Δπίπεδξ ΙΙ: Θερμικξί μηυαμιρμξί κξιμχμικήπ
ρσμεογαρίαπ για μάθηρη και καιμξςξμία:
ρςοαςηγικήπ πληοξτόοηρηπ, ρσγκοιςικήπ
ανιξλόγηρηπ, υοημαςξδόςηρηπ κιμδύμξσ,
μεςατξοάπ ςευμξλξγίαπ, ρσμεογαςικήπ
αμάπςσνηπ μέχμ ποξψόμςχμ. (Social capital –
collective intelligence)

Δπίπεδξ ΙΙΙ: Πεοιλαμβάμει ςα φητιακά εογαλεία και
εταομξγέπ, έμα εικξμικό πεοιβάλλξμ υειοιρμξύ
ςηπ πληοξτξοίαπ και ςχμ γμώρεχμ. (Agents,
AI)

e-Intelligence

e-Technologies

e-Markets

e-Innovation

Universities /
Research
Institutes

Technology Transfer
Organisations
Tech Parks, Tech Networks,
Brokers, Consultants

Public R&D
Laboratories
CLUSTERS
Group of companies in cooperation
Vertical / Horizontal

Private R&D
Departments
and Centres

Technology Information System
Patents, Standards, Technical
Publications, Emerging Markets,
Foresight

Innovation Financing
Banks, Business Angels,
Venture Capital, Regional
Incentives

sbaL .vinU

.grO .veD

retsulC

kraP hceT

.tsnI .seR

retsulC
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To επίπεδξ ΙΙΙ, χπ μέα
ποξρθήκη, πεοιλαμβάμει
εταομξγέπ:
Δικςύχμ / αιρθηςήοχμ
&

Παοξυήπ σπηοεριώμ-Web
• Πληοξτόοηρηπ
• Δπικξιμχμίαπ
• Μάθηρηπ
• Δπίλσρηπ
ποξβλημάςχμ
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Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα 3ης γεμιάς?
„Αμαζήςηρε ςη γμώρη ακόμη και ρςημ Κίμα‟
(Ποξτήςηπ Μχάμεθ, ρςξ T. Friedman, The World is Flat)
Σξ φητιακό πεοιβάλλξμ καιμξςξμίαπ ποξρθέςει δύξ μέεπ
πξιόςηςεπ ρςα ρσρςήμαςα καιμξςξμίαπ ςύπξσ clusters
(βαρίζξμςαι ρςημ εγγύςηςα) και μαθηριακώμ πεοιξυώμ
(ρςηοίζξμςαι ρε θερμξύπ δημιξσογίαπ – ατξμξίχρηπ γμώρεχμ):

Μια „παγκόσμια διάσταση‟, πξσ επιςοέπει ςη ρσμεογαρία ρε
παγκόρμια κλίμακα, μεςανύ ξογαμιρμώμ εγκαςερςημέμχμ ρςα
ςέρρεοα ρημεία ςξσ ξοίζξμςα, και
Μια „ευφυή διάσταση‟, πξσ ποξκύπςει από ςη υοήρη ΣΠΔ και
αμάπςσνη λειςξσογιώμ γμώρεχμ βαριρμέμχμ ρςη
ρσγκέμςοχρη, καςαγοατή, απξθήκεσρη, αμαζήςηρη,
ασςξμαςξπξίηρη ςηπ επενεογαρίαπ πληοξτξοίαπ.
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Καςεσθύμρειπ έοεσμαπ
Για κάθε εμόςηςα πόληπ

παοαγχγικό cluster,
βιξμηυαμική ρσμξικία,
ρσμξικία σπηοεριώμ,

ςευμξλξγικό πάοκξ /
εκκξλαπςήοιξ
παμεπιρςημιακό /
εοεσμηςικό campus
μα αμαπςσυθξύμ
λειςξσογίεπ γμώρεχμ /
εστσΐαπ,

πάμχ ρε ςξπικό
εσοχζχμικό δίκςσξ.
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