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Περίληψη
Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των τεχνολογιών, των
αρχιτεκτονικών και της διακυβέρνησης του ψηφιακού χώρου των Ευφυών Πόλεων. Η έρευνα αυτή
αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός καθολικού μοντέλου σχεδιασμού και διακυβέρνησης του
ψηφιακού χώρου των Ευφυών Πόλεων. Ο όρος «Ευφυής Πόλη» χρησιμοποιείται για να περιγράψει
πως οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορούν να συμβάλουν στη λειτουργία των
πόλεων ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά τους, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους, και
προσφέροντας λύσεις για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, της ανεργίας, του κοινωνικού
αποκλεισμού, και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Η Ευφυής Πόλη προκύπτει από τη
σύνθεση τριών θεμελιωδών συνιστωσών: της «Πόλης», του «Συστήματος Καινοτομίας και
Διαχείρισης Γνώσεων» και του «Ψηφιακού Χώρου». Ο ψηφιακός χώρος των Ευφυών Πόλεων
αποτελείται με τη σειρά του από ευρυζωνικά δίκτυα, ψηφιακές εφαρμογές, και ηλεκτρονικές
υπηρεσίες που τίθενται στη διάθεσή των κατοίκων, των επισκεπτών, των επιχειρήσεων και άλλων
οργανισμών της πόλης. Η διερεύνηση της βιβλιογραφίας, των τεχνολογιών και των εφαρμογών
Ευφυών Πόλεων βρίσκει εφαρμογή στο Δήμο Θέρμης όπου δημιουργείται ένας ψηφιακός χώρος για
την υποστήριξη του εμπορικού κέντρου της πόλης ο οποίος περιλαμβάνει ηλεκτρονικές υπηρεσιών
σχετικά με τις μετακινήσεις, το εμπόριο, την αναψυχή, και τον τουρισμό. Η διδακτορική διατριβή
καταλήγει με την παρουσίαση ενός καθολικού μοντέλου σχεδιασμού και διακυβέρνησης του
ψηφιακού χώρου των Ευφυών Πόλεων. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη δημιουργίας
Ευφυών Πόλεων και ένα πακέτο βασικών εφαρμογών ανοιχτού κώδικα που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη γρήγορη δημιουργία του ψηφιακού χώρου τους.
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Abstract
This thesis researches the technologies, architectures and governance of the Intelligent Cities’ Digital
Space. The research aims to introduce a universal model for planning and governance of the Digital
Space of Intelligent Cities. The term “Intelligent City” is used to describe how information and
communication technologies can contribute to the overall function of the cities by enhancing their
effectiveness, improving their competitiveness, and providing solutions in order them to address
inequalities, unemployment, social exclusion, and to improve the urban environment. The Intelligent
City emerges from the combination of three fundamental components: “City”, “Innovation and
Knowledge Management System” and “Digital Space”. The Digital Space, in turn, consists of broadband
networks, web and mobile applications, and online services that are made available to residents,
visitors, companies and other organizations in the city. The review of literature, technologies and
applications regarding Intelligent Cities is applied in the Municipality of Thermi, Greece. In the City of
Thermi a Digital Space, which includes online services related to transportation, commerce, recreation,
and tourism, is created to support city’s commercial centre. The thesis concludes with the presentation
of a universal model for planning and governance of the Digital Space of Intelligent Cities. This model
includes a roadmap for the creation of Intelligent Cities and a number of fundamental open source
applications that can be used for the rapid creation of the digital space.
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Ερευνητικό Πλαίσιο και Στόχοι της Διατριβής
Ο όρος Ευφυής Πόλη (Intelligent City) χρησιμοποιείται συχνά μαζί με τους όρους Έξυπνη Πόλη (Smart
City) και Ψηφιακή Πόλη (Digital City) για να περιγράψει, σε γενικές γραμμές, το πώς οι τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνιών θα μπορούσαν να συμβάλουν στη λειτουργία των πόλεων, να
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητας τους, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητάς τους, και να
παράσχουν νέους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της
φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και του υποβαθμισμένου περιβάλλοντος.
Για πρώτη φορά ο όρος «Ψηφιακή Πόλη» (Digital City) χρησιμοποιήθηκε το 1994 με τη δημιουργία
της ψηφιακής πόλης του Άμστερνταμ της Ολλανδίας, η οποία ονομάστηκε «De Digitale Stad” (DDS)
που στα Ολλανδικά σημαίνει «Ψηφιακή Πόλη»1. Χρησιμοποιώντας την πόλη ως αλληγορία, η DDS
συνδύαζε χαρακτηριστικά μιας κοινότητας ανθρώπων, ενός ιστοτόπου, και μιας πλατφόρμας για
εικονική επικοινωνία και συνεργασία. Επιπλέον, την ίδια χρονική περίοδο εμφανίζεται μια ποικιλία
παρόμοιων όρων όπως: «Εικονική Πόλη» (Virtual City), «Κυβερνοπόλη» (Cybercity), «Ενσύρματη
Πόλη» (Wired City), «Πόλη των Δεδομένων» (City of Bits), «Εικονική Κοινότητα» (Virtual Community),
κλπ. με παρεμφερή σημασία. Είναι συχνό δε το φαινόμενο, ένας συγγραφέας να χρησιμοποιεί στο
ίδιο κείμενο περισσότερους του ενός από τους παραπάνω όρους για να περιγράψει την ίδια έννοια,
ενώ δε λείπουν και οι περιπτώσεις όπου κάποιοι χρησιμοποιούν τον ίδιο όρο με εντελώς διαφορετική
σημασία. Ο κοινός τόπος όλων αυτών των ορισμών είναι η χρήση της πόλης ως αλληγορία για την
περιγραφή ενός δικτύου ανθρώπων και/ή πληροφοριών, πληροφοριών που διακινούνται ψηφιακά
και έχουν σχέση είτε με μια πραγματική ή μη-πραγματική πόλη.
Για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών Ψηφιακή, Έξυπνη και Ευφυής Πόλη παρατίθενται
παρακάτω οι επικρατέστεροι ορισμοί για καθέναν από αυτούς:


Ο όρος Ψηφιακή Πόλη ή Κοινότητα αναφέρεται σε μια διασυνδεμένη κοινότητα η οποία
συνδυάζει υποδομές ευρυζωνικών επικοινωνιών, με ευέλικτα, προσανατολισμένα στις
υπηρεσίες, υπολογιστικά συστήματα βασισμένα σε ανοιχτά πρότυπα, και καινοτόμες
υπηρεσίες με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση της διακυβέρνησης, των πολιτών, και των
επιχειρήσεων2.



Μια πόλη μπορεί να οριστεί ως «Έξυπνη» εφόσον οι επενδύσεις σε ανθρώπινο και κοινωνικό
κεφάλαιο, καθώς και σε παραδοσιακές (μεταφορές) και σύγχρονες (Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών) υποδομές επικοινωνίας τροφοδοτούν τη βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη και την υψηλή ποιότητα ζωής, με μια ταυτόχρονη συνετή διαχείριση
των φυσικών πόρων, μέσω της συμμετοχικής δράσης3.

1

Lieshout Van. 2001. Configuring the Digital City of Amsterdam: Social Learning in Experimentation. New Media
Society 2001 3: 131
2
Wikipedia – Digital City: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_city
3
Wikipedia – Smart City: https://en.wikipedia.org/wiki/Smartcity
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Ως Ευφυής Πόλη (κοινότητα, συνοικία, περιφέρεια), ορίζεται ένα χωρικό σύστημα
καινοτομίας, πολλαπλών επιπέδων, το οποίο συγκεράζει δραστηριότητες έντασης γνώσης,
θεσμικά όργανα για τη συνεργασία στη μάθηση και την καινοτομία, καθώς και ψηφιακούς
χώρους για την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων της πόλης. Το χαρακτηριστικό μιας ευφυούς πόλης είναι η
υψηλή απόδοση στον τομέα της καινοτομίας, διότι η καινοτομία και η επίλυση των νέων
προβλημάτων είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της ευφυΐας4,5.

Τόσο οι Ψηφιακές όσο οι Έξυπνες Πόλεις επικεντρώνονται κυρίως στις τεχνολογίες (δίκτυα
επικοινωνίας, αισθητήρες, ευφυείς πράκτορες, αυτοματοποίηση συλλογής και διαχείρισης
πληροφοριών) και την ψηφιακή υποδομή των πόλεων. Οι Ευφυείς Πόλεις και Κοινότητες δίνουν
έμφαση στις ανθρώπινες, θεσμικές, και ψηφιακές διαστάσεις της συσσωμάτωσης (agglomeration),
όπως αυτές αναδύονται από την ολοκλήρωση των ανθρώπινων δημιουργικών ικανοτήτων, της
συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας, καθώς και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που είναι
διαθέσιμες εντός μιας κοινότητας.
Αυτή η εξελικτική διαδρομή από τις Ψηφιακές στις Έξυπνες και Ευφυείς Πόλεις, η οποία μπορεί να
βρεθεί στη βιβλιογραφία, αντιστοιχεί επίσης σε διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε κάθε πόλη. Η
ψηφιακή ζωή των πόλεων ξεκινά από τον κυβερνοχώρο, αλλά σύντομα γίνεται μέρος της κοινωνικής
ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος των πόλεων, βελτιώνοντας έτσι τις δυνατότητες των πολιτών με
τη βοήθεια συνεργατικής, συλλογικής και ενσωματωμένης στο χώρο ευφυΐας. Ένα μη αναστρέψιμο
κύμα οδηγεί τις πόλεις από τις ψηφιακές εφαρμογές στα έξυπνα οικοσυστήματα και τους ευφυείς
χώρους6.
Η έρευνα στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής βασίστηκε στο μοντέλο της Ευφυούς Πόλης που
ανέπτυξε η Ερευνητική Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας (URENIO)

7

του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο μοντέλο αυτό η Ευφυής Πόλη προκύπτει από τη
σύνθεση τριών θεμελιωδών συνιστωσών: της «Πόλης», του «Συστήματος Καινοτομίας» και του
«Ψηφιακού Χώρου» 8. Ο Ψηφιακός Χώρος (Digital Space) των Ευφυών Πόλεων αποτελείται με τη
σειρά του από ευρυζωνικά δίκτυα, ψηφιακές εφαρμογές, και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που τίθενται
στη διάθεσή των κατοίκων, των επισκεπτών, των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών της πόλης.
Η επικέντρωση των Ευφυών Πόλεων στη λύση των προβλημάτων μέσω της συνεργασίας τροποποιεί
τον ψηφιακό χώρο, όπως τον αντιλαμβάνονται οι άλλες δύο προσεγγίσεις, καθώς δίνει ιδιαίτερη

4

Komninos, N. (2002) Intelligent Cities: Innovation, knowledge systems and digital spaces, London and New York,
Routledge.
5
Komninos, N. (2006) The Architecture of Intelligent Cities, Conference Proceedings Intelligent Environments 06,
Institution of Engineering and Technology, pp. 53-61.
6
Komninos, N., and Tsarchopoulos, P. (2012) “Towards Intelligent Thessaloniki: from an agglomeration of apps
to smart districts”, Journal of Knowledge Economy. February 2012. Springer
7
Ερευνητική Μονάδα URENIO: http://www.urenio.org/
8
Komninos N. (2008) Intelligent Cities and Globalization of Innovation Networks, London and New York,
Routledge.
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βαρύτητα στις ψηφιακές εφαρμογές που διευκολύνουν τη συνεργασία αυτή. Το επίκεντρο δεν
βρίσκεται πλέον στις τεχνολογίες αυτές καθαυτές αλλά στον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η
εμπλοκή των πολιτών και διευκολύνεται η δημιουργία κοινοτήτων γύρω από συγκεκριμένα
προβλήματα. Οι κοινότητες αυτές όταν υποστηριχθούν με τα κατάλληλα εργαλεία (οργανωτικά και
ψηφιακά) χρησιμοποιούν τις ψηφιακές εφαρμογές, τις εμπλουτίζουν με τη δραστηριότητά τους, αλλά
επιπλέον, τις εξελίσσουν και δημιουργούν νέες, εξασφαλίζοντας όχι μόνο τη βιωσιμότητα του
εγχειρήματος, αλλά και τη συνεχή βελτίωση και επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Υπό το παραπάνω πρίσμα η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στις τεχνολογίες, τις
αρχιτεκτονικές, και τη διακυβέρνηση του Ψηφιακού Χώρου των Ευφυών Πόλεων. Ξεκινώντας από
την ανάλυση των επιμέρους συστατικών του, αντλεί από την εμπειρία της εκτέλεσης ενός
ερευνητικού έργου δημιουργίας μιας ευφυούς συνοικίας, και καταλήγει σε ένα καθολικό μοντέλο
σχεδιασμού του Ψηφιακού Χώρου των Ευφυών Πόλεων μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία. Το
μοντέλο αυτό περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη δημιουργίας Ευφυών Πόλεων και ένα πακέτο βασικών
εφαρμογών ανοιχτού κώδικα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γρήγορη δημιουργία του
Ψηφιακού Χώρου τους. Τα δύο αυτά συστατικά μπορούν να επιταχύνουν τη δημιουργία του
Ψηφιακού Χώρου αλλά και να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά του.
Επιπλέον στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής δημιουργήθηκε μια Κοινότητα Ανοιχτού
Λογισμικού για Ευφυείς Πόλεις 9 . Η κοινότητα ICOS (Intelligent Cities Open Source Community)
φιλοδοξεί να συνεισφέρει με λύσεις αλλά και υποστήριξη στην προσπάθεια των πόλεων, σε όλο τον
κόσμο, να μετασχηματιστούν σε Ευφυείς.

9

ICOS - Intelligent Cities Open Source Community (Κοινότητα Ανοιχτού Λογισμικού για Ευφυείς Πόλεις):
http://icos.urenio.org/
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Συνεισφορά και Δομή της Διατριβής
Η διδακτορική διατριβή οργανώνεται σε πέντε κεφάλαια:
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η επισκόπηση του ερευνητικού πεδίου των Ψηφιακών, Έξυπνων και
Ευφυών Πόλεων. Αρχικά, διερευνάται η προέλευση των όρων μέσα από μια αναδρομή στην εξέλιξη
των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της επίδρασης που αυτές ασκούν
στην πολεοδομία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα πρώιμα ερευνητικά έργα
δημιουργίας τέτοιων πόλεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακολουθεί η ανάλυση δεκατεσσάρων
μονογραφιών που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία 20 χρόνια και εξετάζουν το ρόλο και τη συμβολή των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη δημιουργία της σύγχρονης πόλης. Το κεφάλαιο
κλείνει με την παρουσίαση των σημαντικότερων ακαδημαϊκών και εταιρικών πρωτοβουλιών,
παγκοσμίως, για τη δημιουργία ψηφιακών / έξυπνων / ευφυών πόλεων. Οι πρωτοβουλίες αυτές
παρέχουν ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο εφαρμόζεται σε πιλοτικό στάδιο σε μεγάλο
αριθμό πόλεων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότερες τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται η
δημιουργία του ψηφιακού χώρου των ευφυών πόλεων. Πρόκειται για τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνιών, οι οποίες χρησιμοποιούμενες σε συνδυασμό σε μια πόλη, επιτρέπουν την παροχή
του συνόλου των υπηρεσιών ευφυών πόλεων. Οι τεχνολογίες αυτές ανήκουν σε τέσσερεις μεγάλες
κατηγορίες: (1) τεχνολογίες δικτύωσης και ευρυζωνικής επικοινωνίας, (2) τεχνολογίες διασύνδεσης
φυσικού και ψηφιακού χώρου, όπως το διαδίκτυο των αντικειμένων και η επαυξημένη
πραγματικότητα, (3) γενικές υποστηρικτικές τεχνολογίες Web, και (4) Τεχνολογίες διαχείρισης
δεδομένων. H πλειονότητα των τεχνολογιών που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι μέρος
μιας γενικότερης έννοιας που ονομάζεται «Διαδίκτυο του Μέλλοντος» (Future Internet).
Εντοπίστηκαν επίσης εφαρμογές λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, οι οποίες είναι εξαιρετικά δημοφιλείς
και χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό πόλεων. Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τρεις
πλατφόρμες λογισμικού που προβάλλονται από τους δημιουργούς τους ως «Λειτουργικά Συστήματα
Έξυπνων Πόλεων», θεωρώντας ότι περιέχουν τις βασικές εφαρμογές μιας Έξυπνης Πόλης και
ταυτόχρονα επιτρέπουν την επέκτασή τους μέσω εφαρμογών τρίτων.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναδεικνύεται η πολυμορφία των λύσεων και εφαρμογών που μπορούν να
συνθέσουν μία Ευφυή Πόλη, μέσα από την παρουσίαση μελετών περίπτωσης πόλεων που
προσπαθούν να μετασχηματιστούν σε Ευφυείς. Οι εφαρμογές που παρουσιάζονται καλύπτουν το
σύνολο των τομέων δραστηριότητας (εμπόριο, εκπαίδευση, κατασκευές, βιομηχανία, υγεία,
τουρισμός, κλπ.), των υποδομών και των δικτύων κοινής ωφέλειας της πόλης. Παρουσιάζονται επίσης
εφαρμογές που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση της πόλης, όπως διοικητικές υπηρεσίες στους
πολίτες, υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων και τον
πολεοδομικό σχεδιασμό και υπηρεσίες ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Η μεγάλη πολυμορφία των
εφαρμογών οδηγεί στην ανάγκη επικέντρωσης στις επιμέρους συνοικίες της πόλης, όπως το ιστορικό
κέντρο, το εμπορικό κέντρο, οι διαμετακομιστικοί σταθμοί (λιμάνι, αεροδρόμιο, κλπ.), το
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πανεπιστήμιο, η βιομηχανική περιοχή, η περιοχή αναψυχής, κλπ., για τις οποίες παρουσιάζονται
αντίστοιχες εφαρμογές.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πιλοτική εφαρμογή δημιουργίας μιας έξυπνης πόλης στη
Θέρμη, μια πόλη 16.000 κατοίκων, η οποία βρίσκεται στην ανατολική Θεσσαλονίκη σε μια περιοχή
όπου αναπτύσσονται σημαντικές δραστηριότητες του δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Επιπλέον,
στην ευρύτερη περιοχή κινούνται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονται σε
εταιρείες και οργανισμούς που έχουν την έδρα ή τις εγκαταστάσεις τους στην περιοχή. Η πιλοτική
εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «PEOPLE: Έξυπνα
αστικά οικοσυστήματα ανοιχτής καινοτομίας για προώθηση μελλοντικών υπηρεσιών». To PEOPLE
ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2013 ως μέρος του Προγράμματος Καινοτομίας και
Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και απέβλεπε στην επιτάχυνση της δημιουργίας έξυπνων πόλεων μέσω
της ταχείας υλοποίησης, εγκατάστασης και χρήσης καινοτόμων διαδικτυακών υπηρεσιών στους
τομείς της πληροφόρησης, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας, των μεταφορών και του εμπορίου. Στο
Δήμο Θέρμης, οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της διατριβής αφορούσαν το συνολικό
ψηφιακό σύστημα για την υποστήριξη του εμπορικού κέντρου της πόλης και την ανάπτυξη
ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχετικά με τις μετακινήσεις, το εμπόριο, την αναψυχή, και τον τουρισμό.
Ειδικότερη ανάπτυξη λογισμικού έγινε για τις εφαρμογές της διακυβέρνησης και της προβολής της
πόλης με τη συμμετοχή των πολιτών. Δημιουργήθηκε επίσης μια συνεκτική μεθοδολογία σχεδιασμού
Ευφυών Πόλεων, η οποία εξασφαλίζει τη συμμετοχή των πολιτών και φορέων διοίκησης της πόλης
σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των e-υπηρεσιών (επιλογή, σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία). Οι
υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν είχαν ως στόχο (1) την ενίσχυση του εμπορικού κέντρο της Θέρμης, (2)
την αύξηση της επισκεψιμότητας και (3) τη βελτίωση της πρόσβασης στην περιοχή της Θέρμης,
δημιουργώντας συνολικά μια ευφυή συνοικία "εμπορίου-αναψυχής" στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
Το Κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με την καταγραφή και ανάλυση των επιπτώσεων των ψηφιακών
εφαρμογών στους τομείς της οικονομίας, του περιβάλλοντος, των υποδομών, και της διακυβέρνησης.
Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας, με τη
διδακτορική διατριβή να καταλήγει στην παρουσίαση ενός καθολικού μοντέλου σχεδιασμού και
διακυβέρνησης του Ψηφιακού Χώρου των Ευφυών Πόλεων. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει έναν
οδικό χάρτη δημιουργίας Ευφυών Πόλεων και ένα πακέτο βασικών εφαρμογών που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη γρήγορη δημιουργία του ψηφιακού χώρου τους. Οι εφαρμογές διατίθενται
ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, που επιτρέπει αφενός μεν τη χρήση τους δωρεάν αφετέρου δε, και
αυτό είναι το σημαντικότερο, τη συνεχή τους βελτίωση από μια παγκόσμια κοινότητα
προγραμματιστών. Στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής έγινε επίσης ο σχεδιασμός μιας
Κοινότητας Ανοιχτού Λογισμικού για Ευφυείς Πόλεις. Η κοινότητα ICOS (Intelligent Cities Open Source
Community) φιλοδοξεί να συνεισφέρει με λύσεις ανοικτού λογισμικού αλλά και υποστήριξη στην
προσπάθεια των πόλεων, σε όλο τον κόσμο, να μετασχηματιστούν σε Ευφυείς
Το βασικό ερευνητικό ερώτημα που επιχειρείται να απαντηθεί στα πλαίσια της διατριβής είναι το
πως σχεδιάζεται ο Ψηφιακός Χώρος των Ευφυών Πόλεων. Ο χώρος αυτός συντίθεται από ψηφιακές
εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται μέσω ευρυζωνικών δικτύων σε
κατοίκους, επισκέπτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς της πόλης. Η δημιουργία του ψηφιακού χώρου
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συμβάλει καθοριστικά στη λειτουργία των πόλεων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά τους,
βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους, και προσφέροντας λύσεις για την αντιμετώπιση των
ανισοτήτων, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού, και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.
Όμως, η πληθώρα των διαθέσιμων λύσεων όσον αφορά στις ψηφιακές εφαρμογές, τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες και στις τεχνολογίες δημιουργίας ευρυζωνικών δικτύων, σε συνδυασμό με τους
περιορισμένους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους οι τοπικές αρχές, καθιστούν πολύ δύσκολη την
επιλογή των κατάλληλων λύσεων που θα εξασφαλίζουν τη δημιουργία του ψηφιακού χώρου γρήγορα
και με χαμηλό κόστος. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η βιωσιμότητα του εγχειρήματος
καθώς το κόστος συντήρησης και λειτουργίας πολλές φορές υπερβαίνει το αρχικό κόστος
υλοποίησης. Απαιτείται λοιπόν μια μεθοδολογία, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στις πόλεις να
επιλέγουν τα κατάλληλα δομικά στοιχεία που θα συνθέσουν τον Ψηφιακό τους Χώρο ανάλογα με τις
ιδιαίτερες δυνατότητές και τις ανάγκες τους.
Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα αυτό αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία, η οποία σε πρώτο
στάδιο περιελάμβανε τη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέματος ώστε να αναδειχθεί το ερευνητικό
πεδίο που σχετίζεται με τη συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη
λειτουργία των πόλεων. Μέσα από την εκτενή παρουσίαση της βιβλιογραφίας, των πρωτοβουλιών
ενσωμάτωσης ΤΠΕ στη λειτουργία των πόλεων και της δραστηριότητας των μεγαλύτερων εταιριών
του χώρου, αποσαφηνίστηκαν οι έννοιες της Ευφυούς Πόλης όσο και του Ψηφιακού Χώρου της. Στη
συνέχεια οριοθετήθηκαν οι βασικές τεχνολογίες, οι οποίες υποστηρίζουν τη δημιουργία του
ψηφιακού χώρου των Ευφυών Πόλεων. Επίσης, αναδείχθηκαν οι ψηφιακές εφαρμογές που μπορούν
να συνθέσουν τον ψηφιακό χώρο των Ευφυών Πόλεων. Ακολούθησε η δημιουργία του ψηφιακού
χώρου μιας ευφυούς συνοικίας "εμπορίου-αναψυχής" στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου έννοιες,
τεχνολογίες και εφαρμογές ολοκληρώθηκαν με την ταυτόχρονη συμμετοχή πολιτών και φορέων
διοίκησης της πόλης.
Η μεθοδολογία καταλήγει στην παρουσίαση ενός καθολικού μοντέλου σχεδιασμού και
διακυβέρνησης του ψηφιακού χώρου των Ευφυών Πόλεων. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει έναν
οδικό χάρτη δημιουργίας Ευφυών Πόλεων και ένα πακέτο βασικών εφαρμογών που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη γρήγορη δημιουργία του ψηφιακού χώρου τους. Το μοντέλο δίνει τη
δυνατότητα στους φορείς διοίκησης πόλεων και συνοικιών να επιλέξουν, μέσα από μια συνεργατική
διαδικασία, την αρχιτεκτονική, τις τεχνολογίες και εφαρμογές, και τις βασικές αρχές διακυβέρνησης,
ώστε να συνθέσουν ένα ψηφιακό χώρο υψηλών προδιαγραφών, ο οποίος θα οδηγήσει στο
μετασχηματισμό της πόλης σε Ευφυή, αποτελώντας ταυτόχρονα μια βιώσιμη λύση παροχής
ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της πόλης. Η ταχεία ανάπτυξη
βιώσιμων λύσεων ευφυών πόλεων υποστηρίζεται περαιτέρω μέσω της Κοινότητας Ανοιχτού
Λογισμικού για Ευφυείς Πόλεις που σχεδιάστηκε στα πλαίσια της διατριβής φιλοδοξώντας να
συνεισφέρει με λύσεις ανοικτού λογισμικού αλλά και υποστήριξη στην προσπάθεια των πόλεων να
μετασχηματιστούν σε Ευφυείς.
Η ερευνητική μεθοδολογία παρουσιάζεται στο επόμενο διάγραμμα.
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1.1. Εισαγωγή
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η επισκόπηση του ερευνητικού πεδίου των Ψηφιακών, Έξυπνων και
Ευφυών Πόλεων. Αρχικά, διερευνάται η προέλευση των όρων μέσα από μια αναδρομή στην εξέλιξη
των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της επίδρασης που αυτές ασκούν
στην πολεοδομία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα πρώιμα ερευνητικά έργα
δημιουργίας τέτοιων πόλεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακολουθεί η ανάλυση δεκατεσσάρων
μονογραφιών που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία 20 χρόνια και εξετάζουν το ρόλο και τη συμβολή των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη δημιουργία της σύγχρονης πόλης. Το κεφάλαιο
κλείνει με την παρουσίαση των σημαντικότερων ακαδημαϊκών και εταιρικών πρωτοβουλιών,
παγκοσμίως, για τη δημιουργία ψηφιακών / έξυπνων / ευφυών πόλεων. Οι πρωτοβουλίες αυτές
παρέχουν ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο εφαρμόζεται σε πιλοτικό στάδιο σε μεγάλο
αριθμό πόλεων.
Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε την προέλευση των όρων Ψηφιακή, Έξυπνη και
Ευφυής Πόλη μέσα από μια αναδρομή στην εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και των
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της επίδρασης που αυτές ασκούν στην πολεοδομία.
Οι κοινωνιολόγοι έχουν μελετήσει εδώ και πολύ καιρό τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ της πόλης και
της τεχνολογίας, και πιο πρόσφατα μεταξύ της αστικής κοινωνίας και των τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών. Η αρχή γίνεται στη δεκαετία του 60 όπου στον πολεοδομικό σχεδιασμό αναδύεται
η έννοια ότι οι πόλεις μπορούν να κατανοηθούν σαν συστήματα1.
Σε αντιδιαστολή με τα καθιερωμένα μοντέλα των αστικών χρήσεων γης τα οποία βασίζονται σε μια
στατική ισορροπία, τα νέα μοντέλα ενσωματώνουν έννοιες των δυναμικών συστημάτων (systems
dynamics) για την κατανόηση των πόλεων 2 . Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των δυναμικών
συστημάτων είναι η εστίασή τους στις πληροφορίες και τα σήματα που διέρχονται από τα διάφορα
συστατικά στοιχεία του συστήματος. Έτσι, αντί της εστίασης στα μεμονωμένα συστατικά της πόλης
(κατοικία, μεταφορές, κλπ.) πολλοί θεωρητικοί άρχισαν να αντιμετωπίζουν την επικοινωνία και τα
δίκτυα επικοινωνιών σαν το πιο σημαντικό συνδετικό στοιχείο που «δένει» μια πόλη και εξασφαλίζει
τη ροή των πληροφοριών μεταξύ αυτών των συστατικών. Ήταν σαφές ότι στα αστικά συστήματα τα
σήματα μεταδίδονται μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, των αγορών και των μέσων ενημέρωσης
συχνά χρησιμοποιώντας τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές ως μέσο. Πολύ γρήγορα άρχισε να
προβάλλει μια «θεωρία των επικοινωνιών για την αστική ανάπτυξη» (communications theory of
urban growth) 3 . Η αποδοτικότητα των πόλεων στη διαβίβαση των πληροφοριών μεταξύ των
διαφόρων ιδιωτών, εταιρειών, και θεσμικών οργάνων οδήγησε τον Gottman να συλλάβει της

1

Townsend A. M. (2003). “Wired/Unwired: The Urban Geography of Digital Networks” Unpublished doctoral
dissertation. Massachusetts Institute of Technology.
2
Forrester J. 1969. Urban Dynamics. Productivity Press, Portland
3
Meier R. 1962. A communications theory of urban growth. MIT Press, Cambridge, Massachusetts
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συναλλακτικής πόλης (transactional city) 4 . Και όπως ο Deutsch πολύ εύστοχα συνόψισε «είναι η
πολλαπλότητα των διαφόρων εγκαταστάσεων και των ατόμων, καθώς και το εύρος των πιθανών
γρήγορων μεταξύ τους επαφών, που κάνει τη μητρόπολη αυτό που είναι."5
Σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο Manuel Castells η εποχή της πληροφορίας εισάγει μια νέα αστική
μορφή, την πληροφοριακή πόλη (informational city) 6 . Η νέα κοινωνία βασίζεται στη γνώση,
οργανώνεται γύρω από τα δίκτυα, και σε μεγάλο βαθμό απαρτίζεται από ροές. Η πληροφοριακή πόλη
είναι η χωρική έκφραση μιας νέας μορφής κοινωνικής οργάνωσης που απαρτίζεται από την
τεχνολογία, τις πολιτιστικές πληροφορίες, και τις κοινωνικές πληροφορίες, καθώς επίσης και από την
αλληλεπίδρασής τους. Ως κοινωνιολόγος ο Castells ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα κοινωνικά κινήματα
και τις επιρροές της τεχνολογίας πληροφοριών στην κοινωνία, και την επίδραση που έχει αυτή στις
μεταβαλλόμενες μορφές των πόλεων.
Σε αυτό το νέο πλαίσιο οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος των αστικών
συστημάτων, συνδέοντας διάσπαρτες ομάδες, οικονομίες και συστήματα υποδομών σε ένα αρμονικά
λειτουργικό σύνολο. Έτσι, οι εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο
στην χωρική οικονομικά των πόλεων με τον επανυπολογισμό του κόστους και της καθυστέρησης της
διάδοσης πληροφοριών μέσω του αστικού συστήματος.

4

Gottman J. (1983). The Coming of the Transactional City. (Institute for Urban Studies, University of Maryland)
Deutch K W. (1977). "On social communications and the metropolis" in Urban Communication: Survival in the
City. (Winthrop Publishers, Winthrop, Massachusetts)
6
Castells Manuel. (1989). The Informational City: Economic Restructuring and Urban Development. WileyBlackwell
5
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1.2. Η Αμερικανική εμπειρία στη βιβλιογραφία
1.2.1. Η Διασυνδεδεμένη Πόλη (Wired City)
Η βασική ιδέα της ψηφιακής πόλης μπορεί να ανιχνευτεί στην έννοια της «Διασυνδεδεμένης Πόλης»
(wired city) της δεκαετίας του 1960 η οποία έχει προκύψει ως το σημείο εκκίνησης για την
επικοινωνία των ψηφιακών υπηρεσιών. Ο James Martin στο βιβλίο του 'The Wired Society' 7
χρησιμοποιεί των όρο για να περιγράψει μια κοινωνία διασυνδεμένη με δίκτυα μεταφορών και
τηλεπικοινωνιών. Η πρόταση για τη δημιουργία τέτοιων πόλεων έγινε για πρώτη φορά από τον
Πρόεδρο των ΗΠΑ Lyndon Johnson, το 1965, στο πρόγραμμα του για την «Μεγάλη Κοινωνία» (Great
Society). Ο Johnson συγκρότησε μια επιτροπή για την επεξεργασία πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη
δικτυακών υποδομών με στόχο την παροχή τηλεπικοινωνιακές υπηρεσιών οι οποίες θα μπορούσαν
να βελτιώσουν τη ζωή στην πόλη και να τονώσουν διάφορα μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης 8.
Σύμφωνα με τον Bill Dutton και τους συνεργάτες του, που επιμελήθηκαν ένα βιβλίο με τίτλο «Wired
Cities» 9, την εποχή εκείνη άρχισε να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο οι νέες
τεχνολογίες της πληροφορικής, και συγκεκριμένα η καλωδιακή τηλεόραση και τα δίκτυα
υπολογιστών, μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να επικοινωνούν μεταξύ τους. Επιπλέον, στο
δημόσιο διάλογο, οι ΤΠΕ θεωρούνταν ως η απάντηση στα αστικά προβλήματα, ιδιαίτερα δε στα
κοινωνικά προβλήματα. Η διασυνδεδεμένη πόλη ήταν ένα μείγμα των ουτοπικών ιδεωδών της
κοινωνίας με τα ολοένα και αυξανόμενα δίκτυα επικοινωνιών. Η έννοια αυτή στηριζόταν σε πέντε
βασικές αρχές:


Η επικοινωνία είχε ολοένα και αυξανόμενη σημασία για την κοινωνία



Τα νέα μέσα ενημέρωσης έχουν μια εγγενή τάση προς πιο αποκεντρωμένους και
δημοκρατικούς τρόπους επικοινωνίας



Τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να μιμηθούν και να ενισχύσουν τα μοτίβα της
πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας



Οι επικοινωνίες θα πρέπει να θεωρηθούν ως μία ηλεκτρονική λεωφόρος (electronic highway)



Ένας μεγάλης εμβέλειας, ορθολογικός και λεπτομερής προγραμματισμός θα πρέπει να
καθοδηγεί την ανάπτυξη

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, μια σειρά πιλοτικών έργων βασισμένων στην έννοια της
διασυνδεδεμένη πόλης έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Τα έργα αυτά ήταν κατά κύριο λόγο
βασισμένα στην αμφίδρομη καλωδιακή επικοινωνία, χρησιμοποιώντας την τηλεόραση ως μέσο για
την απεικόνιση πληροφοριών. Η έμφαση δόθηκε στην προσπάθεια να επιδειχθεί το εύρος των
πληροφοριών που ενσύρματη πόλη θα μπορούσε να παρέχει. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των

7

James Martin (1978) Wired Society (Prentice Hall)
Goldmark, P. (1972). Communication and the Community. In Communication, a Scientific American Book, San
Francisco: WH Freeman.
9
Dutton, W., Blumler, J., Kraemer, K. (1987) (eds.) Wired Cities: Shaping the Future of Communications (New
York: G.K. Hall).
8
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καταναλωτών σε αυτά τα πειράματα ήταν μικρό και τα μεγάλα καλωδιακά δίκτυα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ,
αντί να επιτύχουν μια ποικιλία κοινωνικών στόχων, διευκόλυναν απλώς τη διαδικασία εισαγωγής της
συνδρομητικής τηλεόρασης.
Οι Dutton και συνεργάτες διαπιστώνουν ότι οι πρώιμες ιδέες/αντιλήψεις για τη δημιουργία
διασυνδεδεμένων ή ψηφιακών πόλεων είναι σε κάποια σημεία αρκετά διαφορετικές από τις
μεταγενέστερες. Πιο συγκεκριμένα:


Είναι περισσότερο ουτοπικές. Πράγματι, οι συγγραφείς εξηγούν ότι «οι πρώιμες αντιλήψεις
των διασυνδεδεμένων πόλεων ενσωματώνουν εικόνες ηλεκτρονικής δημοκρατίας,
εκπαίδευσης και τεράστιες λίστες διαδραστικών υπηρεσιών με το κοινό όλο και περισσότερο
να ψηφίζει, να ψωνίζει, να δουλεύει, ακόμα και να παράγει τηλεοπτικά προγράμματα από το
σπίτι του.



Η βασική τηλεπικοινωνιακή υποδομή ήταν το ομοαξονικό καλώδιο.



Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών παίζουν το σημαντικότερο ρόλο. Αντίθετα, από τα τέλη της
δεκαετίας του '80 οράματα, ένα ολοένα και αυξανόμενο πολυσχιδές σύνολο των παραγόντων
συμμετέχουν στη διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 η έννοια της διασυνδεδεμένης πόλης εξελίχτηκε σ’ αυτή της
«προηγμένης διασυνδεδεμένης πόλης» (advanced wired city) 10 . Η βασική ιδέα παρέμεινε αλλά
δίνεται έμφαση στη χρήση πιο προηγμένων τεχνολογιών δορυφορικών επικοινωνιών,
μικροηλεκτρονικής και οπτικών ινών, οι οποίες αποτελούν την βασική υποδομή επικοινωνιών του
διαδικτύου. Καθώς αυτές οι τεχνολογίες αναπτυσσόταν, το διαθέσιμο εύρος ζώνης (bandwidth)
αυξανόταν, και εικονικοί κόσμοι και ψηφιακές πόλεις άρχισαν να σχηματίζονται εντός των δικτύων
αυτών. Αυτές οι ψηφιακές πόλεις άρχισαν να συμπληρώνουν τις «πραγματικές πόλεις» για την
εξυπηρέτηση των οποίων τα δίκτυα αυτά αναπτύχθηκαν.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα διασυνδεδεμένης πόλης είναι το Ηλεκτρονικό Χωριό Blacksburg
(Blacksburg Electronic Village ή BEV) που βρίσκεται στη Βιρτζίνια των Η.Π.Α. Είναι το αποτέλεσμα της
συνεργασίας δημόσιου / ιδιωτικού τομέα μεταξύ της πόλης Blacksburg, του πανεπιστημίου Virginia
Tech (πρόκειται για το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα της Βιρτζίνια), και της τοπικής εταιρίας
τηλεπικοινωνιών Bell Atlantic. Οι τρεις εταίροι είχαν διαφορετικά κίνητρα. Οι αρχές της πόλης ήθελαν
αφενός να προσφέρουν στους πολίτες νέους τρόπους πρόσβασης στις υπηρεσίες της τοπικής
αυτοδιοίκησης και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και αφετέρου να δημιουργήσουν νέες
προοπτικές για τοπική οικονομική ανάπτυξη και κατά συνέπεια να βελτιώσουν και να προωθήσουν
την εικόνα της πόλης. Το πανεπιστήμιο είδε το έργο σαν μια ευκαιρία για έρευνα πάνω στους νέους
τρόπους ανταλλαγής γνώσεων, ενώ ο πρόεδρός του οραματίστηκε τη δικτύωση ως το μέσο για την
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του πανεπιστημίου και της ευρύτερης κοινότητας, και τη διερεύνηση
των νέων αντιλήψεων στην παιδεία και την ιθαγένεια. Τέλος, η εταιρία τηλεπικοινωνιών θεωρούσε

10

Dutton, W., Blumler, J., Kraemer, K. (eds). (1987). Wired Cities: Shaping the Future of Communications (New
York: G.K. Hall)
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ότι το έργο θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για τις μελλοντικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
Το όραμά της ήταν η μετατόπιση της εργασίας, της εκπαίδευσης, του εμπορίου, και του ελεύθερου
χρόνου στο σπίτι. Είδε τη συμμετοχή της ως επένδυση στην ανάπτυξη μελλοντικών προϊόντων και
υπηρεσιών11.
Τα διαφορετικά κίνητρα συγκεράστηκαν και το Ηλεκτρονικό Χωριό Blacksburg ξεκίνησε επίσημα τη
λειτουργία του το φθινόπωρο του 1993 στοχεύοντας να παρέχει σε κάθε σπίτι, επιχείρηση, και
αίθουσα διδασκαλίας της πόλης σύνδεση στο δίκτυο. Ένας άλλος στόχος του έργου ήταν να δώσει
στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να δοκιμάσουν νέα προϊόντα και μηχανισμούς διανομής στους
κατοίκους του Blacksburg. Το πρώτο διάστημα το έργο επικεντρώθηκε στη δημιουργία των δικτυακών
υποδομών και στην εκπαίδευση των κατοίκων στη χρήση των Η/Υ. Αρχικά, προσφέρθηκε μόνο dialup πρόσβαση, ενώ συνδέσεις ISDN και Ethernet άρχισαν να διατίθενται το 1994. Τη χρονιά εκείνη
δημιουργήθηκε στην πόλη το πρώτο ευρυζωνικό οικιακό δίκτυο στον κόσμο, με έξι συγκροτήματα
διαμερισμάτων να έχουν συνδέσεις Ethernet σε κάθε υπνοδωμάτιο. Το διάστημα εκείνο το
περιεχόμενο ήταν φτωχό αλλά στη συνέχεια εμπλουτίστηκε με γρήγορους ρυθμούς. Μεταξύ των
υπηρεσιών που παρέχονταν από το δίκτυο ήταν η πληροφόρηση σχετικά με τοπικά θέματα,
εκδηλώσεις, υπηρεσίες και επιχειρήσεις της πόλης. Το 1995 ήταν μια χρονιά σταθμός για το
εγχείρημα καθώς το ένα τρίτο των επιχειρήσεων της πόλης είχε παρουσία στο ηλεκτρονικό εμπορικό
κέντρο, ενώ οι εγγεγραμμένοι χρήστες έφτασαν τις 30.000 από έναν πληθυσμό 70.000 κατοίκων. Το
BEV συγκέντρωσε πολλά βραβεία, ανάμεσα στα οποία και αυτό «της πιο διασυνδεδεμένης πόλης του
κόσμου».
Η σημερινή έννοια των ψηφιακών πόλεων, η οποία θα εξηγηθεί παρακάτω, είναι ασφαλώς η
συνέχιση της ιδέας της διασυνδεδεμένης πόλης του ‘60, με ορισμένες αλλαγές που οφείλονται στο
σημερινό διαφορετικό πλαίσιο των πόλεων και την εξέλιξη της τεχνολογίας με την εμφάνιση του
διαδικτύου, ωστόσο ορισμένες από τις βασικές ιδέες αυτής της περιόδου υπάρχουν ακόμα στις
περισσότερες πραγματείες σχετικά με τις ψηφιακές πόλεις και σε κάποιες υλοποιήσεις.

11

Caroll J. (2005). The Blacksburg Electronic Village: A Study in Community Computing. P. van den Besselaar and
S. Koizumi (Eds.): Digital Cities 2003, LNCS 3081, pp. 43-65, 2005. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005
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1.2.2. Η εμφάνιση των πρώτων κοινοτικών δικτύων
Η έννοια της δημιουργίας κοινοτικών δικτύων (community networks) με τη χρήση ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ήταν μεταγενέστερη αυτής της ενσύρματης πόλης και συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με
την εμφάνιση και ανάπτυξη του διαδικτύου. Παρόλο που την κοινοτική δικτύωση (community
networking) τη συναντάμε με πολλά ονόματα όπως community computing, community
telecomputing, community bulletin boards, civic networking, telecommunity systems and community
information systems, ο στόχος όλων αυτών είναι ο ίδιος: να εξυπηρετήσουν μια τοπικά εστιασμένη
κοινότητα, να ανταποκριθούν στις ανάγκες της, και να δώσουν λύσεις στα προβλήματά της, μέσω των
νέων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και πληροφόρησης οι οποίες βελτιώνουν και ενισχύουν την
ανθρώπινη επικοινωνία και αλληλεπίδραση μέσα σε μια κοινότητα.12
Τα κοινοτικά δίκτυα έχουν τρία χαρακτηριστικά 13 που τα ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα δίκτυα
υπολογιστών που είχαν αρχίσει επίσης να αναπτύσσονται την περίοδο εκείνη:
1. Είναι τοπικά. Το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των κοινοτικών δικτύων είναι η εστίασή τους
σε τοπικά θέματα. Τονίζουν την τοπική κουλτούρα, τα τοπικά χαρακτηριστικά, τα τοπικά
επιτεύγματα, και δημιουργούν την αίσθηση του μέλους της κοινότητας.
2. Προσφέρουν καθολική πρόσβαση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό σχετίζεται με την
προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε όλα τα μέλη της κοινότητας και όχι μόνο
στους παραδοσιακούς χρήστες υπολογιστών και άλλων μέσων επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει
ότι τα κοινοτικά δίκτυα συχνά ασχολούνται με την τοποθέτηση εξοπλισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών σε δημόσια προσπελάσιμους χώρους, όπως κοινοτικά κέντρα και βιβλιοθήκες.
3. Στοχεύουν στην κοινωνική αλλαγή και την ανάπτυξη της κοινότητας. Το τρίτο
χαρακτηριστικό σχετίζεται με την πεποίθηση ότι το σύστημα επικοινωνίας και πληροφόρησης
μπορεί να ενισχύσει και να αναζωογονήσει τις υπάρχουσες κοινότητες. Στην πλειονότητα των
περιπτώσεων τα κοινοτικά δίκτυα αντιμετωπίζονται από τους δημιουργούς τους σαν ένα
εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την τοπική κοινότητα προκειμένου αυτή να βρει
και να εφαρμόσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Παρά το γεγονός ότι τα κοινοτικά δίκτυα αντικατοπτρίζουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες
των τοπικών κοινοτήτων για την εξυπηρέτηση των οποίων δημιουργήθηκαν, τα περισσότερα δίκτυα
έχουν δύο βασικές λειτουργίες14:


Να ενισχύσουν την οι επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων, καθώς και μεταξύ των κατοίκων, της
τοπικής αυτοδιοίκησης και των θεσμικών οργάνων?



12

Να διευκολύνουν την παροχή και την ανταλλαγή των τοπικών πληροφοριών.

Morino Institute. (1994). "Ties That Bind" Conference on Building Community Networks. Cupertino, CA
Beamish, Anne. (1995). Communities On-Line: Community – Based Computer Networks. MIT Thesis. Boston.
14
Beamish, Anne. (1995). Communities On-Line: Community – Based Computer Networks. MIT Thesis. Boston.
13
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Τα κοινοτικά δίκτυα παρέχουν στις κοινότητες μια πληθώρα ωφελειών.15,16 Η χρήση τους ενισχύει τη
ζωή της κοινότητας, βελτιώνει τη δημοκρατική διαδικασία, εξασφαλίζει την πρόσβαση των κατοίκων
στις "λεωφόρους των πληροφοριών" (Information Highway) και βοηθάει την τοπική οικονομική
ανάπτυξη.
Το 1972 ήταν μια χρονιά σταθμός για τη δημιουργία των κοινοτικών δικτύων καθώς τότε έγινε η
πρώτη δημόσια επίδειξη του δικτύου ARPANET, προδρόμου του διαδικτύου. Την ίδια χρονιά
επινοήθηκε και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που χρησίμευε στην ανταλλαγή μηνυμάτων και
δεδομένων. Καθώς το APRANET ήταν ακόμη ένα κλειστό δίκτυο, ήμασταν μακριά από την εποχή όπου
τα δίκτυα υπολογιστών θα χρησιμοποιούνταν από τους καθημερινούς ανθρώπους στα πλαίσια μιας
κοινότητας.
Εξαίρεση αποτέλεσε το δίκτυο με την ονομασία «Community Memory» 17 το οποίο άρχισε να
λειτουργεί το 1974. Πρόκειται για το πρώτο κοινοτικό δίκτυο που δημιουργήθηκε από το
Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ στην Καλιφόρνια για να συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής
κοινότητας. Τερματικά του δικτύου τοποθετήθηκαν σε δημόσιους χώρους, όπως βιβλιοθήκες, ακόμα
και καθαριστήρια. Τα τερματικά αυτά μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν όσον αφορούσε την
ανάγνωση πληροφοριών, ενώ οι χρήστες έπρεπε να πληρώσουν 0,25$ για να δημοσιεύσουν την
άποψή τους και 1$ για να ξεκινήσουν ένα νέο φόρουμ.
Οι πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία ηλεκτρονικών τοπικών δικτύων βασίστηκαν κυρίως στους
ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων (Bulletin Board Systems ή BBS). Οι χρήστες συνδέονταν σε
ένα BBS από το σπίτι τους μέσω τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας ένα τερματικό και ένα modem. Το
πρώτο BBS λειτούργησε το 1978 στο Σικάγο των Η.Π.Α., ενώ το 1980 δημιουργήθηκε το πρώτο
κοινοτικό δίκτυο βασισμένο στην τεχνολογία αυτή, στο ιστορικό κέντρο της πόλης Colorado Springs
των Η.Π.Α., με την ονομασία «Old Colorado City Electronic Cottage». Το δίκτυο αυτό ήταν πρωτοπόρο
στο θέμα της ηλεκτρονικής δημοκρατίας συμβάλλοντας στοχεύοντας στην υποβοήθηση της
συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. Μέσα στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του
δέχτηκε 50000 κλήσεις από 8600 άτομα. Άλλο παράδειγμα κοινοτικού δικτύου βασισμένο σε BBS
ήταν το MUSIC (Multi-User Sessions in Community) που λειτούργησε στη γειτονιά Dorchester της
Βοστώνης. Το δίκτυο αυτό επικεντρωνόταν στην οργάνωση και ανάπτυξη της κοινότητας, θίγοντας
θέματα όπως η παρακολούθηση της εγκληματικότητας, τα συνεταιριστικά τρόφιμα και οι τοπικές
εκδηλώσεις. Διέθετε επίσης όλα τα άρθρα της εφημερίδας Boston Globe που σχετίζονταν με αυτή τη
γειτονιά.

15

Vazquez Τ. Community Networks: Uses, Benefits, Set-up, and Design. (2003) University of Southern California
Center for Economic Development. (Διαθέσιμο από http://goo.gl/xdSd1, πρόσβαση στις 5/9/2011)
16
Schuler D. (1994). Community networks: building a new participatory medium. Communications of the ACM,
Volume 37 Issue 1. ACM New York, NY, USA
17
Colstad K. Lipkin E. (1995). Community memory: a public information network. ACM SIGCAS Computers and
Society, Volume 6 Issue 4. ACM New York, NY, USA

Κεφάλαιο 1 – Επισκόπηση του Πεδίου

20

Το δεύτερο μοντέλο κοινοτικών δικτύων ήταν τα Ελεύθερα Δίκτυα (Free-Nets). Το πρώτο και πιο
γνωστό τέτοιο δίκτυο είναι το Cleveland FreeNet (Εικόνα 1-1) το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1986
στο Cleveland των Η.Π.Α. Ήταν μια προσπάθεια του Dr. Thomas M. Grundner από το πανεπιστήμιο
Case Western Reserve για τη δημιουργία ενός δωρεάν δημόσιου κοινοτικού συστήματος
ηλεκτρονικών υπολογιστών, το πρώτο του είδους του στον κόσμο. Αποτέλεσε δε την μετεξέλιξη ενός
BBS το οποίο παρείχε ιατρικές πληροφορίες.

Εικόνα 1-1 – Η πρώτη σελίδα του Cleveland FreeNet

Το Cleveland FreeNet 18 παρείχε μεγάλο εύρος υπηρεσιών, από δωρεάν e-mail ως πληροφορίες
σχετικά με ποικίλα θέματα όπως: νομοθεσία, διακυβέρνηση, τεχνολογία, υγεία, τέχνες, και αναψυχή.
Η Δημόσια συζήτηση ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, με την κύρια ιστοσελίδα να φιλοξενεί
μια σειρά από συνδέσμους σε χώρους συζήτησης (chat rooms). Υπήρχαν επίσης τμήματα όπου οι
χρήστες μπορούσαν να προτείνουν και να ψηφίσουν για θέματα που σχετίζονταν από την πολιτική
ως ποιο είναι το καλύτερο βιβλίο, ταινία, ή εστιατόριο. Το Cleveland FreeNet περιελάμβανε επίσης
ένα κέντρο πληροφόρησης σχετικά με θέματα διακυβέρνησης και σχετικές διευθύνσεις σε τοπικό,
πολιτειακό, και ομοσπονδιακό επίπεδο. Τέλος παρείχε τοπική πρόγνωση του καιρού, ιατρικά
στατιστικά δεδομένα και γραμμές βοήθειας. Το Cleveland FreeNet εκπλήρωνε το στόχο των
18
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κοινοτικών δικτύων, υπό την έννοια 1) της ενίσχυσης της κοινότητας μέσω της αύξησης της
επικοινωνίας, 2) της αύξησης της προβολή και προσπελασιμότητας της κυβέρνησης στην κοινότητα
και 3) της παροχής δωρεάν πρόσβασης. Τον Ιούνιο του 1995 ο αριθμός των εγγεγραμμένων χρηστών
ξεπερνούσε τις 160.00019.
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Κοινοτικό Δίκτυο της πόλης Seattle (Seattle
Community Network (SCN))20,21. Το δίκτυο διέφερε από το αντίστοιχο του Cleveland ως προς την
προέλευσή του, καθώς προέκυψε από κοινωνικές δραστηριότητες. Το 1990, το SCN ξεκίνησε στα
πλαίσια της πρωτοβουλίας «Επαγγελματίες της Πληροφορικής για την Κοινωνική Ευθύνη» (Computer
Professional for Social Responsibility (CPSR)) με στόχο τη δημιουργία στον κυβερνοχώρο ενός χώρου
προσιτού στο κοινό. Οι δημιουργοί οραματίστηκαν έναν νέο χώρο δημόσιας συζήτησης στον οποίο
όλοι οι πολίτες – όχι μόνο αυτοί που είχαν την οικονομική ή τεχνική δυνατότητα – να έχουν τη
δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης των μελλοντικών εξελίξεων. Η παροχή στους
κοινωνικά αποκλεισμένους πρόσβασης στο δημόσιο διάλογο ήταν ο έμμεσος στόχος του δικτύου.
Το SCN άρχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του το 1994. Παρόλο που το δίκτυο αντιμετώπιζε
οικονομικά προβλήματα αλλά και ανταγωνισμό από τις εμπορικές πύλες (portals), μεγάλωσε μέσω
της συνεργασίας με τις περιφερειακές βιβλιοθήκες, οι οποίες πρόσφεραν στην τοπική κοινωνία μια
πλατφόρμα εισόδου παρέχοντας ένα δίκτυο προσβάσιμο σε όλους. Το SCN δεν είχε επικεφαλής το
Πανεπιστήμιο ή τον τοπικό Δήμο αλλά τους πολίτες. Ο σκοπός του ήταν να παρέχει ένα βιώσιμο
πληροφοριακό χώρο για τους κατοίκους της περιοχής. Οι υπηρεσίες του περιλάμβαναν παροχή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημιουργία προσωπικής ιστοσελίδας, και υποστήριξη τοπικών
δραστηριοτήτων που συνδέονταν με την καθημερινότητα. Το SCN είχε ηγετικό ρόλο στη δικτύωση σε
επίπεδο βάσης. Λίγο μετά την έναρξη λειτουργίας του πολλές παρόμοιες πρωτοβουλίες ξεκίνησαν σε
διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ένα τρίτο μοντέλο κοινοτικών δικτύων είναι τα κοινοτικά δίκτυα υπό την αιγίδα της κυβέρνησης
(Government Sponsored Networks).

Τα δίκτυα αυτά εστιάζουν σε ολόκληρη την πόλη και

υποστηρίζονται από την πολιτειακή ή την τοπική κυβέρνηση. Χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν
στους κατοίκους πληροφορίες για δημοτικές υποθέσεις και γεγονότα. Πολλά από αυτά προσφέρουν
on-line πρόσβαση σε αρχεία, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικά φόρουμ, και
πληροφορίες για ποικίλα θέματα22.

19

Open Letter from Raymond Neff (Vice President for Information Services Case Western Reserve University).
Διαθέσιμο από http://cfn.tangledhelix.com/neff_letter.html (πρόσβαση 5/9/2011)
20
Schuler D (2002) Digital Cities and Digital Citizens. In: Tanabe M, van den Besselaar P, Ishida T (eds) Digital
Cities II: Computational and Sociological Approaches, Lecture Notes in Computer Science, State-of-the-Art
Survey, vol 2362, Springer-Verlag, pp 72–82
21
Schuler D (2005) The Seattle Community Network, anomaly or replicable model? In: van den Besselaar P,
Koizumi S (eds) Digital Cities III: Information Technologies for Social Capital, Lecture Notes in Computer Science,
State-ofthe-Art Survey, vol 3081, Springer-Verlag, pp 16–41
22
Vazquez Τ. Community Networks: Uses, Benefits, Set-up, and Design. (2003) University of Southern California
Center for Economic Development. Διαθέσιμο από http://goo.gl/JVThS (πρόσβασης: 5/9/2011)
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Το πρώτο δίκτυο τέτοιας μορφής και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Δημόσιο Ηλεκτρονικό
Δίκτυο (Public Electronic Network ή PEN) της Σάντα Μόνικα, στην Καλιφόρνια. Το δίκτυο αυτό
ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό να παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες, να
προσφέρει ένα εναλλακτικό μέσο επικοινωνίας στους πολίτες για τη μεταφορά των αναγκών,
προτιμήσεων, και προθέσεών τους προς την κυβέρνηση της πόλης, να παρέχει ηλεκτρονικά φόρουμ
για να ενισχύσει την αίσθηση της κοινότητας, και να βοηθήσει τους κατοίκους της πόλης να μάθουν
τους υπολογιστές και τις τεχνολογίες των επικοινωνιών. Η πρόσβαση γινόταν είτε μέσω προσωπικών
Η/Υ είτε μέσω των διαδραστικών σταθμών (interactive kiosks) που ήταν τοποθετημένοι στο
δημαρχείο, τις βιβλιοθήκες και τα κέντρα αναψυχής. Οι υπηρεσίες που παρείχε ήταν: ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο μεταξύ των κατοίκων ή μεταξύ των κατοίκων και του Δημαρχείου, ηλεκτρονικούς
πίνακες ανακοινώσεων με πληροφορίες για τη Δημοτική Αρχή, και ένα χώρο για δημόσιες
καταχωρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Το PEN επίσης φιλοξενούσε μεγάλο αριθμό συνεδρίων
χωρισμένων σε θεματικές ενότητες. Το PEN ξεχώριζε από τα άλλα κοινοτικά δίκτυα λόγω της
σημαντικής παρουσίας σε αυτό της Δημοτικής Αρχής. Το 1994 στο PEN είχαν πρόσβαση κατά μέσο
όρο 1.500 άτομα την ημέρα, σε μια πόλη με πληθυσμό 96.000 κατοίκους23.
Αν συμπεριλάβουμε και τις ενσύρματες πόλεις που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα
έχουμε τέσσερα μοντέλα κοινοτικών δικτύων: 1) Bulletin Boards, 2) Free-Nets, 3) Government
Sponsored Networks και 4) Wired Cities. Τα μοντέλα αυτά διαφέρουν ως προς την εστίαση και ως
προς το φορέα ο οποίος ξεκινά / διαχειρίζεται το σύστημα. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις
διαφορές αυτές24.
Εστίαση

Δημιουργός / Διαχειριστής

Bulletin Boards

 σε επίπεδο γειτονιάς
 ανάπτυξη της κοινότητας
 πρόσβαση

μικρή ομάδα με περιορισμένη
υποστήριξη

Free-Nets

 σε επίπεδο πόλης
 ανάπτυξη της κοινότητας
 πρόσβαση

μικρή ομάδα με υποστήριξη
ενός οργανισμού

Government Networks

 σε επίπεδο πόλης ή πολιτείας
 πληροφορίες για την πόλη

δήμος ή πολιτειακή κυβέρνηση

Wired Cities

 σε επίπεδο πόλης
 ενσύρματη διασύνδεση
 επιχειρηματικότητα

συμπράξεις δημόσιου /
ιδιωτικού τομέα

Πίνακας 1-1 – Τέσσερα μοντέλα δημιουργίας κοινοτικών δικτύων

23

Kirschner Β. (1994). PEN lessons: an interview with Ken Phillips: on-line networks make communication
convenient. Public Management. (December 1994): 13-18. International City Managers' Association.
24
Beamish, Anne. (1995). Communities On-Line: Community – Based Computer Networks. MIT Thesis. Boston.
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1.2.3. Teleports
Κατά τη δεκαετία του 1980 άρχισε να γίνεται κοινώς αποδεκτό ότι ο προγραμματισμός στην ανάπτυξη
των τηλεπικοινωνιακών υποδομών ήταν το κλειδί για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της πόλης.
Καθώς οι επιχειρήσεις και οι πολίτες αρχίζουν να οργανώνονται γύρω από την παραγωγή των
πληροφοριών, σε αντιδιαστολή με την παραγωγή βιομηχανικών ή γεωργικών προϊόντων, η ποιότητα
και το εύρος των τηλεπικοινωνιακών υποδομών θα γίνουν τόσο απαραίτητα στοιχεία όπως η
ποιότητα και η διάρθρωση των οδικών αρτηριών και άλλων στοιχείων της υποδομής σε
προγενέστερες εποχές. Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή θα συνδεθεί τελικά όχι μόνο με την αφθονία
των πληροφοριών αλλά και την επιβίωση και την οικονομική ευημερία των πολιτών. Οι πόλεις που
επενδύουν σε σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών διασφαλίζουν την οικονομική τους επιβίωσή
κατά τρόπο παρόμοιο με εκείνον που ακολουθούσαν οι πόλεις παλιότερα όταν επένδυαν αρχικά σε
κανάλια, και στη συνέχεια σε δρόμους και αεροδρόμια. Τότε η οικονομική επιβίωση σχετίζονται με
την ικανότητα των πολιτών να "μεταφέρει τα προϊόντα στην αγορά." Κατά τη δεκαετία του ’80 αυτό
άρχισε να μεταφράζεται στην ικανότητα της διαβίβασης των πληροφοριών προς και από
απομακρυσμένα τερματικά και βάσεων δεδομένων.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αλλαγών στην κοινωνία, στην τεχνολογία, και στον κλάδο των
τηλεπικοινωνιών άρχισαν να δημιουργούνται στις μεγαλουπόλεις, αρχικά των ΗΠΑ και αργότερα της
Ευρώπης και της Ιαπωνίας, δομές οι οποίες πρόσφεραν κατά κύριο λόγο στις επιχειρήσεις
τηλεπικοινωνιακές υποδομές που συμβάδιζαν με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας. Για τις
δομές αυτές χρησιμοποιήθηκε ο όρος «Teleport».25 Η Αμερικανική Ένωση των Teleport θεωρεί μια
οντότητα ως teleport αν:


Παρέχει πολλαπλή και ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους καταναλωτές και τους δορυφόρους



Παρέχει τοπικές και περιφερειακές δυνατότητες διασύνδεσης.



Είναι ικανή να επικοινωνεί με άλλα teleports.

Το πρώτο και πιο γνωστό έργο δημιουργίας ενός teleport (αυτό που επινόησε και τον όρο)
υλοποιήθηκε στο νησί Staten, μια από τις πέντε διοικητικές περιφέρειες της Νέας Υόρκης με την
καλύτερη πρόσβαση τόσο από το Μανχάταν όσο και από το New Jersey. Το έργο ξεκίνησε από τον
Οργανισμό Λιμένος Νέας Υόρκης και New Jersey ο οποίος είδε το teleport ως μέσο για την περαιτέρω
ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής. To Teleport ήταν μια σύμπραξη δημόσιου / ιδιωτικού τομέα
στην οποία συμμετείχαν εκτός του Οργανισμού Λιμένος οι εταιρίες Merrill Lynch, Pierce, Fenner &
Smith, και Western Union Telegraph Company. Επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο έργο που
προέβλεπε τη σύνδεση των χρηματιστηρίων, των εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών, και των κεντρικών γραφείων των επιχειρήσεων της περιοχής σε ένα δίκτυο υψηλών
ταχυτήτων. Οι εργασίες άρχισαν το 1983 με την εγκατάσταση 17 επίγειων δορυφορικών σταθμών οι
οποίοι συνδέονταν μεταξύ τους με ένα δίκτυο οπτικών ινών. Οι εταιρείες που αξιοποίησαν τις

25

Hanneman J. G. (1986). Teleports: An Overview, in Lipman, Andrew D., Sugarman, Alan D., Cushman, Robert
F. 1986. Teleports and the Intelligent City. Dow Jones-Irwin
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παρεχόμενες υπηρεσίες ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υπεραστικές
και διεθνείς κλήσεις, και ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί.
Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 (Hanneman 1986) είχαν δημιουργηθεί ή βρισκόταν στη φάση του
σχεδιασμού 36 teleports στις ΗΠΑ και 8 διεθνώς. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:


Στις Η.Π.Α.: Pacific International Teleport (Los Angeles), Bay Area Teleport (San Francisco),
Teleport Chicago (Chicago), The National Teleport (Washington D.C.), Teleport/Denver
(Denver), Central Florida Teleport (Ocala), The Turner Teleport (Atlanta), Houston
International Teleport (Houston), Hawaii Loa Teleport (Honolulu), Kansas City Teleport
(Kansas City), Ohio Teleport Corporation (Columbus), Dallas/Fort Worth Teleport (Dallas)



Διεθνώς: Jamaica Teleport (Τζαμάικα), Tokyo Teleport (Ιαπωνία), Osaka Teleport (Ιαπωνία),
Yokohama Teleport (Ιαπωνία), Teleport Hamburg (Δυτική Γερμανία), Rotterdam Teleport
(Ολλανδία) Telecenter Amsterdam (Ολλανδία), London Drydocks (Μεγάλη Βρετανία)

Όπως είναι εμφανές από τον παραπάνω κατάλογο τα περισσότερα teleports βρισκόταν μέσα ή δίπλα
σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η ζήτηση για υψηλής ταχύτητας τηλεπικοινωνίες ήταν μεγαλύτερη.
Συνοψίζοντας, οι παράγοντες που επηρέασαν την ανάπτυξη των Teleports ήταν η απελευθέρωση των
τηλεπικοινωνιών, οι εξελίξεις στο χώρο των ΤΠΕ, η δραματική μείωση του κόστους των δορυφορικών
επικοινωνιών, η αυξανόμενη χρήση της επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και των
εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, καθώς και η ολοένα αυξημένη αποδοχή που συναντά μεταξύ
των κυβερνητικών στελεχών, σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, η ιδέα περί στενής σχέσης ανάμεσα
στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές και την οικονομική ανάπτυξη.
Ο κλάδος των Teleports ήταν ισχυρός και ραγδαία αναπτυσσόμενος προσφέροντας υπηρεσίες που
αντιπροσώπευαν την «τεχνολογία αιχμής» στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Κινητήριες δυνάμεις για
τη δημιουργία τους ήταν οι εταιρίες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας και οι πάροχοι
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Τα Teleports θεωρήθηκαν την εποχή εκείνη το κομβικό σημείο για το
μετασχηματισμό των πόλεων σε ευφυείς (Intelligent Cities), προσβλέποντας στην επέκταση και
εξέλιξή τους προκειμένου να ικανοποιήσουν τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες
επικοινωνίας φωνής, δεδομένων και βίντεο τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, η
ταυτόχρονη δημιουργία των εθνικών δικτύων οπτικών ινών μείωσε την ανάγκη για τις δορυφορικές
επικοινωνίες, αφήνοντας τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές των Teleports σε μεγάλο βαθμό
ανεκμετάλλευτες και οδηγώντας τα περισσότερα από αυτά σε μαρασμό.
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1.2.4. Η πρώτη εμπορική χρήση του όρου «Ψηφιακή Πόλη»
Το 1998, η αμερικανική εταιρία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου America Online (AOL) χρησιμοποίησε
τον όρο Ψηφιακές Πόλεις για την προώθηση των εμπορικών ιστοτόπων που δημιούργησε με
πληροφορίες για τις μεγαλύτερες αμερικανικές πόλεις. Κάθε ψηφιακή πόλη της AOL πρόσφερε
τουριστικές και εμπορικές πληροφορίες (ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα, χρήσιμες
διευθύνσεις, τρέχουσες καιρικές συνθήκες, πληροφορίες για κινηματογράφους, θέατρα, συναυλίες
και άλλες δραστηριότητες αναψυχής) 26 . Οι ψηφιακές πόλεις της AOL απευθυνόταν σε τοπικούς
καταναλωτές και τουρίστες. Η βιωσιμότητα του εγχειρήματος βασίστηκε στα έσοδα από διαφημίσεις.
Εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες πληροφόρησης, η AOL πρόσφερε σε επιχειρήσεις τη δυνατότητα
διαφήμισης σε μια σειρά από κάθετες αγορές όπως: αυτοκίνητα, ακίνητα, απασχόληση και υγεία.
Το 1999 το δίκτυο των Ψηφιακών Πόλεων της AOL αριθμούσε 65 πόλεις με τον αριθμό τους να
αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς (Εικόνα 1-2, Εικόνα 1-3). Ήταν την εποχή εκείνη η μεγαλύτερη και
πιο δημοφιλής υπηρεσία τοπικής πληροφόρησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, με περισσότερους από 4,5
εκατομμύρια επισκέπτες το μήνα 27 . Παρόλο που υπήρχαν και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες που
παρείχαν τοπική πληροφόρηση, όπως οι ιστότοποι Yahoo.local και Citysearch, η AOL ήταν ο κυρίαρχος
στην περιοχή αυτή. Η επιτυχία του εγχειρήματος της AOL έδειξε ότι οι άνθρωποι είχαν ανάγκη από
υπηρεσίες τοπικής πληροφόρησης στην καθημερινή τους ζωή.

Εικόνα 1-2 - Ψηφιακές πόλεις της AOL28

26

Εικόνα 1-3 – AOL Ψηφιακή Νέα Υόρκη29

T. Ishida, A. Aurigi, M. Yasuoka, “World digital cities: beyond heterogeneity”, In P. van den Besselaar, S. Koizumi
(eds), Digital Cities 3. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3081. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York
(2005) pp. 184-198.
27
Toru Ishida (2000), Understanding Digital Cities, in T. Ishida, K. Isbister (Eds.): Digital Cities, LNCS 1765,
Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2000), pp. 7-17, 2000.
28
AOL – Digital Cities. Ανακτήθηκε από το Internet Archive στις 4/3/2012. http://goo.gl/EN8Xy
29
AOL – Digital Cities – Νέα Υόρκη. Ανακτήθηκε από το Internet Archive στις 4/3/2012 http://goo.gl/hVlI2
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1.3. Η Ευρωπαϊκή εμπειρία στη βιβλιογραφία
1.3.1. Γενικά
Στην Ευρώπη η ιδέα της δημιουργίας ψηφιακών πόλεων ήρθε στο προσκήνιο με τις συζητήσεις και τα
ερευνητικά έργα για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Information Society). Η μεγάλη ώθηση όμως
δόθηκε με τη δημοσίευση της έκθεσης «Η Ευρώπη και η παγκόσμια κοινωνία των πληροφοριών Συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» 30 από τον Martin Bangeman, Ευρωπαίο Επίτροπο για
θέματα βιομηχανίας και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η έκθεση Bangeman που
υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό συμβούλιο για τη σύνοδό του στην Κέρκυρα, στις 24-25 Ιουνίου 1994,
δηλώνει με έμφαση ότι «η κοινωνία της πληροφορίας έχει τη δύναμη να βελτιώσει την ποιότητα ζωής
των ευρωπαίων πολιτών, να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της οικονομικής και κοινωνικής
οργάνωσης μας και να ενισχύσει τη συνοχή της» (σελ. 6). Η έκθεση περιέχει τις παρακάτω 10
προτάσεις εφαρμογών οι οποίες θα συμβάλουν στη δημιουργία της κοινωνίας της πληροφορίας:
Τηλεργασία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δίκτυο πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων,
τηλεματικές υπηρεσίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διαχείριση οδικής κυκλοφορίας, ενιαίος
έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας, δίκτυα υγειονομικής περίθαλψης, ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών, διευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιας διοίκησης, και «λεωφόροι πληροφοριών» (information
highways) στην πόλη. Δύο από τις παραπάνω δέκα εφαρμογές σχετίζονται άμεσα με την ιδέα των
ψηφιακών πόλεων:
1. Διευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιας διοίκησης – Καλύτερη και οικονομικότερη κυβέρνηση.
Προτείνεται η διασύνδεση των δικτύων των Δημοσίων Διοικήσεων στην Ευρώπη, με στόχο
την αποτελεσματικότερη και λιγότερο δαπανηρή (με την αντικατάσταση του χαρτιού με
ηλεκτρονικά μέσα) ανταλλαγή πληροφοριών. Εν συνεχεία η επέκταση των δικτύων αυτών για
τη σύνδεση των Δημοσίων Διοικήσεων με τους Ευρωπαίους πολίτες.
2. Λεωφόροι πληροφοριών (information highways) στην πόλη - Φέρνοντας την κοινωνία της
πληροφορίας στο σπίτι. Προτείνεται η δημιουργία δικτύων που θα παρέχουν στα νοικοκυριά
πρόσβαση στο διαδίκτυο όπως επίσης και τα μέσα για τη χρήση on-line υπηρεσιών
πολυμέσων και ψυχαγωγίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Σε συνέχεια της έκθεσης Bangeman και της υιοθέτησής της από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, άρχισε η
υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων με θέμα τις ψηφιακές πόλεις. Μέσα από τα
προγράμματα αυτά γεννήθηκαν πολλές πρωτοβουλίες δημιουργίας ψηφιακών πόλεων, σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, με τη συνεργασία τοπικών αρχών, εταιριών και κοινωνικών ομάδων. Τα
σημαντικότερα ήταν:
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Το πρόγραμμα TeleCities (1993)31, στα πλαίσια του οποίου δημιουργήθηκε ένα δίκτυο περίπου 120
μεγάλων Ευρωπαϊκών πόλεων σε 30 χώρες. Το δίκτυο αυτό είχε στόχο την προώθηση της χρήσης των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
της πόλης προς τους πολίτες, και την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη. Η βασική κατεύθυνση
ήταν η χρήση ΤΠΕ από το δημόσιο τομέα (ηλεκτρονική διακυβέρνηση). Παρόλο που η ενίσχυση της
κοινωνικής συμμετοχής αναφερόταν σαν πρωταρχικό μέλημα, το δίκτυο TeleCities στόχευε κυρίως
στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών της διακυβέρνησης, στην καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσα από τα πληροφοριακά συστήματα των δήμων,
και στην προβολή της πόλης σαν έναν εξαιρετικό προορισμό για οικονομικές δραστηριότητες. Οι
κάτοικοι αντιμετωπίζονται σαν πελάτες και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση κατά κύριο λόγο
αποτελούνταν από εφαρμογές των τεχνολογιών ηλεκτρονικού εμπορίου μέσα στο δημόσιο τομέα.
Το πρόγραμμα European Digital Cities (1994 - 1996 - FP4)

32

, που αποτέλεσε συνέχεια του

προγράμματος TeleCities και είχε σαν σκοπό την επιτάχυνση της εγκατάστασης υπηρεσιών και
εφαρμογών τηλεματικής σε τοπικό επίπεδο με μικρό κόστος, μέσα από τη δημιουργία ενός ανοιχτού
δικτύου συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Πόλεων. Το αντικείμενο του έργου περιελάμβανε
δραστηριότητες δικτύωσης μεταξύ πόλεων, κωμοπόλεων και περιφερειών με σκοπό να τεθούν τα
θεμέλια της κοινωνίας της πληροφορίας στην Ευρώπη. Η δικτύωση αυτή παρείχε στις τοπικές αρχές
πρόσβαση σε ένα φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, επιτρέποντας έτσι σε
φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων να προωθούν πιο αποτελεσματικά την ανάπτυξη
νέων συστημάτων και υπηρεσιών τηλεματικής σε τοπικό επίπεδο, βασισμένοι σε γνώσεις και καλές
πρακτικές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με την ανάληψη συντονισμένων δράσεων για εφαρμογές
τηλεματικής σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον και τη μέτρηση της διάδοσής τους αλλά και της
συμβολής τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, το πρόγραμμα επεδίωκε επίσης την
επίτευξη συναίνεσης σχετικά με κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές στην Ευρώπη.
Άλλα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα στην κατεύθυνση της δημιουργίας ψηφιακών πόλεων είναι:
InfoCities (TEN-Telecom project, 1996 - 1998), IntelCity Roadmap project (FP5 – 2002-2003) και
Intelligent Cities project (FP6 – 2004-2006).
Εκτός από τα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα υπήρξαν επίσης αρκετές πρωτοβουλίες σε εθνικό αλλά και
τοπικό επίπεδο.
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1.3.2. Η Ψηφιακή Πόλη του Άμστερνταμ
Το πρώτο παράδειγμα ευρωπαϊκής ψηφιακής πόλης είναι η ψηφιακή πόλη του Άμστερνταμ
(Amsterdam’s De Digitale Stad (DDS)) το 199433,34,35,36. Η περίπτωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική
γιατί εκεί πρωτοχρησιμοποιήθηκε ο όρος «Ψηφιακή Πόλη». Χρησιμοποιώντας την πόλη ως
αλληγορία, η DDS συνδύαζε χαρακτηριστικά μιας κοινότητας ανθρώπων, ενός ιστοτόπου, και μιας
πλατφόρμας για εικονική επικοινωνία και συνεργασία. Ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο
φορέων, ενός πολιτικό-πολιτιστικού κέντρου και μιας ομάδας ακτιβιστών των υπολογιστών, οι οποίοι
στις αρχές του 1994 ξεκίνησαν την ψηφιακή πόλη του Άμστερνταμ σαν ένα πείραμα προκειμένου να
παράσχουν ένα ηλεκτρονικό, δημοκρατικό φόρουμ στους κατοίκους της πόλης προκειμένου να
γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στους κατοίκους και τους πολιτικούς.
Για δέκα εβδομάδες, πριν από τις δημοτικές εκλογές, οι επισκέπτες της DDS είχαν online πρόσβαση
σε δημοτικά έγγραφα και τοπικές πληροφορίες, μπορούσαν να αποκτήσουν δωρεάν διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο Internet. Η DDS ήταν ο πρώτος
οργανισμός στην Ολλανδία που παρείχε δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατά συνέπεια
ωφελήθηκε από την εκτεταμένη κάλυψη από τα ΜΜΕ. Ο αριθμός των χρηστών αυξήθηκε γρήγορα,
10.000 χρήστες σε δέκα εβδομάδες. Μετά από ένα τέτοιο επιτυχημένο ξεκίνημα, το έργο
αποφασίστηκε να συνεχιστεί με δημόσια χρηματοδότηση η οποία όμως δεν εξασφάλιζε τη μόνιμη
λειτουργία του. Το επόμενο βήμα ήταν να γίνει ένα ίδρυμα και ένα χρόνο μετά την έναρξή του έργου
η ψηφιακή πόλη του Άμστερνταμ ήταν οικονομικά αυτοδύναμη. Από τότε, ο αριθμός των πολιτών
στην DDS αυξήθηκε σταθερά και έφθασε τους 120.000 πολίτες το καλοκαίρι του 1999. Είχε εξελιχθεί
σε μια υποδομή που ήταν μακράν η μεγαλύτερη ψηφιακή πόλη στην Ευρώπη.
Εμπνεόμενοι από τα FreeNets στις ΗΠΑ και στον Καναδά, οι ιδρυτές επινόησαν την έννοια της
ψηφιακής πόλης ως ένα ηλεκτρονικό δημόσιο χώρο στον κυβερνοχώρο, για την προώθηση της
κοινωνικής και πολιτικής συζήτησης, την ελεύθερη έκφραση και τον κοινωνικό πειραματισμό στον
κυβερνοχώρο. Άλλοι στόχοι ήταν η καινοτομία στον τομέα των νέων μέσων, η στήριξη της τοπικής
οικονομικής ανάπτυξης, και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών προς τις μικρές επιχειρήσεις σε
θέματα διαδικτύου. Αργότερα το περιεχόμενο της DDS εμπλουτίστηκε με περισσότερα θέματα πάνω
σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.
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Εικόνα 1-4 - Το interface της ψηφιακής πόλης του Άμστερνταμ

Η χρήση της πόλης ως αλληγορία βοήθησε στην προσέλκυση χρηστών και έκανε το διαδίκτυο προσιτό
και κατανοητό στους απλούς ανθρώπους. Ο τρόπος διεπαφής (interface) της ψηφιακής πόλης του
Άμστερνταμ άλλαξε στην πορεία του χρόνου από μια έκδοση βασισμένη στο κείμενο σε μια πιο
προσαρμοσμένη στον παγκόσμιο ιστό βασισμένη στα γραφικά. Η διεπαφή ενσωμάτωνε πραγματικά
την πόλη ως μεταφορά με χρήση όρων όπως περιοχές, πλατείες, μετρό, κλπ. (Εικόνα 1-4).
Ως ένα επιτυχημένο έργο και ένα υπόδειγμα ψηφιακής πόλης, η περίπτωση της DDS εγείρει
ενδιαφέροντα ερωτήματα, όπως η χρήση της αλληγορίας της πόλης και οι συνέπειές της, η επίδραση
των μεταβαλλόμενων τεχνικών στη σχεδίαση της διεπαφής με τους χρήστες και η δυνατότητα
μεταφοράς αυτών των πειραματισμών σε άλλα έργα δημιουργίας ψηφιακών πόλεων. Τονίζει επίσης
τη σημασία του τρόπου αναπαράστασης της πληροφορίας στις ψηφιακές πόλεις, τη δόμηση της
επικοινωνίας, τη φύση της διαδραστικότητας και τέλος τη δυσκολία τόσο περιγραφή του τυπικού
χρήστη όσο και στην ενσωμάτωση των αναγκών των χρηστών σε τεχνικά αντικείμενα37.
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1.3.3. Η Εικονική Πόλη του Ελσίνκι
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα ευρωπαϊκής ψηφιακής πόλης είναι η εικονική πόλη του
Ελσίνκι (Virtual Helsinki) που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου Helsinki Arena 200038, 39,40. Το
έργο υλοποιήθηκε από μια κοινοπραξία με επικεφαλής τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών του Ελσίνκι
στην οποία συμμετείχαν ο Δήμος του Ελσίνκι, οι μεγαλύτερες Φιλανδικές εταιρίες πληροφορικής και
επικοινωνιών, πολιτιστικά ιδρύματα και καλλιτεχνικές σχολές.
Το έργο άρχισε στις αρχές του 1996 με κύριο στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας η οποία θα
παρέχει στους πολίτες του Ελσίνκι γενικές και εμπορικές πληροφορίες, υπηρεσίες, ψυχαγωγία και
πολυμεσικό περιεχόμενο, μέσω ενός προσιτού, υψηλής ταχύτητας δικτύου κατά το έτος 2000. Το
έργο αποτελείτο από τρία υποέργα που εξελισσόταν ταυτόχρονα:
1. Το πρώτο υποέργο στόχευε στην ανάπτυξη και δοκιμή των υπηρεσιών και των διεπαφών
χρήστη (user interfaces) γι’ αυτές, μέσω της ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων πολλών
εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων πολυμέσων.
2. Το δεύτερο υποέργο στόχευε στη δημιουργία ενός εύχρηστου περιβάλλοντος χρήσης για τις
υπηρεσίες, μέσω ενός πραγματικού, τρισδιάστατου μοντέλου της πόλης του Ελσίνκι. Το
περιβάλλον αυτό θα έδινε μεγάλες δυνατότητες στην επαύξηση της πραγματικής πόλης
προσφέροντας μια εντελώς νέα οπτική γωνία στα μεγάλα πληροφοριακά συστήματα του
παγκόσμιου ιστού.
3. Τέλος, το ευρυζωνικό δίκτυο που ήδη λειτουργούσε σε ορισμένες περιοχές της πόλης θα
επεκτείνονταν και σε άλλες περιοχές. Σε αντίθεση με άλλα δίκτυα που παρείχαν υψηλό εύρος
ζώνης από το φορέα παροχής υπηρεσιών στο σπίτι, το ευρυζωνικό δίκτυο του Ελσίνκι ήταν το
πρώτο εμπορικό δίκτυο που πρόσφερε τη δυνατότητα μετάδοσης υψηλής ποιότητας βίντεο
ανάμεσα στα σπίτια.

Αυτό θα έδινε στους πολίτες πολλές νέες δυνατότητες για την

επικοινωνία τόσο μεταξύ τους όσο και με τις τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις. Επιπλέον, τα
σπίτια που θα συνδέονταν με το ευρυζωνικό δίκτυο θα ήταν σε θέση να μεταδώσουν βίντεο
σε χιλιάδες άλλα σπίτια.
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Εικόνα 1-5 – Το web interface για τις υπηρεσίες του εικονικού Ελσίνκι

Το νέο στοιχείο που εισήγαγε η εικονική πόλη του Ελσίνκι ήταν η χρήση ενός τρισδιάστατου μοντέλου
της πόλης, ως περιβάλλον μέσα από το οποίο οι χρήστες είχαν πρόσβαση στις υπηρεσίες. Την εποχή
εκείνη ήταν σε εξέλιξη μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το εάν ή όχι η τρισδιάστατη εικονική
πραγματικότητα είναι ο καταλληλότερος τρόπος διεπαφής του χρήστη με τις υπηρεσίες ψηφιακής
πόλης. Η χρήση του συγκεκριμένου τρόπου διεπαφής είχε μεγάλη αποδοχή από τους κατοίκους της
πόλης που ήταν ιδιαίτερα φιλικοί ως προς τις νέες τεχνολογίες. Αυτό ήταν άμεσα συνδεδεμένο με το
γεγονός ότι η Φιλανδία αποκτούσε μια ηγετική θέση στο χώρο των τεχνολογιών διαδικτύου,
πληροφορικής και επικοινωνιών (Εικόνα 1-5, Εικόνα 1-6).

Εικόνα 1-6 – Ένα παράδειγμα του τρόπου αλληλεπίδρασης στην πόλη με τη χρήση βίντεο, τηλεφώνου και
τυπικών ιστοσελίδων.
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1.3.4. Άλλες Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Πόλεις
Άλλα ενδεικτικές προσπάθειες δημιουργίας ψηφιακών πόλεων κατά το διάστημα 1994 – 2000 ήταν41:
Copenhagen Base (CB). Πρόκειται για μια online βάση δεδομένων η οποία παρείχε στους κατοίκους
της Κοπεγχάγης πληροφόρηση σχετικά με τα τμήματα, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του
Δήμου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε από το Δήμο Κοπεγχάγης. Η λειτουργία της βάσης
δεδομένων ξεκίνησε το 1994 και η πρόσβαση γινόταν μέσω ειδικών τερματικών. Το 1996 η πρόσβαση
έγινε δυνατή μέσω του διαδικτύου. Η αυξανόμενη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου,
καθώς και το γεγονός ότι ο Δήμος για να διευκολύνει την πρόσβαση τοποθέτησε υπολογιστές σε όλες
τις βιβλιοθήκες, έδωσε μεγάλη ώθηση στη χρήση της CB. Η βάση δεδομένων της Κοπεγχάγης ήταν η
πιο ολοκληρωμένη του είδους της στην Δανία, παρέχοντας πληροφόρηση στους παρακάτω τομείς:
Νέα, πολιτισμός, παιδικοί σταθμοί, σχολεία και εκπαίδευση, κοινωνική ασφάλιση, νοσοκομεία και
υγεία, φροντίδα ηλικιωμένων, δρόμοι και κυκλοφορία, περιβάλλον, ενέργεια και τρόφιμα, αγορά
εργασίας και βιομηχανία, φορολογία, δημοτολόγια, και διακυβέρνηση.
Digital Metropolis Antwerp (DMA)42. Πρόκειται για την πρώτη ψηφιακή πόλη που αναπτύχθηκε στο
Βέλγιο. Ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 14/7/1995. Ένα χρόνο πριν είχε ολοκληρωθεί ένα ευρυζωνικό
δίκτυο οπτικών ινών, μήκους 70 χιλιομέτρων, που συνέδεε τα κύρια κτίρια - 46 συνολικά – στα οποία
στεγάζονταν υπηρεσίες της πόλης της Αμβέρσας (αστυνομικά τμήματα, νοσοκομεία, πανεπιστήμια,
βιβλιοθήκες, μουσεία, κλπ.) καθώς και μια περιοχή με κατοικίες. Η DMA ήταν η πρώτη εφαρμογή που
χρησιμοποίησε αυτό το δίκτυο για να παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες. Η ψηφιακή πόλη της
Αμβέρσας ήταν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Δημοτικής Αρχής της πόλης με τίτλο «Αμβέρσα
μια ευφυής πόλη; (Antwerp an Intelligent City?)», η οποία στόχευε στη δημιουργία της κοινωνίας των
πληροφοριών μέσω της σύλληψης, δημιουργίας και υλοποίησης λύσεων τηλεματικής για τους
πολίτες και τους δημοσίους υπαλλήλους. Η δομή της DMA είναι πολύ κοντά σε αυτή της ψηφιακής
πόλης του Άμστερνταμ λόγω της συνεργασίας των δύο πόλεων για την ανάπτυξη αυτών των δύο
έργων. Χρησιμοποιούνται διάφορες ενδιαφέρουσες μεταφορές όπως «γέφυρα» (μεταξύ της
διοίκησης και των κατοίκων) ή «συνοικίες (quarters)» που υποδηλώνουν ειδικά θέματα (αθλητισμός,
πολιτισμός, εκπαίδευση, κλπ.) και όχι σε συγκεκριμένα μέρη ή δρόμοι όπως στην περίπτωση του
Άμστερνταμ. Η ψηφιακή πόλη αποσκοπούσε στην άμεση διαδραστική σχέση μεταξύ των τοπικών
αρχών και των πολιτών της Αμβέρσας και συνοδευόταν από μια συνολική αναδιοργάνωση της
διοίκησης μέσω τις αποκέντρωσης των λειτουργιών της. Εκτός της παροχής πολυμεσικών υπηρεσιών,
η Δημοτική Αρχή έλαβε μέτρα για διευκόλυνση της πρόσβασης των κατοίκων στις υπηρεσίες αυτές.

41

Béatrice van Bastelaer. (1998). Digital cities and transferability of results. Proceedings of the 4th EDC
conference on digital cities, Salzburg, October 29 & 30 1998, pp. 61-70.
42
Bruno Peeters. (2000). The Information Society in the City of Antwerp. T. Ishida, K. Isbister (Eds.): Digital Cities,
LNCS 1765, pp. 73-82, 2000. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2000
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Ennis Information Age Town43. Πρόκειται για τη δημιουργία της ψηφιακής πόλης Ennis στην Ιρλανδία.
Η πόλη κέρδισε έναν διαγωνισμό ύψους 19 εκατομμυρίων ευρώ τον οποίο προκήρυξε ο Ιρλανδικός
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών με στόχο να επιταχύνει την πορεία της Ιρλανδίας προς την κοινωνία της
πληροφορίας. Σε αντίθεση με τις περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω, το έργο αυτό
καθοδηγούνταν σε μεγάλο βαθμό από έναν πάροχο υψηλής τεχνολογίας, ο οποίος ήθελε να
αποδείξει τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν οι ΤΠΕ στις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση, την κοινότητα
και το δημόσιο τομέα και να διερευνήσει τι θα συμβεί όταν μια πόλη γίνει ψηφιακή. Το έργο
βασίστηκε σε 4 πυλώνες οι οποίοι ήταν άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους:
1. Δημιουργία υποδομών ΤΠΕ με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες
2. Εκπαίδευση στη χρήση των νέων τεχνολογιών
3. Αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με στόχο την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση
4. Χρήση του ιστοτόπου της πόλης ως το κύριο μέσο διάδοσης της πληροφορίας και
επικοινωνίας
Η υλοποίηση του έργου περιελάμβανε τη διανομή 4600 Η/Υ στους κατοίκους, ένα εργαστήριο Η/Υ
για κάθε σχολείο, Η/Υ σε κάθε τάξη των δημοτικών σχολείων και ειδικά μαθήματα στους
ηλικιωμένους ώστε να γίνουν χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το έργο επίσης υλοποίησε το
πρώτο υψηλής ταχύτητας δίκτυο ISDN στην Ιρλανδία το οποίο διασύνδεσε τις επιχειρήσεις της πόλης
μεταξύ τους. Η πόλη αποτέλεσε πεδίο δοκιμών νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών μέσω
χρηματοδότησης κυρίως από Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα:


Παροχή συνδέσεων υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο μέσω γραμμών ADSL



Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δημόσιων τερματικών



Χρήση «έξυπνων καρτών» ως εναλλακτικό τρόπο πληρωμής



Δοκιμές της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας WAP. Πρωτοποριακές για την εποχή
συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω WAP.



Δοκιμές εφαρμογών και υπηρεσιών κινητών τηλεφώνων στον τομέα του τουρισμού και της
δημόσιας διοίκησης.



Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου και παροχή πρόσβασης σε αυτό μέσω διαδικτύου

Η πόλη χρησιμοποίησε όλα τα παραπάνω για να προβάλει την εικόνα μιας φουτουριστικής
(futuristic) πόλης η οποία βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος των τεχνολογικών εξελίξεων.
Χρησιμοποιήθηκαν όροι όπως: έξυπνη, ευφυής, ψηφιακή, ενσύρματη, εικονική ή ηλεκτρονική.
Όμως, παρά τη μεγάλη χρηματοδότηση, η ψηφιακή πόλη Ennis δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη
βιωσιμότητά της μετά το τέλος της χρηματοδότησης. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός, ότι το όλο
εγχείρημα επιβλήθηκε από τα πάνω, χωρίς να προκύπτει από τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων
και των επιχειρήσεων της πόλης.
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Helen McQuillan. (2002). Ennis Information Age Town: Virtuality Rooted in Reality. M. Tanabe, P. van den
Besselaar, T. Ishida (Eds.): Digital Cities, LNCS 2362, pp. 139-151, 2002. Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Κεφάλαιο 1 – Επισκόπηση του Πεδίου

34

1.3.5. Σύγχρονες εξελίξεις
Το 2009, στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (Framework Programme) και του Προγράμματος
Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP - Programme for Competitiveness and
Innovation), οι ψηφιακές / έξυπνες πόλεις έγιναν τμήμα της έρευνας για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος
(Future Internet). Οι δύο αυτές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες χρηματοδότησαν ένα μεγάλο αριθμό
έργων ψηφιακών / έξυπνων πόλεων. Τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν από πανευρωπαϊκά δίκτυα
πόλεων, εταιριών και οργανισμών τα οποία στόχευαν στη συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών και
καλών πρακτικών, όπως επίσης και στην ανάπτυξη λογισμικού και παροχή ευφυών υπηρεσιών σε
αστικό επίπεδο.
Στον παρακάτω χάρτη (Διάγραμμα 1-1) απεικονίζεται ένα μεγάλος αριθμός Ευρωπαϊκών έργων
ψηφιακών / έξυπνων πόλεων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Η αποτύπωση δεν είναι
πλήρης, αλλά ενδεικτική του εύρους των έργων και των εμπλεκόμενων φορέων44.

Διάγραμμα 1-1 – Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα στο πεδίο των ψηφιακών έξυπνων πόλεων την περίοδο 2010
- 2012
44
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1.4. Η Ασιατική εμπειρία στη βιβλιογραφία
1.4.1. Γενικά
Στην Ασία η σημαντικότερη τάση ήταν η ανάδυση της έννοιας της ψηφιακής πόλης ως μέρος ενός
κυβερνητικού εθνικού σχεδίου 45 . Παρόλο που η αρχική δυναμική προήλθε από τις αμερικανικές
δραστηριότητες δημιουργίας κοινοτικών δικτύων, οι πρώτες ψηφιακές πόλεις δημιουργήθηκαν από
κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Σπάνιες ήταν οι περιπτώσεις όπου ηγετικό ρόλο έπαιξαν οι
δραστηριότητες των πολιτών ή λαϊκές οργανώσεις. Η συμμετοχή του βιομηχανικού κόσμου ήταν
επίσης περιορισμένη.
Στη συνέχεια όμως άρχισαν να γίνονται αντιληπτοί οι περιορισμοί της προσέγγισης από τα πάνω (topdown) στη δημιουργία βιώσιμων ψηφιακών πόλεων. Έτσι, πολλές χώρες άρχισαν από τα τέλη της
δεκαετίας του 90 να κηρύσσουν τη σημασία της πρωτοβουλίας των πολιτών. Το κίνημα αυτό
ενισχύθηκε από τα αμερικανικά κοινοτικά δίκτυα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι άνθρωποι που
βίωσαν παρόμοιες δραστηριότητες στις ΗΠΑ έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή της έννοιας της
δημιουργίας ψηφιακών πόλεων από τα κάτω (bottom-up) στην Ασία.
Στην Ιαπωνία, ιδρύθηκαν οργανώσεις όπως το Φόρουμ Κοινοτικής Δικτύωσης (CAN: Community Area
Network Forum). Το φόρουμ αυτό είχε σαν στόχο τη δημιουργία ενός πλούσιου πληροφοριακού
χώρου (rich information space) και την προώθηση της ανθρώπινης επικοινωνίας σε πραγματικές
κοινότητες μέσα από την αξιοποίηση του Διαδικτύου. Το φόρουμ CAN δεν ήταν μια ψηφιακή πόλη,
αλλά ένας οργανισμός για την προώθηση της δημιουργίας περιφερειακών δικτύων στην Ιαπωνία.
Ταυτόχρονα με το κίνημα δημιουργίας περιφερειακών δικτύων, υπήρξαν και αρκετές πρωτοβουλίες
με τεχνολογικό προσανατολισμό.

45

Yasuoka Μ., Ishida Τ. and Aurigi Α. (2010). The Advancement of World Digital Cities in H. Nakashima et al.
(eds.), Handbook of Ambient Intelligence and Smart Environments, pp 939-958. DOI 10.1007/978-0-387-938080_35, Springer Science+Business Media, LLC 2010
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1.4.2. Η Ψηφιακή Πόλη του Κιότο
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ασιατικής ψηφιακής πόλης και ένα σημείο αναφοράς στη
βιβλιογραφία ήταν αυτό της ψηφιακής πόλης του Κιότο στην Ιαπωνία46,47. Τον Οκτώβριο του 1998,
στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος, άρχισε η ανάπτυξη ενός πρωτότυπου μοντέλου
ψηφιακής πόλης σαν μια υποδομή κοινωνικής πληροφόρησης για την πόλη του Κιότο. Σε αντίθεση με
άλλες ψηφιακές πόλεις, το έργο αυτό είχε ερευνητικό προσανατολισμό και εκτελούνταν από
πανεπιστήμια και ερευνητικά εργαστήρια. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εκτελέστηκε ένας
μεγάλος αριθμός πιλοτικών εφαρμογών. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της ψηφιακής πόλης
ήταν:


Παρείχε στους χρήστες διαφορετικές αλληγορίες της έννοιας της πόλης: έναν δισδιάστατο
χάρτη και έναν τρισδιάστατο εικονικό χώρο που ήταν εύκολα κατανοητοί από τους απλούς
χρήστες οι οποίοι δεν είχαν ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστών.



Ένας μεγάλος αριθμός ιστοσελίδων (2600 το Σεπτέμβριο του 1999) είχαν συλλεχτεί και
συνδεθεί με την δισδιάστατη/τρισδιάστατη πόλη.



Δεδομένα που συλλέγονταν σε πραγματικό χρόνο από το φυσικό χώρο της πόλης
προβαλλόταν επίσης στην ψηφιακή πόλη.



Μια ολόκληρη οδός μήκους 2Km παρουσιάστηκε ως ένας τρισδιάστατος εικονικός χώρος, με
τη συνεργασία της τοπικής εμπορικής κοινότητας, και αποτέλεσε την ανθρώπινη διεπαφή
(human interface).



Οι άνθρωποι μπορούσαν να πάρουν πληροφορίες σχετικά με τη πραγματική πόλη όπως
κυκλοφοριακές συνθήκες, καιρός, χώροι στάθμευσης, καταστήματα και αξιοθέατα.



Η ψηφιακή πόλη του Κιότο ενθάρρυνε την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των κατοίκων
και των τουριστών. Οι ξένοι επισκέπτες είχαν στη διάθεσή τους, μέσω του διαδικτύου, ένα
«ψηφιακό» λεωφορείο όπου ένας πράκτορας (agent) τους ξεναγούσε στην πόλη.

Η ψηφιακή πόλη του Κιότο κάλυψε καταστήματα και επιχειρήσεις, μεταφορές, εκπαίδευση και
κοινωνική πρόνοια καθώς και τον τουρισμό. Το έργο υποστηρίχθηκε όχι μόνο από τις τοπικές αρχές
και τους ερευνητές, αλλά και από κατοίκους, ιδιοκτήτες καταστημάτων και των φοιτητές. Το γεγονός
ότι επικεφαλείς του έργου ήταν πληροφορικοί επιστήμονες από εταιρείες τηλεπικοινωνιών και
πανεπιστήμια, είχε σαν αποτέλεσμα η ψηφιακή πόλη του Κιότο να έχει ισχυρό πλεονέκτημα στη
χρήση προηγμένων τεχνολογιών όπως γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), εικονική
πραγματικότητα (VR), κινούμενα σχέδια και κοινωνικοί πράκτορες (social agents) (Εικόνα 1-7, Εικόνα
1-8).

46

Toru Ishida (2000), Understanding Digital Cities, in T. Ishida, K. Isbister (Eds.): Digital Cities, LNCS 1765,
Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2000), pp. 7-17, 2000.
47
Ishida T (2005) Activities and technologies in Digital City Kyoto. In: van den Besselaar P, Koizumi S (eds) Digital
Cities III: Information Technologies for Social Capital, Lecture Notes in Computer Science, State-of-the-Art Survey,
vol 3081, Springer-Verlag, pp 162–183
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Εικόνα 1-8 – Τρισδιάστατος εικονικός χώρος

Το εγχείρημα του Κιότο δεν μπόρεσε να συνεχιστεί μετά το τέλος του ερευνητικού έργου, καθώς οι
από τα πάνω πρωτοβουλίες αποδυνάμωσαν την περεταίρω ανάπτυξη και ενσωμάτωση στην ψηφιακή
πόλη ζωτικών δραστηριοτήτων της πόλης, με αποτέλεσμα το έργο να ολοκληρωθεί το 2001, χωρίς
περαιτέρω ανάπτυξη από τις κοινότητες των χρηστών (κάτοικοι, έμποροι, κλπ.). Αποτέλεσε όμως ένα
έργο σταθμό στην ανάπτυξη των ψηφιακών πόλεων καθώς δοκιμάστηκαν έννοιες και τρόποι
διεπαφής ενώ ταυτόχρονα συσσωρεύτηκε σημαντική γνώση και εμπειρία στη χρήσης προηγμένων
τεχνολογιών, όπως αισθητήρες πραγματικού χρόνου στην πόλη, δισδιάστατοι και τρισδιάστατοι
χάρτες, και πολυμεσικό περιεχόμενο.
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1.4.3. Σιγκαπούρη - Ευφυές Έθνος 2015
Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι αυτό της Σιγκαπούρης48,49. Η Σιγκαπούρη ήταν η πρώτη χώρα στην
Ασία που υλοποίησε ένα πληροφοριακό έργο μεγάλης κλίμακας. Προβλέποντας τη ραγδαία ανάπτυξη
της πληροφορικής, το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφορικής της Σιγκαπούρης κυκλοφόρησε τον Απρίλιο
του 1992 μια έκθεση με τίτλο «A Vision of An Intelligent Island: IT 2000 Report». Η έκθεση αυτή υπήρξε
ο ακρογωνιαίος λίθος των μετέπειτα εξελίξεων στον τομέα της πληροφορικής στη Σιγκαπούρη
παρόλο που οι τεχνολογίες άλλαζαν πολύ γρήγορα. Η έκθεση συνοψίζει το μέλλον της πληροφορικής
στη χώρα με τα εξής λόγια: «Το όραμά μας, περίπου σε 15 χρόνια από τώρα, η Σιγκαπούρη, το Ευφυές
Νησί, θα είναι από τις πρώτες χώρες στον κόσμο με ένα προηγμένο σύστημα πληροφοριακών
υποδομών, το οποίο θα διασυνδέει, σε εθνικό επίπεδο, υπολογιστές σχεδόν σε κάθε σπίτι, γραφείο,
σχολείο, και εργοστάσιο».
Βασισμένη σε αυτή την έκθεση η κυβέρνηση ξεκίνησε τον ίδιο χρόνο το έργο «Singapore IT2000
Master Plan» και τέσσερα χρόνια αργότερα (1996) ένα εθνικό σχέδιο με τίτλο: «Singapore One: One
Network for Everyone». Το σχέδιο Singapore One πρότεινε μία υποδομή ευρυζωνικών επικοινωνιών
και μια υπηρεσία παροχής και ανταλλαγής πολυμεσικού περιεχομένου με σκοπό την παροχή σε κάθε
κάτοικο και επιχείρηση μιας υψηλής ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο, και την προώθηση της
ανάπτυξη της ηλεκτρονικής οικονομίας προς όφελος όλων των πολιτών. Οι προσπάθειες αυτές είχαν
σαν αποτέλεσμα την απονομή στην πόλη/χώρα, το 1999 του τίτλου «Intelligent Communities of the
Year» από τον οργανισμό Intelligent Community Forum.
Η προσπάθεια της Σιγκαπούρης συνεχίστηκε με το στρατηγικό σχέδιο «Ευφυές Έθνος 2015 (Intelligent
Nation 2015 (iN2015))» που δημοσιεύτηκε το 200650. Το σχέδιο αυτό αποσκοπούσε στην αξιοποίηση
των δυνατοτήτων που προσφέρει η κοινωνία της πληροφορίας και η καινοτομία κατά την επόμενη
δεκαετία. Πιο συγκεκριμένα, στόχευε:


Στη λειτουργία μιας υπερ-υψηλής ταχύτητας, διαθέσιμης σε όλους, έξυπνης και αξιόπιστης
τηλεπικοινωνιακής υποδομής.



Στην ανάπτυξη μια παγκοσμίως ανταγωνιστικής βιομηχανίας πληροφορικής και
επικοινωνιών.



Στην ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού που θα είναι ανταγωνιστικό σε παγκόσμιο επίπεδο
στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.



Στο μετασχηματισμό των βασικών τομέων της οικονομίας, της κυβέρνησης και της κοινωνίας
των πολιτών μέσω μιας πιο εκλεπτυσμένης και καινοτόμου χρήση των ΤΠΕ.

Με επικεφαλής τον οργανισμό «Info-communications Development Authority of Singapore (IDA)» και
επιτροπές ανά κλάδο, η στρατηγική iN2015 καλύπτει επτά οικονομικούς κλάδους και τρεις οριζόντιες
48

Arun M., Smart cities: The Singapore case, Cities, Volume 16, Issue 1, February 1999, Pages 13-18.
Arun M., Yap M. T. (2000): Singapore: The Development of an Intelligent Island and Social Dividends of
Information Technology. In: Urban Studies 37(10): 1749–56.
50
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Intelligent Nation, a Global City, Powered by Infocomm (http://goo.gl/kgXdk Ημ.πρόσβασης: 5/6/2012)
49
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περιοχές: (1) ψηφιακά μέσα και διασκέδαση, (2) εκπαίδευση και μάθηση, (3) χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες, (4) υγεία και βιοϊατρικές επιστήμες, (5) βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα, (6)
τουρισμός, φιλοξενία και λιανικό εμπόριο, (7) διακυβέρνηση (8) υποδομές και υπηρεσίες
πληροφορικής και επικοινωνιών, (9) επιχειρηματική ανάπτυξη εταιρειών πληροφορικής και
επικοινωνιών και (10) ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού πληροφορικής και επικοινωνιών.

1.4.4. Μαλαισία - Multimedia Super Corridor
Ένα τρίτο παράδειγμα, χαρακτηριστικό και αυτό της από τα πάνω προσέγγισης στη δημιουργία
ψηφιακών πόλεων μέσω ενός κυβερνητικού σχεδίου, είναι αυτό της Μαλαισίας. Η προσπάθεια
αναφέρεται ως Multimedia Super Corridor (MSC)51,52,53 και αφορά σε ένα σχέδιο της κυβέρνησης της
Μαλαισίας με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος υψηλής τεχνολογίας που μπορεί να
προσελκύσει διεθνείς επενδυτές (προσφέροντας «παγκόσμιας κλάσης» φυσική και πληροφοριακή
υποδομή καθώς και ελκυστικά οικονομικά κίνητρα) και να δημιουργήσει ένα πολλαπλασιαστικό
αποτέλεσμα στην οικονομία της Μαλαισίας. Το σχέδιο για τη δημιουργία του MSC αποτελεί τμήμα
ενός ευρύτερου προγράμματος (Vision 2020) για το μετασχηματισμό της Μαλαισίας στη μεταβιομηχανική εποχή με την αξιοποίηση των ΤΠΕ ως στρατηγικό μοχλό για την ανάπτυξη και την
τοποθέτησή της στην παγκόσμια σκηνή.
Ο MSC ιδρύθηκε το 1996 σε μια ζώνη 750 km2 (15X50 χλμ.) που εκτείνεται γύρω από την πρωτεύουσα
Κουάλα Λουμπούρ και περιλαμβάνει πέντε περιοχές υψηλής τεχνολογίας, δημιουργώντας ετερογενή
περιβάλλοντα για την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία:
1. Την Cyberjaya, που βρίσκεται στην καρδία του MSC, και αναπτύσσεται ως μια αυτόνομη
έξυπνη πόλη με τρεις κύριες ζώνες για τις επιχειρήσεις, το εμπόριο, και τη κατοικία.
2. Το Τεχνολογικό Πάρκο της Μαλαισίας, ένα προηγμένο και ολοκληρωμένο κέντρο για
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή.
3. Την Τεχνολογική Θερμοκοιτίδα, ένα κοινό εγχείρημα του Πανεπιστημίου Putra και της
εταιρείας Τεχνολογικής ανάπτυξης της Μαλαισίας, για τη φιλοξενία και υποστήριξη
τεχνοβλαστών.
4. Το κέντρο της Κουάλα Λουμπούρ, προσφέροντας περισσότερα από 1,67 εκατομμύρια
τετραγωνικά για επιχειρήσεις, εμπόριο, καταστήματα, ξενοδοχεία, κατοικίες και
εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας.
5. Ένα πύργο 421 μέτρων, που θα στεγάσει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες παγκοσμίου κύρους
για την κάλυψη των αυξανόμενων τηλεπικοινωνιών αναγκών της Μαλαισίας.
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1.4.5. Η Ψηφιακή Πόλη της Σαγκάης
Τέλος, η Ψηφιακή Πόλη της Σαγκάης 54 , 55 είναι η πρώτη προσπάθεια που έγινε στην Κίνα για το
πέρασμα μιας πόλης στην πληροφοριακή εποχή (informatisation). Καθώς η Σαγκάη ήταν η
μεγαλύτερη βιομηχανική πόλη της Κίνας και ταυτόχρονα το οικονομικό και χρηματοπιστωτικό της
κέντρο, η υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή Πόλη Σαγκάη (Digital City Shanghai)» ήταν ένα επιτακτικό
καθήκον προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης και η προσαρμογή της στις
εξελίξεις στο χώρο της νέας οικονομίας παγκοσμίως.
Το έργο ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής της πόλης για τη δημιουργία ενός
κατανεμημένου συστήματος, μεγάλης κλίμακας, με δυνατότητα επέκτασης που θα κάλυπτε τις
περισσότερες πτυχές της καθημερινής ζωής των ανθρώπων στη Σαγκάη. Ο σχεδιασμός του
συστήματος ακολουθούσε τέσσερεις κατευθυντήριες γραμμές: ήταν προσανατολισμένο στις
υπηρεσίες, ευφυές, ενθάρρυνε τη συμμετοχή των πολιτών και τέλος παρόλο που κυβέρνηση ήταν
υπεύθυνη για τη διαχείρισή του ήταν απαραίτητη η συμμετοχή και επιχειρήσεων για την εξασφάλιση
της βιωσιμότητάς του.
Η Ψηφιακής Πόλη της Σαγκάης αποτελείτο από πέντε μέρη: ψηφιακή διακυβέρνηση (digital
government), ψηφιακή επιχείρηση (digital enterprise), αγορές εξ’ αποστάσεως (distance shopping),
εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως (distance education), και ψηφιακή κοινότητα (digital community). Η
ψηφιακή πόλη ολοκλήρωσε εφαρμογές, δίκτυα και τεχνολογίες: Από τη σκοπιά των εφαρμογών,
υπήρξαν κυβερνητικές εφαρμογές, βιομηχανικές εφαρμογές, εκπαιδευτικές εφαρμογές και
πολιτιστικές εφαρμογές. Από τη σκοπιά της επικοινωνίας, δίκτυα υπολογιστών, τηλεφωνικά δίκτυα
και δίκτυα μετάδοσης τηλεοπτικών σημάτων κάλυπταν όλες περιοχές της Σαγκάης. Από τη σκοπιά της
τεχνολογίας, οι τεχνολογίες δικτύων, τεχνολογίες λογισμικού, και οι τεχνολογίες της επικοινωνίας
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο.
Η αρχιτεκτονική του συστήματος της Ψηφιακής Πόλης της Σαγκάης αποτελείτο από έξι μέρη:
1. Διεπαφή χρήστη βασισμένη σε δισδιάστατες/τρισδιάστατες απεικονίσεις, γραφικό
περιβάλλον και γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS)
2. Πράκτορες λογισμικού (Agents)
3. Συστήματα εφαρμογών
4. Τοπικές μηχανές αναζήτησης
5. Βάσεις δεδομένων
6. Διάσπαρτοι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου
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Οι πολλαπλοί τρόποι διεπαφής παρείχαν ένα φιλικό στο χρήστη, βασισμένο στο χάρτη, έξυπνο
διαδραστικό περιβάλλον στους πολίτες οι οποίοι δεν είχαν καθόλου ή είχαν μικρή εμπειρία σε
παρόμοιες εφαρμογές. Οι πράκτορες λογισμικού ανακτούσαν και ταξινομούσαν τις πληροφορίες από
μια «δεξαμενή» πληροφοριών για να τις διαβιβάσουν στους χρήστες ανάλογα με τις προτιμήσεις
τους. Οι εφαρμογές

αναπτύχθηκαν ταχύτατα προσφέροντας λύσεις για ηλεκτρονικό εμπόριο,

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, τηλεϊατρική, και διαχείριση της πόλης. Οι
βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν, με δεδομένα όπως: αεροφωτογραφίες τηλεπισκόπισης,
γεωγραφικές πληροφορίες και στοιχεία πολυμέσων, αποθήκευαν ένα τεράστιο πλήθος
επαγγελματικών πληροφοριών δημιουργώντας έτσι μια «δεξαμενή» πληροφοριών. Οι υπάρχοντες
πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου αναβάθμισαν τις υπηρεσίες τους προσφέροντας ευρυζωνικές
συνδέσεις. Οι τοπικές μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιώντας ρομπότ λογισμικού προσπέλαζαν τους
ιστότοπους της πόλης και δημιουργούσαν ευρετήρια με πληροφορίες σχετικά με τη Σαγκάη. Τα
παραπάνω έξι μέρη επικοινωνούσαν μεταξύ τους ανάλογα με τις απαιτήσεις του συστήματος.
Μετά από αρκετά χρόνια, πολλά συστήματα και εφαρμογές έχουν ολοκληρωθεί προσφέροντας
καινοτόμες υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία.
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1.5. Μονογραφίες σχετικά με Ευφυείς Πόλεις
1.5.1. Γενικά
Οι μονογραφίες που παρουσιάζονται παρακάτω δημοσιεύτηκαν τα τελευταία 20 χρόνια και
εξετάζουν το ρόλο και τη συμβολή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη δημιουργία
της σύγχρονης πόλης. Οι συγγραφείς προσφέρουν παραδείγματα, ερευνητικές μεθόδους και
εργαλεία προκειμένου να κατανοήσουμε το φαινόμενο των ευφυών πόλεων, με όποιον όρο και αν
αναφέρονται αυτές (κυβερνοπόλεις, εικονικές, έξυπνες, ευφυείς, κλπ.), τον τρόπο με τον οποίο
γίνονται μέρος της πραγματικής πόλης και αλληλοεπιδρούν με αυτή, το πως αυξάνουν την
πολυπλοκότητά της αλλά ταυτόχρονα παρέχουν και τα εργαλεία για την παρατήρησή της σε
πραγματικό χρόνο αναδεικνύοντας το βάθος των αστικών διαδικασιών καθώς αυτές συντελούνται,
πως συμβάλλουν στην επαύξηση των δυνατοτήτων τόσο της πόλης όσο και των κατοίκων,
επιχειρήσεων και επισκεπτών, και τέλος πως συνδέονται με την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης
και της καινοτομίας συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της βιωσιμότητας και της
ανταγωνιστικότητας των πόλεων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Πέντε από τις μονογραφίες αφορούν στα πρακτικά ενός διεθνούς συμποσίου με θέμα τις Ψηφιακές
Πόλεις. Το παρακάτω «σύννεφο» λέξεων παρουσιάζει τη βασική θεματολογία τους όπως προέκυψε
από την ανάλυση των τίτλων των άρθρων με τη χρήση του εργαλείου Worlde56 (Εικόνα 1-9).

Εικόνα 1-9 – Βασική θεματολογία των συνεδρίων για τις ψηφιακές πόλεις

Τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν μπορούν σε γενικές γραμμές να ομαδοποιηθούν γύρω από τρεις
διακριτές αλλά σχετικές μεταξύ τους αντιλήψεις για τον όρο αυτό. Πρώτον, κοινωνικοί επιστήμονες
συνεργάζονται με μηχανικούς σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού για την προσομοίωση του
αστικού περιβάλλοντος και την δημιουργία δισδιάστατων και τρισδιάστατων οπτικών διεπαφών
56
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(visual interfaces) που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά τις ιδιότητες με μια φυσική πόλη. Αυτές οι
εικονικές πόλεις παρέχουν ένα ταχυδρομείο για να συλλέξει κάποιος την ηλεκτρονική αλληλογραφία
του, ένα εμπορικό κέντρο για να ψωνίσει online και να πραγματοποιήσει συναλλαγές ηλεκτρονικού
επιχειρείν, ένα δημαρχείο για να πάρει πληροφορίες σχετικά με την πόλη, και μια πλατεία για να
συνομιλήσει με άλλους πολίτες και να κοινωνικοποιηθεί. Δεύτερον, ο ηλεκτρονικός δημόσιος χώρος
των ψηφιακών πόλεων έχει εξάψει τη φαντασία των τοπικών αρχών με αποτέλεσμα αυτές να
χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης (ηλεκτρονική διακυβέρνηση),
τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, και τη συμμετοχή των κατοίκων σε θέματα πολεοδομίας
(ηλεκτρονική συμμετοχή και ηλεκτρονική δημοκρατία). Και τρίτον, οι ψηφιακές πόλεις επίσης
αναφέρονται στην προσπάθεια να επαυξηθούν ψηφιακά οι φυσικές αστικές υποδομές με τη διάχυτη
και πανταχού παρούσα τεχνολογία (ubiquitous technology & pervasive computing).
Οι μονογραφίες παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά.
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1.5.2. City of Bits: Space, Place, and the Infobahn57
Η μονογραφία αυτή προσεγγίζει με έναν ολοκληρωμένο τρόπο ένα νέο τύπο πόλης που συνυπάρχει
με την πραγματική, ένα κυρίως αόρατο αλλά πολύ σημαντικό σύστημα από εικονικούς χώρους που
διασυνδέονται μέσω των αναδυόμενων δικτύων μεταφοράς πληροφοριών. Ο William Mitchell,
καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT),
πρωτοπαρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εικόνα αυτού που ονομάζουμε Ψηφιακή Πόλη,
χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων τα οποία εξετάζει τόσο από αρχιτεκτονική όσο
και από πολεοδομική σκοπιά, στο πλαίσιο όμως της τεχνολογικής επανάστασης στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών, της συρρίκνωσης των ηλεκτρονικών και της ενσωμάτωσής τους στα φυσικά
αντικείμενα, την εμπορευματοποίηση της πληροφορίας, και την αυξανόμενη κυριαρχία του
ψηφιακού πάνω στον φυσικό χώρο.
Ως “City of Bits” ορίζεται: «η πόλη η οποία δεν υφίσταται σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο της γης,
διαμορφώνεται από τη συνδεσιμότητα και τους περιορισμούς στο εύρος ζώνης και όχι από την
προσβασιμότητα και τις αξίες γης, είναι σε μεγάλο βαθμό ασύγχρονη στη λειτουργία της, και
κατοικείται από άυλα και κατακερματισμένα υποκείμενα που υπάρχουν ως συνδυασμοί
ψευδωνύμων (aliases) και πρακτόρων (agents). Τα μέρη της θα είναι εικονικά φτιαγμένα από
λογισμικό αντί να είναι φυσικά από πέτρες και ξύλα, και θα συνδέονται μεταξύ τους με λογικές
συνδέσεις παρά με πόρτες, διαδρόμους και δρόμους» (σελ. 24).
Η μονογραφία αποτελείται από επτά κεφάλαια (Pulling Glass, Electronic Agoras, Cyborg Citizens,
Recombinant Architecture, Soft Cities, Bit Biz, and Getting to the Good Bits) στα οποία ο Mitchell
περιγράφει την αρχιτεκτονική και τη φύση του κυβερνοχώρου όπως επίσης και την επίδραση που
αυτός ασκεί στο φυσικό κόσμο. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μια σειρά από αναλογίες προκειμένου
να κάνει κατανοητή τη μετάβαση από το φυσικό στον ψηφιακό χώρο (Πίνακας 1-2 – Αναλογίες
φυσικού / ψηφιακού χώρου):
Cyborg Citizens
 Vitruvian Man / Lawnmower Man
 Nervous System / Bodynet
 Eyes / Television
 Ears / Telephony
 Muscles / Actuators
 Hands / Telemanipulators
 Brains / Artificial Intelligence

57

Recombinant Architecture
 Facade / Interface
 Bookstores / Bitstores
 Stacks / Servers
 Galleries / Virtual Museums
 Theaters / Entertainment Infrastructure
 Schoolhouses / Virtual Campuses
 Hospitals / Telemedicine
 Prisons / Electronic Supervision Programs
 Banking Chambers / ATMs
 Trading Floors / Electronic Trading Systems
 Department Stores / Electronic Shopping Malls
 Work / Net-Work
 At Home / @Home

Mitchell, W. (1995) City of Bits: Space, Place, and the Infobahn, MIT Press

Κεφάλαιο 1 – Επισκόπηση του Πεδίου

45

 Decomposition / Recombination
Soft Cities
 Real Estate / Cyberspace
 Wild West / Electronic Frontier
 Human Laws / Coded Conditionals
 Face-to-Face / Interface
 On the Spot / On the Net
 Street Networks / World Wide Web
 Neighborhoods / MUDs
 Enclosure / Encryption
 Public Space / Public Access
 Being There / Getting Connected
 Community Customs / Network Norms

Bit Biz
 Economics 101 / Economics 0 and 1
 Tangible Goods / Intellectual Property
 Moving Material / Processing Bits
 Physical Transactions / Electronic Exchanges
 Bank Notes / Electronic Cash
 Helots / Agents
 Jurisdictions / Logical Limits
 Territory / Topology
 Electoral Politics / Electronic Polls
 Banishment / Sysop Blacklist
 Surveillance / Electronic Panopticon

Πίνακας 1-2 – Αναλογίες φυσικού / ψηφιακού χώρου

Σύμφωνα με το Mitchell το έργο των αρχιτεκτόνων και των πολεοδόμων, κατά τον εικοστό πρώτο
αιώνα, θα είναι η κατασκευή ενός παγκόσμιου περιβάλλοντος με συνυφασμένη την ηλεκτρονική
διαμεσολάβηση, στο οποίο τα δίκτυα θα είναι παντού, και τα περισσότερα από τα αντικείμενα που
λειτουργούν μέσα σε αυτό (κάθε κλίμακας) έχουν ευφυΐα και τηλεπικοινωνιακές ικανότητες. Το
περιβάλλον αυτό, για το οποίο ο Mitchell χρησιμοποίησε τον όρο «bitsphere», θα επικαλύψει και
τελικά θα διαδεχθεί τα αγροτικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα που η ανθρωπότητα έχει κατοικήσει
για τόσο πολύ καιρό.
Ο συγγραφέας, τα επόμενα χρόνια, συνέγραψε και άλλα άρθρα και μονογραφίες με το ίδιο θέμα,
εμβαθύνοντας περισσότερο στις διαφορές πτυχές της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη λειτουργία της
πόλης. Πιο συγκεκριμένα:


Placing Words: Symbols, Space, and the City (MIT Press, 2005)



Me++: The Cyborg Self and the Networked City (MIT Press, 2003)



e-topia: Urban Life, Jim—But Not As We Know It, (MIT Press, 1999)
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1.5.3. Telecommunications and the City: Electronic Spaces, Urban
Places58
Η μονογραφία προσφέρει μια πλήρη ανασκόπηση των σχέσεων μεταξύ των τηλεπικοινωνιών και
όλων των πτυχών της ανάπτυξης και της διαχείρισης της πόλης. Βασισμένο μια σειρά από θεωρητικές
προσεγγίσεις και ένα ευρύ φάσμα της πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων, ασχολείται με τις
βασικές ακαδημαϊκές και πολιτικές συζητήσεις σχετικά με την τεχνολογική αλλαγή και το μέλλον των
πόλεων. Προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην τόσο άκρατη αισιοδοξία όσο και
απαισιοδοξία που συνόδευσε την υπερβολική δημοσιότητα που έλαβε η χρήση των τηλεπικοινωνιών
στην πόλη, το βιβλίο προσφέρει μια εκλεπτυσμένη νέα προοπτική μέσω της οποίας η σχέση πόλης –
τηλεπικοινωνιών μπορεί να γίνει κατανοητή.
Η μονογραφία αποτελείται από εννέα κεφάλαια, στα οποία οι πολύπλοκοι και ζωτικής σημασίας
μετασχηματισμοί που βρίσκονται σε εξέλιξη στις πόλεις όπου οι τηλεπικοινωνίες παίζουν σημαντικό
ρόλο καταδεικνύονται και αναλύονται (Διάγραμμα 1-2). Οι βασικοί τομείς όπου οι τηλεπικοινωνίες
επηρεάζουν την οικονομική, κοινωνική, φυσική, περιβαλλοντική και θεσμική ανάπτυξη των πόλεων
παρουσιάζονται μέσα από ένα ευρύ φάσμα παραδειγμάτων μελετών περιπτώσεων από την Ευρώπη,
την Ιαπωνία και τη Βόρεια Αμερική.

Διάγραμμα 1-2 – Η δομή του βιβλίου Telecommunications and the City (πηγή σελίδα 44)

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η κατανόηση της σύγχρονης πόλης προϋποθέτει την κατανόηση των
περίπλοκων αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στις αστικές περιοχές, ως σταθερά σημεία τα οποία
«συγκρατούν στο έδαφος» την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή, και τους ηλεκτρονικούς
χώρους (electronic spaces) με τις διαφορετικές ροές πληροφοριών, κεφαλαίου, υπηρεσιών, εργασίας
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και περιεχομένου γενικά, οι οποίοι «υπερίπτανται» των αστικών περιοχών με ακαριαίες διαδρομές
που υπερβαίνουν τα γεωγραφικά όρια.
Η μονογραφία καταδεικνύει ότι η σύγχρονη πόλη είναι, περισσότερο από ποτέ, ένα αμάλγαμα όπου
οι πάγιες και απτές πτυχές της αστικής καθημερινότητας αλληλοεπιδρούν συνεχώς με το ηλεκτρονικό
και το άυλο. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα αυτό έχοντας αναλύσει πλήθος
παραδειγμάτων απ’ όλο το φάσμα της ζωής στην πόλη, όπου δημιουργούνται επικαλυπτόμενα
συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία στις αστικές περιοχές με αλληλεπιδράσεις σε
ηλεκτρονικούς χώρους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ηλεκτρονικές χρηματοπιστωτικές αγορές, οι
υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης δικτύων, οι παγκόσμιες ροές των πληροφοριών, οι
συζητήσεις για το «ευφυές κτίριο (intelligent building)», την «ευφυή πόλη (intelligent city)» και το
«έξυπνο σπίτι (smart home)», τα δίκτυα επιτήρησης, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ μεταφορών και
τηλεπικοινωνιών, οι εικονικές κοινότητες, και τα ηλεκτρονικά φόρουμ πολιτικών συζητήσεων.
Σταθερές κατασκευές τόπων και κτιρίων σε αστικές περιοχές που συνδέονται σε ηλεκτρονικά δίκτυα
και «χώρους» φαίνεται να καθορίζουν τη σύγχρονη πολεοδομία. Η τηλεματική, ως συστατικό στοιχείο
των ηλεκτρονικών χώρων, ενσωματώνεται με αυξανόμενο ρυθμό στο χτισμένο περιβάλλον των
πόλεων. Συμβάλει επίσης στη διασύνδεση αντίστοιχων υποδομών σε παγκόσμιο επίπεδο δίνοντας τη
δυνατότητα δημιουργίας παγκόσμιων δικτύων αστικών υποδομών. Επίσης, οι κοινωνικές και
πολιτιστικές δραστηριότητες της αστικής ζωής διαδραματίζονται όλο και περισσότερο μέσω δομών
που ενσωματώνουν στο χτισμένο περιβάλλον χρήσεις και εφαρμογές τηλεπικοινωνιών.
Συνοψίζοντας, από την ανάλυση προκύπτει ότι αστικές περιοχές και ηλεκτρονικοί χώροι επηρεάζουν
και διαμορφώνουν ο ένας τον άλλον δρώντας συμπληρωματικά. Αυτή δε η αέναη αλληλεπίδραση θα
καθορίσει το μέλλον των πόλεων.

1.5.4. Digital Cities: Technologies, Experiences, and Future
Perspectives59
Πρόκειται για την πρώτη μονογραφία που εκδόθηκε διεθνώς με θέμα τις ψηφιακές πόλεις. Επίσης,
είναι η πρώτη μιας σειράς μονογραφιών που περιέχουν επιλεγμένα άρθρα από ένα ετήσιο, διεθνές
συμπόσιο με θέμα τις ψηφιακές πόλεις. Το συμπόσιο αυτό πρωτοδιοργανώθηκε στο Κιότο της
Ιαπωνίας στις 17-18 Σεπτεμβρίου 1999.
Το συμπόσιο του Κιότο για τις Ψηφιακές Πόλεις ασχολήθηκε με τις επιτυχίες και τις σχεδιαστικές
προκλήσεις των υπό εξέλιξη Ψηφιακών Πόλεων. Την εποχή εκείνη εξελίσσονταν σε όλο τον κόσμο μια
σειρά από έργα ψηφιακών πόλεων με στόχο κυρίως τη δημιουργία πλατφορμών για την υποστήριξη
της δικτύωσης σε επίπεδο κοινότητας. Ευρωπαϊκές, Αμερικανικές, καθώς και Ασιατικές πόλεις
δημιουργούσαν ψηφιακούς χώρους συνάντησης και πηγές πληροφόρησης τόσο για τους κατοίκους
όσο και για τους απομακρυσμένους επισκέπτες. Το βιβλίο παρουσιάζει 34 άρθρα τα οποία
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αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη της τεχνολογίας σε αυτό το συναρπαστικό νέο τομέα της
διεπιστημονικής έρευνας και της ανάπτυξης. Τα άρθρα αυτά ομαδοποιούνται σε επτά ενότητες, οι
οποίες αντανακλούν διαφορετικές οπτικές γωνίες και προσεγγίσεις σε αυτό το μεγάλο (και συνεχώς
αυξανόμενο) ερευνητικό πεδίο: (1) σχεδιασμός και ανάλυση, (2) πιλοτικά έργα ψηφιακών πόλεων,
(2) πιλοτικά έργα κοινοτικών δικτύων, (4) εφαρμογές, (5) τεχνολογίες οπτικοποίησης, (6) τεχνολογίες
κινητών επικοινωνιών, και (7) κοινωνική αλληλεπίδραση και λογισμικό υποστήριξης κοινοτήτων.
Η μονογραφία ξεκινά με άρθρα που παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών προσεγγίσεων
σχετικά με τη δημιουργία ψηφιακών πόλεων. Αναλύονται οι προσπάθειες δημιουργίας της πρώτης
γενιάς ψηφιακών πόλεων και κοινοτικών δικτύων60,61,62, όπως επίσης και το τί είναι επιθυμητό και
εφικτό στις ψηφιακές πόλεις της επόμενης γενιάς63,64.
Στις επόμενες δύο ενότητες περιλαμβάνονται άρθρα σχετικά με τις τρέχουσες προσπάθειες για τη
δημιουργία ψηφιακών πόλεων και κοινοτικών δικτύων σε τον κόσμο ( Βέλγιο, Καναδάς, Κίνα, Αγγλία,
Φινλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Σουηδία και Ηνωμένες Πολιτείες). Τα άρθρα αυτά
πραγματεύονται τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την αξιολόγηση, και τις διαδοχικές
επαναληπτικές προσπάθειες. Ακολουθεί μια ενότητα που διερευνά συγκεκριμένες εφαρμογές της
ψηφιακής πόλης, από την εκπαίδευση ως την αναζήτηση εργασίας και τη διαχείριση των
καταστροφών.
Οι υπόλοιπες τρεις ενότητες παρουσιάζουν τις τεχνολογικές καινοτομίες που υποστηρίζουν και
καθιστούν βιώσιμες τις ψηφιακές πόλεις. Οι τεχνολογίες διαιρούνται σε τρεις γενικές κατηγορίες:
εκείνες που βοηθούν στην οπτικοποίηση της ψηφιακής πόλης, εκείνες που υποστηρίζουν την χρήση
της ψηφιακής πόλης μέσω κινητών επικοινωνιών, και τέλος, εκείνων που διευκολύνουν τη
δημιουργία κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ενθαρρύνουν τη δημιουργία κοινοτήτων εντός της
ψηφιακής πόλης.
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1.5.5. Intelligent Cities: Innovation, knowledge systems and digital
spaces65
Η μονογραφία βασίζεται στη ερευνητική δραστηριότητα τόσο του συγγραφέα όσο και της
Ερευνητικής Μονάδας URENIO, σε μια σειρά από περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για
περισσότερα από δέκα χρόνια, και περιέχει αποτελέσματα ερευνητικών έργων σχετικών με συστάδες
(clusters) και δίκτυα επιχειρήσεων, σχεδιασμό ανάπτυξης επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων,
σχεδιασμό και υλοποίηση περιφερειακών τεχνολογικών σχεδίων και περιφερειακών στρατηγικών
καινοτομίας, και διαχείριση γνώσης και online εργαλεία καινοτομίας.
Η σπουδαία συμβολή της μονογραφίας στη βιβλιογραφία σχετικά με τις ψηφιακές πόλεις έγκειται
στο γεγονός ότι συνδέει ευθέως τις ψηφιακές πόλεις με την ανάπτυξη της καινοτομίας. Ο
συγγραφέας, παραθέτοντας πλήθος παραδειγμάτων, τεκμηριώνει ότι οι ψηφιακές και οι ευφυείς
πόλεις έχουν ανοίξει μια τρίτη σημαντική οδό στη θεωρητική σκέψη για το περιβάλλον και τις
πολιτικές της καινοτομίας, μετά τις βιομηχανικές περιοχές και τα περιφερειακά συστήματα
καινοτομίας. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη «συνάντηση» της καινοτομίας με της τεχνολογίες
της πληροφορικής και τον παγκόσμιο ιστό. Το γεγονός ότι βασικές διαδικασίες και λειτουργίες της
καινοτομίας μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ένα ψηφιακό χώρο, οδήγησε στη δημιουργία μιας
σειράς από εικονικά περιβάλλοντα καινοτομίας. Το ενδιαφέρον στο όλο εγχείρημα είναι το πως
θεμελιώδεις διαδικασίες της καινοτομίας μπορούν να υλοποιηθούν σε έναν εικονικό χώρο και να
χρησιμοποιηθούν ακόμα και από την πιο απομακρυσμένη εταιρία και χρήστη. Η καινοτομία γίνεται
αντιληπτή όχι τόσο ως μια διαδικασία ή ένα όργανο επικοινωνίας αλλά ως ένας συνδυασμός γνώσης,
εργαλείων διαχείρισης, εργαλείων τηλε-εκπαίδευσης και εικονικών χώρων για διαδράσεις και
πειραματισμούς. Η κατανόηση των εσωτερικών αλληλουχιών σε όλες αυτές τις διαδικασίες,
επιτρέπουν τη δημιουργία εικονικών νησίδων, βασισμένων σε άυλους παράγοντες και μηχανισμούς
διάδοσης γνώσης και καινοτομίας.
Ως ευφυείς πόλεις ορίζονται εκείνες οι χωρικές οντότητες οι οποίες, αφενός μεν προσφέρουν ένα
πραγματικό περιβάλλον για τεχνολογική καινοτομία, βασισμένο σε συστάδες επιχειρήσεων και
ινστιτούτα για έρευνα και ανάπτυξη, και καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών, αφετέρου δε
διαθέτουν την ψηφιακή ικανότητα να διαχειριστούν και να διαχύσουν γνώση και τεχνολογία. Υπό
αυτή την έννοια, μια ευφυής πόλη είναι ένα περιβάλλον μάθησης και καινοτομίας που αποτελείται
από πραγματικά και εικονικά επίπεδα:


Στο πραγματικό επίπεδο, η ευφυΐα συνδέεται με την επικοινωνία και τη θεσμική
αλληλεπίδραση μια κοινότητας ανθρώπων με στόχο τη μάθηση, τον πειραματισμό, και την
ανάπτυξη γνώσης και τεχνολογίας.



Στο εικονικό επίπεδο, η ευφυΐα συνδέεται με την ικανότητα των ίδιων ανθρώπων για
διαχείριση γνώσης, διάχυση τεχνολογίας, και επικοινωνία βασισμένοι στη μεταξύ τους
ψηφιακή αλληλεπίδραση.
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Η εισαγωγή και το πρώτο κεφάλαιο της μονογραφίας ασχολούνται με την καινοτομία ως μια
περιβαλλοντική κατάσταση, και με τη γεωγραφία και την τυπολογία των νησίδων καινοτομίας. Τα
επόμενα τρία μέρη εστιάζουν στα θεωρητικά παραδείγματα και τα μοντέλα σχεδιασμού της
βιομηχανικής περιοχής, της μαθησιακής περιφέρειας και της ευφυούς πόλης, τα οποία προσφέρουν
τρεις εναλλακτικούς τρόπους δημιουργίας ενός περιβάλλοντος καινοτομίας. Το πρώτο μέρος αφορά
στις τεχνολογικές περιοχές, τις τεχνοπόλεις και τα επιστημονικά πάρκα. Αποτελείται από τρία
κεφάλαια τα οποία παρουσιάζουν την εξέλιξη της θεωρίας και τη σύνδεση ανάμεσα στη θεωρία και
την πολιτική πρακτική που κατευθύνει το σχεδιασμό των επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων.
Το δεύτερο μέρος εστιάζεται στις μαθησιακές περιφέρειες και τις περιφερειακές στρατηγικές
καινοτομίας, την πολιτική δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιήθηκε μέσω των έργων RTP,
RITTS και RIS. Τέλος, το τρίτο μέρος αφορά στις ευφυείς πόλεις και περιλαμβάνει τρία κεφάλαια που
πραγματεύονται την έννοια και τις διαδικασίες δημιουργίας μια ευφυούς πόλης.

1.5.6. Digital Cities ΙΙ: Computational and Sociological
Approaches66
Πρόκειται για τη δεύτερη μονογραφία που προέκυψε από τη σειρά των διεθνών συμποσίων με θέμα
τις ψηφιακές πόλεις. Και το δεύτερο συμπόσιο διοργανώθηκε στο Κιότο της Ιαπωνίας στις 18-20
Οκτωβρίου 2001. Η συνάντηση στόχευε στην καλύτερη κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης και της
προοπτικής όλων αυτών των συστημάτων που μπορούν να ενταχθούν κάτω από το γενικό τίτλο της
ψηφιακής πόλης. Ποια είναι τα εφικτά μοντέλα για ψηφιακές πόλεις; Τι μας διδάσκουν οι πιλοτικές
εφαρμογές που έχουν υλοποιηθεί; Ποιες νέες τεχνολογίες αναδύονται για τις ψηφιακές πόλεις;
Η μονογραφία οργανώνεται ως εξής: Η εισαγωγή πραγματεύεται την έννοια της ψηφιακής πόλης
καθώς και τα θέματα που προέκυψαν από τη συζήτηση σχετικά με την έρευνα, την ανάπτυξη, και την
χρήση των ψηφιακών πόλεων. Το 1ο μέρος του βιβλίου περιέχει θεωρητικά κείμενα τα οποία
παρουσιάζουν διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω στις ψηφιακές πόλεις. Στο 2ο μέρος παρουσιάζεται
το κίνημα των ψηφιακών πόλεων από διάφορες τεχνο-πολιτικές οπτικές γωνίες. Το 3ο μέρος περιέχει
πέντε παραδείγματα ψηφιακών πόλεων και παρόμοιων συστημάτων από διάφορα μέρη του κόσμου:
Ιρλανδία, ΗΠΑ, Γερμανία και Ιαπωνία. Το 4ο μέρος περιέχει αξιολογήσεις διαφόρων πτυχών των
ψηφιακών πόλεων. Στο 5ο μέρος παρουσιάζονται αρχιτεκτονικές ψηφιακών πόλεων και τέλος, στο 6ο
μέρος παρουσιάζονται οι τεχνολογίες των διαφόρων υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει μια ψηφιακή
πόλη.
Η μονογραφία μας βοηθάει να παρακολουθήσουμε τη δυναμική εξέλιξη του φαινομένου των
ψηφιακών πόλεων, οι οποίες εξελίσσονται καθώς αναπτύσσονται οι τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών, και καθώς επίσης αλλάζει το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο
αυτές λειτουργούν.
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Διαπιστώνεται ότι, παρόλο που αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο ψηφιακοί χώροι πληροφόρησης και
επικοινωνίας που χρησιμοποιούν την πόλη ως αλληγορία, με πιο γνωστούς αυτούς σε Άμστερνταμ,
Ελσίνκι, Σαγκάης, Σηάτλ, Blacksburg και Κιότο, οι ψηφιακές πόλεις έχουν διαφορετικούς στόχους,
προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες, χρησιμοποιούν διαφορετικές αρχιτεκτονικές συστημάτων, και
έχουν δημιουργήσει διαφορετικές οργανωτικές μορφές και επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτή η
ποικιλομορφία είναι εμφανής στις περιπτώσεις ψηφιακών πόλεων που αναλύονται, ακόμα και αν
κάποιος περιορίσει τη σύγκριση μόνο στους στόχους των έργων. Ορισμένα στοχεύουν στην
ενδυνάμωση όλων γενικά των κατοίκων (Σηάτλ), ή πιο συγκεκριμένα των κατοίκων με χαμηλό
εισόδημα (Cramfield). Άλλα έργα αποσκοπούν τοπική ή την περιφερειακή ανάπτυξη και στην
εκπαίδευση και κατάρτιση των ανθρώπων στη χρήση των ΤΠΕ (Gelsenkirchen, Ennis) ή προσπαθούν
να αναπτύξουν σύγχρονες υποδομές ΤΠΕ για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
(Βιέννη). Άλλοι στόχοι είναι η ανάπτυξη ενός δημόσιου εικονικού χώρου επικοινωνίας (Άμστερνταμ)
και η ανάπτυξη μοντέλων για την δημιουργία και τη διαχείριση ενός δικτυακού τόπου για μια πόλη
(Westfield). Τέλος, τα έργα ψηφιακών πόλεων ασχολούνται με την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς
κοινοτικών δικτύων (Urban-net) ή της υποδομές κοινωνικής πληροφόρησης του 21ου αιώνα (Κιότο).
Εκτός από τους αποκλίνοντες στόχους, τα έργα ψηφιακών πόλεων που παρουσιάζονται διαφέρουν
στο μέγεθος και τον αριθμό χρηστών, στο οργανωτικό σχήμα, στις ευκαιρίες χρηματοδότησης, στην
κυριότητα και τη συμμετοχή των τοπικών οργανώσεων και των πολιτών, στην τεχνολογία που
χρησιμοποιείται (από χαμηλή τεχνολογίας μέχρι πολύ υψηλές ΤΠΕ), και ούτω καθεξής. Η ποικιλία
αυτή οδηγεί στο ερώτημα κατά πόσον όλα αυτά τα έργα ψηφιακής πόλης ανήκουν σε μια ενιαία
κατηγορία των συστημάτων; Αν ναι, ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά, και τι σημαίνει αυτό για την
έρευνα;
Η έννοια της ψηφιακής πόλης χρησιμοποιείται σε τρεις διαφορετικούς αλλά αλληλένδετους τρόπους.
Πρώτα απ’ όλα, μια ψηφιακή πόλη είναι μια αναπαράσταση μιας πραγματικής πόλης, κωμόπολης ή
χωριού στο Internet, προσφέροντας στους πολίτες όλων των ειδών τις πληροφορίες σχετικά με την
πραγματική πόλη, καθώς και δυνατότητες για επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση. Δεύτερον,
μια ψηφιακή πόλη μπορεί να οριστεί ως μια πόλη με μια προηγμένη υποδομή πληροφόρησης και
επικοινωνίας που είναι αναγκαία για να συμβαδίσει με την παγκόσμια οικονομική δυναμική, ή για
την αναζωογόνηση της τοπικής ή περιφερειακής οικονομίας. Τρίτον, η έννοια της ψηφιακής πόλης
μπορεί να παραπέμπει σε συστήματα που χρησιμοποιούν την πόλη ως αλληγορία, όπως εικονικές
κοινότητες για συνεργασία ή για παίξιμο παιχνιδιών.
Εκτός από τη μεγάλη ποικιλομορφία των ψηφιακών πόλεων από τα άρθρα της μονογραφίας
προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:


Η έρευνα και ανάπτυξη ψηφιακών πόλεων είναι μια διεπιστημονική δραστηριότητα, που
συμπεριλαμβάνει επαγγελματίες του χώρου, τεχνολόγους και κοινωνικούς ερευνητές, χωρίς
απαραίτητα να μοιράζονται όλοι τους κοινούς στόχους και απόψεις.



Ενώ γίνεται αρκετή Ε&Α για τη δημιουργία αρχιτεκτονικών για ψηφιακές πόλεις, για τη
δημιουργία εργαλείων για την κατασκευή ψηφιακών πόλεων, και για τη δημιουργία σχετικών
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υπηρεσιών ψηφιακών πόλεων, υπάρχει ανάγκη για περισσότερο πειραματισμό και δοκιμές.
Ειδικότερα για πραγματικές, μεγάλης κλίμακας, και μακροπρόθεσμες δοκιμές προκειμένου
να διερευνηθεί η χρηστικότητα αλλά και οι δευτερογενείς και απρόβλεπτες επιπτώσεις των
τεχνολογιών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται από τους
χρήστες και τελικά γίνονται κτήμα τους.


Οι αυξανόμενες ανάγκες παρακολούθησης της λειτουργίας και συλλογής στατιστικών από τα
συστήματα της ψηφιακής πόλης πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις απαιτήσεις για προστασία
της ιδιωτικής ζωής και της αυτονομίας των πολιτών.



Ισορροπία πρέπει να βρεθεί επίσης ανάμεσα στον εμπορικό και τον κοινωνικό στόχο των
ψηφιακών πόλεων. Σχετικό με το αυτό είναι και το πρόβλημα των οργανωτικών μορφών των
ψηφιακών πόλεων. Σχετικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι: Ποια μέρη πρέπει
να συμμετάσχουν, πως πρέπει να οργανωθεί η συμμετοχή και εκπροσώπηση των χρηστών,
ποιοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί μπορεί να λειτουργήσουν; Οι υπάρχουσες ψηφιακές πόλεις
επιδεικνύουν μια ποικιλία από μορφές οργάνωσης αλλά το ποια μοντέλα είναι βιώσιμα είναι
ακόμα ένα αναπάντητο ερώτημα.



Υπάρχει ανάγκη καλύτερης τεκμηρίωσης της θέσης ότι οι ψηφιακές πόλεις και τα κοινοτικά
δίκτυα είναι εργαλεία υποστήριξης της κοινωνικής ανάπτυξης και χειραφέτησης. Ειδικότερα
πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα κάτω από ποιες συνθήκες οι νέες τεχνολογίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για κοινωνική ανάπτυξη και χειραφέτηση.



Τέλος, μια ακόμα πρόκληση είναι το πως θα τονωθούν οι διαδικασίες συνεξέλιξης μεταξύ
της χρήσης και της ανάπτυξης των τεχνολογιών ψηφιακής πόλης, με ένα γόνιμο τρόπο,
έχοντας κατά νου τον κίνδυνο του ψηφιακού χάσματος.

1.5.7. The Cybercities Reader67
Στη μονογραφία αυτή ο Stephen Graham, που την εποχή εκείνη ήταν καθηγητής Αστικής Τεχνολογίας
στο Πανεπιστήμιου του Νιούκαστλ, συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό εξαιρετικών άρθρων σχετικά
με τη σύζευξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της ζωής σε ένα αστικό
περιβάλλον. Παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα απόψεων και παραδειγμάτων σχετικά με τις αλλαγές που
συντελούνται στις πόλεις ως αποτέλεσμα της χρήσης ΤΠΕ και καταδεικνύει πως τα νέα μέσα
διαμορφώνουν στις πόλεις κοινωνίες, οικονομίες και κουλτούρες. Συγκεντρώνοντας κλασικά αλλά και
σύγχρονα άρθρα, το βιβλίο παρουσιάζει τα αστικά τοπία ως ανακλάσεις αλλά και συγχρόνως
συστατικά στοιχεία του ψηφιακού χώρου, καταδεικνύει τους ισχυρούς τρόπους με τους οποίους ο
κυβερνοχώρος βρίθει κοινωνικών χαρακτηριστικών όπως: η τάξη, η εξουσία, το φύλο, και η
εθνικότητα, και καθιστά άνευ αντικειμένου τεχνητούς δυϊσμούς όπως on-line και off-line.
Η μονογραφία ξεκινά από την παραδοχή ότι «η λεγόμενη ‘κοινωνία της πληροφορίας’ είναι μια όλο
και περισσότερο αστική κοινωνία. Η ‘ψηφιακή εποχή’, είναι μια εποχή που κυριαρχείται από πόλεις
και μητροπολιτικές περιοχές, σε βαθμό που δεν έχει προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία» (σελ. 3).
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Έτσι, η εναρκτήρια υπόθεση του βιβλίου είναι "η αδιάψευστη πραγματικότητα ότι ο εικοστός πρώτος
αιώνας θα είναι ο αιώνας χαρακτηρίζεται τόσο από την εμβάθυνση της αστικοποίησης όλα τα μέρη
του πλανήτη μας όσο και από την αυξανόμενη εξάρτηση από τις διαρκώς εξελισσόμενες τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών" (σελ. 22). Ο Graham στο εισαγωγικό του άρθρο βάλει εναντίων δύο
σχετικών ιδεών που κυριαρχούσαν μεταξύ του 1960 και του 1990. Η πρώτη υποστηρίζει ότι ο φυσικός
χώρος των πόλεων και ο ψηφιακός χώρος των ΤΠΕ είναι σε μεγάλο βαθμό ξεχωριστά «βασίλεια», ενώ
η δεύτερη ότι η ΤΠΕ αποτελούν υποκατάστατο για την αστική ζωή και υπονομεύουν την πόλη. Σε
ολόκληρη τη μονογραφία, το βασικό επιχείρημα είναι ότι οι ΤΠΕ και η πόλη γενικά δεν είναι
υποκατάστατα, αλλά συμπληρωματικά, και συχνά να τροποποιεί το ένα στο άλλο με ποιοτικά νέους
τρόπους. Στην ανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία, οι ΤΠΕ υποστηρίζουν την εξειδίκευση και τη
συγκέντρωση των «καινοτόμων νησίδων» στα αστικά κέντρα, ενώ η ζήτηση για ΤΠΕ είναι σε μεγάλο
βαθμό μια αστική υπόθεση, κυρίως λόγω της ανάπτυξης των μητροπολιτικών περιοχών.
Η μονογραφία αποτελείται από τρία μέρη και 9 ενότητες. Το 1ο μέρος, με τίτλο «Κατανοώντας τις
Κυβερνοπόλεις (Understanding Cybercities)», που αποτελείται από τρεις ενότητες, πραγματεύεται
τις θεωρητικές αναζητήσεις και εννοιολογικές συλλήψεις της κυβερνόπολης. Ανάμεσα στις απόψεις
και θεωρίες που παρουσιάζονται ξεχωρίζει αυτή που εφαρμόζοντας τη θεωρεία δράστη /δικτύου
(actor-network theory) στις διασυνδέσεις / αλληλεπιδράσεις μεταξύ πόλεων και τεχνολογιών,
ακολουθεί «μια εξαιρετικά ευμετάβλητη, συσχετιστική οπτική στη σύζευξη μεταξύ πόλεων και
τεχνολογιών» καθώς αυτή αποτελείται από πολλαπλά ετερογενή δίκτυα (σελ. 69). Οι πόλεις
αποτελούνται από υβριδικούς χώρους σε πολλαπλά γεωγραφικά επίπεδα από το τοπικό στο
παγκόσμιο. Αυτό καθιστά πολύ λιγότερο σαφές το τι είναι μια πόλη στην πραγματικότητα (σελ. 113).
Το 2ο μέρος, με τίτλο «Οι Διαστάσεις της Κυβερνόπολης (Cybercity Dimensions)», καλύπτει διάφορους
τομείς στους οποίους οι ΤΠΕ και η πόλη αλληλοεπηρεάζονται. Η ενότητα σχετικά με τις κινητικότητες
(cybercity mobilities) ασχολείται με τη συμπληρωματικότητα της «ψηφιακής κινητικότητας» με τη
φυσική κινητικότητα. Η ενότητα σχετικά με τις οικονομίες (cybercity economies) πραγματεύεται τους
τρόπους με τους οποίου οι αστικές οικονομίες κινούνται μεταξύ συγκέντρωσης και αποκέντρωσης,
«δένουν» τις πόλεις μεταξύ τους σε παγκόσμιο επίπεδο, και τονώνουν την αστική κατανάλωσης μέσω
του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η ενότητα σχετικά με τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς χώρους (social
and cultural worlds of cybercities) πραγματεύεται τρία θέματα: τις εντάσεις μεταξύ απόστασης και
εγγύτητας, τις προκλήσεις που αντιπροσωπεύει η κυβερνόπολη, και τις πολιτικές προκαταλήψεις των
αστικών ΤΠΕ (ιδίως το θέμα της επιτήρησης). Η ενότητα σχετικά με το δημόσιο χώρο και το ψηφιακό
χάσμα (cybercity public domains and digital divides) πραγματεύεται το ζήτημα εάν και πως οι
τεχνολογίες των ψηφιακών μέσων μπορούν να δημιουργήσουν νέες δημόσιο χώρο.
Το 3ο μέρος, με τίτλο «Διαμορφώνοντας τις Κυβερνοπόλεις (Shaping Cybercities)», διερευνά τους
τρόπους με τους οποίους οι αστικές πολιτικές χρησιμοποιήθηκαν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να διαμορφώσουν τη νέα πραγματικότητα της Κυβερνόπολης. Η ενότητα «στρατηγική και
πολιτικές κυβερνοπόλεων (cybercity strategy and politics)» περιέχει ένα αντιπροσωπευτικό τμήμα
των υφιστάμενων πολιτικών περιπτώσεων από διάφορες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Στην τελευταία
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ενότητα (cybercity futures) o Graham θέτει μια σειρά από προκλήσεις που θα συναντήσουμε στο
μέλλον: την ανάδειξη του ρόλο των ΤΠΕ τόσο εντός όσο και μεταξύ των πόλεων σε διαφορετικά
χωρικά επίπεδα, την αποκάλυψη του ρόλο των ΤΠΕ σε μη-ντετερμινιστικές καταστάσεις, και την
ανάπτυξη νέων και ισχυρών - ακόμη και ουτοπικών - εννοιών για τη μελλοντική αστική σκέψη. Οι
κυβερνήσεις και τα κοινωνικά κινήματα πρέπει να ασχοληθούν με τα φλέγοντα θέματα του διαρκώς
αστικοποιούμενου πλανήτη μας: «τη νεοφιλελεύθερη οικονομική αναδιάρθρωση, τη μετανάστευση
και την πολυπολιτισμικότητα, την πολεοδομική αναρχία και την περιβαλλοντική κρίση, την
ιδιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου, την ενδημική ανισότητα, των κοινωνικό κατακερματισμό και
την απομόνωση, και τέλος την εκτεταμένη απογοήτευση από την επικρατούσα δημοκρατική πολιτική
"(σελ. 391).
Η μονογραφία αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια να παρουσιαστεί η επιστημονική σκέψη της
περιόδου εκείνης σχετικά με τις κυβερνοπόλεις. Το θέμα παρουσιάζεται τόσο σε εύρος όσο και σε
βάθος. Όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω ο όρος κυβερνόπολη ήταν ένας από τους όρους που
χρησιμοποιήθηκαν αντί της ψηφιακής πόλης.

1.5.8. Digital Cities III. Information Technologies for Social Capital:
Cross-cultural Perspectives68
Η μονογραφία προέκυψε από το τρίτο διεθνές συμπόσιο με θέμα τις ψηφιακές πόλεις που
διοργανώθηκε στο Άμστερνταμ στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2003 σε συνδυασμό με το πρώτο συνέδριο
για τις Κοινότητες και τις Τεχνολογίες (1st Communities and Technologies Conference).
Τα 26 κεφάλαια της μονογραφίας οργανώνονται σε πέντε μέρη: μελέτες περιπτώσεων ψηφιακών
πόλεων και κοινοτικών δικτύων, τεχνολογικές πλατφόρμες για κοινοτικά δίκτυα και ψηφιακές πόλεις,
μοντελοποίηση της πληροφορίας και της γνώσης, συμμετοχή και σχεδιασμός, και κοινωνικό
κεφάλαιο. Όλα μαζί παρέχουν μια επισκόπηση των διαφόρων διαστάσεων της έρευνας και ανάπτυξης
στο πεδίο των ψηφιακών πόλεων.
Το 1ο μέρος παρουσιάζει μια πληθώρα παραδειγμάτων ψηφιακών πόλεων απ’ όλο τον κόσμο. Αυτά
διαφέρουν ως προς το μέγεθος και τους διαθέσιμους πόρους, τον προσανατολισμό (κοινοτικά,
κυβερνητικά, ή κυρίως εμπορικά πειράματα), την εστίαση (κοινωνικά πειράματα με τις ΤΠΕ έναντι
αναπτυξιακών έργων υψηλής τεχνολογίας), και την ηλικία, αλλά η διαφοροποίηση είναι επίσης
σαφής όσον αφορά τους τύπους των συμμετεχόντων και των ενδιαφερόμενων φορέων, τις μορφές
οργάνωσης και τα κοινωνικά πλαίσια. Δύο από τις μελέτες περιπτώσεων βρίσκονται στη Βόρεια
Αμερική (Κοινοτικό Δίκτυο του Σηάτλ και Ηλεκτρονικό Χωριό Blacksburg), οι τρεις είναι στην Ευρώπη
(Ψηφιακή Πόλη του Άμστερνταμ, Ψηφιακό Μπρίστολ, και Εικονικό Ελσίνκι), και οι άλλες δύο είναι
ψηφιακές πόλεις της Ασίας (Ψηφιακή Πόλη της Σαγκάη και Ψηφιακή Πόλη του Κυότο). Οι Toru Ishida,
Alessandro Aurigi και Mika Yasuoko στο τελευταίο κεφάλαιο του 1ου μέρους επιχειρούν να
68
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καταδείξουν τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις ψηφιακές πόλεις που υπάρχουν παγκοσμίως.
Οι διαφορές προκύπτουν τόσο από τους εμπλεκόμενους φορείς (εταιρείες, κυβέρνηση και τοπική
κοινότητα) όσο και τις υιοθετούμενες τεχνολογικές και σχεδιαστικές διαστάσεις. Στο τέλος, οι
συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η έρευνα για τις ψηφιακές πόλεις πρέπει να είναι μια διεπιστημονική
προσπάθεια, η οποία συνδυάζει κοινωνική και τεχνική έρευνα με μια συμμετοχική προσέγγιση στο
σχεδιασμό των τοπικών υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Στο 2ο μέρος παρουσιάζονται διάφορες πλατφόρμες για την ανάπτυξη ψηφιακών πόλεων και
κοινοτικών δικτύων και πιο συγκεκριμένα: είναι ένα παράδειγμα της ενσωμάτωσης πραγματικών και
εικονικών χώρων, μια μηχανή ανοικτού κώδικα τους για κοινοτικά δίκτυα, μια πρόταση για μια
καθολικώς μεταφέρσιμη διεπαφή για ετερογενείς ψηφιακές πόλεις, και μια πλατφόρμα για γρήγορη
παραγωγή τρισδιάστατων πραγματικών χώρων, που βασίζεται στη χρήση πολυκατευθυντικών
καμερών.
Στο 3ο μέρος παρουσιάζονται τρόποι με τους οποίους τα νέα μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
προκειμένου να ανοίξουν νέοι δρόμοι στη μεταφορά πληροφοριών και γνώσεων εντός των
κοινοτικών δικτύων.
Το 4ο μέρος περιλαμβάνει άρθρα που επικεντρώνονται στη διαδικασία σχεδιασμού, στη συμμετοχή
των χρηστών στο σχεδιασμό, και την παρακολούθηση των συστημάτων προκειμένου να βελτιωθεί
σχεδιασμός.
Το 5ο και τελευταίο μέρος περιλαμβάνει μια σειρά από άρθρα που αναδεικνύουν το ρόλο των ΤΠΕ
στη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου, τη μάθηση, και την οικονομική ανάκαμψη των μη
προνομιούχων περιοχών και συνοικιών. Τα κεφάλαια που παρουσιάζονται εδώ αναλύουν τοπικές
πρωτοβουλίες σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως μια μητρόπολη (Σάο Πάολο), γειτονιές και
κέντρα νεότητας σε μεγάλες πόλεις (Άμστερνταμ και της Βρέμη), και σε μικρές πόλεις, χωριά και
αγροτικές περιοχές (Πορτογαλία).
Παρά την πολυμορφία των περιπτώσεων των ψηφιακών πόλεων που παρουσιάζονται μπορούν να
εξαχθούν κάποια γενικά συμπεράσματα πίσω από τις υλοποιήσεις:


Οι προσπάθειες δημιουργίας ψηφιακών πόλεων κατακερματίζονται σε μια πληθώρα από
τοπικά προγράμματα, χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη υποδομή του Διαδικτύου, και
εστιάζοντας σε ορισμένα τμήματα της πόλης.



Σε πολλά έργα οι ακαδημαϊκοί ερευνητές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Είναι συνήθως
απαραίτητοι για τη βιωσιμότητα των τοπικών δικτύων ΤΠΕ και των τοπικά έργων. Γενικότερα,
αυτό σημαίνει ότι τα τοπικά πανεπιστήμια είναι ένας από τους σημαντικότερους πόρους της
τοπικής κοινότητας.



Παρότι έχει γίνει αποδεκτό ότι τα κοινοτικά δίκτυα και οι ψηφιακές πόλεις είναι κοινωνικοτεχνικά συστήματα η διεπιστημονική προσέγγιση συχνά διαφημίζεται, αλλά σπάνια
πραγματοποιείται. Τα έργα είναι είτε υψηλής τεχνολογίας όπου οι πληροφορικοί
επιστήμονες παίζουν πρωτεύοντα ρόλο και οι ανάγκες των χρηστών και το ευρύτερο
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κοινωνικό πλαίσιο αγνοούνται, είτε είναι κοινωνικά πειράματα με χρήση ΤΠΕ που εστιάζουν
στους χρήστες, αλλά παραμελούν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των ΤΠΕ. Η
αλληλεπίδραση μεταξύ των αναγκών των χρηστών και της τεχνολογικής ανάπτυξης
παραμένει συνεπώς σημαντική.


Τα έργα των κοινοτικών δικτύων και των ψηφιακές πόλεις απευθύνονται σε διαφορετικά είδη
χρηστών. Συχνά, στο επίκεντρο είναι μεμονωμένα χρήστες, ή

κοινωνικές ομάδες ή

κοινότητες. Σε άλλες περιπτώσεις όμως ο κοινωνικός πειραματισμός με τις ΤΠΕ αποσκοπεί
στη στήριξη των κοινωνικών κινημάτων.
Το σημαντικότερο όμως από τα συμπεράσματα είναι το εξής: Οι ψηφιακές πόλεις και τα κοινοτικά
δίκτυα αποτελούν εικονικούς δημόσιους χώρους, οι οποίοι συχνά θεωρούνται ως ένα ξεχωριστό
επίπεδο που προστέθηκε στις πραγματικές πόλεις, ανεξάρτητο και με τη δική του δυναμική. Ωστόσο,
το «εικονικό» και το «φυσικό» δεν συνιστούν δύο ξεχωριστούς αστικούς χώρους πια, δεδομένου ότι
είναι συνυφασμένοι ολοένα και περισσότερο. Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η πανταχού
παρούσα υπολογιστική τεχνολογία (ubiquitous computing), τα κινητά τηλέφωνα, η ασύρματη
συνδεσιμότητα, και η ψηφιοποίηση των παραδοσιακών μέσων οδήγησε στην εικονικοποίηση
(virtualisation) του πραγματικού δημόσιου χώρου. Ως εκ τούτου, η έννοια των υβριδικού χώρου (και
σχετικές έννοιες) εμφανίζεται σε διάφορα κεφάλαια αυτού του βιβλίου. Εικονικοί και πραγματικοί
χώροι έχουν συγχωνευτεί, και αυτό απαιτεί μια επανεξέταση του σχεδιασμού των υβριδικών χώρων
όσον αφορά τη λειτουργία τους, την αισθητική τους, καθώς και τις κοινωνικές και ατομικές
επιπτώσεις τους.

1.5.9. Making the Digital City: The Early Shaping of Urban Internet
Space69
Ο κύριος στόχος της μονογραφίας αυτής είναι να δώσει μια εικόνα για το φαινόμενο των ψηφιακών
πόλεων. Εξετάζει τα κοινωνικά, πολιτικά και διοικητικά θέματα, όπως επίσης και τα πιθανά
προβλήματα που σχετίζονται με δημιουργία ενός ηλεκτρονικού επιπέδου πληροφοριών και
υπηρεσιών στις πόλεις, παραθέτοντας μια σειρά από ευρωπαϊκές μελέτες περιπτώσεων. Το βιβλίο
βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της πορείας των ευρωπαϊκών πόλων στο δρόμο προς την
εφαρμογή των ΤΠΕ στον αστικό χώρο.
Η μονογραφία αποτελείται από οκτώ κεφάλαια τα οποία οργανώνονται σε τρία μέρη.
Το 1ο μέρος έχει ως τίτλο «Το Πλαίσιο: Δημόσιος Χώρος και Κυβερνοχώρος (The Context: Public Space
and Cyberspace)». Περιλαμβάνει τρία κεφάλαια: 1) Εισαγωγή, 2) Κυβερνοχώρος και δημόσιος χώρο
της πόλης (Cyberspace and the city's public sphere), και 3) Εξερευνώντας την ψηφιακή πόλη (Exploring
the digital city). Το μέρος αυτό περιγράφει τη σχέση μεταξύ τεχνολογίας και πόλεων, εξηγώντας πως
η πρώιμη διαδικασία ανάπτυξης ψηφιακών πόλεων διαμορφώθηκε από τα οράματα του
τεχνολογικού ντετερμινισμού, και υπογραμμίζει τον κοινωνικά κατασκευασμένο χαρακτήρα της.

69

Aurigi, A. (2005) Making the Digital City: The Early Shaping of Urban Internet Space, Ashgate.

Κεφάλαιο 1 – Επισκόπηση του Πεδίου

57

Ορίζει, επίσης, τα τέσσερα κύρια ζητήματα για μια τυπολογία των ψηφιακών πόλεων: ιδιοκτησία,
παροχή πληροφόρησης (informativeness), κοινωνική πρόσβαση και συμμετοχή, και σχετικότητα
(ενσωμάτωση) σε σχέση με την πραγματική πόλη (ο Aurigi χρησιμοποιεί τους όρους «embeddedness»
ή «groundedness»). Η έμφαση στην σχέση της ψηφιακής πόλης με την πραγματική, μια λογική
επιλογή για έναν πολεοδόμο, είναι αυτό που διαφοροποιεί την ανάλυση του Aurigi από άλλες
ακαδημαϊκές προσπάθειες για την κατηγοριοποίηση των διαφορετικών τύπων των ψηφιακών πόλεων
και εικονικών κοινοτήτων. Τα τρία τελευταία χαρακτηριστικά είχαν επισημανθεί για πρώτη φορά από
τους Aurigi και Graham70.
Το 2ο μέρος έχει ως τίτλο «Τα πρώτα βήματα της Ψηφιακής Πόλης (The Early Steps of the Digital City)».
Περιλαμβάνει τρία κεφάλαια: 1) Το φαινόμενο των πόλεων στο διαδίκτυο στην Ευρώπη (The web
cities phenomenon in Europe), 2) Η ιστορία ενός δικτύου πολιτών: Iperbole στην Μπολόνια (History
of a civic network: Iperbole in Bologna), και 3) Όταν το Μπρίστολ έγινε ψηφιακό (When Bristol went
digital). Το τμήμα αυτό του βιβλίου είναι πιο εμπειρικό και περιέχει τα αποτελέσματα μιας έρευνας
που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 1997, η οποία περιελάμβανε 213 ιστοτόπους πόλεων (web
cities) που λειτουργούν σε ευρωπαϊκές πόλεις με τουλάχιστον 200.000 κατοίκους. Η έρευνα αυτή είχε
σαν στόχο την αρχική διερεύνηση του φαινομένου. Ήταν πολύ χρήσιμη καθώς έδειξε τόσο την
ποικιλομορφία των πρωτοβουλιών όσο και το σχετικά ρηχό πεδίο εφαρμογής των έργων που στις
περισσότερες περιπτώσεις ήταν απλώς «ψηφιακό φυλλάδια (digital brochures)» για να διαφημίσουν
τις πόλεις για τουριστικούς ή για εμπορικούς σκοπούς. Δύο από τα έργα αυτά αναλύθηκαν σε βάθος
και παρουσιάζονται στο βιβλίο καθώς θεωρήθηκαν παραδείγματα καλής πρακτικής: Η ψηφιακή πόλη
της Μπολόνια στην Ιταλία με την ονομασία «Iperbole» και η Ψηφιακή Πόλη Μπρίστολ στην Αγγλία.
Το 3ο μέρος έχει ως τίτλο «Θέματα, Διλήμματα και το Μέλλον (Issues, Dilemmas and the Future)».
Περιλαμβάνει δύο κεφάλαια: 1) Διδάγματα από την Μπολόνια και το Μπρίστολ (Lessons to be learnt
from Bologna and Bristol), και 2) Συμπεράσματα: τι ακολουθεί για την ψηφιακή πόλη (Conclusions:
what next for the digital city); Στο 7ο κεφάλαιο γίνεται μια σύγκριση των δύο παραδειγμάτων,
παρουσιάζονται οι κοινές τάσεις και οι διαφορές τους, και προσδιορίζονται μια σειρά από βασικά
ζητήματα, προβλήματα και πιθανές λύσεις που σχετίζονται με τις διαδικασίες που διέπουν τις
πρωτοβουλιών δημιουργίας ψηφιακών πόλεων. Στο 8ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα
τα οποία είναι αναμενόμενα: μεγάλη ανομοιογένεια πρωτοβουλιών, χαμηλά επίπεδα συζήτησης
μεταξύ των πολιτών, ανύπαρκτες φυσικά πρωτοβουλίες (εκτός από τα δημόσια τερματικά), έλλειψη
συμμετοχής των πολεοδόμων, και λίγα έργα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως καλές πρακτικές.
Ακόμη και τα τελευταία έχουν επηρεαστεί από τα οράματα του τεχνολογικού ντετερμινισμού τα
οποία κυριαρχούσαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου: «οι ψηφιακή πόλεις ήταν πολύ
περισσότερο μια τεχνολογία που επιβλήθηκε από τα πάνω (pushed) – κάτι που δεν ζητήθηκε από
τους πολίτες, και όχι απαραίτητα με αυτόν τον τρόπο – παρά μια καινοτομία που προέκυψε (pulled)
από τις ανάγκες της βάσης» (σελ. 203).
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1.5.10. The Digital City: The American Metropolis and Information
Technology71
Η μονογραφία, η οποία είναι το αποτέλεσμα ενός ερευνητικού έργου για τη σχέση των ΤΠΕ με την
κοινωνία, διερευνά το πως η Αμερικάνικη πόλη έχει επεκταθεί και μετασχηματιστεί ως αποτέλεσμα
της ψηφιοποίησής της. Το ενδιαφέρον του έγκειται στο γεγονός ότι, σε αντίθεση με όλα τα άλλα
βιβλία που παρουσιάζονται στην προκειμένη περίπτωση, ο συγγραφές δεν έχει τεχνολογικό
υπόβαθρο. Ο Michel S. Laguerre, με σπουδές στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, εξετάζει τον αντίκτυπο
των αλλαγών σε διάφορους τομείς της κοινωνίας, που επέφερε η έλευση της τεχνολογίας των
πληροφοριών και του Διαδικτύου κατά την καθημερινή ζωή στη σύγχρονη αμερικανική μητρόπολη.
Το βιβλίο εστιάζει σε πραγματικές περιπτώσεις χρήσης ΤΠΕ στη Silicon Valley και γενικότερα τη
μητροπολιτική περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, εξηγώντας πως οι πρακτικές αυτές επαναπροσδιορίζουν
τις κοινωνικές σχέσεις, τις παγκόσμιες αλληλεπιδράσεις και το εργασιακό περιβάλλον.
Το βιβλίο αποτελείται από κεφάλαια 8 κεφάλαια:
1. Εισαγωγή (Introduction)
2. Τεχνολογία Πληροφοριών ως Διαδικασία και Παγκοσμιοποίηση ως Αποτέλεσμα (IT as Process
and Globalization as Outcome
3. Τηλεργαζόμενοι και Τηλεδιαχειριστές: Τεχνολογία Πληροφοριών και Τηλεργασία στην
Ψηφιακή Πόλη (Teleworkers and Telemanagers: IT and Telecommuting in the Digital City)
4. Το Ψηφιακό Γραφείο (The Digital Office)
5. Εικονική Δημαρχείο: Η Διοίκηση της Τοπικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Virtual City Hall:
The Governance of Local E-Governance)
6. Εικονική Διασπορά και Κυβερνοχώρος (Virtual Diasporas and Cyberspace)
7. Εικονικός Χρόνος: Η οργάνωση του χρόνου κατά την διάρκεια μιας βδομάδας στον
κυβερνοχώρο (Virtual Time: The Processuality of the Cyberweek)
8. Συμπεράσματα: Η Ψηφιακή Πόλη ως Εικονική Προσωποποίηση της Παγκόσμιας Πόλης
(Conclusion: The Digital City as the Virtual Embodiment of the Global City)
Συνοψίζοντας τη βιβλιογραφία σχετικά με τις ψηφιακές, εικονικές, ενσύρματές, και τεχνο-πόλεις,
συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης εργασίας κατά τη δεκαετία του 1970, ο Laguerre υποστηρίζει ότι
«η συνεχής προσέγγιση αποκαλύπτει τις σωστές σχέσεις του εικονικού σε πραγματικό. Αυτές οι
οντότητες που συν-παράγεται από ανθρώπινες φορείς που συμμετέχουν και στις δύο ... η καθεμιά
διαπερνά τη ζωή της άλλης» (σελ. 15). Επιπλέον, αυτές οι σχέσεις είναι ανισομερής και
κατακερματισμένες, ακόμη και μέσα σε μία τοποθεσία.
Το βιβλίο παρέχει επίσης, μια ανάλυση των πολύπλοκων συστημάτων, των χωρικών και χρονικών
επικαλύψεων που χαρακτηρίζουν τον εικονικό κόσμο, και την υβριδική φύση της ανθρώπινης
αλληλεπίδρασης. Ο συγγραφέας περιγράφει τη σύγχρονη πόλη ως να αποτελείται από πόλους που
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επηρεάζουν τη λειτουργία της: πέραν της εικονικότητας, υπάρχουν επίσημοι και άτυποι πόλοι. "Η
διαδικασία της ψηφιοποίησης μετασχηματίζει τις πτυχές της φυσικής της πόλης", σημειώνει,
"προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην πόλη συνολικά, η οποία συνδέει τις πράξεις που εκτελούνται
στους πραγματικούς και εικονικούς κόσμος κατά μήκος ενός συνεχούς μεταξύ των δύο αυτών πόλων»
(σελ. 8). Η έκρηξη των τεχνολογιών των πληροφοριών έχει συνδέσει ορισμένες περιοχές μεταξύ τους,
αλλά κατέστησε επίσης την πόλη κοινωνικά κατακερματισμένη, προώθησε την τηλεργασία, εκτόπισε
ανθρώπους εξαιτίας της αύξησης του κόστους στέγασης, και παγκοσμιοποίησε το τοπικό. Οι
άνθρωποι περνούν τα σύνορα εικονικά, ενώ στην πραγματικότητα παραμένουν σε ένα μέρος.
Λόγω της εστίασης του συγγραφέα στους ανθρώπους, το βιβλίο παρουσιάζει τις πρακτικές εργασίας,
την κοινωνική και χρονική διαστρωμάτωση, τη μετατόπιση τους ρόλους των φύλων και των σχέσεων
εξουσίας, την άνιση κατανομή των πόρων, τον αναπροσανατολισμό των συστημάτων, και τις
αποφάσεις πολιτικής στην παγκοσμιοποιημένη πόλη.

1.5.11. Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks72
Το βιβλίο αποτελεί συνέχεια του «Intelligent Cities: Innovation, knowledge systems and digital spaces»
που παρουσιάστηκε παραπάνω. Εκεί είχε εισαχθεί η σύνδεση των ψηφιακών και ευφυών πόλεων με
την καινοτομία. Η σύνδεση αυτή τεκμηριώνεται πλήρως στο νέο βιβλίο, μέσα από την παράθεση μιας
σειράς επιχειρημάτων και την ανάλυση ψηφιακών εφαρμογών, που προέκυψαν από την
εφαρμοσμένη έρευνα, που διεξήγαγε ο συγγραφέας και η Ερευνητική Μονάδα URENIO κατά τα έτη
2002-2007, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Το βιβλίο συνδυάζει έννοιες και θεωρίες από τρία διαφορετικά επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία:
(2) αστικό σχεδιασμό και ανάπτυξη, (2) διαχείρισης καινοτομίας, και (3) εικονικά/ευφυή
περιβάλλοντα. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του έργου είναι ότι εξηγεί την άνοδο των ευφυών
πόλεων σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση των συστημάτων καινοτομίας, ανοίγει ένα νέο δρόμο για
την κατασκευή ευφυών περιβαλλόντων μέσω της σύνδεσης ανθρώπινων δεξιοτήτων, θεσμικών
μηχανισμών για τη μάθηση και την καινοτομία, και ψηφιακών χώρων που λειτουργούν στο πλαίσιο
μιας κοινότητας, και τέλος, περιγράφει μια σειρά από πλατφόρμες και εργαλεία για την δημιουργία
ευφυών πόλεων.
Το βιβλίο αποτελείται από 10 κεφάλαια και διαιρείται σε δύο μέρη, τα οποία εξετάζουν την εμφάνιση
και τη λειτουργία των ευφυών πόλεων από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Το πρώτο μέρος του βιβλίου ασχολείται με την άνοδο των ευφυών πόλεων ως ένα κυρίαρχο
παράδειγμα της αστικής ανάπτυξης και χωροταξίας στον εικοστό πρώτο αιώνα. Εξετάζει την εξέλιξη
των τοπικών συστημάτων καινοτομίας υπό την πίεση της παγκοσμιοποίησης και την αύξηση των
ευφυών περιβαλλόντων (πόλεις, ομάδες, περιφέρειες) ως μέσο αντιμετώπισης των παγκόσμιων
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δικτύων καινοτομίας, την ανάπτυξη νέων προϊόντων σε παγκόσμια κλίμακα, και την παγκόσμια
εξωτερική ανάθεση (outsourcing) γνώσης. Ξεκινά από τις περιοχές αριστείας στην καινοτομία στην
Ευρώπη και τα διδάγματα που μπορούμε να μάθουμε από αυτούς. Στη συνέχεια περνά μέσα από την
περιγραφή των διαφόρων μορφών των τοπικών συστημάτων καινοτομίας. Και τέλος, εξηγεί την
προστιθέμενη αξία της ψηφιακής δικτύωσης και της online αλληλεπίδρασης εντός των συστημάτων
καινοτομίας. Το μέρος αυτό ολοκληρώνεται με μια επισκόπηση των κινήσεων για την κατασκευή
ευφυών πόλεων, με μια γρήγορη ματιά στις πόλεις των ΗΠΑ, Ευρώπης και Ασίας που έχουν
αναγνωριστεί ως ευφυείς, και έναν ορισμό των θεμελιωδών στοιχείων μιας ευφυούς πόλης. «Οι
έξυπνες πόλεις είναι περιοχές με υψηλή ικανότητα για μάθηση και καινοτομία, η οποία είναι
ενσωματωμένη: (1) στη δημιουργικότητα του πληθυσμού τους, (2) στα θεσμικά τους όργανα για τη
δημιουργία γνώσης, και (3) στις ψηφιακές υποδομές και τις υπηρεσίες τους για επικοινωνία και
διαχείριση της γνώσης (σελ. 112) (Η συμβολή του κ. Κομνηνού και της Ερευνητικής Μονάδας URENIO
στο θέμα των ψηφιακών πόλεων θα αναλυθεί σε ειδική ενότητα του κεφαλαίου αυτού).
Το δεύτερο μέρος ασχολείται με τις λειτουργίες της γνώσης και της καινοτομίας μέσα στις ευφυείς
πόλεις. Ξεκινά με μια περιγραφή των κύριων λειτουργιών των ευφυών πόλεων, όπως η στρατηγική
ευφυΐα, η απόκτηση τεχνολογίας, η συνεργατική ανάπτυξη προϊόντων, οι παγκόσμιες εφοδιαστικές
αλυσίδες, και η ψηφιακή προβολή πόλεων και προϊόντων. Κάθε λειτουργία υποστηρίζεται από δίκτυα
δημιουργικών ανθρώπων και έντασης γνώσης οργανισμών, θεσμούς διαχείρισης γνώσης και
καινοτομίας, και ψηφιακά δίκτυα και online υπηρεσίες. Αυτό το μείγμα είναι η κινητήρια δύναμη της
νοημοσύνης της πόλης, καθώς ενώνει ανθρώπινες δεξιότητες, θεσμούς μεταφοράς γνώσης και
τεχνολογίας, και ψηφιακούς χώρους για μάθηση και συνεργασία. Το μέρος τελειώνει με μια
περιγραφή των δομικών στοιχείων των ευφυών πόλεων: τα τρία επίπεδα που κάνουν μια έξυπνη
πόλη (δημιουργικοί άνθρωποι και οργανισμοί, φορείς υποστήριξης της καινοτομίας, ψηφιακοί χώροι
καινοτομίας) και τις τέσσερις λειτουργίες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να συνεργάζονται και να
κατέχουν πλήρως διαφορετικές μορφές γνώσεων και τεχνογνωσίας (συνεργατική ευφυΐα, δίκτυα
μεταφοράς και απόκτησης τεχνολογίας, ανάπτυξη προϊόντος και καινοτομίας σε συνεργασία, και
δίκτυα προώθησης προϊόντων.)
Στα πλαίσια της ευρύτερης βιβλιογραφίας σχετικά με τις κυβερνο- και ευφυείς πόλεις το βιβλίο
τάσσεται υπέρ των ευφυών κοινοτήτων. Η διαφορά είναι ότι ενώ οι κυβερνοπόλεις κυρίως
επικεντρώνονται στις τεχνολογίες (δίκτυα επικοινωνίας, αισθητήρες, ευφυείς πράκτορες,
αυτοματοποίηση συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών) και την ψηφιακή υποδομή των πόλεων, οι
ευφυείς κοινότητες δίνουν έμφαση στις ανθρώπινες, θεσμικές, και ψηφιακές διαστάσεις της
συσσωμάτωσης (agglomeration), όπως αυτές αναδύονται από την ολοκλήρωση των ανθρώπινων
δημιουργικών ικανοτήτων, τη συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας, καθώς και τις εφαρμογές
τεχνητής νοημοσύνης που είναι διαθέσιμες εντός μιας κοινότητας. Οι Ευφυείς πόλεις αντιστοιχούν
σε ένα νέο τύπο συσσωμάτωσης που αναδύεται μέσα από καινοτόμα κοινωνικά περιβάλλοντα,
αντανακλαστικούς θεσμούς της καινοτομίας, και διαδραστικές on-line υπηρεσίες που λειτουργούν
εντός των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων.
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1.5.12. Augmented Urban Spaces: Articulating the Physical and
Electronic City73
Το βιβλίο περιέχει επιλεγμένα άρθρα από το 4ο συμπόσιο για τις Ψηφιακές Πόλεις που διοργανώθηκε
στις 17-18 Ιουνίου 2005, στο Μιλάνο, στα πλαίσια του 2ου διεθνούς συνεδρίου για τις Κοινότητες και
τις Τεχνολογίες (2nd International Conference on Communities and Technologies). Το συμπόσιο είχε
τίτλο «Ψηφιακές Πόλεις: Ο Επαυξημένος Δημόσιος Χώρος (Digital Cities: the Augmented Public
Space)».
Το κύριο ζήτημα που πραγματεύεται αυτή η έκδοση είναι το πως περιβάλλοντα εμπλουτισμένα με
ψηφιακά μέσα, πανταχού παρούσα υπολογιστική τεχνολογία, κινητές και ασύρματες τεχνολογίες
επικοινωνιών, και το διαδίκτυο αλλάζουν τη ζωή στην πόλη και συμβάλουν στην ευημερία των
αστικών χώρων. Το βιβλίο εξερευνά τη διασταύρωση και συνάρθρωση των φυσικών και ψηφιακών
περιβαλλόντων και τους τρόπους με τους οποίους αυτές μπορούν να επεκταθούν και να
αναμορφώσουν την έννοια του τόπου. Οι συντάκτες θεωρούν ότι δεν είναι σαφή τα όρια ανάμεσα
στο φυσικό και το ψηφιακό: «στην επαυξημένη πόλη (augmented city) οι ‘εικονικοί’ και ‘φυσικοί’
χώροι δεν είναι πλέον δύο ξεχωριστές διαστάσεις, αλλά τα τμήματα ενός συνεχούς, ενός συνόλου. Το
φυσικό και το ψηφιακό περιβάλλον έχουν έρθει για να καθορίσουν το ένα το άλλο και έννοιες όπως
δημόσιος χώρος και ‘τρίτο μέρος’, ταυτότητα και γνώση, ιθαγένεια και συμμετοχή του κοινού
επηρεάζονται αναπόφευκτα από τη διαμόρφωση ενός αναδιαρθρωμένου, επαυξημένου αστικού
χώρου» (σελ. 1).
Το θέμα προσεγγίζεται διεπιστημονικά, κάτι που φαίνεται από το διαφορετικό επιστημονικό και
πολιτιστικό υπόβαθρό τόσο των συντακτών όσο και των συγγραφέων των άρθρων. Ο Aurigi είναι
αρχιτέκτονας / πολεοδόμος και ο De Cindio πληροφορικός. Αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι και γεωγράφοι
συνυπάρχουν με ερευνητές των νέων μέσων, της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Επιπλέον οι
συντελεστές του βιβλίου ζουν ή εργάζονται σε Ιταλία, ΗΠΑ, Καναδά, Βραζιλία, Αυστραλία, Νότια
Κορέα, Ηνωμένο Βασίλειο, και τη Νότια Αφρική.
Το βιβλίο χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες: (1) Επαυξημένοι χώροι (Augmented Spaces), (2)
Επαυξημένες κοινότητες (Augmenting Communities), και (3) Σχεδιαστικές προκλήσεις στην
επαυξημένη πόλη (Planning Challenges in the Augmented City). Οι ενότητες αυτές αντιστοιχούν στις
τρεις βασικές προσεγγίσεις του θέματος: οι συνέπειες για τη δημόσια σφαίρα και τους αστικούς
δημόσιους ή ημι-δημόσιους χώρους, οι συνέπειες για την αναζωογόνηση και την ενδυνάμωση της
κοινότητας, και τέλος, τα διλήμματα και οι προκλήσεις που η επαύξηση του χώρου συνεπάγεται για
τους πολεοδόμους.
Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει μια θεωρητική και πρακτική ανάλυση της φύσης της σχέσης και του
συνδυασμού φυσικών και ψηφιακών περιβαλλόντων με χρήση εμπειρικών παρατηρήσεων και
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μελετών. Μελετώνται οι τρόποι με τους οποίους αυτοί οι συνδυασμοί θα μπορούσαν να
επαναπροσδιορίσουν την δημόσια σφαίρα της πόλης, καθώς και τις ατομικές διαδρομές μέσω των
οποίων οι άνθρωποί ζουν και σχετίζονται με τον αστικό χώρο. Ο στόχος είναι η κατανόηση τόσο της
δυναμικής που έχουν οι «εμπλουτισμένοι με ΤΠΕ χώροι» όσο και των πολυάριθμων ζητημάτων που
εγείρονται από αυτές τις "βελτιώσεις".
Η δεύτερη ενότητα εξετάζει τα κοινωνικά συστατικά του αστικού χώρου: τις κοινότητες που ζουν σε
αυτόν και ταυτόχρονα τον διαμορφώνουν. Διερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους οι ίδιες οι
κοινότητες γίνονται "επαυξημένες" και μάλιστα από τη βάση, και το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για
την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής, του δημόσιου λόγου, και της κοινής γνώσης.
Το τρίτο τμήμα του βιβλίου αποσκοπεί στην εξέταση των ζητημάτων και των προκλήσεων που οι
στρατηγικές οικονομικής αναζωογόνησης και ο πολεοδομικός σχεδιασμός αντιμετωπίζουν καθώς οι
αστικοί χώροι γίνονται όλο και περισσότερο επαυξημένοι. Από τη μια, διερευνά το τι μπορούν ή θα
μπορούσαν να κάνουν τα θεσμικά όργανα, οι δήμοι και οι πολεοδόμοι, δρώντας με έναν προληπτικό
και δομημένο τρόπο, και παρουσιάζει κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις και ιδέες. Από την άλλη,
θεωρώντας πως οι αδιόρατες, καθημερινές αλλαγές δεν μπορούν να ελεγχθούν πλήρως και να γίνουν
μέρος ενός αυτόματου μετασχηματισμού του αστικού ιστού και της κοινωνίας, διερευνά τρόπους
ώστε η κοινωνία αλλά και οι επαγγελματίες του χώρου να αντιδράσουν θετικά και με σύνεση σε αυτή
τη νέα κατάσταση.
Το βιβλίο είναι μια συλλογή συναρθρώσεων (articulations), όπως δηλώνει και ο υπότιτλός του. Δίνει
μια καλή επισκόπηση του πεδίου, στερείται όμως ενός συνεκτικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της
επαυξημένης πόλης. Εστιάζεται κυρίως στον αστικό δημόσιο χώρο ενώ άλλοι αστικοί χώροι
λαμβάνονται ελάχιστα υπόψη (σπίτι, εργασία, ψυχαγωγία, ταξίδια).
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1.5.13. Broadband Economies: Creating the Community of the 21st
Century74
Το βιβλίο βασίστηκε στην έρευνα που διεξήγαγε το Intelligent Community Forum, επί σειρά ετών,
πάνω στις βέλτιστες πρακτικές των Ευφυών Κοινοτήτων (Intelligent Communities) στην Αμερική, την
Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Μέσα από την παράθεση δημιουργικών στρατηγικών και
επιτυχημένων παραδειγμάτων το βιβλίο εξηγεί:


Την ισχυρή επίδραση της ηγεσίας και της τοπικής κουλτούρας στην επιτυχία μιας κοινότητας



Στρατηγικές για την ανάπτυξη δημοτικών ευρυζωνικών δικτύων όταν ο ιδιωτικός τομέας
αδυνατεί να συμβάλει στη δημιουργία τους.



Βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία ενός "εργατικό δυναμικό της γνώσης (knowledge
workforce)» με τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία τοπικής ευημερίας



Πως οι προηγμένες κοινότητες επιδιώκουν την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού
για να εξασφαλίσουν ότι τα οφέλη της τεχνολογίας θα φθάσουν σε όλους τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις τους



Πως κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, δουλεύοντας μαζί, μπορούν να ενισχύσουν την
καινοτομία που ωθεί την οικονομική ανάπτυξη



Πως η ευρυζωνικότητα και η τεχνολογία πληροφοριών συμβάλουν στην οικοδόμηση
κοινωνικού κεφαλαίου σε τοπικό επίπεδο
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1.5.14. Digital Cities AD: Architectural Design75
Πρόκειται για ένα αφιέρωμα του περιοδικού Architectural Design στις Ψηφιακές Πόλεις. Ο κύριος
σκοπός του αφιερώματος αυτού είναι να δούμε πως τα ψηφιακά εργαλεία σχεδιασμού, που έχουν
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αρχιτεκτονική παραγωγή τα τελευταία χρόνια, μπορούν να
εξελιχθούν και να μεταφερθούν στον αστικό σχεδιασμό. Εξετάζει επίσης την επίδραση των ψηφιακών
τεχνολογιών στο σχεδιασμό και την ανάλυση των πόλεων.
Ο συντάκτης του αφιερώματος, Neil Leach, καθηγητής Αρχιτεκτονικής Θεωρίας στο Πανεπιστήμιο του
Μπράιτον, ξεκινά με τη διαπίστωση ότι εδώ και αρκετά χρόνια οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν
σημαντικό αντίκτυπο στην αρχιτεκτονική. Από τη χρήση των τυποποιημένων πακέτων σύνταξης, ως
την πιο πειραματική χρήση παραγωγικών εργαλείων σχεδιασμού και παραμετρικής μοντελοποίησης,
οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν έρθει για να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αρχιτεκτονική παραγωγή.
Αλλά πως αυτές οι ψηφιακές τεχνολογίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν αρχιτέκτονες και μελετητές
να σχεδιάσουν πόλεις; Φαίνεται ότι μπαίνουμε πλέον σε μια νέα οριακή κατάσταση, καθώς η
εφαρμογή αυτών των εργαλείων έχει αρχίσει να ανεβαίνει σε κλίμακα, από το επίπεδο του κτιρίου
στο επίπεδο της πόλης. Το αφιέρωμα παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτές, και εκτιμά τις πραγματικές
δυνατότητες χρήσης αυτών των μέσων όχι μόνο για το σχεδιασμό καλύτερων πόλεων για το μέλλον,
αλλά και να γίνουν κατανοητές και να αναλυθούν οι υφιστάμενες πόλεις μας, και να πλοηγηθούμε σε
αυτές με νέους τρόπους.
Η θεματολογία του αφιερώματος έχει μεγάλο εύρος: παραμετρικός σχεδιασμός σε επίπεδο πόλης,
προβλέψεις για τη μορφή των πόλεων του μέλλοντος, τρόποι με τους οποίους τα ψηφιακά εργαλεία
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα για τη δημιουργία και μοντελοποίηση των
πόλεων, μέθοδοι δημιουργίας αστικών σχεδίων μέσω ψηφιακών τεχνικών, χρήση ψηφιακών
εργαλείων για τη μοντελοποίηση των πόλεων ώστε να κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας τους, και
τέλος η επίδραση στην ίδια την πόλη και πως αυτή μετασχηματίζεται από τις ψηφιακές τεχνολογίες.
Το σύνολο των άρθρων προσφέρει μια σημαντική επισκόπηση μιας κρίσιμης χρονικής στιγμής κατά
την οποία οι ψηφιακές τεχνολογίες αρχίζουν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο που
σχεδιάζουμε και κατανοούμε τις πόλεις μας. Εκείνο όμως που δίνει ιδιαίτερη αξία στο αφιέρωμα είναι
ότι εισάγει στο πεδίο της διαμόρφωσης των ψηφιακών πόλεων ένα φάσμα επαγγελματιών οι οποίοι
παρόλο που έχουν ένα σημαντικό ρόλο στη φυσική πόλη είχαν μείνει έξω από τις εξελίξεις στο
ψηφιακό επίπεδο. Χαρακτηριστικά, ο Andrew Gillespie 76 σημείωνε το 2002: «Καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι οι πολεοδόμοι δεν έχουν ακόμη αναπτύξει τη συνειδητοποίηση, πόσο μάλλον την
εμπειρία ή τους κατάλληλους μηχανισμούς πολιτικής παρέμβασης, που θα τους επιτρέψει να
επηρεάζουν τη χωρική ανάπτυξη της ψηφιακής κοινωνίας. Κάποιος ενδέχεται να ‘σχεδιάζει’ τη
μελλοντική ψηφιακή πόλη - οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών ίσως; - Αλλά σίγουρα δεν φαίνεται να είναι
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οι πολεοδόμοι!». Στο αφιέρωμα υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι αυτό μπορεί να αλλάξει. Ένας
αριθμός επιφανών αρχιτεκτόνων, πολεοδόμων και θεωρητικών έχουν αρχίσει να ασχολούνται με το
θέμα της ψηφιακής πόλης με ένα εξαιρετικά διορατικό τρόπο.

1.5.15. Handbook of Research on Urban Informatics: The Practice
and Promise of the Real-Time City77
Το βιβλίο βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό, σε άρθρα που παρουσιάστηκαν στο 5 ο συμπόσιο για τις
Ψηφιακές Πόλεις που διοργανώθηκε στις 27 Ιουνίου 2007, στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, στα πλαίσια του
3ου διεθνούς συνεδρίου για τις Κοινότητες και τις Τεχνολογίες. Το συμπόσιο είχε τίτλο «Ψηφιακές
Πόλεις 5: Αστική πληροφορική, μέσα επικοινωνίας δια εντοπισμού και τεχνολογίες κινητής
τηλεφωνίας στις εντός της πόλης δραστηριότητες (Digital Cities 5: Urban Informatics, Locative Media
and Mobile Technology in Inner-City Developments)». Τα βασικά θέματα που απασχόλησαν τους
συμμετέχοντες και που παρουσιάζονται στα άρθρα που έχουν συμπεριληφθεί είναι τα παρακάτω.


Πως μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των δυνατοτήτων των τοπικών μέσων και της
τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας από τη μία πλευρά και τα θέματα της πρόσβασης, της
αξιοπιστίας και της ιδιωτικής ζωής, από την άλλη;



Ποιος είναι ο ρόλος του τοπικά σχετιζόμενου περιεχομένου, όπως εικόνες και αφηγήσεις των
προσώπων και της κοινότητας, στη δημιουργία βιώσιμων κοινωνικών δικτύων, καθώς και στο
πλαίσιο της συμμετοχής των πολιτών;



Τι μπορούμε να διδαχθούμε από τα μοντέλα επικοινωνίας των παγκόσμιων δικτυακών
ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το myspace.com και facebook.com, για να
τονώσουμε τις τοπικές αλληλεπιδράσεις και τη συμμετοχή στα κοινά σε τοπικό επίπεδο;



Ποιος είναι ο ρόλος της θέσης και των (γεω)γραφικών αναπαραστάσεων (χάρτες διαφόρων
ειδών) στην υποστήριξη των ανθρώπων ώστε να κατανοήσουν και να περιηγηθούν στο
επαυξημένο αστικό τοπίο;



Ποια είναι η επίδραση αυτών των νέων τεχνολογιών στις προκλήσεις της μετάβασης από την
απλή παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες (e-government) στην ηλεκτρονική
διακυβέρνηση (e-governance) και από την ηλεκτρονική συμμετοχή (e-participation) στην
ηλεκτρονική δημοκρατία (e-democracy) σε αστικό επίπεδο; Αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις
θα συμβάλουν στην αύξηση ή στη μείωση των ευκαιριών για τους πολίτες προκειμένου αυτοί
να διαδραματίσουν ρόλο στη διαμόρφωση βιώσιμων πόλεων;



Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την αρχιτεκτονική και τον αστικό σχεδιασμό των πόλεων και των
δημόσιων χώρων;
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Το βιβλίο μέσα από 30 άρθρα, δέκα από τα οποία προέρχονται από το παραπάνω συμπόσιο,
παρουσιάζει την έρευνα και την ανάπτυξη στα πεδία της αστικής τεχνολογίας, των ψηφιακών πόλεων,
των μέσων επικοινωνίας δια εντοπισμού, και των κινητών και ασύρματων εφαρμογών.
Το βιβλίο ξεκινά με κάποιες εισαγωγικές προσεγγίσεις που οριοθετούν το ερευνητικό πεδίο της
αστικής πληροφορικής, κριτικάρουν κάποιες του τις καθιερωμένες παραδοχές πίσω από την αστική
πληροφορικής και προτείνουν νέους τρόπους σκέψης. Η δεύτερη ενότητα (Participation and
Deliberation) εστιάζει στους τρόπους που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να
συμμετάσχουν σε σενάρια αστικού σχεδιασμού και online διαβουλεύσεις. Η επίτευξη της δέσμευσης
στα πλαίσια των αστικών κοινοτήτων είναι το κεντρικό θέμα της τρίτης ενότητας του βιβλίου
(Engagement of Urban Communities), το οποίο συγκεντρώνει παραδείγματα από τη Γερμανία, το
Μεξικό, την Αυστραλία, και τον Καναδά που ασχολούνται με την πολυπολιτισμικότητα, την
καινοτομία που προέρχεται από τους χρήστες, τη δημιουργική έκφραση και την κοινωνική
βιωσιμότητα. Η τέταρτη ενότητα (Location, Navigation and Space) περιλαμβάνει παραδείγματα από
μελέτες που διερευνούν τη σχέση μεταξύ της φυσικής και της ψηφιακής πόλης στα πλαίσια της θέσης,
της πλοήγησης και του χώρου. Ασύρματη και κινητή τεχνολογία και οι κοινωνικο-πολιτιστικές
επιπτώσεις της στις αστικές κοινότητες και το περιβάλλον είναι το θέμα των κεφαλαίων της πέμπτης
ενότητας (Wireless and Mobile Culture). Η έκτη ενότητα (The Not So Distant Future) περιέχει
θεωρητικά κεφαλαία, τα οποία εξετάζουν τις τάσεις στην Κορέα και την Κίνα, την κοινωνικοτεχνική
καινοτομία που υποστηρίζει χωροευαίσθητα (location-sensitive) εργαλεία για την πόλη σε
πραγματικό χρόνο (real-time city) και την επιστήμη των πολιτών, και σενάρια για τον πλήρη
αποκορεσμό της πόλης με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Τέλος, ο επίλογος εξετάζει τη σχέση
της αστικής πληροφορικής με την κοινωνική οντολογία.
Η μεγάλη σημασία του βιβλίου αυτού έγκειται στο γεγονός ότι εισάγει στο πεδίο των ψηφιακών
πόλεων την έννοια της αστικής πληροφορικής (urban informatics). Στον πρόλογο, ο Anthony
Townsend, Research Director στο Institute for the Future ορίζει ως αστική πληροφορική: “τη συλλογή,
ταξινόμηση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση της καταγεγραμμένης γνώσης σε μια πόλη” (σελ.
xxxiii). Η επιλογή του όρου urban informatics δεν είναι τυχαία. Όπως σημειώνει ο συντάκτης του
βιβλίου, Marcus Foth, προτιμήθηκε αντί των όρων urban technology, urban infrastructure, ή urban
computing γιατί αυτοί οι όροι εστίαζαν κυρίως στην τεχνολογία αγνοώντας σε μεγάλο βαθμό ένα
πολύ σημαντικό στοιχείο, τον ανθρώπινο παράγοντα. Ο όρος «πληροφορική (informatics)”, με την
έμμεση αναφορά του στα συστήματα πληροφοριών και τις σπουδές στην πληροφορία, μετατοπίζει
ελαφρώς την προσοχή μακριά από το υλικό και περισσότερο προς τις άυλες πτυχές της ανταλλαγής
πληροφοριών, της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης, τα κοινωνικά δίκτυα, και την ανθρώπινη
γνώση. Η έρευνα και ανάπτυξη για την αστική πληροφορική ασχολείται με τις επιπτώσεις της
τεχνολογίας, των συστημάτων και των υποδομών στους ανθρώπους σε αστικά περιβάλλοντα.
Ο Foth σημειώνει ότι «η αστική πληροφορική παρέχει εργαλεία για την εξέταση σε πραγματικό χρόνο
της πόλης, για την απεικόνιση του αόρατου και τη μεγέθυνση των αδιόρατων πτυχών του αστικού
περιβάλλοντος, έτσι ώστε να έρθουν στην επιφάνεια το βάθος και οι λεπτές αποχρώσεις των
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διαδικασιών του αστικού μεταβολισμού καθώς αυτές συντελούνται» (σελ. xxix), ενώ ο Townsend
συγκρίνει την άνοδο της αστικής πληροφορικής με την έλευση των αεροφωτογραφιών. Και οι δύο
οδήγησαν σε έναν νέο τρόπο απεικόνισης της πόλης που είχε συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο την
καταλαβαίνουμε: «αν η αεροφωτογράφιση μας έδειξε τη μυϊκή και σκελετική δομή της πόλης, η
επανάσταση στην αστική πληροφορική είναι πιθανό να αποκαλύψει το κυκλοφορικό και το νευρικό
της σύστημα. Μου αρέσει να αποκαλώ αυτό το όραμα ως «πόλη σε πραγματικό χρόνο (real-time
city)», διότι για πρώτη φορά θα δούμε τις πόλεις ως σύνολο με τον τρόπο που οι βιολόγοι βλέπουν
ένα κελί – ακαριαία και με βασανιστικό λεπτομέρεια αλλά επίσης δραστήριο» (σελ. xxvi).
Τέλος, και σε αυτό το βιβλίο είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε να κάνουμε με ένα διεπιστημονικό πεδίο.
Διεπιστημονικό υπό την έννοια ότι συνδυάζει μέλη τριών γενικών ακαδημαϊκών κοινοτήτων: την
κοινωνική (σπουδές σε μέσα επικοινωνίας, επικοινωνία, πολιτισμό, κ.λπ.), την αστική (σπουδές σε
χωροταξία, πολεοδομία, αρχιτεκτονική, κ.λπ.), καθώς και την τεχνική (επιστήμη των υπολογιστών,
σχεδιασμός λογισμικού, αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, κλπ.), και επίσης τέμνει και τρεις
περιοχές: την αστική κοινωνιολογία, την αστική πληροφορική και την κοινωνική πληροφορική.
Επιπλέον, παρατηρείται μια ενδοεπιστημονικότητα καθώς εμφανίζονται στο χώρο ερευνητές με
περισσότερα του ενός πτυχία, οι οποίοι μετακινούνται απρόσκοπτα μεταξύ των ακαδημαϊκών σχολών
που αναφέρονται παραπάνω. Οι συμμετέχοντες σε αυτό το βιβλίο είναι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα: αρχιτέκτονες με πτυχίο στα μέσα επικοινωνίας, μηχανικοί λογισμικού με εμπειρία στην
αστική κοινωνιολογία, σχεδιαστές της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή με υπόβαθρο σε
πολιτιστικές σπουδές, και οι πολεοδόμοι με ενδιαφέρον για τα ψηφιακά μέσα και την έρευνα πάνω
στα κοινωνικά δίκτυα.
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1.6. Πρωτοβουλίες πανεπιστημίων και
οργανισμών
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες ακαδημαϊκών φορέων και
οργανισμών για τη δημιουργία ψηφιακών / έξυπνων / ευφυών πόλεων. Οι πρωτοβουλίες αυτές
παρέχουν ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο εφαρμόζεται σε πιλοτικό στάδιο σε
συνεργαζόμενες πόλεις. Οι πρωτοβουλίες παρουσιάζονται σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισής τους.

1.6.1. Smart Community - The World Foundation for Smart
Communities
Το World Foundation for Smart Communities δημιουργήθηκε το 1997, από το International Center for
Communications του San Diego State University, και αποτέλεσε την πρώτη συστηματική προσπάθεια
προώθησης της σύνδεσης των πόλεων με τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας. Η έξυπνη
κοινότητα (smart community) ορίζεται ως «μια γεωγραφική περιοχή, που μπορεί να κυμαίνεται σε
μέγεθος από μια γειτονιά ως μια περιφέρεια που περιλαμβάνει πολλές πόλεις, που έχει κάνει μια
συνειδητή προσπάθεια για να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία πληροφοριών προκειμένου να
μετασχηματίσει τη ζωή και εργασία εντός της με σημαντικούς και θεμελιώδεις, παρά σταδιακούς
τρόπους»78. Όπως σημειώνει ο καθηγητής John Eger, επικεφαλής του Κέντρου: «Η βασική αρχή είναι
ότι οι έξυπνες κοινότητες δεν είναι, στον πυρήνα τους, ασκήσεις για την ανάπτυξη και χρήση της
τεχνολογίας, αλλά στοχεύουν στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, την αύξηση της
απασχόλησης και την άνοδο του βιοτικού επίπεδου συνολικά. Με άλλα λόγια, η διάδοση της
τεχνολογίας στις έξυπνες κοινότητες δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα μέσο για την επίτευξη των
υψηλών στόχων μιας κοινότητας».
Εξ ορισμού, το να γίνει μια κοινότητα έξυπνη προϋποθέτει το μετασχηματισμό, μια σύνθετη
διαδικασία. Ένα επιτυχημένο έργο έξυπνης κοινότητας θα αλλάξει τον τρόπο που διεξάγονται όλες
τις δραστηριότητες της κοινότητας. Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό στις έξυπνες κοινότητες είναι η
χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών ως εργαλεία για την οικοδόμηση της
κοινότητας και την επίλυση των προβλημάτων της κοινότητας. Το World Foundation for Smart
Communities βλέπει τη διαδικασία δημιουργίας μιας έξυπνης κοινότητας ως διαδικασία αλλαγής
ενός πολύπλοκου συστήματος (τη θεώρηση της πόλης ως πολύπλοκο σύστημα θα συναντήσουμε και
σε άλλες πρωτοβουλίες παρακάτω). Στη συνέχεια προτείνει ως βάση του μετασχηματισμού ένα
μοντέλο που αποτελείται από τέσσερα δομικά στοιχεία: ομάδα διοίκησης, τεχνική υποδομή, θεσμοί
διαχείρισης και εφαρμογές79:

78

Eger, John M. “Cyberspace and Cyberplace: Building the Smart Communities Of Tomorrow.” (1997) San Diego
Union-Tribune, Insight.
79
Smart Communities Implementation Guide for the state of California. (1997). International Center for
Communications, San Diego State University

Κεφάλαιο 1 – Επισκόπηση του Πεδίου

69

1. Ομάδα διοίκησης: Οι άνθρωποι που είναι εκπρόσωποι της κοινότητας, καθώς και οι
άνθρωποι που διοικούν και διαχειρίζονται τα βασικά θεσμικά όργανα και τους κοινοτικούς
πόρους.
2. Τεχνική δικτυακή υποδομή: Το δίκτυο περιλαμβάνει τα στοιχεία που κάνουν την επικοινωνία
εφικτή, με τις οπτικές ίνες ή τις ασύρματες υποδομές, τις συνδέσεις, τα σημεία εισόδου, τις
πλατφόρμες για τις εφαρμογές.
3. Θεσμοί διαχείρισης: Περιλαμβάνει τους κανονισμούς λειτουργίας της κοινότητας, τους
στόχους που κινητοποιούν τα άτομα, τη ρύθμιση των προβλημάτων, τη συμφωνία στη
διαχείριση της υποδομής.
4. Εφαρμογές: Είναι ο πυρήνας της έξυπνης κοινότητας και αφορά στις λειτουργίες της πόλης
που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση, την επιχειρηματικότητα, την τηλε-εργασία, την
εκπαίδευση από απόσταση, και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες.
Η ομάδα διοίκησης αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία μιας έξυπνης κοινότητας. Τα άλλα τρία
στοιχεία αναπτύσσονται κατά το δοκούν, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κοινότητας.
Το World Foundation for Smart Communities προτείνει μια διαδικασία δέκα βημάτων για τη
δημιουργία μιας έξυπνης κοινότητας80:
1. Η έννοια της έξυπνης κοινότητας πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητή
2. Η έννοια της έξυπνης κοινότητας πρέπει να κοινοποιηθεί σε όλους ώστε να γίνει κτήμα του
κάθε κατοίκου
3. Ένας νέος μηχανισμός λήψης αποφάσεων πρέπει να δημιουργηθεί
4. Το μέγεθος (γειτονιά, συνοικία, πόλη, κλπ.) και οι ανάγκες της κοινότητας πρέπει να
καθοριστούν
5. Μία έκθεση που θα περιλαμβάνει το όραμα και το σκοπό πρέπει να συνταχθεί
6. Συγκεκριμένοι στόχοι και προτεραιότητες πρέπει να καθοριστούν
7. Ένα στρατηγικό σχέδιο για τη δημιουργία μιας έξυπνης κοινότητας πρέπει να συνταχθεί
8. Καθήκοντα και χρονοδιαγράμματα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια.
9. Οι διασυνδέσεις με όλα τα στοιχεία της κοινότητας των οποίων η συνδρομή απαιτείται για
την επιτυχία του σχεδίου πρέπει να δημιουργηθούν.
10. Συγκεκριμένοι δείκτες μέτρησης πρέπει να καθοριστούν και η διαδικασία πρέπει να
παρακολουθείται συνεχώς.
Με την πάροδο των ετών το World Foundation for Smart Communities άρχισε να χρησιμοποιεί τον
όρο «Δημιουργική και Καινοτόμος Κοινότητα» αντί του «Έξυπνη Κοινότητα».

80

California Institute for Smart Communities, (2001) Ten Steps to Becoming a Smart Community. Διαθέσιμο από
http://goo.gl/9aCS5. Πρόσβαση στις 7/7/2012.
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1.6.2. Digital City - Toru Ishida, Department of Social Informatics,
Kyoto University
Ο Toru Ishida, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κιότο στην Ιαπωνία, ήταν από τους πρώτους
ακαδημαϊκούς που μελέτησε και προσπάθησε να εφαρμόσει την ιδέα της ψηφιακής πόλης. Σε
συνεργασία μάλιστα με τον Peter van den Besselaar οργάνωσε τα πρώτα συμπόσια για τις ψηφιακές
πόλεις.
Σύμφωνα με τον Ishida: «Η έννοια των ψηφιακών πόλεων είναι να οικοδομήσουμε ένα χώρο στον
οποίο οι άνθρωποι που ζουν σε μία περιοχή να μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να μοιράζονται
γνώσεις, εμπειρίες και αμοιβαία συμφέροντα. Οι ψηφιακά πόλεις θα συλλέγουν και θα οργανώνουν
την ψηφιακή πληροφορία των αντίστοιχων πόλεων, και θα παρέχουν ένα δημόσιο πληροφοριακό
χώρο για τους ανθρώπους που ζουν εκεί ή τις επισκέπτονται προκειμένου αυτοί να αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους»81.
The concept of digital cities is to build an arena in which people in regional communities can interact
and share knowledge, experiences, and mutual interests.
Ο Ishida προτείνει μια γενική αρχιτεκτονική τριών επιπέδων, η οποία θεωρεί ότι καλύπτει γενικά τις
ψηφιακές πόλεις παρά τις μεγάλες διαφορές που αυτές παρουσιάζουν στη δομή τους (Διάγραμμα
1-3). Η αρχιτεκτονική αυτή, που εφαρμόστηκε στην Ψηφιακή Πόλη του Κιότο.

Διάγραμμα 1-3 – Η αρχιτεκτονική των ψηφιακών πόλεων κατά τον Toru Ishida

1. Το «πληροφοριακό επίπεδο (information layer)» περιέχει τα δεδομένα της πόλης. Είναι μια
«αποθήκη» που περιέχει το πρωτογενές υλικό της πόλης: αρχεία HTML, φωτογραφίες, βίντεο,
δεδομένα αισθητήρων, κείμενα, κ.α. οργανωμένα σε βάσεις δεδομένων με χωρικό προσδιορισμό.
2. Το «επίπεδο διεπαφής (interface layer)» περιέχει χάρτες της πόλης, τρισδιάστατες
αναπαραστάσεις, είδωλα τα οποία εξομοιώνουν την ανθρώπινη παρουσία και γενικά το
γραφιστικό περιβάλλον το οποίο αναπαριστά την πόλη.
81

Ishida T (2005) Activities and technologies in Digital City Kyoto. In: van den Besselaar P, Koizumi S (eds)
Digital Cities III: Information Technologies for Social Capital, Lecture Notes in Computer Science, State-of-theArt Survey, vol 3081, Springer-Verlag, pp 162–183
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3. Το «επίπεδο αλληλεπίδρασης (interaction layer)» είναι ο χώρος όπου οι άνθρωποι
αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες και επικοινωνώντας.
Μέσα από την διεξοδική και εμπεριστατωμένη μελέτη του ο Ishida κατέληξε στη διαπίστωση ότι η
αρχιτεκτονική των ψηφιακών πόλεων δεν είναι ομοιόμορφη αλλά καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από
το σκοπό που αυτές θέλουν να επιτελέσουν (για παράδειγμα πληροφόρηση, επικοινωνία, παροχή
υπηρεσιών, κλπ.).
Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του Ishida στην ανάλυση των διάφορων ψηφιακών πόλεων
παγκοσμίως. Μέσα από τη σύγκριση και την κατηγοριοποίησή τους μας βοηθάει όχι μόνο να
κατανοήσουμε την ποικιλομορφία τους, αλλά και να εμβαθύνουμε στην χρήση ετερογενών
τεχνολογιών, αρχιτεκτονικών και οργανωτικών σχημάτων που οδηγούν σε διαφορετικές υλοποιήσεις
που εκτείνονται σε όλο το κοινωνικο-τεχνικό και εικονικό-φυσικό φάσμα.
Ένα πρώτο παράδειγμα είναι η ανάλυση και σύγκριση τεσσάρων χαρακτηριστικών πρώιμων
υλοποιήσεων ψηφιακών πόλεων οι οποίες έχουν τελείως διαφορετικό προσανατολισμό82:


Των ψηφιακών πόλεων της America OnLine με καθαρά εμπορικό προσανατολισμό
στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών και την προώθηση των επιχειρήσεων των πόλεων.



Της ψηφιακής πόλης του Άμστερνταμ, με κοινωνικό προσανατολισμό στοχεύοντας στη
διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των δημοτικών αρχών.



Της ψηφιακής πόλης του Ελσίνκι, μια εικονική τρισδιάστατη αναπαράσταση της πόλης που
στόχευε στην διάδοση των ευρυζωνικών επικοινωνιών στους κατοίκους.



Της ψηφιακής πόλης του Κιότο, μιας πολυεπίπεδης ψηφιακής πόλης όπου οι κάτοικοι
μπορούσαν να πάρουν πληροφορίες για την κίνηση, τον καιρό, τους χώρους στάθμευσης, τα
καταστήματα, να περιηγηθούν σε τρισδιάστατα μοντέλα και πανοραμικές φωτογραφίες και
τέλος να αλληλοεπιδράσουν με άλλους κατοίκους ή επισκέπτες

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει το αποτέλεσμα της σύγκρισης όσον αφορά το στόχο, την
αρχιτεκτονική, την τεχνολογία και τον οργανισμό λειτουργίας και υποστήριξης (Πίνακας 1-3).
AOL

Άμστερνταμ

Στόχος

Κάθετη αγορά

Δημόσιος χώρος
επικοινωνίας

Αρχιτεκτονική

Συσσώρευση
αστικής
πληροφορίας

Τεχνολογία

Web
Chat

Χαλαρά
συνδεδεμένη με τη
φυσική πόλη
Πλατφόρμα για
κοινοτικά δίκτυα
H πόλη ως
αλληγορία για
επίτευξη της
συμμετοχής των
πολιτών
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Κιότο
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ταχύτητας
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Κοινωνική
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για την καθημερινή ζωή
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Αρχιτεκτονική τριών
επίπεδων

3D εικονική πόλη
Τεχνολογίες
δικτύωσης

3D εικονική πόλη
Ενσωμάτωση αστικής
πληροφορίας
Κοινωνικοί πράκτορες
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Toru Ishida (2000), Understanding Digital Cities, in T. Ishida, K. Isbister (Eds.): Digital Cities, LNCS 1765,
Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2000), pp. 7-17, 2000.
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Κοινοπραξία που
δημιουργήθηκε από
την εταιρία
τηλεπικοινωνιών της
πόλης

Φόρουμ ψηφιακής
πόλης (πανεπιστήμια,
εταιρίες και
κυβερνητικοί φορείς)

Πίνακας 1-3 – Σύγκριση ψηφιακών πόλεων

Μια ακόμα προσπάθεια ταξινόμησης των προσπαθειών δημιουργίας Ψηφιακών Πόλεων
απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα83 (Διάγραμμα 1-4):

Διάγραμμα 1-4 – Μια ταξινόμηση των ψηφιακών πόλεων σύμφωνα με την κοινωνική/τεχνική και
εικονική/φυσική τους διάσταση.

83

Yasuoka Μ., Ishida Τ. and Aurigi Α. (2010). The Advancement of World Digital Cities in H. Nakashima et al.
(eds.), Handbook of Ambient Intelligence and Smart Environments, pp 939-958. DOI 10.1007/978-0-387-938080_35, Springer Science+Business Media, LLC 2010
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1.6.3. Intelligent City - Ερευνητική Μονάδα URENIO
Η Ερευνητική Μονάδα URENIO έχει σημαντική συνεισφορά στην έρευνα για τις ψηφιακές / έξυπνες /
ευφυείς πόλεις. Η έρευνα αυτή έχει αποτυπωθεί στα δύο βιβλία του Καθ. Κ. Κομνηνού, Διευθυντή της
Μονάδας, που παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα βιβλία παραπάνω, καθώς και σε σειρά άρθρων.
Σύμφωνα με τον κ. Κομνηνό ο όρος «ευφυείς πόλεις (intelligent cities)» χρησιμοποιείται για να
χαρακτηρίσει γεωγραφικές ενότητες (πόλεις, περιφέρειες, συνοικίες πόλεων, clusters) στις οποίες
το τοπικό σύστημα καινοτομίας ενισχύεται μέσω ψηφιακών δικτύων και online υπηρεσιών84.
Ένας πιο ολοκληρωμένος ορισμός δίνεται στο βιβλίο Intelligent Cities and Globalisation of Innovation
Networks όπου αναφέρεται ότι «ο όρος ‘ευφυής πόλη’ περιγράφει μια περιοχή (κοινότητα, συνοικία,
συστάδα, πόλη, και πόλη-περιφέρεια) με τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά: (1) ένα δημιουργικό
πληθυσμού και αναπτυγμένες δραστηριότητες έντασης γνώσης ή συστάδες (clusters) τέτοιων
δραστηριοτήτων, (2) ενσωματωμένους θεσμούς και διαδικασίες για συνεργασία στη δημιουργία
γνώσης οι οποίοι επιτρέπουν την απόκτηση, προσαρμογή και προαγωγή της γνώσης και
τεχνογνωσίας, (3) μια αναπτυγμένη υποδομή ευρυζωνικών συνδέσεων, ψηφιακών χώρων,
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και on-line εργαλείων διαχείρισης της γνώσης, και (4) μια αποδεδειγμένη
ικανότητα για καινοτομία, καθώς και για τη διαχείριση και επίλυση των προβλημάτων που
εμφανίζονται για πρώτη φορά, αφού η ικανότητα για καινοτομία και διαχείριση της αβεβαιότητας
είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για τη μέτρηση της νοημοσύνης85.»
Η ικανότητα δημιουργίας καινοτομίας θεωρείται το βασικό χαρακτηριστικό της ευφυούς πόλης
καθώς «Οι έξυπνες πόλεις είναι περιοχές με υψηλή ικανότητα για τη μάθηση και καινοτομία, η οποία
είναι ενσωματωμένη: (1) στη δημιουργικότητα του πληθυσμού τους, (2) στα θεσμικά τους όργανα για
τη δημιουργία γνώσης, και (3) στις ψηφιακές υποδομές και τις υπηρεσίες τους για επικοινωνία και
διαχείριση της γνώσης86».
Η παραπάνω προσέγγιση οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι ευφυείς πόλεις οργανώνονται ως
πολυεπίπεδα αστικά συστήματα μέσα στα οποία ανθρώπινες ικανότητες και υποδομές, θεσμοί
διαχείρισης πληροφορίας και γνώσεων και ψηφιακά δίκτυα αλληλοσυμπληρώνονται βελτιώνοντας
τη συλλογική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Τρία είναι τα βασικά επίπεδα συγκρότησης μιας
ευφυούς πόλης, (1) το φυσικό, (2) το θεσμικό και (3) το ψηφιακό:
1. Η χωρική συγκέντρωση δραστηριοτήτων έντασης γνώσεων, στην οποία συμβάλλουν οι
κάτοικοι της πόλης, οι εργαζόμενοι (ιδιαίτερα τα δημιουργικά άτομα), οι παραγωγικές
μονάδες σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις (ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις
έντασης γνώσεων) και οι συστάδες των επιχειρήσεων. Πρόκειται για δραστηριότητες που
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Κομνηνός Ν. (2010) ‘Ευφυείς πόλεις – ευφυείς συνοικίες: Ένα νέο παράδειγμα σχεδιασμού των πόλεων
βασισμένο στην καινοτομία και ευρυζωνικότητα’, Τιμητικός Τόμος Α.Φ. Λαγόπουλου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων
ΑΠΘ.
85
Komninos, N. (2008) Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks, Routledge, σελ. 123.
86
Komninos, N. (2008) Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks, Routledge, σελ. 112.
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λαμβάνουν χώρα στο φυσικό χώρο της πόλης και εξυπηρετούνται από τα δίκτυα και τις
υποδομές της.
2. Η θεσμική συγκρότηση της πόλης, δηλαδή θεσμοί και διαδικασίες διαχείρισης πληροφορίας,
γνώσεων και καινοτομίας. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι, κατά κύριο λόγο, οι
καινοτομίες απορρέουν από συστήματα θεσμών και κοινωνικής συνεργασίας. Οι θεσμοί
επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στην ανάπτυξη που βασίζεται στη γνώση.
3. Τα ψηφιακά δίκτυα, οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές, που είναι στη διάθεσή των κατοίκων,
των επισκεπτών και των επιχειρήσεων της πόλης. Στο επίπεδο αυτό ανήκουν και οι
εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας που ενσωματώνουν υπολογιστική ικανότητα στον
κτισμένο χώρο της πόλης και υποστηρίζουν διαδραστικές λειτουργίες με τη βοήθεια
αισθητήρων, πρακτόρων (agents) και ενεργοποιητών (actuators).
Τα τρία αυτά επίπεδα παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα (Διάγραμμα 1-5).

Διάγραμμα 1-5 – Τα τρία βασικά επίπεδα συγκρότησης μιας ευφυούς πόλης

Κάθε επίπεδο ολοκληρώνει πολλά διαφορετικά μεταξύ τους στοιχεία, ο δε βαθμός ανάπτυξής του
καθορίζεται από διαφορετικούς παράγοντες. Έτσι ο σημαντικότερος παράγοντας στο επίπεδο είναι
διανοητικό κεφάλαιο που υπάρχει στην πόλη. Αντίστοιχα, στο δεύτερο επίπεδο καθοριστικός
παράγοντας είναι κοινωνικό κεφάλαιο που επιτρέπει τη λειτουργία θεσμών συνεργασίας και
συλλογικής ευφυΐας. Τέλος η επιτυχής συμβολή του τρίτου επιπέδου στην προσπάθεια δημιουργίας
μιας ευφυούς πόλης σχετίζεται με το εύρος της επικοινωνίας που προσφέρεται και την τεχνητή
ευφυΐα των ψηφιακών συστημάτων.
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Τα παραπάνω τρία επίπεδα δε νοούνται αποκομμένα μεταξύ τους. Απεναντίας, αυτό που θέτει ως
κεντρικό πρόβλημα η Ερευνητική Μονάδα URENIO σε μια ευφυή πόλη, είναι αυτό της ολοκλήρωσης
των τριών επιπέδων μέσω της δημιουργίας διασυνδέσεων μεταξύ τους, οι οποίες διευκολύνουν τη
ροή γνώσεων και πληροφοριών τόσο μεταξύ των επιπέδων όσο και στο εσωτερικό κάθε επιπέδου. Η
ολοκλήρωση αυτή εξασφαλίζεται μέσω: (1) διασύνδεσης του φυσικού, θεσμικού και ψηφιακού
χώρου, (2) διασύνδεσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων έντασης γνώσεων, του τοπικού
συστήματος καινοτομίας και των ψηφιακών υπηρεσιών επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων, και (3)
διασύνδεσης της ανθρώπινης ευφυΐας που διαθέτει ο πληθυσμός της πόλης, της κοινωνικής ευφυΐας
που απορρέει από την κοινότητα της πόλης και της τεχνητής ευφυΐας που προσφέρουν οι ψηφιακές
υποδομές και τα υπολογιστικά εργαλεία87. Μέσω της ολοκλήρωσης επαυξάνονται τόσο οι ικανότητες
κάθε επιπέδου όσο και η συνολική ευφυΐα της πόλης.
Από την παρουσίαση της προσέγγισης της Ερευνητικής Μονάδας URENIO για την ευφυή πόλη,
προκύπτει ότι το τρίτο επίπεδο μιας ευφυούς πόλης αντιστοιχεί στην ψηφιακή ή έξυπνη πόλη, όπως
αυτή συναντάται στο μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας.

87

Κομνηνός Ν. (2010) ‘Ευφυείς πόλεις – ευφυείς συνοικίες: Ένα νέο παράδειγμα σχεδιασμού των πόλεων
βασισμένο στην καινοτομία και ευρυζωνικότητα’, Τιμητικός Τόμος Α.Φ. Λαγόπουλου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων
ΑΠΘ.
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1.6.4. Intelligent Community, Intelligent Community Forum
To Intelligent Community Forum (ICF) (http://www.intelligentcommunity.org/) είναι ένας οργανισμός
που μελετά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κοινοτήτων του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με
αυτό η Ευρυζωνική Οικονομία (Broadband Economy) δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις για τις
κοινότητες αλλά ταυτόχρονα τις παρέχει ένα νέο, ισχυρό ανταγωνιστικό εργαλείο. Μέσω των τοπικών
ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδιώτες, μικρές επιχειρήσεις, ιδρύματα και τοπικές κυβερνήσεις έχουν
αποκτήσει πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης σε όλο τον κόσμο και ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για
τη διασύνδεσή τους τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Το ICF ορίζει τις Ευφυείς Κοινότητες ως εξής: «Ευφυείς Κοινότητες είναι εκείνες που έχουν κατανοήσει
τις μεγάλες προκλήσεις της Ευρυζωνικής Οικονομίας (Broadband Economy), και έχουν κάνει
συνειδητά βήματα για τη δημιουργία μιας οικονομίας που μπορεί να ευημερήσει εντός της. Δεν είναι
κατ’ ανάγκη μεγάλες πόλεις ή διάσημα κέντρα τεχνολογίας. Βρίσκονται στις αναπτυσσόμενες καθώς
και στις βιομηχανικές χώρες, στα προάστια ή στις πόλεις, στην ενδοχώρα αλλά και στις ακτές»88.
Η ύπαρξη ευρυζωνικών συνδέσεων μόνο, η τεχνολογία δηλαδή από μόνη της, δεν είναι αρκετή για να
δημιουργήσει μια ευημερούσα και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, η οποία είναι η βάση για
οτιδήποτε άλλο κάνει μια κοινότητα εύρωστη και δυναμική. Έτσι το ICF έχει καθορίσει, εκτός τις
ευρυζωνικότητας, άλλους τέσσερεις κρίσιμους παράγοντες για την δημιουργία ευφυών Κοινοτήτων.
Οι πέντε δείκτες που χρησιμοποιεί το ICF για την αξιολόγηση των ευφυών κοινοτήτων είναι οι
παρακάτω89 (Διάγραμμα 1-6):
1. Ευρυζωνικότητα (Broadband Connectivity) – Η ευρυζωνικότητα είναι η νέα βασική υποδομή
των πόλεων, εξίσου σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη όσο το πόσιμο νερό, η ηλεκτρική
ενέργεια και το καλό οδικό δίκτυο. Οι Ευφυείς Κοινότητες εκφράζουν ένα σαφές όραμα για
το ευρυζωνικό τους μέλλον και εκπονούν πολιτικές για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και
υιοθέτησης του.
2. Εργατικό Δυναμικό της Γνώσης (Knowledge Workforce) – Το εργατικό δυναμικό της γνώσης
είναι ένα εργατικό δυναμικό που δημιουργεί οικονομική αξία μέσω της απόκτησης,
επεξεργασίας και χρήσης πληροφοριών. Οι Ευφυείς Κοινότητες επιδεικνύουν την
αποφασιστικότητα και την αποδεδειγμένη ικανότητα τους στην ανάπτυξη ενός εργατικού
δυναμικού καταρτισμένου για την εκτέλεση εργασιών που απαιτούν ειδικές γνώσεις, σε
διάφορα περιβάλλοντα εργασίας (εργοστάσιο, ερευνητικό εργαστήριο, εργοτάξιο, εταιρία
ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου, κλπ.).
3. Καινοτομία (Innovation) – Οι Ευφυείς Κοινότητες εργάζονται για την οικοδόμηση της τοπικής
ικανότητας καινοτομίας των νέων εταιρειών, καθώς σε αυτές οφείλεται το σύνολο της
αύξησης των θέσεων εργασίας στις σύγχρονες οικονομίες, και επενδύουν σε προγράμματα
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που μειώνουν το κόστος λειτουργίας, παρέχοντας παράλληλα
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ICF: About Intelligent Communities: http://goo.gl/56EwL (Πρόσβαση στις 1/9/2012)
Intelligent Community Indicators: http://goo.gl/jCYKG (Πρόσβαση στις 1/9/2012)
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υπηρεσίες οπουδήποτε και οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ψηφιακά
συνειδητοποιημένων πολιτών.
4. Ψηφιακή Ενσωμάτωση (Digital Inclusion) – Καθώς οι ευρυζωνικές επικοινωνίες
χρησιμοποιούνται ευρέως μέσα σε μια κοινότητα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ότι αυτό θα
επιδεινώσει τον αποκλεισμό των ανθρώπων που ήδη βρίσκονται στο περιθώριο της
οικονομίας και της κοινωνίας για διάφορους λόγους (φτώχεια, έλλειψη δεξιοτήτων,
προκατάληψη, τοποθεσία). Η Ευφυείς Κοινότητες προωθούν τη ψηφιακή ένταξη με τη
δημιουργία πολιτικών και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που παρέχουν στους «μη
έχοντες» την πρόσβαση στην ψηφιακή τεχνολογία και την ευρυζωνικότητα, με την παροχή
δεξιοτήτων και την προώθηση

ενός συναρπαστικού οράματος για τα οφέλη που η

ευρυζωνική οικονομία μπορεί να φέρει στη ζωή τους.
5. Μάρκετινγκ και Προάσπιση (Marketing and Advocacy) - Όπως οι επιχειρήσεις που
αντιμετωπίζουν μεγάλο παγκόσμιο ανταγωνισμό έτσι και οι κοινότητες πρέπει να εργαστούν
σκληρότερα από ποτέ για να διαδώσουν τα πλεονεκτήματά τους και να εξηγήσουν πως έχουν
διατηρήσει ή βελτιώσει τη θέση τους ως υπέροχα μέρη για να ζήσει, να εργαστεί και να
οικοδομήσει μια δυναμική επιχείρηση. Το αποτελεσματικό μάρκετινγκ μοιράζεται αυτή την
ιστορία με τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ η προάσπιση χτίζει ένα νέο όραμα για την κοινωνία από
μέσα.

Διάγραμμα 1-6 – Δείκτες αξιολόγησης ευφυούς κοινότητας και οι μεταξύ τους σχέσεις

Οι παραπάνω δείκτες που προτείνει το ICF παρέχουν ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό
και την ανάπτυξη ευφυών κοινοτήτων. Από την επιλογή των δεικτών γίνεται σαφές ότι η δημιουργία
μιας ευφυούς κοινότητας δεν είναι μόνο θέμα ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά ενός συνθετότερου
συστήματος γνώσεων και καινοτομίας. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δεικτών δημιουργούν έναν
αέναο κύκλο θετικής αλλαγής. Οι ευρυζωνικές συνδέσεις τροφοδοτούν την ανάπτυξη του εργατικού
δυναμικού της γνώσης, αλλά και δημιουργούν τις βάσεις των ψηφιακών προγραμμάτων ένταξης. Και
τα δύο συμβάλλουν στην αύξηση του επιπέδου της καινοτομίας στην κοινότητα καθώς επίσης και την
αύξηση της ζήτησης για συνδεσιμότητα. Και τέλος, αυτό το κύμα της αλλαγής αποτελεί το βασικό
πλεονέκτημα που λανσάρουν οι Ευφυείς Κοινότητες για να προσελκύσουν το διεθνές ενδιαφέρον.
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Το ICF απονέμει κάθε χρόνο βραβεία για τις κορυφαίες 21 Έξυπνες (Smart21), τις 7 Ευφυείς (Top 7)
και τέλος την Ευφυέστερη Κοινότητα της χρονιάς (Intelligent Community of the Year). Οι νικήτριες
πόλεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1-4) και στον παγκόσμιο χάρτη (Διάγραμμα
1-7).
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Πίνακας 1-4 – Οι 7 κορυφαίες ευφυείς κοινότητες ανά έτος και ήπειρο. Με έντονα γράμματα απεικονίζεται
η ευφυέστερη κοινότητα της χρονιάς

Κεφάλαιο 1 – Επισκόπηση του Πεδίου

79

Διάγραμμα 1-7 – Οι κοινότητες που έχουν βραβευτεί ως 7 κορυφαίες ευφυείς κοινότητες (κόκκινο χρώμα)
και ως ευφυέστερη κοινότητα της χρονιάς (πράσινο)
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1.6.5. Smart City – European Smart Cities project
Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο στο οποίο συνεργάστηκαν οι παρακάτω ερευνητικοί
φορείς:


Centre of Regional Science at the Vienna University of Technology (επικεφαλής)



Department of Geography at University of Ljubljana



OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies at the Delft University of
Technology

Το έργο, το οποίο εκτελέστηκε το 2007, αποσκοπούσε στη διερεύνηση των λόγων για τους οποίους
οι μεσαίου μεγέθους πόλεις (πόλεις με πληθυσμό μέχρι 500.000 κατοίκους), οι οποίες έχουν να
αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις, φαίνεται να είναι λιγότερο καλά
εξοπλισμένες από αυτές από πλευράς κρίσιμης μάζας, πόρων και οργάνωσης της παραγωγικής τους
ικανότητας. Η βασική μέθοδος που επιλέγει ήταν αυτή της αξιολόγησης, της σύγκρισης δηλαδή των
χαρακτηριστικών τους με σκοπό τον εντοπισμό των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών των μεσαίου
μεγέθους πόλεων.
Το έργο αυτό χρησιμοποίησε τον όρο «Έξυπνη Πόλη (Smart City)» προκειμένου να οικοδομήσει το
μοντέλο σύγκρισης των πόλεων. Έτσι, πρότεινε ως βάση σύγκρισης ένα μοντέλο έξυπνης πόλης που
κάλυπτε όχι μόνο τις υπηρεσίες και υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά το σύνολο των
δραστηριοτήτων της πόλης. Το μοντέλο αυτό είχε έξι διαστάσεις:


Έξυπνη οικονομία (ανταγωνιστικότητα)



Έξυπνοι άνθρωποι (κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο)



Έξυπνη διακυβέρνηση (συμμετοχή)



Έξυπνη κινητικότητα (μεταφορές και ΤΠΕ)



Έξυπνο περιβάλλον (φυσικοί πόροι)



Έξυπνη διαβίωση (ποιότητα ζωής)

«Η Έξυπνη Πόλη είναι μια πόλη που έχει καλές επιδόσεις μακροπρόθεσμα σε αυτές τις έξι διαστάσεις
βασιζόμενη σε έναν «έξυπνο» συνδυασμό χαρισμάτων και δραστηριοτήτων αυτοκαθοριζόμενων,
ανεξάρτητων και ευαισθητοποιημένων πολιτών»90 (Διάγραμμα 1-8).

90

Smart cities - Ranking of European medium-sized cities. Centre of Regional Science, Vienna UT, October 2007.
Διαθέσιμο από http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf (Πρόσβαση στις 2/6/2011)
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Διάγραμμα 1-8 – Οι έξι διαστάσεις μιας έξυπνης πόλης

Καθεμιά από τις παραπάνω διαστάσεις περιέχει ένα αριθμό σχετικών δεικτών, οι οποίοι αποτελούν
ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά της έξυπνης πόλης (Διάγραμμα 1-9).

Διάγραμμα 1-9 – Χαρακτηριστικά και δείκτες μιας έξυπνης πόλης

Η ολιστική αντίληψη που εισήχθη από το ερευνητικό έργο “European Smart Cities” επηρέασε όλες τις
μετέπειτα προσπάθειες δημιουργίας έξυπνων πόλεων.
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1.6.6. Smart City - William J. Mitchell, Smart Cities group, ΜΙΤ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο William J. Mitchell, καθηγητής Αρχιτεκτονικής, Ψηφιακών Τεχνών και
Επιστημών στο MIT, αρχικά ως συγγραφέας του βιβλίου «City of Bits» και μετέπειτα άλλων σχετικών
βιβλίων και άρθρων, είχε σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο των Ψηφιακών / Έξυπνων
/ Ευφυών Πόλεων.
Σύμφωνα με το Mitchell «η ανάπτυξη των ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών δημιουργεί μια
ριζικά νέα λογική που διέπει τη σύνθεση και την κατανομή του χώρου διαβίωσης, του χώρου
εργασίας, και τις τοποθεσίες παροχής υπηρεσιών μέσα στον αστικό ιστό. Η ευθύνη των αρχιτεκτόνων
και των πολεοδόμων δεν είναι ούτε να αγκαλιάσουν αυτή τη νέα λογική άκριτα, ούτε να την αρνηθούν
πεισματικά. Είναι αντίθετα, να κατανοήσουν τις ευκαιρίες που αυτή η νέα λογική παρουσιάζει για την
εκ νέου ύφανση του αστικού ιστού, και έτσι να βρουν νέους τρόπους για την επίτευξη των αρχαϊκών
στόχων της δικαιοσύνης, της αειφορίας, και της απόλαυσης»91. Επίσης σημειώνει ότι «οι πόλεις μας
μετασχηματίζονται

με

γοργό

ρυθμό

σε

τεχνητά

οικοσυστήματα

των

διασυνδεόμενων,

αλληλεξαρτώμενων έξυπνων ψηφιακών οργανισμών. Αυτή είναι η εντελώς νέα τεχνολογική
κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές προϊόντων στον εικοστό πρώτο
αιώνα»92.
Με στόχο να εξερευνήσει τις δυνατότητες που παρέχει αυτή η νέα κατάσταση ίδρυσε στο ΜΙΤ το
Εργαστήριο Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities Group). Το εργαστήριο επεδίωκε την αειφορία, την
καλύτερη ποιότητα ζωής και την κοινωνική δικαιοσύνη μέσω της τεχνολογικής και σχεδιαστικής
καινοτομίας.
Η πόλη αντιμετωπίζεται ως ένα σύστημα από συστήματα όπου διαφαίνεται η ευκαιρία εισαγωγής
ψηφιακών νευρικών συστημάτων, ευφυούς απόκρισης, και βελτιστοποίησης σε κάθε επίπεδο της
ολοκλήρωσης του συστήματος - από εκείνο των μεμονωμένων συσκευών και εξοπλισμού σε εκείνο
των κτιρίων, και τελικά σε εκείνο ολόκληρης της πόλης και των αστικών περιοχών. Επιπλέον, μέσω
της πολλαπλής επικοινωνίας μεταξύ των ψηφιακών νευρικών συστημάτων - για παράδειγμα των
συστημάτων κινητικότητας μιας πόλης και των ενεργειακών συστημάτων της - καθίσταται δυνατός ο
συντονισμός της λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων για να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση της
αποτελεσματικότητας και οφέλη βιωσιμότητας.
Το εργαστήριο των έξυπνων πόλεων υλοποίησε πλήθος ερευνητικών έργων σε τρείς περιοχές: 1)
Κινητικότητα (Mobility), 2) Δημόσιος χώρος (Public Space) και 3) Προτυποποίηση και Κατασκευή
(Prototyping & Fabrication). Με την πάροδο του χρόνου η έρευνα συνέκλινε στο σχεδιασμό και την
πιλοτική λειτουργία συστημάτων κινητικότητας κατά παραγγελία (mobility-on-demand systems). Τα
συστήματα αυτά παρέχουν σταθμούς εναπόθεσης ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων ή ποδηλάτων
91

Mitchell J.W. Designing the Digital City. In T. Ishida, K. Isbister (Eds.): Digital Cities, LNCS 1765, pp. 1-6, 2000.
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
92
Mitchell J.W. Smart City 2020 - Emerging technologies are poised to reshape our urban environments.
Metropolis Magazine. 20 Μαρτίου 2006. Διαθέσιμο από http://goo.gl/R51nU (Πρόσβαση στις 2/8/2012)
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διάσπαρτους σε κοντινές μεταξύ τους αποστάσεις σε όλη την πόλη. Όταν κάποιος θέλει να πάει
κάπου, απλά περπατάει μέχρι τον πλησιέστερο σταθμό, παίρνει ένα όχημα χρησιμοποιώντας μια
κάρτα, οδηγεί μέχρι τον πλησιέστερο σταθμό ως προς τον προορισμό του, και το αφήνει 93 . Τα
οχήματα που σχεδιάστηκαν για το σκοπό αυτό δε ρυπαίνουν, είναι συμπαγή και ενεργειακώς
αποδοτικά (Εικόνα 1-10

– Κάποια πρότυπα οχήματα που εξασφαλίζουν κινητικότητα κατά

παραγγελία).

Εικόνα 1-10 – Κάποια πρότυπα οχήματα που εξασφαλίζουν κινητικότητα κατά παραγγελία

Το χαρακτηριστικότερο όχημα που σχεδιάστηκε είναι αυτό που φέρει την ονομασία «Αυτοκίνητο της
Πόλης (CityCar)» (Εικόνα 1-11 – Μακέτα που απεικονίζει το Αυτοκίνητο της Πόλης (CityCar) στη Νέα
Υόρκη).

Εικόνα 1-11 – Μακέτα που απεικονίζει το Αυτοκίνητο της Πόλης (CityCar) στη Νέα Υόρκη

93

Mitchell, William J. et al. (June 2008) "Mobility on Demand: Future of Transportation in Cities."
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Ο Mitchell χρησιμοποιούσε στα κείμενά του και τους τρεις όρους – ψηφιακή, έξυπνη και ευφυής –
για να περιγράψει το μετασχηματισμό της σύγχρονης πόλης μέσω της ενσωμάτωσης στο δομικό και
αστικό περιβάλλον τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Έτσι δίνει των παρακάτω ορισμό για
την ευφυή πόλη:
«Η νέα ευφυΐα των πόλεων, έγκειται στον ολοένα και πιο αποτελεσματικό συνδυασμό των ψηφιακών
τηλεπικοινωνιακών δικτύων (τα νεύρα), με την πανταχού παρούσα ενσωματωμένη ευφυΐα (οι
εγκέφαλοι), αισθητήρες και ετικέτες (τα αισθητήρια όργανα), καθώς και λογισμικό (η γνώση και η
γνωστική ικανότητα). Ο συνδυασμός αυτός δεν είναι αποκομμένος από τα άλλα αστικά συστήματα, ή
συνδέεται με αυτά μόνο μέσω των ανθρώπινων διαμεσολαβητών. Υπάρχει ένας αυξανόμενος ιστός
από απευθείας συνδέσεις με τα μηχανικά και ηλεκτρικά συστήματα των κτιρίων, τις οικιακές
συσκευές, τα μηχανήματα παραγωγής, τις γραμμές παραγωγής, τα συστήματα μεταφορών, τα
ηλεκτρικά δίκτυα και άλλα δίκτυα παροχής ενέργειας, τα δίκτυα ύδρευσης και αποκομιδής
απορριμμάτων, τα συστήματα που παρέχουν την ασφάλεια και προστασία της ζωής, και τα συστήματα
διαχείρισης για οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να φανταστεί κανείς. Επιπλέον, οι
διασυνδέσεις μεταξύ αυτών των συστημάτων, τόσο οριζόντια όσο και κάθετα-αυξάνονται94».

94

Mitchell, W. (2007) “Intelligent cities” e-Journal on the Knowledge Society, p.5.
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1.6.7. Real Time City - SENSEable City Laboratory, ΜΙΤ
Πρόκειται για ένα ακόμη εργαστήριο του ΜΙΤ που διεξάγει έρευνα στο πεδίο των ψηφιακών πόλεων.
Με επικεφαλής τον Carlo Ratti διερευνά τις αλλαγές του δομημένου περιβάλλοντος μέσα από μια
διεπιστημονική προσέγγιση που ενσωματώνει τις αστικές επιστήμες (urban studies), την
εφαρμοσμένη μηχανική, το σχεδιασμό αλληλεπιδράσεων (interaction design), και τις κοινωνικές
επιστήμες. Προσπαθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της διάχυτης
(pervasive) και πανταχού παρούσας (ubiquitous) τεχνολογίες στην αστική ζωή; Ποιες θα είναι οι
επιπτώσεις της σε πραγματικό χρόνο ανατροφοδότησης που θα τεθεί σε ισχύ μεταξύ των ανθρώπων
και του δομημένου περιβάλλοντος; Τι είδους νέες δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα
θα μπορούσαν να προκύψουν και πως οι τρέχουσες υπηρεσίες και επιχειρήσεις θα επηρεαστούν και
να μετασχηματιστούν από τις επικείμενες μεγάλες αλλαγές;
Όπως επισημαίνουν ερευνητές του εργαστηρίου «Η αυξανόμενη δημοτικότητα των online
πλατφορμών που βασίζονται σε περιεχόμενο που δημιουργείται από το χρήστη δημιουργεί σταδιακά
ένα ψηφιακό κόσμο που αντικατοπτρίζει το φυσικό κόσμο. Σχεδόν για κάθε πόλη του κόσμου, μια
παράλληλη ψηφιακή έκδοση υπάρχει, εξαπλωμένη σε διάφορες πλατφόρμες και συστήματα. Τέτοιου
είδους «ψηφιακές πόλεις» είναι τόσο πλούσιες σε ποικιλία και περιεχόμενο όπως και οι φυσικές
ομόλογές τους. Επιπλέον, μεγάλο μέρος του περιεχομένου τους παράγεται ενεργά και ενημερώνονται
από κατοίκους, τουρίστες, και οργανισμούς, σε πολλές περιπτώσεις με έναν ρυθμό σχεδόν σε
πραγματικό χρόνο. Αυτή η δυναμική δημιουργεί ένα ιστορικά πρωτοφανές επίπεδο της έντασης της
εμπειρίας της ζωής στην πόλη. Με ένα κοινό έξυπνο τηλέφωνο (smartphone) ένας πολίτης μπορεί να
βρει και να επικοινωνήσει με άλλα άτομα, να μάθει για τα πλησιέστερες γεγονότα σε μια δεδομένη
χρονική στιγμή και έναν τόπο, να παράγει περιεχόμενο, να ζητήσει συμβουλές ή αναφέρει
προβλήματα μεταξύ των άλλων δυνατοτήτων του.»95
Αρχικά η έρευνα στο MIT SENSEable City Lab αφορούσε στην ανάλυση μεγάλου αριθμού δεδομένων
χρήσης ασύρματων δικτύων με σκοπό να παρουσιαστεί το πως οι ψηφιακές υποδομές αλλάζουν τα
πρότυπα χρήσης του χώρου. Οι έρευνες έδειξαν ότι παρόμοιου τύπου δεδομένα, τα οποία
συλλέγονται σε αρχεία καταγραφής και αναλύονται, θα μπορούσαν να ενημερώσουν τους σχεδιαστές
χώρων (space planners) για την αποτελεσματικότητα της χρήσης του χώρου, κάτι που αποδεικνύεται
από τα μοτίβα των θέσεων των χρηστών φορητών υπολογιστών ή τις τηλεφωνικές κλήσεις. Το
αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς ανοίγει νέες προοπτικές στην ανάλυση της δυναμική μιας πόλης και
στο σχεδιασμό και την εκπόνηση πρωτότυπων εργαλείων που έχουν άμεση σχέση με τους χρήστες
του χώρου ώστε αυτοί να κάνουν βέλτιστη χρήση του περιβάλλοντός τους. Αυτός ο τύπος του
συστήματος έχει μια αναλογία με τα συστήματα ελέγχου πραγματικού χρόνου. Κατά τις τελευταίες
δεκαετίες, συστήματα ελέγχου πραγματικού χρόνου έχουν αναπτυχθεί και ενσωματωθεί σε μία
ποικιλία εφαρμογών. Έχουν αυξήσει δραματικά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων μέσω της
95

Pereira, F. C., Vaccari, A., Giardin, F., Chiu, C., and Ratti, C. (2011). Crowdsensing in the web: analyzing the
citizen experience in the urban space. From Social Butterfly to Engaged Citizen: Urban Informatics, Social Media,
Ubiquitous Computing, and Mobile Technology to Support Citizen Engagement, 353-373. MIT Press
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εξοικονόμησης ενέργειας, την αυτοοργάνωση και την επισκευή, τη ρύθμιση της δυναμικής, την
αυξημένη αντοχή, και ανοχή σε διαταραχές.
Στη θεωρία πληροφοριακών συστημάτων ο όρος «σε πραγματικό χρόνο (real-time)» αναφέρεται σε
ένα σύστημα στο οποίο τα δεδομένα ανακτώνται και επεξεργάζονται μέσα σε ένα "πολύ μικρό"
χρονικό διάστημα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ένας αισθητήρας που επιστρέφει μία μέτρηση, η
οποία μπορεί να υποστεί επεξεργασία και να χρησιμοποιηθεί ώστε να προκληθεί μία δράση, μέσα σε
κλάσμα δευτερόλεπτου. Σε επίπεδο πόλης αυτό δεν είναι δυνατόν, αν λάβουμε υπόψη μας τον όγκο
της διακινούμενης πληροφορίας, αλλά ούτε και απαραίτητο. Κλειδί για την εξέταση των δεδομένων
σε πραγματικό χρόνο, στο πλαίσιο της πόλης, αποτελεί η υιοθέτηση ενός ορισμού για τον όρο που
είναι κάπως διαφορετικός από εκείνον που χρησιμοποιείται συνήθως. Έτσι σε επίπεδο πόλης, μια
διαδικασία πραγματικού χρόνου προϋποθέτει την ύπαρξη μιας προθεσμίας μέχρι την οποία μια
συγκεκριμένη πληροφορία μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμη σε ένα ανώτερο επίπεδο του συστήματος,
ενώ οι ίδια πληροφορία θα ήταν άχρηστη αν όχι ακόμα και καταστροφική μετά το πέρας της
προθεσμίας. Αν και η προθεσμία αναφέρεται σε μια διαδικασία, ο προσδιορισμός της σκοπιμότητας
τήρησης μιας προθεσμίας συνεπάγεται την ύπαρξη ενός αποστολής υψηλότερου επιπέδου. Ως εκ
τούτου καθώς αυτή η αποστολή είναι που καθορίζει τις παραμέτρους της προθεσμίας, ο ορισμός του
πραγματικού χρόνου δεν συνεπάγεται μια αυστηρή αναγκαιότητα μιας εκ των προτέρων ταχύτητας
μετάδοσης και επεξεργασίας των δεδομένων. Αντ' αυτού, εφιστά την προσοχή περισσότερο στον
προσδιορισμό των εύλογων προθεσμιών για συγκεκριμένες αποστολές που πρέπει να επιτευχθούν.
Αυτό με τη σειρά του συνάδει με εφαρμογές στο πλαίσιο της πόλης και τη χρήση των δεδομένων από
ανθρώπους που κινούνται και δρουν σε μια πόλη προκειμένου να επιτύχουν τους διάφορους
σκοπούς και στόχους τους96.
Η θεώρηση της πόλης ως ένα σύστημα ελέγχου πραγματικού χρόνου αποτελεί τον πυρήνα της
έρευνας που διεξάγεται στο SENSEable City Laboratory. Έτσι χρησιμοποιείται κατά κόρον ο όρος
«Πόλη σε Πραγματικό Χρόνο (Real-Time City)» για να αποδώσει τη νέα προσέγγιση στη μελέτη του
δομημένου περιβάλλοντος που απορρέει από την αυξανόμενη εγκατάσταση αισθητήρων και τη
χρήση κινητών ηλεκτρονικών συσκευών. Η νέα αυτή προσέγγιση είναι αναγκαία, καθώς ο τρόπος με
τον οποίο περιγράφουμε και κατανοούμε τις πόλεις αλλάζει ριζικά, μαζί με τα εργαλεία που
χρησιμοποιούμε για να τις σχεδιάσουμε και να επηρεάσουμε την φυσική δομή τους.
Κατ’ αναλογία της Wikipedia που είναι μια εγκυκλοπαίδεια που δημιουργείται από τους χρήστες της,
χρησιμοποιείται ο όρος WikiCity97,98 για να περιγράψει μια πόλη στην οποία η εικόνα που έχουμε γι’
αυτή προκύπτει κυρίως από τις δραστηριότητες των πολιτών της. Το έργο WikiCity στόχευε στη
χαρτογράφηση της δυναμικής μιας πόλης σε πραγματικό χρόνο, μέσω της δημιουργία μιας
96

Kloeckl, K., Senn, O., Di Lorenzo, G., and Ratti, C. (2011). LIVE Singapore!- An urban platform for real-time data
to program the city. Computers in Urban Planning and Urban Management, CUPUM 2011.
97
Ratti, C., Calabrese, F., and Kloeckl, K. (2007). WikiCity: Connecting the Tangible And the Virtual Realm of a City.
GeoInformatics, 10(8), 42-45.
98
Calabrese, F., Kloeckl, K., and Ratti, C. (2007). WikiCity: real-time location-sensitive tools for the city.
Conference on Communities and Technologies - Digital cities, 1-5.
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πλατφόρμας για την αποθήκευση και ανταλλαγή δεδομένων με χωρικό και χρονικό προσδιορισμό, τα
οποία θα είναι διαθέσιμα στους χρήστες δια μέσου κινητών συσκευών, διεπαφών web και διεπαφών
ενσωματωμένων σε φυσικά αντικείμενα (Διάγραμμα 1-10). Αυτή η πλατφόρμα επιτρέπει στους
ανθρώπους να γίνουν ευφυείς κατανεμημένοι ενεργοποιητές, οι οποίοι επιδιώκουν το ατομικό τους
συμφέρον, σε συνεργασία αλλά και ανταγωνισμό με τους άλλους, έτσι ώστε να καταστούν οι ίδιοι
κύριοι παράγοντες στη βελτίωση της απόδοσης πόλεων. Η χαρτογράφηση επομένως δεν περιορίζεται
στην αναπαράσταση της πόλης, αλλά γίνεται άμεσα ένα εργαλείο για τους κατοίκους, έτσι ώστε αυτοί
να λάβουν τις αποφάσεις τους και να δράσουν ανάλογα βασισμένοι στην καλύτερη πληροφόρηση,
κάτι που οδηγεί σε μια συνολικά αυξημένη αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα κατά την
αξιοποίηση του περιβάλλοντος της πόλης. Το έργο αυτό στη συνέχεια εφαρμόστηκε σε πολλές πόλεις
με διαφορετικά πλαίσια (π.χ. εκδηλώσεις στη Ρώμη, μεταφορές στη Λισαβόνα, αντιμετώπιση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο Άμστερνταμ).

Διάγραμμα 1-10 – Η βασική ιδέα του έργου WikiCity
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Ειδικότερα, στη Ρώμη έκτος από την εφαρμοσμένη έρευνα για τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων
των αισθητήρων, ο στόχος ήταν να παρατηρηθεί η αντίδραση των πολιτών στην πληροφόρηση σε
πραγματικό χρόνο (Εικόνα 1-12). Για παράδειγμα, θα μπορούσε να μετρηθεί το εάν η WikiCity θα
μπορούσε να οδηγήσει περισσότερα άτομα να προσπαθούν να βρεθούν στο ίδιο μέρος την ίδια
στιγμή ή σε περισσότερα διαφορετικά μέρη σε διαφορετικούς χρόνους; Ο σχεδιασμός ενός εργαλείου
για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου ερωτήματος απαιτεί την εξέταση του αν και πως ο χάρτης που
ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο είναι σε θέση να επικοινωνήσει διαφορετικές και
διαφοροποιημένες ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιούνται πληροφορίες, σε χρήστες που
βρίσκονται σε διαφορετικές συνθήκες και το πως οι αποφάσεις των ανθρώπων, οι οποίες ελήφθησαν
με βάση την πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο , ανατροφοδοτούνται πίσω στο σύστημα. 99

Εικόνα 1-12 – Η προσέγγιση WikiCity στη Ρώμη (Real Time Rome)

Ένα γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη μέχρι τώρα ερευνητική εργασία συνοψίζεται από τους
Carlo Ratti, Διευθυντή του Εργαστηρίου και Anthony Townsend, Διευθυντή Έρευνας στο Institute for
the Future, σε κοινό άρθρο τους σε αφιέρωμα του περιοδικού Scientific American για τις έξυπνες
πόλεις «Πραγματικά έξυπνες πόλεις θα προκύψουν καθώς κάτοικοι και οι πολλές ηλεκτρονικές
συσκευές τους, λειτουργούν ως αισθητήρες της καθημερινής ζωής σε πραγματικό χρόνο. Η δικτύωση
των πανταχού παρόντων αισθητήρων και σύνδεσή τους με τις βάσεις δεδομένων της τοπικής
διακυβέρνησης μπορεί να βελτιώσει την ευρηματικότητα, την αποτελεσματικότητα και τις υπηρεσίες

99

Rojas, F., Calabrese, F., DalFiore, F., Krishnan, S., and Ratti, C. (2007). Real Time Rome. Holcim Forum 2007 Urban Trans Formation, 123-130.
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μιας πόλης. Αντί να επικεντρώνονται στην εγκατάσταση και τον έλεγχο των δικτυακών υποδομών,
τοπική διακυβέρνηση, εταιρείες τεχνολογίας και οι σύμβουλοι τους σε πολεοδομικά θέματα μπορούν
να αξιοποιήσουν μια περισσότερο από τα κάτω (ground-up) προσέγγιση για τη δημιουργία ακόμη πιο
έξυπνων πόλεων στις οποίες οι άνθρωποι γίνονται οι φορείς της αλλαγής. Με την κατάλληλη δομές
τεχνικής υποστήριξης ο πληθυσμός μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα όπως η χρήση ενέργειας, η
κυκλοφοριακή συμφόρηση, η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση πιο αποτελεσματικά από ό,
τι υπαγορεύει η κεντρική διοίκηση. Και οι κάτοικοι των ενσύρματων πόλεων (wired cities) μπορούν να
χρησιμοποιήσουν την κατανεμημένη ευφυΐα τους για να πλάσουν νέες κοινοτικές δραστηριότητες,
καθώς και ένα νέο είδος ακτιβισμού των πολιτών»100.

100

Ratti, C. and Townsend, A. (2011). The Social Nexus. Scientific American September 2011, (p 42-48)
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1.7. Εταιρικές προσεγγίσεις
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι προσεγγίσεις των σημαντικότερων εταιριών ΤΠΕ πάνω στο
θέμα των ψηφιακών / έξυπνων / ευφυών πόλεων. Οι εταιρίες αυτές αναγνωρίζοντας τη διεθνή
απήχηση που είχε το κίνημα για ψηφιακές / έξυπνες / ευφυείς πόλεις, διεξήγαγαν έρευνα και
παρουσίασαν λύσεις στο πεδίο αυτό. Ξεχωρίζουν οι πρωτοβουλίες των εταιριών Cisco και ΙΒΜ, οι
οποίες εφαρμόζονται ήδη σε πιλοτικό επίπεδο σε πολλές πόλεις. Επίσης, σημαντική είναι η συμβολή
των εταιριών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνολογικής φύσεως καθώς μέσα από τη μελέτη
αντίστοιχων πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο, προτείνουν πλαίσια και
πλατφόρμες δημιουργίας τους.

1.7.1. Smart+Connected Communities– CISCO101
Τον Φεβρουάριο 2009, η εταιρεία Cisco ανακοίνωσε την πρωτοβουλία της για την ευφυή
αστικοποίηση (Intelligent Urbanisation Initiative) με στόχο να βοηθήσει τις πόλεις σε όλο τον κόσμο
να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως τέταρτο δίκτυο βασικών υποδομών-υπηρεσιών (utility) για
ολοκληρωμένη διαχείριση της πόλης, καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες και οικονομική
ανάπτυξη. Συγκεντρώνοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών από την εταιρεία και
στρατηγικούς εταίρους της, η πρωτοβουλία εστιάζεται αρχικά σε ευφυείς και βιώσιμες λύσεις για τη
δημόσια ασφάλεια, τις μεταφορές, τα έξυπνα κτίρια, την ενέργεια, την υγειονομική περίθαλψη και
την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, αρχικά, υπογράφηκαν μνημόνια συνεργασίας με τις
παρακάτω πόλεις:


Bangalore, με εστίαση στους τομείς της ασφάλειας, της υγείας και της ενέργειας.



Άμστερνταμ, με εστίαση στην εργασία και την ποιότητα ζωής



Σεούλ, με εστίαση στην κινητικότητα



Σαν Φρανσίσκο, με εστίαση στην κινητικότητα και την παρακολούθηση του οικολογικού
αποτυπώματος



Λισσαβώνα με εστίαση στην ενέργεια



Μπέρμινχαμ, με εστίαση στη βιώσιμη κατοικία με χρήση ΤΠΕ



Αμβούργο, με εστίαση στην ευφυή διαχείριση της κυκλοφορίας



Μαδρίτη, με εστίαση στο βιώσιμο αστικό σχεδιασμό

Η Cisco εισήγαγε τον όρο «Έξυπνες + Συνδεδεμένες Κοινότητες (Smart+Connected Communities)»
για να περιγράψει τις κοινότητες που χρησιμοποιούν ευφυείς δυνατότητες δικτύωσης για να
συνυφάνουν τους ανθρώπους, τις υπηρεσίες, τα πλεονεκτήματα της κοινότητας, καθώς και τις
πληροφορίες σε μια ενιαία διάχυτη λύση. Οι κοινότητες αυτές αναγνωρίζουν τον ουσιαστικό ρόλο
του δικτύου ως την πλατφόρμα που θα βοηθήσει τη μετατροπή των φυσικών κοινοτήτων σε
συνδεδεμένες κοινότητες. Ενσωματώνουν επίσης έναν νέο τρόπο σκέψης για το πως οι κοινότητες

101

Smart+Connected Communities Institute: http://goo.gl/vbNwz (Προσβαση στις 6/8/2012)
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σχεδιάζονται, οικοδομούνται, διαχειρίζονται και αναπλάθονται προκειμένου να πετύχουν κοινωνική,
οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
H Cisco δημιούργησε ένα αρχικό σχέδιο (blueprint) για τη δημιουργία Έξυπνων και Συνδεδεμένων
κοινοτήτων102, το οποίο εμπλουτίζει συνεχώς, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της με τις πόλεις που
συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, με νέες καλές πρακτικές και μεθοδολογίες, έτσι ώστε να αποτελέσει
ένα σημείο αναφοράς για άλλες πόλεις (Διάγραμμα 1-11). Τα δομικά στοιχεία του σχεδίου αυτού
είναι η εργασία, η κινητικότητα, τα κτίρια, η ενέργεια και οι βιώσιμες κοινωνικοοικονομικές
υπηρεσίες, ενώ αναπτύσσονται λύσεις που στοχεύουν τα ακόλουθα πεδία:


Αύξηση της αποδοτικότητας της ροής της κυκλοφορίας



Αύξηση της αποδοτικότητας, της προσφοράς υπηρεσιών και της διαχείρισης των μέσων
μαζικής μεταφοράς



Δημιουργία βιώσιμων μοντέλων ακίνητης περιουσίας που ενσωματώνουν την ενεργειακή
απόδοση και τα νέα μοντέλα για το περιβάλλον εργασίας



Καθιέρωση νέων κατανεμημένων μοντέλων παροχής των υπηρεσιών της πόλης στους
κατοίκους της



Δημιουργία νέων υπηρεσιών ώστε οι κάτοικοι να αυτοδιαχειρίζονται το αποτύπωμα του
άνθρακα

Διάγραμμα 1-11 – Το σχέδιο της CISCO για το μετασχηματισμό της πόλης (πηγή CISCO 2010)

102

Nicola Villa & Shane Mitchell. (2010). Connecting Cities - Achieving Sustainability Through Innovation. Cisco
White Paper.
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1.7.2. Smarter Planet Initiative – IBM103
Η IBM ορίζει ως πιο έξυπνη πόλη (smarter city) αυτή που κάνει τη βέλτιστη χρήση όλων των
διαθέσιμων πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση και τον έλεγχο των λειτουργιών της, όπως
επίσης και για τη βελτιστοποίηση χρήσης των πόρων της104.
Η ΙΒΜ ανακοίνωσε το πρόγραμμα πιο έξυπνες πόλεις (Smarter Cities) στα τέλη του 2009 ως μέρος της
πρωτοβουλίας της εταιρείας για έναν πιο έξυπνο πλανήτη (Smarter Planet). Το πρόγραμμα
δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στις πόλεις και
μητροπολιτικές περιοχές με την ενεργοποίηση νέων προσεγγίσεων σκέψης και δράσης στο αστικό
οικοσύστημα. Φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις της αστικοποίησης σε ολόκληρο τον
κόσμο, καθώς, για πρώτη φορά στην ιστορία, το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού
κατοικεί σήμερα στις πόλεις. Η πρωτοβουλία της ΙΒΜ εστιάζεται σε επτά τομείς: Εκπαίδευση, υγεία,
ασφάλεια, μεταφορές, διαχείριση του νερού, ενέργεια και δημόσια διακυβέρνηση. Σε κάθε τομέα η
εταιρεία προτείνει στρατηγικές, καλές πρακτικές, τεχνολογίες και εφαρμογές. Η προσέγγιση είναι
ολοκληρωμένη, καθώς τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται μόνο σε επίπεδο τεχνολογίας, αλλά και
πρακτικών διαχείρισης και θεσμικών ρυθμίσεων.
Η ΙΒΜ ξεκινά από τη διαπίστωση ότι οι πόλεις βασίζονται σε μια σειρά από διαφορετικά συστήματα
- υποδομές, δίκτυα και περιβάλλοντα - κεντρικής σημασίας για τη λειτουργία και την ανάπτυξη τους.
Αναφέρει δε τα παρακάτω επτά ως θεμελιώδη συστήματα μιας πόλης: υπηρεσίες τις πόλης, πολίτες,
επιχειρήσεις, μεταφορές, επικοινωνία, νερό και ενέργεια. Η αποτελεσματικότητα και η
αποδοτικότητα των συστημάτων αυτών καθορίζουν το πως μια πόλη λειτουργεί και πόσο επιτυχής
είναι στην εκπλήρωση των στόχων της. Αυτά τα θεμελιώδη συστήματα είναι διασυνδεμένα και πρέπει
να αντιμετωπίζονται ως τέτοια. Η κατανόηση ενός συστήματος και η βελτίωση της λειτουργίας του
σημαίνει ότι οι πόλεις πρέπει να κατανοήσουν την ευρύτερη εικόνα και πως τα διάφορα συστήματα
συνδέονται μεταξύ τους. Έτσι, μια πιο έξυπνη πόλη είναι αυτή που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για
το μετασχηματισμό των θεμελιωδών συστημάτων της και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των σε
μεγάλο βαθμό πεπερασμένων πόρων της. Κάθε ένα από τα συστήματα αυτά μπορεί να γίνει πιο
έξυπνο μέσω της ψηφιοποίηση των επιμέρους υποσυστημάτων του κάτι που επιτρέπει την πιο
τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων105.
Το «Μοντέλο για μια πιο Έξυπνη Πόλη» 106 που προτείνει η ΙΒΜ, και παρουσιάζεται στο επόμενο
σχήμα, περιέχει τρεις κύριες περιοχές, καθεμία από τις οποίες μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη
μια πρωτοβουλίας για μια πιο έξυπνη πόλη. Η θεώρηση δε και των τριών εξασφαλίζει τη μέγιστη
δυνατή επιτυχία.

103

ΙΒΜ Smarter Cities: http://goo.gl/JacQa (Πρόσβαση στις 6/8/2012)
ΙΒΜ: A Foundation for Understanding IBM Smarter Cities. 2011. Smarter Cities Series
105
IBM Institute for Business Value. A vision of smarter cities. 2009.
106
ΙΒΜ: The modern city – From vision to reality (σελ. 5-6). 2011. Part of a series of papers on IBM Smarter Cities
104
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Στον πυρήνα υπάρχει το Ενιαίο Όραμα (Unifying Vision), γιατί η επιτυχία θα έρθει μόνο μέσω της
εμπλοκής με των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στην πόλη. Η δημιουργία αυτού του οράματος
απαιτεί σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά μιας πόλης όπως επίσης και στην εμπλοκή πολιτών,
κοινότητας και επιχειρήσεων, αλλά και αδιάκοπη δημοσιότητα ώστε να δοθεί η απαραίτητη ώθηση.
Απαιτούνται επίσης μηχανισμοί που εξασφαλίζουν την κατανόηση των δεδομένων και την εξαγωγή
ευφυΐας από αυτά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τεκμηρίωση του όλου εγχειρήματος. Γύρω από την
εξωτερική πλευρά υπάρχει ένα κοινό σύνολο από συστατικά στοιχεία μιας πόλης με μια σύντομη
περιγραφή τι είναι επιτυχία για καθένα από αυτά. Οι τεχνολογικές λύσεις για μια πιο έξυπνη πόλη
μπορεί να περιλαμβάνουν την εγκατάσταση τόσο εφαρμογών όσο και εξοπλισμού. Για παράδειγμα,
συστήματα τηλεϊατρικής για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για την υγεία των ευάλωτων
ατόμων ή έξυπνα δίκτυα για την πιο αποτελεσματική διαχείριση της παροχής ηλεκτρισμού. Υπάρχει
επίσης μια κεντρική ενότητα η οποία συνδέει τις τεχνολογικές λύσεις με το όραμα που βρίσκεται στο
κέντρο (Διάγραμμα 1-12).

Διάγραμμα 1-12 – Το μοντέλο της IBM για τη δημιουργία μιας πιο Έξυπνης Πόλης (Πηγή ΙΒΜ)

Η προσέγγιση της IBM για τις πιο έξυπνες πόλεις είναι σε ευθεία γραμμή με τις έννοιες μετρήσιμος
(instrumented), διασυνδεμένος (interconnected) και ευφυής (intelligent) της πρωτοβουλίας για έναν
πιο Έξυπνο Πλανήτη όπως παρουσιάζεται στο επόμενο διάγραμμα (Διάγραμμα 1-13).
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Διάγραμμα 1-13 – Διαδικασία μέσω της οποίας ένα σύστημα γίνεται πιο έξυπνο (Πηγή ΙΒΜ)

Οι πιο έξυπνες πόλεις κάνουν τα συστήματά τους μετρήσιμα, διασυνδεδεμένα και ευφυή. Οι
έννοιες αυτές εμπλουτίζονται προκειμένου να ταιριάζουν στις ανάγκες τις πόλης:


Μετρήσιμα (Instrumented) – Συστήματα που βασίζονται σε αισθητήρες δίνουν τη
δυνατότητα παρατήρησης του πραγματικού κόσμου των μεταφορών, των επιχειρήσεων
κοινής ωφέλειας, του νερού και των κτιρίων, παρέχοντας νέες σε πραγματικό χρόνο πηγές
των δεδομένων που είτε δεν ήταν διαθέσιμα στο παρελθόν ή η συλλογή τους ήταν
απαγορευτική από άποψη κόστους.



Διασυνδεδεμένα (Interconnected) – Η διασύνδεση αντικειμένων, ανθρώπων και
συστημάτων κάνει δυνατή την επικοινωνία και συνεργασία τους στο επίπεδο της πόλης,
ανοίγοντας νέους δρόμους για τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών. Κατάλληλο
λογισμικό αξιοποιεί αυτή τη διασύνδεση, προκειμένου να εξάγει από το σύνολο των
δεδομένων που συλλέγονται γεγονότα τα οποία είναι κρίσιμα για τη λειτουργία της πόλης.



Ευφυή (Intelligent) – Μαθηματικοί αλγόριθμοί και εργαλεία στατιστικής μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων, τα οποία είναι
εμπλουτισμένα λόγω της διασύνδεσης των συστημάτων, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση
των όσων διαδραματίζονται στην πόλη. Πρόβλεψη αποτελεσμάτων, διαμόρφωση σεναρίων,
και προσομοιώσεις είναι κάποια από τα εργαλεία που έχουν οι πόλεις στη διάθεσή τους ώστε
να διαχειριστούν πιθανούς κινδύνους και να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Αν κάποιος εφαρμόσει τις παραπάνω έννοιες για να δημιουργήσει λύσεις για έξυπνες πόλεις θα
διαπιστώσει ότι διάφορες εφαρμογές, προϊόντα λογισμικού και πλατφόρμες παίζουν πολύ σημαντικό
ρόλο. Η ΙΒΜ δημιούργησε το παρακάτω διάγραμμα 107 για να παρουσιάσει τις υπηρεσίες που
μπορούν να βοηθήσουν στη λειτουργία των επιμέρους τομέων αλλά και της πόλης συνολικά
(Διάγραμμα 1-14). Το διάγραμμα αυτό απεικονίζει τα διάφορα δομικά στοιχεία που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία λύσεων έξυπνων πόλεων κατανεμημένα στα τρία επίπεδα
(μετρήσεων, διασύνδεσης και ευφυΐας) που παρουσιάστηκαν παραπάνω.

107

ΙΒΜ: A Foundation for Understanding IBM Smarter Cities. 2011. Smarter Cities Series
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Διάγραμμα 1-14 – Διάγραμμα απεικόνισης των δομικών στοιχείων της πιο έξυπνης πόλης (Πηγή ΙΒΜ)

Το επίπεδο των μετρήσεων (το χαμηλότερο επίπεδο στο παραπάνω διάγραμμα) περιλαμβάνει
διάφορες πηγές δεδομένων όπως αισθητήρες, μετρητές, κάμερες και μη δομημένα δεδομένα. Αυτές
οι πηγές δεδομένων μετρούν και ανατροφοδοτούν με δεδομένα τα συστήματα, για παράδειγμα τα
συστήματα τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού (SCADA) τα οποία παρακολουθούν και ελέγχουν
συγκεκριμένες λειτουργίες. Τα προϊόντα και οι συσκευές αυτού του επιπέδου παρέχονται από
διάφορες εταιρείες οι οποίες ειδικεύονται στην περιοχή αυτή, ενώ συναντάμε δραστηριότητες όπως
τη μέτρηση της ποιότητας του νερού, τη συλλογή των ενδείξεων των ηλεκτρικών μετρητών ενός
δικτύου, την παροχή μετρήσεων για τον προσδιορισμό της ενέργειας που καταναλώνει ένα κτίριο.
Πτυχές αυτών των δεδομένων μπορούν να ανιχνευθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία
συμβάντων (events) και ειδοποιήσεων (alerts) το οποία με τη σειρά τους μπορούν να δημοσιευτούν
στα ανώτερα επίπεδα μέσω του enterprise service bus (ESB).
Το επίπεδο της διασύνδεσης (το μεσαίο επίπεδο στο παραπάνω διάγραμμα) προσθέτει υπηρεσίες
συμβάντων, οι οποίες μετατρέπουν τις διάφορες εισροές (όπως αυτές προσδιορίστηκαν στο επίπεδο
μέτρησης) σε συμβάντα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να συνδυαστούν
με πληροφορίες σχετικές με άλλα γεγονότα που συμβαίνουν είτε στην πόλη είτε σε κάποιους τομείς
της για να δημιουργηθεί μια πλούσια πηγή δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
τεκμηρίωση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
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Το επίπεδο της ευφυΐας (το ανώτερο επίπεδο στο παραπάνω διάγραμμα) επεξεργάζεται τα σχετικά
με την πόλη δεδομένα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για την αναγνώριση συμβάντων σχετικά με την πόλη
τα οποία πρέπει να αναλυθούν ή χρήζουν αντιμετώπισης. Ένα μοντέλο που βασίζεται σε μια
υπηρεσιοστραφή αρχιτεκτονική (service-oriented architecture (SOA)), μαζί με τις υπάρχουσες
εφαρμογές και τα συστήματα διαχείρισης, χρησιμοποιείται για το μετασχηματισμό δεδομένων και
την ανάλυσή τους. Στατιστική ανάλυση μαζί με επιπλέον σχετικά δεδομένα (όπως π.χ. ο καιρός)
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή περαιτέρω εμβάθυνσης. Αυτό το επίπεδο
περιλαμβάνει δυνατότητες αλληλεπίδρασης με χρήστες ή ομάδες, όπου τα δεδομένα και οι
πληροφορίες που εμφανίζονται με τη χρήση διαφόρων τύπων διεπαφής χρήστη (user interfaces),
όπως εποπτικοί πίνακες (dashboards). Η πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία και τις πληροφορίες που
εμπεριέχουν μια μορφή ευφυΐας μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι χρήστες είναι σε θέση να αναλάβουν
δράση και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Η ΙΒΜ υλοποιεί μια σειρά από δράσεις δημιουργίας έξυπνων πόλεων σε όλο τον κόσμο, κυρίως μέσω
της πρωτοβουλίας «Smarter Cities Challenge108», που ανακοίνωσε το 2010 και η οποία περιλαμβάνει
παροχή υπηρεσιών σε 100 πόλεις, σε ένα διάστημα τριών χρόνων (Διάγραμμα 1-15).

Διάγραμμα 1-15 – Οι πόλεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία της IBM “Smarter Cities Challenge”

108

IBM Smarter Cities Challenge: http://smartercitieschallenge.org/ (Πρόσβαση στις 2/8/2012)
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1.7.3. Microsoft
Η Microsoft ξεκινάει με τη διαπίστωση ότι οι πόλεις αφενός μεν είναι το κομβικό σημείο για την
τοπική οικονομική ανάπτυξη, αφετέρου δε οι περισσότερες από αυτές βιώνουν μια απότομη αύξηση
του πληθυσμού τους, καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι μετακινούνται στις πόλεις. Ως εκ
τούτου, υπάρχει μια αδήριτη ανάγκη να καταστούν οι πόλεις πιο έξυπνες: πόροι όπως το νερό, ο
χώρος, η ενέργεια και ο καθαρός αέρας είναι ανεπαρκή και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Οι ΤΠΕ αποτελούν τον καταλύτη που θα βοηθήσει τις πόλεις να
μετασχηματιστούν σε έξυπνες πόλεις. Οι πόλεις και οι μητροπολιτικές περιοχές μπορούν να
αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ για τη διαχείριση της συμφόρησης στα αστικά κέντρα, τη μεγιστοποίηση της
ενεργειακής απόδοσης, την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, την κατανομή των πόρων βάσει
στοιχείων που αποκτούνται σε πραγματικό χρόνο, και την εκπαίδευση των πολιτών μέσω της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα, οι αρχές της πόλης μπορούν να δημιουργήσουν πιο
κατοικήσιμες (livable) και οικονομικά βιώσιμες κοινότητες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που
εξυπηρετούν109.
Η Microsoft το 2005 ανακοίνωσε την πρωτοβουλία της για Ψηφιακές Πόλεις (Digital Cities Initiative)
στα πλαίσια της παγκόσμιας στρατηγικής της για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σύμφωνα με την
εταιρία «Η Ψηφιακή Πόλη είναι ένα προηγμένο μοντέλο επικοινωνίας το οποίο επιτρέπει σε κάθε
πολίτη, μέσω ενός δικτύου υψηλής ταχύτητας και τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής όπως κινητό
τηλέφωνο, υπολογιστής, PDA ή τηλεόραση, να ζητήσει μια υπηρεσία από τις τοπικές αρχές, όπως για
παράδειγμα ένα πιστοποιητικό διαμονής ή ένα ραντεβού στο γιατρό, να πληρώσει φόρους, να
ψωνίσει ή να βρει τοπικές πληροφορίες κάθε είδους110».
Στη συνέχεια η Microsoft συνεργάστηκε με την πόλη Μπέρμιγχαμ για την ανάπτυξη πιλοτικών
εφαρμογών (proof of concept) για έξυπνες πόλεις και για την ανάδειξη του Μπέρμιγχαμ ως την πρώτη
βρετανική «Έξυπνη Πόλη». Το proof of concept της Microsoft εστιάζεται σε τρεις τομείς: Στον
τουρισμό, τις μετακινήσεις και την ασφάλεια. Η αρχική του επίδειξη αφορούσε στον τομέα των
αστικών μετακινήσεων και η πιλοτική πλατφόρμα έδειχνε πως μπορούν οι κάτοικοι, με τη χρήση
κινητών συσκευών (PDAs και κινητών τηλεφώνων) και πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, να
συνδυάσουν διαφορετικά μέσα μετακίνησης και πληροφορίες για την κατάσταση της κυκλοφορίας
στην πόλη ώστε να σχεδιάσουν τη μετακίνησή τους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Το 2007 η εταιρία ανακοίνωνε το Συνδεδεμένο Πλαίσιο Διακυβέρνησης (Connected Government
Framework ή CGF111). Πρόκειται για ένα σύνολο εννοιών, κατευθυντήριων γραμμών και άλλων μέσων
για την παροχή λύσεων συνδεδεμένης διακυβέρνησης, οι οποίες επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να
έχουν καλύτερη επαφή με τους πολίτες τους, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων

109

Microsoft - Connected Government Framework white paper. 2011. Διαθέσιμο από http://goo.gl/wa9n9
(Πρόσβαση στις 2-9-2012)
110
Microsoft - Digital Cities Accelerator. 2005. http://goo.gl/HqvfB (Πρόσβαση στις 24-2-2012)
111
Microsoft Connected Government Framework http://goo.gl/9xSSd (Πρόσβαση στις 2-9-2012)
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της κυβέρνησης, καθώς και αυξήσουν τη διορατικότητα και λογοδοσία τους. Το πλαίσιο μπορεί να
εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της διακυβέρνησης είτε πρόκειται για μια κεντρική
κυβέρνηση, περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική κυβέρνηση. Το CGF βασίζεται στη διαλειτουργικότητα
και τα πρότυπα που είναι ενσωματωμένα στα προϊόντα της Microsoft για να βοηθήσει τις
κυβερνήσεις να είναι πιο ανοικτές και διαφανής και να τους παράσχει μια πλατφόρμα για την
καλύτερη εξυπηρέτηση και τη συμμετοχή των πολιτών, και τον εκσυγχρονισμό της διακυβέρνησης
ώστε να είναι πιο αποδοτική και αποτελεσματική. Το πλαίσιο αποτελείται από 4 επίπεδα:
Επίπεδο 1: Αποτελέσματα και προσδοκίες της διακυβέρνησης – καίριες πολιτικές επιδιώξεις και
στόχοι όπως:


Βελτίωση των υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής



Οικονομική ευημερία και τη βιωσιμότητα



Ασφαλείς και υγιείς κοινότητες

Επίπεδο 2: Υπηρεσίες διακυβέρνησης - οι άνθρωποι και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την
υλοποίηση των υπηρεσιών οι οποίες μπορεί να είναι εξυπηρέτηση πολιτών, πολιτική,
προγραμματισμός, ή διαχείριση πόρων.
Επίπεδο 3: Περιοχές Λύσεων – λύσεις της Microsoft ή συνεργατών της που θα παίξουν έναν ιδιαίτερο
ρόλο σε:


Παροχή υπηρεσιών



Εκσυγχρονισμό χώρο εργασίας



Διορατικότητα και Λογοδοσία



Παροχή λύσεων μέσω συνεργατών

Επίπεδο 4: Υποδομές ΤΠΕ – η σουίτα προϊόντων της Microsoft (Microsoft Office, Windows Server,
Windows Azure στο cloud, κλπ.) που υποστηρίζει λύσεις διακυβέρνησης όπως:


Βασική υποδομή



Επιχειρησιακή παραγωγικότητα



Πλατφόρμα εφαρμογών

Τα παραπάνω τέσσερα επίπεδα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ευθυγραμμίζονται με την επιχειρησιακή
και τεχνολογική αρχιτεκτονική της εκάστοτε κυβερνητικής υπηρεσίας. Το 1ο είναι το υψηλότερο
επίπεδο ενώ το 4ο το χαμηλότερο. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται σε λεπτομέρεια η
αρχιτεκτονική του CGF (Διάγραμμα 1-16).
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Διάγραμμα 1-16 – Η αρχιτεκτονική του Συνδεδεμένου Πλαισίου Διακυβέρνησης (πηγή Microsoft)

Η Microsoft έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την εταιρία Living PlanIT SA που παρέχει
τεχνολογικές λύσεις στο πεδίο των έξυπνων πόλεων. Η συνεργασία αυτή αφορά στην ενσωμάτωση
του Συνδεδεμένου Πλαισίου Διακυβέρνησης της Microsoft στο Αστικό Λειτουργικό Σύστημα (Urban
Operating System (UOS)) της Living PlanIT.
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1.7.4. Oracle
Η παροχή λύσεων για έξυπνες πόλεις αποτελεί μια στρατηγική επιλογή για εταιρία Oracle, η οποία
είναι γνωστή για τις εφαρμογές βάσεων δεδομένων που προσφέρει. Η Oracle αποσκοπεί στη
δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, αποτελεσματικής και διαφανούς πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών
για όλα τα προγράμματα που καλύπτουν όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις, τους
πολίτες, και τους δημοτικούς υπαλλήλους. Μιας πλατφόρμας με ενσωματωμένη νοημοσύνη ώστε να
να παρέχει διαφάνεια και λογοδοσία, και χαρτογράφηση των υφιστάμενων και απαιτούμενων
σημείων σύνδεσης μεταξύ επιχειρησιακών διαδικασιών και προγραμμάτων, η οποία να μπορεί να
υποστηρίξει τον μετασχηματισμό των καθημερινών πληροφοριών και συναλλαγών στις
προτεραιότητες των μελλοντικών εστιασμένων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων112 (Διάγραμμα
1-17).

Διάγραμμα 1-17 – Oracle: Μοντέλο πλατφόρμας έξυπνης πόλης (Πηγή Oracle)113

112
113

Oracle’s Solutions for Smart Cities: Delivering 21st Century Services. 2011. An Oracle white paper
Oracle Smart Cities Map: http://goo.gl/8E0Ul (πρόσβαση στις 2-2-2012)
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1.7.5. Siemens
Η εταιρία Siemens προσφέρει πληθώρα λύσεων για έξυπνες πόλεις, όπως ευφυείς λύσεις
κυκλοφορίας, ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια, διαχείριση λυμάτων, διαχείριση υδάτων, έξυπνα δίκτυα
ηλεκτρικής ενέργειας (smart grid), συστήματα ασφαλείας, λογισμικό και εξοπλισμός υγειονομικής
περίθαλψης, κλπ., οι οποίες στοχεύουν στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας των σύγχρονων
πόλεων114.
Επίσης, η Siemens συνεργάζεται με τη Nokia για την παροχή λύσεων ΤΠΕ στον τομέα των έξυπνων
πόλεων. Οι δύο εταιρίες αναγνωρίζουν τις έξυπνες πόλεις ως μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες
τάσεις στις ερχόμενες δεκαετίες και θεωρούν ότι διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο
προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πόλεων και των κατοίκων
τους. Σύμφωνα με τις δύο εταιρίες «οι έξυπνες πόλεις χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών και
επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που υποστηρίζουν την κατοικία, την ασφάλεια,
την υγεία και τις μεταφορές για τους πολίτες στις αστικές περιοχές, τη βελτιωμένη και οικονομικά
αποδοτικότερη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τις βιομηχανίες, την τηλεργασία και το ηλεκτρονικό
εμπόριο για τις επιχειρήσεις, και την ψυχαγωγία και επικοινωνία για τους ιδιώτες115».

114
115

Siemens Sustainable cities: http://goo.gl/WG8aJ (Πρόσβαση στις 6/8/2012)
The ICT behind cities of the future. 2010. Unite magazine, Issue 7, February 2010 σελ. 24-25
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1.7.6. Forester
Η εταιρία Forrester ορίζει την έξυπνη πόλη ως «την ‘πόλη’ που χρησιμοποιεί τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνιών για να κάνει τα κρίσιμα στοιχεία των υποδομών της καθώς και τις
υπηρεσίες της – διοίκηση, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, δημόσια ασφάλεια, ακίνητη
περιουσία, μεταφορές, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας - περισσότερο δεκτικά (aware), διαδραστικά και
αποτελεσματικά116». Η εταιρεία διαπιστώνει επίσης ότι οι πόλεις και οι εταίροι τους από τον ιδιωτικό
τομέα θα επενδύσουν σε όλα τα επίπεδα των υποδομών ΤΠΕ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις
πρωτοβουλίες έξυπνων πόλεων117 (Διάγραμμα 1-18).

Διάγραμμα 1-18 – Οι πόλεις επενδύουν σε όλα τα επίπεδα των ΤΠΕ (πηγή Forrester)

116

Washburn D. and Sindhu U. 2011. Helping CIOs Understand “Smart City” Initiatives. . Forrester Research, Inc.
Bélissent J. 2010. Getting Clever About Smart Cities: New Opportunities Require New Business Models.
Forrester Research, Inc.
117
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1.7.7. Accenture
Η εταιρία Accenture δραστηριοποιήθηκε αρχικά στον τομέα των έξυπνων πόλεων ως σύμβουλος της
Cisco, αλλά στη συνέχεια κάλυψε και τις πρωτοβουλίες άλλων εταιριών και φορέων. Καθώς η εταιρία
παρέχει εκτός από συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις, παρουσίασε μια πρόταση για
μια πλατφόρμα ευφυών πόλεων. Σύμφωνα με την Accenture: «Ζωτικής σημασίας για την επιτυχία
μιας Ευφυούς Πόλης είναι ο συνδυασμός ενός συνεκτικού και συγκεκριμένου οράματος, μαζί με το
κατάλληλο είδος της τεχνολογικής πλατφόρμας που επιτρέπει τη βέλτιστη ενσωμάτωση, την
προσφορά και τη διαχείριση των υπηρεσιών της πόλης σε βάθος χρόνου. Ορίζουμε αυτή η δυνατότητα
ως "ευφυής υποδομή» - μια ανοιχτή, τυποποιημένη και επεκτάσιμη πλατφόρμα που παρέχει τη
διεπαφή μεταξύ προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών των πολιτών, και που ενσωματώνει τους
πολλαπλούς συνεργάτες που συνθέτουν το πολύπλοκο σύνολο των λύσεων και υπηρεσιών. Επειδή η
πλατφόρμα είναι αρθρωτή, οι έξυπνες υπηρεσίες μπορούν να ξεκινήσουν από ένα μικρό σχετικά
αριθμό και στη συνέχεια να αυξηθούν ανάλογα με τις ανάγκες. Καθώς οι τεχνολογίες και οι λύσεις
μεταβάλλονται, κάποιες συνιστώσες της συνολικής υποδομής μπορούν να αντικατασταθούν με
ελάχιστο αντίκτυπο στην ποιότητα και παροχή υπηρεσιών118». Σύμφωνα με την εταιρία η ευφυής
υποδομή που προτείνει έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:


Υψηλότερης ποιότητας και πιο συνεπείς υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.



Χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας μέσω της μειωμένης ανάγκη για προσαρμογή, της
καλύτερης διαχείριση των προμηθευτών και του μικρότερου πλεονασμού.



Βελτιωμένη ανθεκτικότητα και ικανότητα να προσαρμόζεται στους τρέχοντες και
μελλοντικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων της γήρανσης των υποδομών, της αύξηση
του πληθυσμού και της κλιματικής αλλαγής.



Πρόσβαση στην ανοικτή καινοτομία και τη συνεχής μάθηση.

Τα παρακάτω δύο διαγράμματα παρουσιάζουν το πως η προτεινόμενη από την Accenture ανοιχτή
πλατφόρμα μπορεί να ενσωματώσει με ένα διαλειτουργικό τρόπο τα κρίσιμα συστατικά μιας
Ευφυούς Πόλης (Διάγραμμα 1-19), όπως επίσης και το πως ενσωματώνει τις τεχνολογίες, τις
στρατηγικές και τους μηχανισμούς διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς παροχής υπηρεσιών μιας
Ευφυούς Πόλης (Διάγραμμα 1-20).

118

Building and Managing an Intelligent City. 2011. Accenture
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Διάγραμμα 1-19 - Τα κρίσιμα συστατικά μιας Ευφυούς Πόλης (Πηγή Accenture)

Διάγραμμα 1-20 - Τεχνολογίες, στρατηγικές και μηχανισμοί διακυβέρνησης μιας Ευφυούς Πόλης (Πηγή
Accenture)
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1.7.8. Ovum
Η εταιρία Ovum παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τον εμπορικό αντίκτυπο της
τεχνολογίας και τις αλλαγές της αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, λογισμικού και υπηρεσιών
πληροφορικής. Η Ovum διαπιστώνει, μέσα από μια ανάλυση πρωτοβουλιών, ότι είναι σε εξέλιξη
παγκοσμίως μια σειρά από "έξυπνες" στρατηγικές που επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τα
πολλαπλασιαστικά οφέλη των ΤΠΕ προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική, κοινωνική και
περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των μεμονωμένων πόλεων και
των κοινοτήτων τους. Η εταιρία ωστόσο, προτιμά να χρησιμοποιεί τους πιο ουδέτερους όρους
"ψηφιακή" ή "ψηφιακά ενεργοποιημένη" για την πόλη που υλοποιεί τέτοιες στρατηγικές, καθώς
όπως σημειώνει σε έκθεσή της «μερικές από τις "έξυπνες" και "ευφυείς" πρωτοβουλίες αναμφίβολα
θα αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο».
H Ovum καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «ψηφιακά ενεργοποιημένες πόλεις και κοινωνίες θα
ενισχύσουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία στον 21ο αιώνα119». Θεωρεί δε
χρήσιμο να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο ρευμάτων της ψηφιακά ενεργοποιημένη αστικοποίησης:


Στρατηγικές ψηφιακής πόλης (Digital-city strategies): Από το εσωτερικό προς το εξωτερικό
(inside-out) / επίσημες στρατηγικές και προγράμματα που χρηματοδοτούνται και
επιβλέπονται από κρατικούς φορείς, μητροπολιτικές αρχές, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,
καθώς και τη βιομηχανία.



Πρωτοβουλίες ψηφιακής κοινωνίας (Digital-society initiatives): Από το εξωτερικό προς το
εσωτερικό (outside-in) αναδυόμενες πρωτοβουλίες που δημιουργούνται από άτομα,
κοινωνικές ομάδες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια, και νεοσύστατες
επιχειρήσεις, συχνά χρησιμοποιώντας χαμηλού κόστους και ανοιχτού κώδικα πλατφόρμες
και λύσεις ΤΠΕ.

Διάγραμμα 1-21 - Στρατηγικές ψηφιακής πόλης και πρωτοβουλίες ψηφιακής κοινωνίας (πηγή OVUM)

Οι στρατηγικές ψηφιακής πόλης (Διάγραμμα 1-21) δημιουργούν τις υποδομές και τις υπηρεσίες που
επιτρέπουν την πόλη και να λειτουργήσει, καθώς και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ευδοκιμούν οι
119

Hodgkinson S. 2011. Is Your City Smart Enough? Ovum
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πρωτοβουλίες της ψηφιακής κοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωριστούν τα δύο αυτά
ρεύματα ως ξεχωριστές οντότητες που όμως ταυτόχρονα συνεργάζονται μεταξύ τους, όπως φαίνεται
και στο επόμενο σχήμα. Ενώ οι στρατηγικές ψηφιακής πόλης αποτυπώνουν την επικρατούσα τάση
της επίσημης σκέψης της βιομηχανίας των ΤΠΕ γύρω από τις ψηφιακά ενεργοποιημένες πόλεις –
παρέχοντας τη βασική υποδομή και τις υπηρεσίες – είναι εξίσου σημαντικός ο ρόλος των
αναδυόμενων πρωτοβουλιών ψηφιακής κοινωνίας στην αστική ανάπτυξη. Το επόμενο σχήμα
συνοψίζει την άποψη της Ovum σχετικά με τα δομικά στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων μιας
ψηφιακά ενεργοποιημένης πόλης (Διάγραμμα 1-22).

Διάγραμμα 1-22 – Τα δομικά στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων μιας ψηφιακά ενεργοποιημένης
πόλης

Τέλος, η Ovum κατέληξε στο συμπέρασμα ότι προκειμένου να προωθηθούν οι ψηφιακές πόλεις
απαιτούνται τέσσερα κρίσιμες συμπεριφορές από τα εμπλεκόμενα μέρη (Διάγραμμα 1-23):


Ηγέτες που εμπνέουν τις προσπάθειες για επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας



Κυβερνήσεις, βιομηχανία, πόλεις και πολίτες οι οποίοι συνεργάζονται για την οργάνωση του
προβληματισμού και των πόρων.



Πόλεις που αξιοποιούν δοκιμασμένες ιδέες και λύσεις για την οικοδόμηση περισσότερης
πόλης με λιγότερα



Πόλεις που καλλιεργούν συνειδητά μια ζωντανή ψηφιακή κοινωνία ώστε να ενισχυθεί το
κοινωνικό κεφάλαιο και να επιτευχθεί η ψηφιακή ένταξη.

Διάγραμμα 1-23 – Βασικές συμπεριφορές και φορείς των στρατηγικών ψηφιακής πόλης
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1.7.9. Arup
Η εταιρία Arup δραστηριοποιείται στον κλάδο τον κατασκευών. Η εμπλοκή της στον τομέα των
έξυπνων πόλεων ξεκίνησε με τη συνεργασία της με την πόλη Μελβούρνη στην Αυστραλία. Σύμφωνα
με την εταιρία: «Μια έξυπνη πόλη είναι εκείνη στην οποία οι αρμοί και οι δομές των διαφόρων
αστικών συστημάτων έχουν καταστεί σαφείς, απλοί, αποκρινόμενοι, ακόμη και εύπλαστοι μέσω της
σύγχρονης τεχνολογίας και του σχεδιασμού. Οι πολίτες δεν απλά δεσμευμένοι και ενημερωμένοι σε
σχέση με τις δραστηριότητές τους, τις γειτονιές τους, καθώς και τα ευρύτερα αστικά οικοσυστήματα,
αλλά ενθαρρύνονται ενεργά να δουν την ίδια την πόλη ως κάτι που μπορεί να συντονιστεί από κοινού,
έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικότερη, αλληλεπιδραστική, ελκυστική, προσαρμοστική και ευέλικτη,
σε αντίθεση με την άκαμπτες, μονο-λειτουργικές και μονολιθικές δομές πολλών πόλεων του 20ου
αιώνα120.
Η Arup σε συνεργασία με την Accenture παρουσίασαν το πλαίσιο για μια εξυπνότερη πόλη που
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1-5).

Πίνακας 1-5 – Arup και Accenture – Framework for a Smarter City121

120

Smart Cities - Transforming the 21st century city via the creative use of technology. 2010. Arup
Information Marketplaces – The New Economics of Cities. 2011. The Climate Group, Arup. Accenture &
Horizon
121
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1.7.10. IDC
Η εταιρία International Data Corporation (IDC) ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών και αναλύσεων σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορικής, τις
τηλεπικοινωνίες και την χρήση της τεχνολογίας γενικότερα από τους πολίτες σημειώνει: «Ένας
μεγάλος μετασχηματισμός είναι σε εξέλιξη σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι έξυπνες, συνδεδεμένες
κοινότητες δεν είναι πλέον απλά ένα όραμα, αλλά καθίστανται πραγματικότητα καθώς τα
ενδιαφερόμενα μέρη – από τις τοπικές κυβερνήσεις και τους πολεοδόμους ως τις κατασκευαστικές
εταιρίες και τους παρόχους υπηρεσιών – συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Η IDC
πιστεύει ότι μια Πλατφόρμα Διανομής Υπηρεσιών (Services Delivery Platform) είναι απαραίτητη για
την κατασκευή ενός οικοσυστήματος υπηρεσιών που να μπορεί να επεκταθεί, να μπορεί εύκολα να
τροποποιηθεί και να διάκειται ευνοϊκά στις ανάγκες των δημιουργών λογισμικού και συσκευών για
τους τελικούς χρήστες. Ο έξυπνος σχεδιασμός του και η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την μεγάλη επιτυχία στη δημιουργία συνδεδεμένων
κοινοτήτων με στόχο την επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αειφορίας»122
(Διάγραμμα 1-24 – Η πόλη του μέλλοντος (Πηγή IDC)).

Διάγραμμα 1-24 – Η πόλη του μέλλοντος (Πηγή IDC)

Η IDC προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο των τεχνολογιών πληροφορικής στην δημιουργία της
πόλης του μέλλοντος. Θεωρεί ότι η πληροφορική παρέχει το απαραίτητο υπόβαθρο στο πλαίσιο της
βιώσιμης ανάπτυξης των αστικών κέντρων, καθώς και στο ευρύτερο πλαίσιο της οικονομικής
ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Η υιοθέτηση εξοπλισμού, λογισμικού και

122

Philip Carter, Bill Rojas and Mayur Sahni. 2011. Delivering Next-Generation Citizen Services: Assessing the
Environmental, Social and Economic Impact of Intelligent X on Future Cities and Communities. IDC White Paper.
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υπηρεσιών υπό αυτό το νέο πρίσμα οδηγεί στη δημιουργία ενός νέου πληροφοριακού
οικοσυστήματος για το οποίο η IDC χρησιμοποιεί τον όρο “Intelligent X”. Η εταιρία ορίζει το Intelligent
X ως ένα τεχνολογικό οικοσύστημα το οποίο ολοκληρώνει τις παρακάτω τρεις περιοχές:


Έξυπνες συσκευές



Υψηλής ταχύτητας πανταχού παρόντα δίκτυα επικοινωνιών



Έξυπνο λογισμικό και υπηρεσίες για την επεξεργασία, ενοποίηση και ανάλυση των
δεδομένων, προκειμένου να μετασχηματίσουν συγκεκριμένες κλαδικές επιχειρησιακές
διαδικασίες

Στον πυρήνα των λύσεων της πλατφόρμας Intelligent X βρίσκονται τρεις κύριοι κινητήριοι μοχλοί.
Πρώτον, η αυξημένη υπολογιστική ισχύς που διατίθεται μέσω συσκευών υψηλής απόδοσης καθώς
και δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Δεύτερον, η βελτίωση της ωριμότητας των λύσεων επιχειρηματικής
ευφυΐας και ανάλυσης δεδομένων. Και τρίτον, η εισαγωγή νέων μοντέλων παροχής, όπως το cloud
computing. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της πλατφόρμας μπορεί να κάνει εφικτή την κοινωνική,
οικονομική και περιβαλλοντική ατζέντα των κυβερνήσεων μιας πόλης. Ενώ οι λύσεις της Intelligent X
θα απαιτήσουν το συντονισμό πολλών κατόχων τεχνολογίας, ο βασικός παράγοντας επιτυχίας της θα
είναι η ασφαλής, επεκτάσιμη και ανθεκτική πανταχού παρούσα συνδεσιμότητα.
Προκειμένου να προγραμματιστεί, σχεδιαστεί, υλοποιηθεί και λειτουργήσει ένα οικοσύστημα
Intelligent X στην πόλη ή την κοινότητα του μέλλοντος πολλοί επιστημονικοί τομείς και αντίστοιχη
τεχνογνωσία θα πρέπει και συντονιστούν πολύ προσεκτικά. Το επόμενο σχήμα συνοψίζει τις
αναγκαίες βασικές ικανότητες που θα χρειαστούν. Πολλές από αυτές τις βασικές ικανότητες θα
πρέπει να παρέχονται από συνεργασίες που περιλαμβάνουν αρχιτεκτονικά γραφεία, πολεοδομικά
γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εταιρίες παροχής
συστημάτων και υπηρεσιών ΤΠΕ, και κατασκευαστές συσκευών για τους τελικούς χρήστες, για να
αναφέρουμε μερικούς από τους πιθανούς εμπλεκομένους, καθώς και μια σειρά από εταιρείες με
εμπειρία σε κάθετες αγορές όπως υγειονομική περίθαλψη, εφοδιαστικές αλυσίδες, μεταφορές, και
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (Διάγραμμα 1-25).

Διάγραμμα 1-25 – Βασικές ικανότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός Οικοσύστηματος Intelligent
X (Πηγή IDC)
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1.8. Συμπεράσματα
Μέσα από την εκτενή παρουσίαση της βιβλιογραφίας και των πρωτοβουλιών ενσωμάτωσης ΤΠΕ στη
λειτουργία της πόλης αποσαφηνίστηκε η έννοια της Ευφυούς Πόλης και παρουσιάστηκαν τα
χαρακτηριστικά και τα επιμέρους συστατικά της. Από την παρουσίαση αυτή προέκυψε επίσης το πως
αυτή διαφοροποιείται από την Ψηφιακή και την Έξυπνη Πόλη.
Η εξελικτική διαδρομή από τις Ψηφιακές στις Έξυπνες και στη συνέχεια στις Ευφυείς Πόλεις είχε σαν
αποτέλεσμα τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος από στις τεχνολογίες (δίκτυα επικοινωνίας,
αισθητήρες, ευφυείς πράκτορες, αυτοματοποίηση συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών) και την
ψηφιακή υποδομή των πόλεων, στις ανθρώπινες, θεσμικές, και ψηφιακές διαστάσεις της πόλης,
όπως αυτές αναδύονται από την ολοκλήρωση των ανθρώπινων δημιουργικών ικανοτήτων, τη
συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας, καθώς και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που είναι
διαθέσιμες εντός μιας κοινότητας.
Η έρευνα για τις Ευφυείς Πόλεις παρουσιάζει μεγάλο διεπιστημονικό εύρος. Διεπιστημονικό υπό την
έννοια ότι αφενός μεν οι ερευνητές ανήκουν σε τρεις μεγάλες ακαδημαϊκές κοινότητες: 1) κοινωνικές
επιστήμες, 2) αστικές σπουδές και πολεοδομικός σχεδιασμός, και 3) πληροφορική και επικοινωνίες,
αφετέρου δε η έρευνα τέμνει τρεις περιοχές: 1) την αστική κοινωνιολογία, 2) την αστική πληροφορική
και 3) την κοινωνική πληροφορική. Το εύρος σχετίζεται άμεσα με την πολυπλοκότητα που
παρουσιάζει η φυσική πόλη. Οι πόλεις είναι στην πραγματικότητα ζωντανοί οργανισμοί οι οποίοι
παρουσιάζουν έντονη δραστηριότητα και βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση. Η ταχεία ροή των
ανταλλαγών διευκολύνεται από ένα πλέγμα υποδομών διασύνδεσης. Δίκτυα μεταφορών, οικοδομικά
συγκροτήματα, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, κοινωνικά δίκτυα και άνθρωποι
σχηματίζουν τα οστά, τα όργανα, τους μυς, τα νεύρα και τους κυτταρικούς ιστούς της πόλης. Κατ’
αναλογία με το ανθρώπινο σώμα που υπερβαίνει το άθροισμα των μερών του, η πόλη είναι κάτι
παραπάνω από το άθροισμα των φυσικών στοιχείων της.
Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να δραστηριοποιούνται στο χώρο οι μεγαλύτερες εταιρίες παροχής
λογισμικού και εξοπλισμού ΤΠΕ (IBM, Microsoft, Cisco, Oracle, κ.α.). Η ενασχόληση των εταιριών
αυτών προσέφερε μεγάλη δημοσιότητα στο αντικείμενο δίνοντας ταυτόχρονα νέα ώθηση στην
έρευνα.

Κεφάλαιο 2 – Τεχνολογίες Δημιουργίας
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2.1. Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται η δημιουργία του
ψηφιακού χώρου των ευφυών πόλεων. Πρόκειται για τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών,
οι οποίες χρησιμοποιούμενες σε συνδυασμό σε μια πόλη, επιτρέπουν την παροχή του συνόλου των
υπηρεσιών ευφυών πόλεων όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Οι τεχνολογίες ανήκουν σε τέσσερεις γενικές κατηγορίες:
1. Τεχνολογίες δικτύωσης που παρέχουν το επικοινωνιακό υπόβαθρο για τη διασύνδεση
όλων των αυτόνομων μονάδων που είναι εγκατεστημένα στην πόλη (συμπεριλαμβανομένων
των αισθητήρων και των ενεργοποιητών), μεταξύ τους αλλά και με τους πολίτες. Οι
τεχνολογίες αυτές κάνουν δυνατή τη μεταφορά δεδομένων και κατά συνέπεια την ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των κόμβων της Ψηφιακής Πόλης. Πρόκειται για τεχνολογίες που
εξασφαλίζουν την υψηλής ταχύτητας ενσύρματη και ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο.
2. Τεχνολογίες που επιτρέπουν τη διασύνδεση του φυσικού με το ψηφιακό χώρο της πόλης.
Οι τεχνολογίες αυτές σχετίζονται με το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things), μέσω
του οποίου είναι δυνατή η σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση όσον συμβαίνουν στην
πόλη γενικότερα, αλλά και στα επιμέρους συστήματά της ειδικότερα. Επίσης,
περιλαμβάνονται τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality), οι οποίες
ενισχύουν την κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος της πόλης μέσω της παράθεσης
σχετικών πληροφοριών όταν αυτό απαιτείται, και τεχνολογίες εντοπισμού θέσης που
απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένη θέση (Location
Based Services).
3. Γενικές υποστηρικτικές τεχνολογίες Web που βελτιώνουν την ποιότητα και τον τρόπο
παροχής υπηρεσιών Ψηφιακών Πόλεων. Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται γενικότερα
στο web αλλά έχουν μια ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην περίπτωση των εφαρμογών
Ψηφιακών Πόλεων. Πέντε τεχνολογίες ξεχωρίζουν: το Cloud Computing, o Σημασιολογικός
Ιστός (Semantic Web), τα Ανοιχτά Δεδομένα (Open Data), τα Ανοιχτά Πρότυπα (Open
Standards) και το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (Open Source).
4. Τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων που επιτρέπουν την ανάπτυξη εφαρμογών Ψηφιακών
Πόλεων. Πρόκειται για τεχνολογίες που σχετίζονται με τη συγκέντρωση, ανάλυση και
οπτικοποίηση δεδομένων, τη διαχείριση περιεχομένου, τη συνεργασία για την επίτευξη της
βέλτιστης λύσης, και τη δισδιάστατη / τρισδιάστατη απεικόνιση.
H πλειονότητα των τεχνολογιών που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι μέρος μιας
γενικότερης έννοιας που ονομάζεται «Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Future Internet)». Το Διαδίκτυο του
Μέλλοντος ορίζεται ως ένα εξελισσόμενο, συγκλίνον Διαδίκτυο των αντικειμένων και των υπηρεσιών
που είναι διαθέσιμο οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή ως μέρος ενός διάχυτου πανταχού παρόν
κοινωνικο-οικονομικό ιστό, που αποτελείται από συγκλίνουσες υπηρεσίες, κοινά δεδομένα και μια
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προηγμένη ασύρματη και ενσύρματη υποδομή που συνδέει ανθρώπους και μηχανές για την παροχή
προηγμένων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και στους πολίτες1.
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται επίσης τρεις πλατφόρμες λογισμικού που στοχεύουν να
αποτελέσουν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα ολοκληρωθούν οι υπηρεσίες των Ευφυών Πόλεων.
Πρόκειται για το «Intelligent Operations Center» της IBM, το «PlanIT Operating System» της Living
PlanIT και το « City Operating System» της Urbiotica. Οι δημιουργοί τους τα προβάλουν ως
«Λειτουργικά Συστήματα Έξυπνων Πόλεων», θεωρώντας ότι περιέχουν τις βασικές εφαρμογές μιας
Έξυπνης Πόλης και ταυτόχρονα επιτρέπουν την επέκτασή τους μέσω εφαρμογών τρίτων.
Η εταιρεία παροχής τεχνολογικών συμβουλών Gartner δημοσίευση μια έρευνα με τίτλο «Hype Cycle
for Smart City Technologies and Solutions, 20122» στην οποία διερευνά ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία Έξυπνων / Ευφυών Πόλεων. Στην ανάλυση, οι
τεχνολογίες τοποθετούνται σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας σε ένα κύκλο δημοσιότητας, ο οποίος
αποτελείται από πέντε στάδια που αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη της τεχνολογίας από τη γέννησή της
ως την πλήρη ενσωμάτωσή της για χρήση:
1. «Τεχνολογία ενεργοποίησης (Technology Trigger)» είναι το στάδιο της αρχικής διάθεσης
ενός προϊόντος της Ε&Α , η έναρξη ενός τεχνοβλαστού (startup), ο 1ος γύρος των κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capitals), η πρώτη γενιά των προϊόντων.
2. «Κορυφή των διογκωμένων προσδοκιών (Peak of Inflated Expectations)» είναι η φάση του
υπερ-ενθουσιασμού και τελικά των μη ρεαλιστικών προσδοκιών, όπου τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης αρχίζουν τη διαφημιστική προβολή και η χρήση επεκτείνεται πέρα από τους
αρχικούς χρήστες.
3. «Κοιλάδα της απομυθοποίησης (Trough of Disillusionment)» είναι το στάδιο κατά το οποίο
καθώς η τεχνολογία απέτυχε να ανταποκριθεί στις μεγάλες προσδοκίες μοιάζει παρωχημένη.
Έχουμε 2ο και 3ο γύρο κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, αποδοχή μικρότερη από το
5% των πιθανών χρηστών και μειωμένο ενδιαφέρον από τον τύπο.
4. «Πρανές της διαφώτισης (Slope of Enlightenment)» είναι το στάδιο πειραματισμών για την
πρακτική εφαρμογή της τεχνολογίας, της 2ης και 3ης γενιάς προϊόντων, της προτυποποίησης
μεθοδολογιών και βέλτιστων πρακτικών.
5. «Πλάτωμα της παραγωγικότητας (Plateau of Productivity)», στο οποίο τα οφέλη των
τεχνολογιών έχουν γίνει εμφανή και ευρέως αποδεκτά, υπάρχουν υψηλά ποσοστά
διείσδυσης στην αγορά και το 20-30% της πιθανής αγοράς έχει υιοθετήσει την καινοτομία.
Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι σημαντικότερες τεχνολογίες πάνω στον κύκλο
δημοσιότητας (Διάγραμμα 2-1), ενώ στον επόμενο πίνακα απεικονίζονται τα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα σε συνδυασμό με το χρόνο ωρίμανσης και ευρείας αποδοχής (Διάγραμμα 2-2).

1
2

UK Future Internet Strategy Group - Future Internet Report, 2012, http://goo.gl/I8gTH (3/4/2013)
Gartner - Hype Cycle for Smart City Technologies and Solutions, 2012: http://goo.gl/O0VzL (4/4/2013)
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Διάγραμμα 2-1 - Κύκλος δημοσιότητας τεχνολογιών Έξυπνων Πόλεων 2012 (Πηγή Gartner)

Διάγραμμα 2-2 – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα σε συνδυασμό με το χρόνο ωρίμανσης (Πηγή Gartner)
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2.2. Τεχνολογίες δικτύωσης
2.2.1. Γενικά
Οι τεχνολογίες δικτύωσης που παρουσιάζονται παρακάτω υποστηρίζουν τη δημιουργία ευρυζωνικών
(broadband) δικτύων επικοινωνίας, τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής
πόλης. Τα δίκτυα αυτά λειτουργούν τόσο σε επίπεδο συνοικίας όσο και σε επίπεδο πόλης.
Η Ευρυζωνική πρόσβαση σχετίζεται με την ικανότητα μεταφοράς μεγάλου όγκου πληροφορίας
μεταξύ επικοινωνούντων συστημάτων και τελικών χρηστών. Επειδή το περιβάλλον αυτό
χαρακτηρίζεται από μία διαρκή δυναμική και τελεί υπό διαμόρφωση, απουσιάζει από τον παραπάνω
ορισμό οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δικτύου, συγκεκριμένη τεχνολογία
μετάδοσης και το σημαντικότερο: δεν προσδιορίζει συγκεκριμένο ρυθμό μετάδοσης πάνω από τον
οποίο ένα δίκτυο χαρακτηρίζεται ευρυζωνικό. Σε κάθε περίπτωση η συνεχής αύξηση του αριθμού των
χρηστών του διαδικτύου αλλά και οι αυξανόμενες απαιτήσεις των δικτυακών εφαρμογών οδηγούν
στην υιοθέτηση τεχνολογιών με μεγάλο εύρος ζώνης.
Οι πόλεις και οι συνοικίες που θέλουν να προσφέρουν ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες πρέπει να
δημιουργήσουν την κατάλληλη δικτυακή υποδομή που: α) επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη
υπαρχόντων και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών, β) δίνει τη
δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές γ) ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των
εφαρμογών σε εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα, και δ) είναι ικανή να
αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να εξακολουθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες
όπως αυτές αυξάνουν και μετεξελίσσονται με ρυθμό και κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο
της πληροφορικής και της τεχνολογίας επικοινωνιών3. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η παροχή
γρήγορων συνδέσεων στο Διαδίκτυο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, με
ανταγωνιστικές τιμές, χωρίς εγγενείς περιορισμούς στα συστήματα μετάδοσης και τον τερματικό
εξοπλισμό των επικοινωνούντων άκρων.
Ο πολίτης μιας ψηφιακής πόλης πρέπει να μπορεί να επιλέγει: α) ανάμεσα σε εναλλακτικές
προσφορές σύνδεσης που ταιριάζουν στον εξοπλισμό του, β) μεταξύ διαφόρων δικτυακών
εφαρμογών και γ) μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και με πιθανή
συμμετοχή του ίδιου του πολίτη στην παροχή περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών.
Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ευρυζωνικών δικτύων διακρίνονται
ενσύρματες και ασύρματες. Όσον αφορά στις ενσύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες γίνεται χρήση
κυρίως οπτικών ινών και ασυμμετρικών τεχνολογιών πρόσβασης (xDSL), ενώ όσον αφορά στις

3

Ευρυζωνικές Τεχνολογίες. Καθ. Χ. Ι. Μπούρας, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο
Πατρών, http://ru6.cti.gr/bouras/lessons.php?id=5
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ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες, χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες Wi-fi και WiMAX και τα δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας 3ης (3G) και 4ης (4G) γενιάς.
Οι οπτικές ίνες παρέχουν μεγάλο εύρος ζώνης (μέχρι, 10Gbps) μεταφέροντας παράλληλα το σήμα σε
αρκετά μεγάλη απόσταση χωρίς σημαντικές απώλειες λόγω εξασθένησης. Οι τεχνολογίες οπτικών
ινών δημιουργούν μια οικογένεια αρχιτεκτονικών που ονομάζεται FTTx, όπου το «x» παριστάνει τις
διάφορες επιλογές όσον αφορά στο βαθμό προσέγγισης του συνδρομητή με οπτική ίνα και κατά
συνέπεια στον αριθμό των συνδρομητών που μοιράζονται το τελευταίο τμήμα της καλωδίωσης.
Οι ασυμμετρικές τεχνολογίες πρόσβασης (DSL) μετατρέπουν το απλό τηλεφωνικό καλώδιο σε ένα
μέσο ψηφιακής επικοινωνίας μεγάλου εύρους ζώνης. Με το DSL επιτυγχάνονται υψηλότερες
ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων (μέχρι και 52,8 Mbps από τον πάροχο προς το χρήστη και 2,3 Mbps
από το χρήστη προς τον πάροχο), ενώ ταυτόχρονα μεταφέρονται και τα αναλογικά σήματα της φωνής.
Οι τεχνολογίες DSL αναφέρονται γενικά ως xDSL και οι κυριότερες από αυτές είναι: ADSL, HDSL, SDSL
και VDSL.
Οι ασύρματες τεχνολογίες διαφοροποιούνται κυρίως ως προς τη γεωγραφική εμβέλεια των δικτύων
που δημιουργούν (Πίνακας 2-1).
Τύπος

Εμβέλεια

Εφαρμογές

Πρότυπα

Personal Area
Network (PAN)

Εντός της ακτίνας
δράσης ενός ατόμου

Αντικατάσταση της χρήσης
καλωδίων για τα περιφερειακά

Bluetooth,
ZigBee, NFC

Local Area Network
(LAN)

Εντός κτιρίου ή
πανεπιστημιούπολης

Ασύρματη επέκταση του
ενσύρματου δικτύου

IEEE 802.11 (WiFi)

Metropolitan Area
Network (MAN)

Εντός πόλης

Ασύρματη σύνδεση διαφορετικών IEEE 802.15
δικτύων
(WiMAX)

Wide Area Network
(WAN)

Παγκόσμια

Ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο

Cellular (UMTS,
LTE, etc.)

Πίνακας 2-1 – Τύποι ασύρματων δικτύων4

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση δεν είναι τελείως ορθή καθώς υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ των
διαφορετικών προτύπων. Έτσι οι ασύρματες τεχνολογίες δεν πρέπει να θεωρούνται αυστηρά
απομονωμένες μεταξύ τους αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται συνδυαστικά
όπως φαίνεται και από το παρακάτω σχήμα (Διάγραμμα 2-3).

4

Ilya Grigorik. 2013. High Performance Browser Networking. O'Reilly Media. ISBN:978-1-4493-4476-4
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Διάγραμμα 2-3 – Κατανομή των ασύρματων τεχνολογιών ανάλογα με την εμβέλεια και το ρυθμό
μετάδοσης δεδομένων

Η τεχνολογία Wi-Fi περιλαμβάνει μια σειρά προτύπων για τη δημιουργία ασύρματων τοπικών
δικτύων LAN. Στα δίκτυα αυτά οι ρυθμοί μετάδοσης μπορούν να αγγίξουν τα 54Mbps. Σήμερα τα
ασύρματα δίκτυα που βασίζονται σε αυτήν την οικογένεια προτύπων είναι τα πλέον διαδεδομένα, με
αποτέλεσμα το πρότυπο αυτό να θέτει το πλαίσιο για μια προτυποποιημένη ασύρματη δικτυακή
επικοινωνία ευρείας ζώνης.
Ο όρος WiMax αναφέρεται σε μια σχετικά νέα τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ δύο
σχετικά απομακρυσμένων σημείων σε μεγάλες (ευρυζωνικές) ταχύτητες. Υποστηρίζει ταχύτητες
μετάδοσης ως και 70Mbps στον αέρα ενώ η πραγματική ταχύτητα στο επίπεδο διασύνδεσης
υπολογίζεται στα 50Mbps. Η σημαντικότερη διαφορά του με το Wi-Fi είναι ότι το WiMax μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε συνθήκες μη οπτικής επαφής φυσικά με ρυθμούς μετάδοσης πολύ
χαμηλότερους των 50Mbps.
Το πρωτόκολλο ZigBee έχει εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ισχύος και υποστηρίζει τη δημιουργία
ασύρματων δικτύων πλέγματος κυρίως για τη διασύνδεση αισθητήρων.
Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 3ης (3G) και 4ης (4G) γενιάς υποστηρίζουν εκτός από επικοινωνία φωνής
και μετάδοση δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν ταχύρρυθμη
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα δίκτυα 3ης γενιάς υποστηρίζουν μετάδοση δεδομένων στα 2Mbps ανά
κινητό, ταχύτητα που είναι αρκετά μεγαλύτερη για τα δίκτυα 4ης γενιάς.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ενσύρματων και
ασύρματων τεχνολογιών ευρυζωνικών δικτύων.
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Τεχνολογία

FFTH

ADSL2+

Χρήση
Φάσματος

Χωρητικότητα

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
Ακριβή
υλοποίηση του
δικτύου

T Hz

Έως 1 Gbps ανά
κανάλι ανά ίνα

20Km

Πολύ μεγάλη
χωρητικότητα

Έως 2.2MHz

Από 7,5Mbps
(2,7Km)
έως 26Mpbs
(300m)

Έως 2,7Km

Χρησιμοποιεί το
Ευαίσθητο στην
υπάρχον δίκτυο
απόσταση
τηλεφωνίας

Έως 1,3Km

Ευαίσθητο στην
Χρησιμοποιεί το απόσταση.
υπάρχον δίκτυο Απαιτεί
τηλεφωνίας
προσθήκη
οπτικών ινών

100m

Συμβατό με το
Ethernet.
Τυποποιημένο

Μόνο για τοπικές
εφαρμογές.

20Km
Έως 50Km

Δεν απαιτείται
οπτική επαφή

Η κάλυψη χωρίς
οπτική επαφή
περιορίζεται στα
1-2 χλμ

10-75m

Πολύ χαμηλή
κατανάλωση
ισχύος

Χαμηλή ταχύτητα
μετάδοσης
δεδομένων

Από 13Mbps
(1,3Km)
έως 52Mpbs
(300m)

VDSL

Έως 1.1MHz

WiFi

2, 4 & 5,7
GHz

WIMAX

T Hz
2 - 11GHz (Με
αδειοδότηση) Έως 70Mbps
10 - 66GHz
(Ελεύθερο)

ZigBee

2.4GHz
(παγκόσμια),
915MHz
(Αμερική)
868 MHZ
(Ευρώπη)

250kbps (2.4GHz)
40kbps (915MHz)
20kbps (868MHz)

1,92 –
1,98GHz
2,11 –
2,17GHz

Έως 2Mbps ανά
κινητό

Κυψελωτά
Δίκτυα

Μέγιστη
Ακτίνα

119

Εξαρτώμενο από
το πρότυπο:
2, 11, 54Mbps

Κάλυψη
Εφαρμογή σε
κινητής
υπάρχοντα
τηλεφωνίας δίκτυα

Ακριβό φάσμα

Πίνακας 2-2 – Σύγκριση των κυριότερων τεχνολογιών δημιουργίας ευρυζωνικών δικτύων
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2.2.2. Ενσύρματα Δίκτυα
Οπτικές ίνες FTTx
Οι οπτικές ίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε τοπικά όσο και σε ευρεία δίκτυα για την
μετάδοση δεδομένων με πολύ μεγάλους ρυθμούς μετάδοσης. Οι οπτικές ίνες παρέχουν μεγάλο εύρος
ζώνης, το οποίο σήμερα φθάνει στις ευρέως χρησιμοποιούμενες υλοποιήσεις όπως το Gigabit
Ethernet μέχρι και τα 10 GΒps. Η απόσταση κυμαίνεται μεταξύ 70-100 χιλιομέτρων ανάλογα με τον
τύπο της οπτικής ίνας και το σήμα που μεταφέρεται. Συνεπώς, περιορίζουν τον αριθμό των
ενδιάμεσων ενισχύσεων που απαιτούνται για να διασχίσει το σήμα μια μεγάλη απόσταση, και έχει
σημαντική ανοχή στον θόρυβο. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των οπτικών ινών
είναι:


Το χαμηλό κόστος



Το υψηλό εύρος μετάδοσης δεδομένων το οποίο ξεπερνά κατά εκατοντάδες φορές αυτό ενός
κοινού καλωδίου



Η μικρή εξασθένηση του σήματος



Η μικρές απαιτήσεις σε ενέργεια

Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται κυρίως για την υλοποίηση ευρυζωνικού δικτύου κορμού και
διανομής, καθώς είναι ουσιαστικά η μόνη τεχνολογία που μπορεί να υποστηρίξει τη συγκέντρωση
ευρυζωνικών συνδέσεων πρόσβασης και να μεταφέρει τις μεγάλες ποσότητες δεδομένων με τον
υψηλό ρυθμό που απαιτεί η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών από κεντρικά σημεία διανομής προς
τους συνδρομητές. Για το λόγο αυτό είναι σύνηθες ο συνδυασμός υποδομών οπτικών ινών με άλλες
ευρυζωνικές τεχνολογίες, όπου η υποδομή οπτικών ινών δημιουργείται και φτάνει μέχρι τις γειτονιές
ή τα κτίρια των συνδρομητών και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται οι υπόλοιπες τεχνολογίες
ευρυζωνικής πρόσβασης για να δημιουργηθεί το δίκτυο πρόσβασης που φτάνει μέχρι το χώρο του
χρήστη.
Οι τεχνολογίες οπτικών ινών δημιουργούν μια οικογένεια αρχιτεκτονικών που ονομάζεται FTTx, όπου
το «x» παριστάνει τις διάφορες επιλογές όσον αφορά στο βαθμό προσέγγισης του συνδρομητή με
οπτική ίνα και κατά συνέπεια στον αριθμό των συνδρομητών που μοιράζονται το τελευταίο τμήμα
της καλωδίωσης. Ως μέτρο της απόστασης από το συνδρομητή καθιερώθηκε το ένα μίλι,
χρησιμοποιείται δε ο όρος «last mile (τελευταίο μίλι)». Το τελευταίο μίλι (περίπου 1.500 μέτρα)
αποτελεί το τελικό σκέλος της παροχής διασύνδεσης από έναν πάροχο επικοινωνιών σε έναν πελάτη.
Το FTTx ουσιαστικά βασίζεται στην υλοποίηση τμήματος των τελευταίων 1.500 μέτρων με τη χρήση
οπτικών ινών. Συγκεκριμένα, τα υπάρχοντα συνεστραμμένα ζεύγη χαλκού ή ομοαξονικά καλώδια που
χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την επίτευξη της ζεύξης από τον κεντρικό κατανεμητή της
περιοχής μέχρι τις εγκαταστάσεις του χρήστη αντικαθίστανται από οπτικές ίνες με πρακτικά άπειρη
χωρητικότητα.
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5

οι

αρχιτεκτονικές FTTx ανάλογα με την
απόσταση της οπτικής ίνας από το χρήστη.
Το κτίριο στα αριστερά είναι ο κεντρικός
κατανεμητής, ενώ αυτό στα δεξιά το κτίριο
όπου διαμένουν ή εργάζονται οι χρήστες.
Τα ορθογώνια με τις διακεκομμένες
γραμμές αναπαριστούν χώρους κατοικίας ή
γραφείων στο ίδιο κτίριο.
Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 2-3)6
παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των
αρχιτεκτονικών FTTx.

Διάγραμμα 2-4 – Αρχιτεκτονικές FTTx

FTTx (Fiber To The…)

Περιγραφή

FTTN (Node ή

Ορίζεται περίπου μέχρι 1500 μέτρα από τις εγκαταστάσεις του τελικού

Neighborhood)

χρήστη. Οι οπτικές ίνες φτάνουν μέχρι το κουτί (cabinet) που εξυπηρετεί
μια γειτονιά, και από εκεί μέχρι τον τελικό χρήστη χρησιμοποιείται η
υπάρχουσα υποδομή (π.χ. χαλκός).

FTTC (Curb/kerb,

Ορίζεται περίπου μέχρι 300 μέτρα από τις εγκαταστάσεις του τελικού

Closet, ή Cabinet)

χρήστη. Από εκεί μέχρι τον τελικό χρήστη χρησιμοποιείται η υπάρχουσα
υποδομή (π.χ. χαλκός) ή καλώδια Ethernet.

FTTB (Building ή

Η οπτική ίνα φτάνει στο κτίριο, συνήθως στο υπόγειο. Οι συνδέσεις των

Business)

διαμερισμάτων ή γραφείων γίνεται με έναν από τους τρόπους που
αναφέρθηκαν παραπάνω.

FTTH (Home)

Η οπτική ίνα φτάνει στα διαμερίσματα και γραφεία του κτιρίου.

FTTP (Premises)

Η οπτική ίνα φτάνει σε κάθε τύπο κτιρίου. Ο όρος χρησιμοποιείται για
να περιγράψει το FTTH ή/και το FTTB. Η βασική διαφορά από τα FTTN
και FTTC είναι ότι η οπτική ίνα καλύπτει και το “τελευταίο μίλι” μέχρι τον
τελικό χρήστη.

FTTD (Desk)

Η οπτική ίνα φτάνει στα δωμάτια των κτιρίων κατοικίας, γραφείων,
πανεπιστημίων.
Πίνακας 2-3 – Χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικών FTTx

5
6

Wikipedia - Fiber optic communication delivery systems diagram: http://goo.gl/lz70b (Πρόσβαση στις 4/2/13)
Wikipedia - Fiber to the x: https://en.wikipedia.org/wiki/Fiber_to_the_x (Πρόσβαση στις 4/2/13)
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Δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας (xDSL)
Ο όρος DSL (Digital Subscriber Line) περιγράφει μία οικογένεια τεχνολογιών για την υψηλής
ταχύτητας μεταφορά δεδομένων μέσω του υπάρχοντος τηλεφωνικού δικτύου. Η μετάδοση της φωνής
αξιοποιεί ένα μικρό ποσοστό από τη χωρητικότητα που προσφέρει ο δισύρματος χαλκός, αφήνοντας
περιθώριο για τη χρήση του υπόλοιπου εύρους για άλλες εφαρμογές. Το DSL στην ουσία αποτελεί
μια τεχνολογία που μετατρέπει το απλό τηλεφωνικό καλώδιο σε ένα δίαυλο ψηφιακής επικοινωνίας,
επιτρέποντας τη χρήση ενός μέρους του εύρους για τη μεταφορά φωνής και του υπόλοιπου για την
παράλληλη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιώντας ένα μόνο φυσικό καλώδιο και για τις δυο
συνδέσεις.
Το "x" στη συντομογραφία xDSL προκύπτει από την ύπαρξη πολλών διαφορετικών και ασύμβατων
προδιαγραφών, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες. Η δημοφιλέστερη είναι η ADSL που
παρέχει ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων, προσφέροντας μεγαλύτερη ταχύτητα για λήψη
δεδομένων από ότι για αποστολή, γεγονός που ανταποκρίνεται πλήρως στον τρόπο χρήσης του
Διαδικτύου από τους καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό, η τεχνολογία ADSL αποτέλεσε και αποτελεί την
ιδανική λύση για την σύνδεση στο Διαδίκτυο και τον βασικό τρόπο πρόσβασης στο Διαδίκτυο για την
Ελλάδα και όχι μόνον . Μπορεί να βασιστεί στις απλές τηλεφωνικές γραμμές (PSTN), καθώς και στις
ψηφιακές (ISDN), παρέχοντας ταχύτητες από 256Kbps έως 8Mbps για το βασικό πρότυπο ADSL, ή έως
24Mbps σύμφωνα με το τρέχουσα υλοποίηση ADSL2+, με την ταχύτητα να μειώνεται καθώς
αυξάνεται η απόσταση από το κέντρο διασύνδεσης.
Τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω της τεχνολογίας VDSL (Very
High Bit Rate DSL). Το VDSL μπορεί να επιτύχει ρυθμούς μετάδοσης πολύ υψηλότερους του ADSL2+
αλλά σε περιορισμένη απόσταση. Η εφαρμογή του VDSL προαπαιτεί την εγκατάσταση οπτικών ινών
στο τμήμα του δικτύου ανάμεσα στο κέντρο και το τερματικό του χρήστη. Ο παρακάτω πίνακας
(Πίνακας 2-4) παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των κυριότερων τεχνολογιών xDSL.
Τύπος

Μέγιστη Λήψη

Μέγιστη Αποστολή

Μέγιστη Απόσταση

ADSL

8Mbps

800Kbps

5,5 km

ADSL2+

24Mbps

1,4Mbps

5 km

SDSL

2,3Mbps

2,3Mbps

3,6 km

VDSL

52Mbps

16Mbps

1,2 km

Πίνακας 2-4 – Οι κυριότερες τεχνολογιών xDSL
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2.2.3. Ασύρματα Δίκτυα
Wi-Fi
Ο όρος WiFi προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων «Wireless Fidelity» και έχει επικρατήσει για τον
χαρακτηρισμό των ευρυζωνικών ασύρματων δικτύων υψηλής συχνότητας τα οποία είναι βασισμένα
στο πρότυπο 802.11 του οργανισμού IEEE. Η συνήθης εφαρμογή της τεχνολογίας Wi-Fi σε μια
ψηφιακή πόλη είναι η δημιουργία ασύρματων σημείων πρόσβασης (hot spots) σε δημόσιους χώρους
όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με το κινητό ή το φορητό υπολογιστή του στο
διαδίκτυο.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των κυριότερων προτύπων ΙΕΕΕ 802.11
(Πίνακας 2-5).

Ονομασία

Ακτίνα
Κάλυψης
Εσωτερικά

Ακτίνα
Κάλυψης
Εξωτερικά

Μέγιστη
Ταχύτητα

Συχνότητα
Λειτουργίας

Έτος
Έκδοσης

802.11a

35m

120m

54Mbps

5GHz

1999

802.11b

38m

140m

11Mbps

2.4GHz

1999

802.11g

38m

140m

54Mbps

2.4GHz

2003

802.11n

70m

250m

600Mbps

5 και/ή 2.4GHz

2008

Πίνακας 2-5 – Τα κυριότερα πρότυπα ΙΕΕΕ 802.11

Το Wi-Fi, ως τεχνολογία επικοινωνίας σε επίπεδο τοπικού δικτύου, χρησιμοποιεί ελεύθερο φάσμα και
η χρήση του υπόκειται στον εκάστοτε ιδιώτη/φορέα. Το ίδιο προφανώς ισχύει και για την
εγκατάσταση του αντίστοιχου εξοπλισμού. Ωστόσο, εφόσον σε δεύτερο επίπεδο είναι επιθυμητή η
πρόσβαση σε πληροφορία εκτός του τοπικού δικτύου (στο διαδίκτυο), θα πρέπει o Wi-Fi εξοπλισμός
να συνδεθεί με την εξωτερική πηγή μέσω ενός παρόχου εξωτερική πρόσβασης.
Συνολικά, ανάμεσα στα πλεονέκτημα της τεχνολογίας Wi-Fi ξεχωρίζουμε την ευκολία υλοποίησης και
το μικρό κόστος και για τον σταθμό βάσης καθώς και για τον χρήστη. Επίσης, είναι ελκυστικό καθώς
προσφέρεται ένα σύνολο χαρακτηριστικών που εγγυώνται ασφάλεια πρόσβασης και μετάδοσης
(ταυτοποίηση χρήστη, κρυπτογραφημένη μετάδοση) αλλά και δυνατότητες για υπηρεσίες
περιαγωγής (roaming), όπου ένας συνδρομητής ενός ασύρματου τοπικού δικτύου (Wireless local Area
Network – WLAN) μπορεί να συνδεθεί σε ένα άλλο WLAN.
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WiMAX
Η τεχνολογία WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) αποτελεί μία τεχνολογία
ευρυζωνικής ασύρματης πρόσβασης που είναι παρόμοια με αυτή του WiFi. Στηρίζεται στο πρότυπο
802.16 του οργανισμού IEEE και βασίζεται στη λειτουργία σε μία ευρεία μπάντα συχνοτήτων που
ξεκινά από τα 2GHz και φτάνει έως τα 66GHz. Υποστηρίζει διάφορους ρυθμούς μετάδοσης που
φτάνουν έως τα 72Mbps και διάφορες τεχνικές διαμόρφωσης. Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να
καλύψει αποστάσεις που φθάνουν έως και τα 50km σε συνθήκες οπτικής επαφής. Η διαφορά του
προτύπου ΙΕΕΕ 802.16 στο οποίο στηρίζεται το Wimax σε σχέση με το ΙΕΕΕ 802.11 στο οποίο
στηρίζεται η τεχνολογία WiFi, είναι ότι το πρώτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνθήκες μη
οπτικής επαφής φυσικά με ρυθμούς μετάδοσης πολύ χαμηλότερους των 50Mbps.
Οι υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης και οι μεγάλες αποστάσεις που μπορούν να καλυφθούν με την χρήση
της συγκεκριμένης τεχνολογίας, καθιστούν το WiΜax κατάλληλο για ένα μεγάλο αριθμό
προσφερόμενων υπηρεσιών και εφαρμογών. Οι βασικότερες όμως εφαρμογές της τεχνολογίας είναι
τέσσερεις:


Η ανάπτυξη δικτύων κορμού για τα κυψελοειδή συστήματα κινητής τηλεφωνίας. Το χαμηλό
κόστος ανάπτυξης δικτύου κορμού σε σύγκριση με το κόστος χρήσης οπτικής ίνας αποτελεί
το βασικό λόγο για το οποίο η τεχνολογία WiMax χρησιμοποιείται από τις εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας για την ανάπτυξη του δικτύου τους.



Η παροχή υπηρεσιών “Broadband on Demand”. Η τεχνολογία WiMax παρέχει πολύ υψηλούς
ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις κάτι που κάνει εφικτή την ανάπτυξη
εφαρμογών πραγματικού χρόνου όπως οι υπηρεσίες Triple Play.



Η κάλυψη περιοχών όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής και υλοποίησης δικτύων με
χρήση χαλκού ή οπτικών ινών.



Η διασύνδεση μεταξύ ασύρματων (WiFi, 3G κτλ.) σημείων πρόσβασης προς μια κοινή
διαδικτυακή πύλη.

Σε αντιδιαστολή με το Wi-Fi, η παροχή ασύρματης πρόσβασης μέσω WiMax είναι άρρηκτα
συνυφασμένη με την αντίστοιχη υπηρεσία που προσφέρεται μέσω της σύνδεσης αυτής (διαδικτυακή
πρόσβαση, ψηφιακή τηλεόραση κτλ.) και κατ’ επέκταση με την εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία
αυτή, καθώς η υλοποίηση του WiMax βασίζεται στη χρησιμοποίηση μη ελεύθερου φάσματος το
οποίο αδειοδοτείται ειδικά κατόπιν χρηματικού αντιτίμου.
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Zigbee
Το ZigBee είναι ένα σύνολο πρωτοκόλλων επικοινωνίας που βασίζονται πάνω στα χαρακτηριστικά του
προτύπου ΙΕΕΕ 802.15.4. Το ZigBee χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ασύρματων προσωπικών
δικτύων (Wireless Personal Area Networks - WPANs). Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι η εξαιρετικά
χαμηλή κατανάλωση ισχύος η οποία και απαιτείται σε πολλές σύγχρονες εφαρμογές, κυρίως σε
εκείνες που σχετίζονται με το διαδίκτυο των αντικειμένων.
Το πρότυπο αναπτύχθηκε από την ένωση εταιριών ZigBee Alliance 7 ώστε να πληροί τις εξής
προϋποθέσεις:


Χαμηλό κόστος



Πολύ χαμηλή κατανάλωση ισχύος



Χρήση μη αδειοδοτημένων ραδιοσυχνοτήτων



Οικονομική και εύκολη εγκατάσταση



Δημιουργία ευέλικτων και επεκτάσιμων δικτύων



Ενσωματωμένη νοημοσύνη για την αποκατάσταση των δικτύων και τη δρομολόγηση των
μηνυμάτων

To ZigBee στοχεύει στο να παρέχει χαμηλού κόστους και χαμηλής ισχύος συνδεσιμότητα σε συσκευές
που απαιτούν μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας (από μερικούς μήνες μέχρι και αρκετά χρόνια) αλλά
δεν απαιτούν τόσο υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων όσο αυτούς που επιτρέπει το Bluetooth.
Επιπλέον, το ZigBee μπορεί να υλοποιηθεί σε δίκτυα πλέγματος (mesh networks) πολύ καλύτερα απ’
ότι το Bluetooth (Διάγραμμα 2-5). Οι συσκευές που λειτουργούν σύμφωνα με το ZigBee μπορούν να
εκπέμπουν σε απόσταση 10-75 μέτρων, ανάλογα με τη συχνότητα λειτουργίας και την κατανάλωση
ισχύος που απαιτείται για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Το ZigBee λειτουργεί στις μη αδειοδοτημένες
ζώνες συχνοτήτων λειτουργίας των 2.4GHz (παγκόσμια), 915MHz (Αμερική) και 868 MHZ (Ευρώπη).
Ο ρυθμός δεδομένων είναι 250kbps στα 2.4GHz, 40 kbps στα 915MHz και 20kbps στα 868MHz.

Διάγραμμα 2-5 – Υλοποίηση δικτύων πλέγματος με ZigBee8

7
8

ZigBee Alliance: http://www.zigbee.org/ (3/4/2013)
Wireless Mesh Networking - ZigBee vs. DigiMesh. 2008. Digi White Paper. (http://goo.gl/iIwKz)
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Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς (3G ή UMTS) υποστηρίζουν επικοινωνία φωνής και
ταυτόχρονα μετάδοση δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν
γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έτσι, εκμεταλλευόμενοι την υποδομή του υπάρχοντος δικτύου
κινητής τηλεφωνίας και εισάγοντας τις απαραίτητες αναβαθμίσεις, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
προσφέρουν διαδικτυακή πρόσβαση σε εθνικό και κατ’ επέκταση σε διεθνές επίπεδο μέσω των
συμφωνιών περιαγωγής (roaming). Στην περίπτωση των δικτύων 3ης γενιάς ο συγχρονισμός του
τερματικού του χρήστη πραγματοποιείται στα 7.2Mbps. Η πραγματική ταχύτητα σύνδεσης ωστόσο
είναι πολύ χαμηλότερη επιτρέποντας όμως σε κάθε περίπτωση την άνετη πλοήγηση στο διαδίκτυο
και την ταχεία αποστολή/λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Εξέλιξη των δικτύων 3ης γενιάς και μεταβατικές τεχνολογίες πριν από τα δίκτυα 4ης γενιάς,
αποτελούν τα δίκτυα 3.5G. Αυτά αποτελούνται από τις εξής τεχνολογίες:


HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), για ρυθμούς μετάδοσης καθόδου μέχρι και
14Mbps



HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access), για ρυθμούς μετάδοσης ανόδου μέχρι και
5,76Mbps



HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access), για ρυθμούς μετάδοσης καθόδου μέχρι και
56Mbps και ρυθμούς μετάδοσης ανόδου μέχρι και 22Mbps

Τα δίκτυα 4ης γενιάς αναφέρονται στα κυψελωτά συστήματα που υποστηρίζουν ρυθμούς μετάδοσης
μέχρι και 100Mbps σε υψηλή κινητικότητα χρηστών και 1Gbps σε χαμηλή κινητικότητα χρηστών.
Αυτές τις προδιαγραφές πληρούν τα πρωτόκολλα LTE Advanced και IEEE 802.16m. Η τεχνολογία LTE
(long-term evolution) αποτελεί σήμερα την αιχμή του δόρατος στην υλοποίηση δικτύων κινητής
τηλεφωνίας. Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει τους ρυθμούς μετάδοσης των τεχνολογιών 3G, 3.5G
και 4G (Διάγραμμα 2-6).

Διάγραμμα 2-6 – Εξέλιξη των ρυθμών μετάδοσης των τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας 9

9

TeliaSonera Annual Report 2008 – Technology Trends: http://goo.gl/ZmYbA (2/4/2013)
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Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας παρέχουν χάρτες με το είδος της κάλυψης (3G, 3.5G και 4G) που
προσφέρουν στις διάφορες περιοχές της χώρας. Για παράδειγμα η κάλυψη 3G στην Ελλάδα
περιορίζεται ακόμα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις μεγαλύτερες πόλεις της περιφέρειας, ενώ
κάλυψη 3.5G και 4G παρέχεται σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
(Διάγραμμα 2-7).

Διάγραμμα 2-7 – Πανελλαδικός χάρτης κάλυψης 3G της εταιρίας Cosmote10

10

Cosmote - Πανελλαδικός χάρτης κάλυψης 3G: http://goo.gl/8ai4f (3/4/2013)
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2.2.4. Ενοποίηση Ετερογενών Δικτύων
Από την παράθεση των τεχνολογιών δικτύωσης στις προηγούμενες ενότητες, εύκολα προκύπτει ότι
το δίκτυο επικοινωνίας μιας ψηφιακής πόλης θα είναι ετερογενές και θα αποτελείται από μια
πληθώρα συστατικών και τεχνολογιών. Ο όρος ετερογενές δίκτυο (Heterogeneous Network) δηλώνει
ένα δίκτυο το οποίο παρέχει στους συνδρομητές του πολλές διαφορετικές τεχνολογίες ασύρματης
πρόσβασης και ένα κοινό δίκτυο κορμού (συνήθως μεταγωγής πακέτου), το οποίο διασυνδέει και
εξασφαλίζει τη συνεργασία όλων των στοιχείων δικτύου των ετερογενών τεχνολογιών ασύρματης
πρόσβασης. Έτσι, για παράδειγμα, ένα ετερογενές δίκτυο που λειτουργεί στο επίπεδο της πόλης
μπορεί να περιλαμβάνει τις τεχνολογίες ασύρματης πρόσβασης GSM, UMTS και WLAN και οι χρήστες
του να απολαμβάνουν υπηρεσίες ανεξαρτήτως τεχνολογίας πρόσβασης και μάλιστα να
πραγματοποιούν και μεταβάσεις ανάμεσα στις διαφορετικές τεχνολογίες πρόσβασης, χωρίς να
διακόπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
Η βασική ιδέα πίσω από το ετερογενές δίκτυο είναι απλή: αντί να στηριζόμαστε σε ένα μόνο, μεγάλο
δίκτυο για κάλυψη μιας μεγάλης γεωγραφικής περιοχής, κάτι το οποίο δημιουργεί μεγάλο
ανταγωνισμό μεταξύ των χρηστών, μπορούμε επίσης να καλύψουμε την περιοχή με πολλά μικρά
δίκτυα (cells) (Διάγραμμα 2-8), καθένα από τα οποία μπορεί να ελαχιστοποιήσει την απώλεια
σήματος με την απόσταση, απαιτεί μικρότερη ισχύ εκπομπής, και θα επιτρέψει την καλύτερη
απόδοση για όλους τους χρήστες.

Διάγραμμα 2-8 – Σχηματική αποτύπωση ενός ετερογενούς δικτύου (Πηγή Ericsson)

Ένα μόνο Macrocell μπορεί να καλύψει έως και δεκάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα σε ασύρματα
περιβάλλοντα χαμηλής πυκνότητας, αλλά στην πράξη, σε αστικά περιβάλλοντα με πυκνή δόμηση,
μπορεί να περιοριστεί στα 50 έως 300 μέτρα. Με άλλα λόγια, μπορεί να καλύψει μια μικρή γειτονιά,
ή μερικά κτίρια. Συγκριτικά, τα Microcells έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν ένα συγκεκριμένο κτίριο,
τα Picocells μπορούν να εξυπηρετήσουν έναν ή περισσότερους ορόφους και τέλος τα Femtocells
μπορούν να καλύψει ένα μικρό διαμέρισμα και να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες ευρυζωνικών
υπηρεσιών ως υποδομή κορμού.
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Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι στα ετερογενή δίκτυα δεν αντικαθιστούμε απλώς ένα μεγάλο
δίκτυο με πολλά μικρότερα. Τα ετερογενή δίκτυα αποτελούνται από πολλαπλά δίκτυα διαστρωμένα
και αλληλοκαλυπτόμενα. Με την εγκατάσταση αλληλοκαλυπτόμενων επιπέδων ασύρματων δικτύων,
τα ετερογενή δίκτυα μπορούν να προσφέρουν πολύ καλύτερη χωρητικότητα δικτύου και βελτίωση
της κάλυψης για όλους τους χρήστες. Ωστόσο, οι προκλήσεις που παραμένουν είναι η
ελαχιστοποίηση των παρεμβολών μεταξύ των διαφορετικών δικτύων, η παροχή επαρκούς μεγέθους
ρυθμού μετάδοσης δεδομένων, και η δημιουργία και βελτίωση των πρωτοκόλλων για την
απρόσκοπτη μετάπτωση μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων των δικτύων.
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2.3. Τεχνολογίες Διασύνδεσης Φυσικού και
Ψηφιακού Χώρου
2.3.1. Γενικά
Οι τεχνολογίες διασύνδεσης φυσικού και ψηφιακού χώρου υποστηρίζουν την πραγμάτωση ενός νέου
είδους χωρικής ευφυΐας, μια ενσωματωμένη χωρική ευφυΐα, που βασίζεται σε αισθητήρες,
επαυξημένη πραγματικότητα, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και τεράστιο αριθμό δεδομένων
που προκύπτουν από τη λειτουργία των πόλεων. Η ενσωματωμένη χωρική ευφυΐα έχει άμεση
επίδραση στις υπηρεσίες χωρικής αναφοράς (location-based) που προσφέρουν οι πόλεις στους
πολίτες και στη βελτιστοποίηση των αστικών δικτύων (Διάγραμμα 2-9).

Διάγραμμα 2-9 – Παροχή υπηρεσιών χωρικής αναφοράς μέσω της διασύνδεσης φυσικού και ψηφιακού
χώρου (πηγή Connecthings)11

11

Connecthings: http://www.connecthings.com (2/4/2013)
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2.3.2. Διαδίκτυο των Αντικειμένων
Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων ή «Internet of Things (IoT)» όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιείται
διεθνώς αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη τεχνολογική εξέλιξη στο θέμα των ευφυών πόλεων τα
τελευταία χρόνια, καθώς η χρήση αισθητήρων (sensors), ενεργοποιητών (actuators) και ετικετών RFID
(RFID tags) για την αναγνώριση και τον έλεγχο ενός πλήθους οντοτήτων της πόλης, βρίσκει ευρεία
εφαρμογή σε όλα τα πεδία της πόλης.
Η ιδέα ξεκίνησε από τον Mark Weiser, που εισήγαγε τον όρο «Ubiquitous computing (διάχυτος
υπολογισμός)» για να αναφερθεί σε ένα μοντέλο αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή
στο οποίο η επεξεργασία της πληροφορίας έχει ενσωματωθεί στα καθημερινά αντικείμενα και
δραστηριότητες χωρίς έτσι να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον άνθρωπο. Όπως τονίζει
χαρακτηριστικά: «Οι πιο σοβαρές τεχνολογίες είναι εκείνες που εξαφανίζονται. Εξυφαίνονται μέσα
στον ιστό της καθημερινότητας μέχρι να είναι δυσδιάκριτες από αυτή»12.
Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων επεκτείνει ότι
ισχύει για τη συνδεσιμότητα των ανθρώπων στα
αντικείμενα. Η κεντρική του ιδέα λοιπόν είναι να
μπορέσουν τα αντικείμενα να συνδεθούν ανά
πάσα στιγμή, οπουδήποτε, με οτιδήποτε και με
καθέναν,

εάν

οποιασδήποτε

είναι

δυνατόν

διαδρομής

/
13

υπηρεσίας (Διάγραμμα 2-10)

δικτύου

μέσω
και
Διάγραμμα 2-10 – Internet of Things

Η εταιρία παροχής τεχνολογικών συμβουλών Gartner δίνει τον παρακάτω ορισμό: «Το Διαδίκτυο των
Αντικειμένων είναι το δίκτυο των φυσικών αντικειμένων που περιέχουν ενσωματωμένη τεχνολογία
για να επικοινωνούν και να αισθάνονται ή να αλληλεπιδρούν με τις εσωτερικές τους καταστάσεις ή
το εξωτερικό περιβάλλον»

14

. Ένας πιο πλήρης ορισμός δίνεται από τη Διεθνής Ένωση

Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union - ITU), την υπηρεσία του ΟΗΕ για τις ΤΠΕ:
«Με την ευρεία έννοια, το Διαδίκτυο των Αντικειμένων μπορεί να εκληφθεί ως ένα όραμα με
τεχνολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Από τη σκοπιά της τεχνικής προτυποποίησης, το Διαδίκτυο
των Αντικειμένων μπορεί να θεωρηθεί ως μια παγκόσμια υποδομή για την κοινωνία της πληροφορίας,
που επιτρέπει προηγμένες υπηρεσίες μέσω της διασύνδεσης (φυσικών και εικονικών) αντικειμένων,
η οποία βασίζεται σε υφιστάμενες αλλά και αναπτυσσόμενες διαλειτουργικές τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας. Μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αναγνώρισης,
καταγραφής δεδομένων, επεξεργασίας και επικοινωνίας, το Διαδίκτυο των Αντικειμένων

12

M. Weiser, “The Computer for the 21st Century,” Scientific Am., Sept., 1991, pp. 94-104; reprinted in IEEE
Pervasive Computing, Jan.-Mar. 2002, σελ. 19-25.
13
ITU Internet Reports 2005: The Internet of Things, ITU Strategy and Policy Unit, 2005
14
Gartner – IT glossary – Internet of Things: http://goo.gl/KALFX (2/4/2013)
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χρησιμοποιεί πλήρως τα αντικείμενα για να προσφέρει υπηρεσίες σε όλα τα είδη των εφαρμογών,
διατηρώντας παράλληλα την απαιτούμενη προστασία της ιδιωτικής ζωής»15.
Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων βρίσκει την πραγμάτωσή του στις Ευφυείς Πόλεις κυρίως μέσω
δικτύων των αισθητήρων (sensor networks), τα οποία μπορούν να συλλέξουν τεράστιο όγκο
πληροφοριών από τα συνδεδεμένα αντικείμενα και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Οι τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται στα δίκτυα των αισθητήρων αναφέρονται και με τον όρο «Machine to machine
(M2M)». Η λειτουργία που επιτελείται σε γενικές γραμμές είναι η παρακάτω: Μια συσκευή (π.χ. ένας
αισθητήρας ή μετρητής) καταγράφει ένα γεγονός (π.χ. θερμοκρασία, επίπεδο αποθεμάτων, κλπ.), το
οποίο αναμεταδίδεται μέσω ενός δικτύου (ασύρματου, ενσύρματου ή υβριδικού) σε μια εφαρμογή
(λογισμικό), που μεταφράζει το καταγεγραμμένο γεγονός σε σημαντική πληροφορία (π.χ. τα στοιχεία
πρέπει να συντηρηθούν προληπτικά, η αποθήκη να γεμίσει, κλπ.)16.
Η εταιρία Libelium, η οποία παράγει αισθητήρες, παραθέτει ένα πλήθος εφαρμογών των αισθητήρων
σε μια Ευφυή Πόλη. Ενδεικτικά: Ατμοσφαιρική μόλυνση, εντοπισμός πυρκαγιάς, ποιότητα του νερού,
επίπεδα ακτινοβολίας, επιτήρηση χώρων, διαχείριση αποβλήτων, έξυπνη στάθμευση, εντοπισμός
διαρροών νερού, έξυπνος φωτισμός, παρακολούθηση κυκλοφορίας, κλπ.17 Ενδεικτικό είναι και το
παρακάτω πληροφοριακό διάγραμμα (infographic) (Διάγραμμα 2-11).

Διάγραμμα 2-11 – Πεδία εφαρμογής τεχνολογιών Internet of Things σε μία Έξυπνη Πόλη(Πηγή Libelium)18

15

The Internet of Things 2012 - New Horizons, IERC (Internet of Things European Research Cluster), 2012.
M2M: The Internet of 50 Billion Devices", WinWin Magazine, January 2010.
17
50 Sensor Applications for a Smarter World, Libelium, 2012. (http://goo.gl/yGiJj)
18
Libelium Smart World Infographic: http://goo.gl/0gYg2 (2/4/2013)
16
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2.3.3. Επαυξημένη Πραγματικότητα
Η Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality) ενισχύει την αντίληψή μας με την προσθήκη
της στον υπαρκτό κόσμο. Είναι ένα επίπεδο ανάμεσα σε εμάς και τον κόσμο, ένα επίπεδο που
επιβάλλεται από την τεχνολογία και προσθέτει πληροφορίες σε ό, τι βλέπουμε. Φανταστείτε να
βλέπει κάποιος έναν πίνακα ζωγραφικής φορώντας ταυτόχρονα γυαλιά που του εξηγούν το τι βλέπει,
ή να φωτογραφίζει με το κινητό του τηλέφωνο ένα δρόμο της πόλης και να εμφανίζονται σε αυτό τα
κοντινά σημεία ενδιαφέροντος. Ως Επαυξημένη Πραγματικότητα ορίζεται η αλληλεπίδραση
υπερτιθέμενων (superimposed) γραφικών, ήχων και άλλων βελτιώσεων της αντίληψης, που λαμβάνει
χώρα σε ένα πραγματικό περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο (Εικόνα 2-1)19.

Εικόνα 2-1 – Εναπόθεση ψηφιακών πληροφοριών αλλά και εικονικών αντικειμένων

Η ερευνητική περιοχή της Επαυξημένης Πραγματικότητας έχει μεγάλο εύρος καθώς εκτείνεται από
υπηρεσίες πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο μέχρι ειδικά κράνη που φέρουν οθόνες (heads-up
displays). Καθώς λοιπόν η παροχή πληροφοριών συναφών προς το περιβάλλον (contextual
information) στο οποίο δραστηριοποιείται ο χρήστης μετασχηματίζει τις αλληλεπιδράσεις μας εντός
του φυσικού περιβάλλοντος, η έρευνα επικεντρώνεται σε μια σειρά από τομείς που θα επιτρέψουν
την ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας οι οποίες επεκτείνουν την ατομική και
συλλογική ευφυΐα μας. Υπό αυτό το πρίσμα τα απαραίτητα συστατικά της Επαυξημένης
Πραγματικότητας είναι τα εξής:20
1. Συσσωμάτωση (Aggregation) - συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο από
διάφορες πηγές.
2. Αναγνώριση (Recognition) - προσδιορισμός σκηνών και αντικείμενων, και κατανόηση των
θέσεων δραστηριοτήτων και προτιμήσεων του χρήστη.
3. Παροχή (Delivery) – αποστολή των σωστών πληροφοριών στο χρήστη σε πραγματικό χρόνο.

19
20

Digital Trends - What is Augmented Reality (AR): http://goo.gl/rfPJj
PARC blog - Augmented Reality: Increasing collective intelligence: http://goo.gl/mTpFQ
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4. Παρουσίαση - διάθεση ενός απλού στη χρήση user interface που να συνάδει με διαφορετικές
συσκευές και περιπτώσεις χρήσης.
Στην παρούσα φάση διακρίνονται δύο κατηγορίες εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας:
1. Η βασισμένη στη γεωτοποθεσία (geolocation) Επαυξημένη Πραγματικότητα, η οποία
χρησιμοποιεί συσκευές όπως το GPS, η πυξίδα και άλλοι αισθητήρες που υπάρχουν στα
κινητά τηλέφωνα των χρηστών, προκειμένου αρχικά να αναγνωρίσει τη θέση τους και στη
συνέχεια να εμφανίσει ψηφιακή πληροφορία σε κινητά ή ειδικές συσκευές (κράνη, γυαλιά,
κλπ.) για χωρικά προσδιορισμένα σημεία ενδιαφέροντος.
2. Η βασισμένη στην εικόνα Επαυξημένη Πραγματικότητα, η οποία εμφανίζει μεν την ψηφιακή
πληροφορία στις ίδιες συσκευές, αλλά η πληροφορία αυτή σχετίζεται με πραγματικά
αντικείμενα – όπως εμπορικά προϊόντα, περιοδικά ή πινακίδες – τα οποία αναγνωρίζονται με
βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά τους ή κάποια ετικέτα που φέρουν.
Οι πιο συνηθισμένες διεπαφές χρήστη είναι οι Περιηγητές Επαυξημένης Πραγματικότητας
(Augmented Reality Browsers), που τρέχουν σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα και εμφανίζουν στην οθόνη
του κινητού τη σχετική ψηφιακή πληροφορία (Εικόνα 2-2). Πιο διαδεδομένα προγράμματα τέτοιου
είδους είναι τα Wikitude (www.wikitude.com) (Εικόνα 2-3) και Layar (www.layar.com) (Εικόνα 2-4).

Εικόνα 2-2 – Περιηγητής Επαυξημένης Πραγματικότητας

Εικόνα 2-3 – Wikitude – Παράθεση πληροφοριών
εμπορικού ενδιαφέροντος

Εικόνα 2-4 – Layar – Εμφάνιση ιστορικού
σεισμικότητας
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Αξίζει να αναφερθεί επίσης το ερευνητικό προϊόν της εταιρίας Google «Google Glass»21, μια συσκευή
που αναμένεται να δώσει μεγάλη ώθηση στις εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας ().

Εικόνα 2-5 – Google Glass – Προβολή

Εικόνα 2-6 – Google Glass – Κάμερα

Εικόνα 2-7 – Google Glass – Πλοήγηση

Εικόνα 2-8 - Google Glass – Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

Στις τεχνολογίες που σχετίζονται με την Επαυξημένη Πραγματικότητα μπορεί να θεωρηθεί ότι
ανήκουν οι ετικέτες RFID και NFC (Near Field Communications) και οι κώδικες QR (QR codes). Ιδιαίτερα
δημοφιλείς είναι τα τελευταία χρόνια οι κώδικες QR. Πρόκειται για τετράγωνα πλαίσια που
περιλαμβάνουν ορισμένες κουκίδες. Το κάθε ένα από αυτά τα πλαίσια μπορεί να κρύβει κάποιο
προωθητικό κείμενο, μια διεύθυνση ιστοσελίδας, στοιχεία επικοινωνίας σας, κ.α. Κώδικες QR
τοποθετούνται σε περιοδικά, πινακίδες, λεωφορεία, επαγγελματικές κάρτες, ή σχεδόν σε

21

Google Glass: http://www.google.com/glass/ (2/4/2013)
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οποιοδήποτε αντικείμενο για το οποίο οι χρήστες μπορεί να χρειαστούν πληροφορίες. Οι χρήστες με
ένα έξυπνο τηλέφωνο με κάμερα στο οποίο είναι εγκατεστημένη η σωστή εφαρμογή ανάγνωσης
μπορούν να σαρώσουν την εικόνα του QR Code για να εμφανιστεί ένα κείμενο, τα στοιχεία
επικοινωνίας, να συνδεθούν σε ένα ασύρματο δίκτυο, ή να ανοίξουν μια ιστοσελίδα στο πρόγραμμα
περιήγησης του τηλεφώνου (Εικόνα 2-9).

Εικόνα 2-9 – Τρόπος χρήσης QR codes

Δύο παραδείγματα χρήσης κωδίκων QR παρουσιάζονται παρακάτω (Εικόνα 2-10, Εικόνα 2-11)

Εικόνα 2-10 – QR code στην πόλη Bordeaux με
link σε ιστοσελίδα με την ιστορία της πόλης22

Εικόνα 2-11 – QR code σε στάση λεωφορείου που
παραπέμπει σε πληροφορίες για ένα προϊόν

Εκτεταμένη χρήση QR codes γίνεται στη Νέα Υόρκη, όπου είναι υποχρεωτική η ανάρτησή τους σε κάθε
νέο κτίριο που κατασκευάζεται στην πόλη, ώστε οι πολίτες να πληροφορούνται ποιος κατασκευάζει
το κτίριο καθώς επίσης και αν υπάρχουν καταγγελίες για πολεοδομικές παραβάσεις23.

22
23

Bordeaux City Hall Shows The Way With QR Codes: http://goo.gl/SMjFf (3/4/2013)
Fast Company - NYC to go QR for new building permits: http://goo.gl/4FVud (3/4/2013)
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2.3.4. Τεχνολογίες προσδιορισμού θέσης
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, τόσο από την προηγούμενη ενότητα για την Επαυξημένη
Πραγματικότητα, όσο και από τις εφαρμογές που παρουσιάστηκαν στο 2ο κεφάλαιο, ο ακριβής
προσδιορισμός της γεωγραφικής θέσης του χρήστη έχει εξαιρετική σημασία για ένα μεγάλο πλήθος
εφαρμογών Ευφυών Πόλεων. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται δυνατός με τη χρήση τεχνολογιών που
έχουν επίγνωση της γεωγραφικής θέσης. Ο όρος «Τεχνολογία με Επίγνωση Θέσης (Location-aware
Technology)» αναφέρεται γενικά σε τεχνολογίες που μπορούν να προσδιορίσουν τη γεωγραφική τους
θέση. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι το GPS (Global Positioning System ή Παγκόσμιο σύστημα
προσδιορισμού θέσης), ένα σύστημα πλοήγησης που χρησιμοποιείται κατά κόρον στα αυτοκίνητα. Ο
υπολογισμός της θέσης του GPS βασίζεται στην απόστασή του από τρεις δορυφόρους.
Ο θέση μιας συσκευής υπολογίζεται συνήθως με μία από τις τέσσερεις παρακάτω μεθόδους:
1. Με χρήση GPS
2. Με τη διαδικασία τριγωνισμού (triangulation) των κεραιών κινητής τηλεφωνίας
3. Με τη διεύθυνση MAC του Wi-Fi ή του Bluetooth
4. Με τη διεύθυνση IP
Κάθε μία από τις μεθόδους αυτές έχει διαφορετική ακρίβεια, χρόνο εντοπισμού και κατανάλωση της
μπαταρίας της συσκευής (Πίνακας 2-6 – Μέθοδοι προσδιορισμού της θέσης του χρήστη).
Ακρίβεια

Χρόνος εντοπισμού

Διάρκεια ζωής της
μπαταρίας

GPS

10μ

2-10 λεπτά (μόνο σε
εξωτερικούς χώρους)

5-6 ώρες στα
περισσότερα τηλέφωνα

WiFi

50μ (βελτιώνεται με την
πυκνότητα)

Σχεδόν ακαριαία (server
connect & lookup)

Δεν επιδρά

Cell tower
triangulation

100-1400μ (ανάλογα με
την πυκνότητα)

Σχεδόν ακαριαία (server
connect & lookup)

Αμελητέα επίδραση

IP

Χώρα: 99%
Πόλη: 46% US, 53% Intl
ΤΚ: 0%

Σχεδόν ακαριαία (server
connect & lookup)

Αμελητέα επίδραση

Πίνακας 2-6 – Μέθοδοι προσδιορισμού της θέσης του χρήστη24

Στα έξυπνα κινητά χρησιμοποιείται ένας υβριδικός συνδυασμός GPS, Wi-Fi, τριγωνισμός κεραιών
κινητής τηλεφωνίας ενώ σε φορητούς και σταθερούς υπολογιστές το Wi-Fi, η διεύθυνση IP και
σπάνια το GPS. Η Google παρέχει επίσης δωρεάν εκτίμηση θέσης μέσω του Google Latitude API.
Μια άλλη τεχνολογία που σχετίζεται έμμεσα με τον προσδιορισμό θέσης είναι η περιγραφή της θέσης
κάποιου αντικειμένου με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι στη συνέχεια δυνατή η εξαγωγή της από κάποια
εφαρμογή. Geotagging ή Geocoding είναι η διαδικασία προσθήκης μεταδεδομένων (metadata)

24

“Mobile First” presentation by Luke Wroblewski (http://goo.gl/YfMK5) (Πρόσβαση στις 3/3/2012)
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γεωγραφικού προσδιορισμού σε διάφορα μέσα όπως ιστότοποι, RSS feeds, εικόνες, βίντεο, κλπ. με
αποτέλεσμα τη δημιουργία γεωχωρικών (geospatial) μεταδεδομένων. Τα δεδομένα αυτά συνήθως
αποτελούνται από συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους, ενώ μπορεί επίσης να
περιέχουν υψόμετρο, σχετική θέση και τοπωνύμια25.
Ο όρος Geocoding επίσης αναφέρεται στη διαδικασία αντιστοίχησης γεωγραφικών συντεταγμένων
σε γεωγραφικούς προσδιορισμούς που στερούνται τέτοιων, όπως π.χ. μια ταχυδρομική διεύθυνση
(και το αντίστροφο). Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα γεωχωρικών μεταδεδομένα
δηλώνονται σε μια σελίδα HTML (Πίνακας 2-7).
GeoURL standard
<meta name="ICBM" content="40.628415;22.958765">
Geo Tag format
<meta name="geo.position" content="40.628415;22.958765“>
<meta name="geo.placename" content="Aristotle University, Thessaloniki, Greece“>
<meta name="geo.region" content="GR-54">
Πίνακας 2-7 – Δήλωση γεωχωρικών μεταδεδομένων στον κώδικα HTML

25

Wikipedia – Geotagging: http://en.wikipedia.org/wiki/Geotagging (12/5/2013)
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2.4. Γενικές υποστηρικτικές τεχνολογίες web
2.4.1. Cloud Computing
Το cloud computing (στα ελληνικά ο όρος αποδίδεται ως «υπολογιστικό νέφος») αποτελεί τον
τελευταίο σταθμό στην εξελικτική πορεία της αρχιτεκτονικής των υπολογιστικών συστημάτων. Είναι
περισσότερο ένα νέο μοντέλο διάθεσης υπολογιστικών πόρων παρά μια νέα τεχνολογία. 26 Όπως
φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 2-12), το cloud computing επιδρά κυρίως στο πως
αντιλαμβάνονται οι τελικοί χρήστες τον τρόπο με τον οποίο πληροφοριακές υποδομές και
πλατφόρμες δημιουργούνται, αναπτύσσονται, και παρέχονται27.

Διάγραμμα 2-12 – Εξέλιξη στην αρχιτεκτονική των υπολογιστικών συστημάτων

Ένας απλός ορισμός για το cloud computing είναι ότι επιτρέπει την χρήση υπολογιστικών πόρων
(υλικό ή/και λογισμικό) μέσω του διαδικτύου με τη μορφή υπηρεσιών. Το National Institute of
Standards and Technology (NIST) των Η.Π.Α. παρέχει έναν πιο πλήρη ορισμό, ορίζοντας το cloud
computing ως ένα μοντέλο που καθιστά δυνατή την πανταχού παρούσα (ubiquitous), εύκολη, κατά
παραγγελία πρόσβαση μέσω του διαδικτύου, σε μια κοινόχρηστη συλλογή από ρυθμιζόμενους
(configurable) υπολογιστικούς πόρους (π.χ. δίκτυα, servers, χώρο αποθήκευσης δεδομένων,
εφαρμογές και υπηρεσίες) που μπορούν να παρασχεθούν γρήγορα και να τεθούν σε λειτουργία με
την ελάχιστη διαχειριστική προσπάθεια ή την αλληλεπίδραση από τον πάροχο της υπηρεσίας 28 .
Σύμφωνα με το NIST το cloud computing έχει πέντε βασικά χαρακτηριστικά, τρία μοντέλα παροχής
υπηρεσιών, και τέσσερα μοντέλα ανάπτυξης.

Βασικά χαρακτηριστικά
Το cloud computing προσδιορίζεται από τα παρακάτω πέντε ουσιώδη χαρακτηριστικά:
1. Αυτοεξυπηρέτηση κατά παραγγελία (on-demand self-service). Ο πελάτης μπορεί να
προμηθευτεί μονομερώς υπολογιστικές δυνατότητες, όπως για παράδειγμα υπολογιστική
ισχύ και χώρο αποθήκευσης δεδομένων, ανάλογα με τις ανάγκες του, αυτόματα χωρίς
δηλαδή να απαιτείται ανθρώπινη αλληλεπίδραση με κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών.

26

ENISA: Cloud computing: benefits, risks and recommendations for information security, 2009, European
Network and Information Security Agency.
27
Tom Laszewski and Prakash Nauduri. Migrating to the Cloud, Syngress, Boston, 2012
(http://dx.doi.org/10.1016/B978-1-59749-647-6.10001-8)
28
US National Institute of Standards and Technology (NIST). 2011. The NIST Definition of Cloud Computing.
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2. Πρόσβαση στις υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου (Broad network access). Οι δυνατότητες
που προσφέρει το cloud computing είναι διαθέσιμες μέσω του δικτύου και είναι προσβάσιμες
μέσω τυποποιημένων μηχανισμών που προωθούν τη χρήση ετερογενών συσκευών διεπαφής
χρήστη (π.χ. κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, φορητοί υπολογιστές και σταθμοί εργασίας).
3. Κοινή δεξαμενή πόρων (Resource pooling). Οι υπολογιστικές δυνατότητες του παρόχου
εξυπηρετούν πολλούς πελάτες χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο πολλαπλών-ενοικιαστών, με
διαφορετικούς φυσικούς και εικονικούς πόρους να εκχωρούνται δυναμικά, ανάλογα με τη
ζήτηση των καταναλωτών. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πελάτες δεν έχουν αίσθηση ούτε
κάποιο έλεγχο πάνω στην ακριβή τοποθεσία των παρεχόμενων πόρων. Παραδείγματα
δυνατοτήτων αποτελούν η αποθήκευση, η υπολογιστική ισχύς, η μνήμη και το εύρος ζώνης
του δικτύου (bandwidth).
4. Ταχεία προσαρμογή (Rapid elasticity). Οι υπολογιστικές δυνατότητες μπορούν να
προσαρμοστούν πολύ γρήγορα και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτόματα, κλιμακούμενες προς
τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με τη ζήτηση. Για τον πελάτη οι διαθέσιμες δυνατότητες
συχνά μοιάζουν να είναι απεριόριστες και μπορούν να διατεθεί σε οποιαδήποτε ποσότητα,
ανά πάσα στιγμή.
5. Μετρήσιμη χρήση (Measured service). Τα συστήματα cloud ελέγχουν αυτόματα και
βελτιστοποιούν τη χρήση των πόρων, μέσω μιας διαδικασίας μέτρησης ανάλογα με το είδος
της υπηρεσίας (π.χ. αποθήκευση, υπολογιστική ισχύς, εύρος ζώνης, ενεργοί λογαριασμοί
χρηστών, κλπ.). Η χρήση των πόρων μπορεί να παρακολουθείται, να ελέγχεται, και να
αναφέρεται, παρέχοντας διαφάνεια τόσο στον πάροχο όσο και στον καταναλωτή της
υπηρεσίας που χρησιμοποιείται.

Μοντέλα παροχής υπηρεσιών
Τα μοντέλα παροχής υπηρεσιών cloud computing υποδηλώνουν τον τύπο της υπηρεσίας που
προσφέρεται (π.χ. λογισμικό έτοιμο προς χρήση με συνδρομή ή πλατφόρμα για την ανάπτυξη, δοκιμή
και παροχή εφαρμογών ή τέλος, υποδομές εξοπλισμού/λογισμικού). Τα τρία μοντέλα παροχής
υπηρεσιών που αποτελούν ουσιώδη συστατικά του cloud computing είναι:
1. Λογισμικό ως υπηρεσία (Software as a Service) (SaaS). Η δυνατότητα που παρέχεται στον
πελάτη είναι να χρησιμοποιεί τις εφαρμογές του παρόχου, οι οποίες τρέχουν στις υποδομές
του cloud. Οι εφαρμογές είναι προσβάσιμες από διάφορες συσκευές είτε μέσω ενός
προγράμματος περιήγησης στο web ή μέσω ενός ειδικού προγράμματος. Ο πελάτης δε
διαχειρίζεται ούτε ελέγχει την υποδομή cloud, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου, των
εξυπηρετητών (servers), των λειτουργικών συστημάτων, του χώρου αποθήκευσης, ή ακόμα
και τα ειδικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής, με πιθανή εξαίρεση την περιορισμένη
πρόσβαση σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις της εφαρμογής. Παραδείγματα είναι το Gmail, τα
Google Docs, το Salesforce CRM, κ.α.
2. Πλατφόρμα ως υπηρεσία (Platform as a Service) (PaaS). Η δυνατότητα που παρέχεται στον
πελάτη είναι να προσφέρει σε τρίτους μέσω της υποδομής cloud, εφαρμογές που αναπτύσσει
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χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού, βιβλιοθήκες, υπηρεσίες και εργαλεία που
προσφέρονται από τον πάροχο. Ο πελάτης δεν διαχειρίζεται ούτε ελέγχει την υποδομή cloud,
συμπεριλαμβανομένου του δικτύου, των εξυπηρετητών (servers), των λειτουργικών
συστημάτων και του χώρου αποθήκευσης, αλλά έχει τον έλεγχο των αναπτυσσόμενων
εφαρμογών και, ενδεχομένως, των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος φιλοξενίας.
Παραδείγματα είναι οι πλατφόρμες Microsoft Azure, Force.com και Google App Engine, κ.α.
3. Υποδομή ως υπηρεσία (Infrastructure as a Service) (IaaS). Η δυνατότητα που παρέχεται στον
πελάτη είναι η παροχή υπολογιστικής ισχύος, χώρου αποθήκευσης, δικτύων και άλλων
θεμελιωδών υπολογιστικών πόρων, όπου ο πελάτης μπορεί να αναπτύξει και να εκτελέσει
λογισμικό της επιλογής του, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργικά συστήματα και
εφαρμογές. Ο καταναλωτής δεν διαχειρίζεται ή ελέγχει την υποκείμενη υποδομή cloud, αλλά
έχει τον έλεγχο των λειτουργικών συστημάτων, του χώρου αποθήκευσης και των
αναπτυσσόμενων εφαρμογών, ενδεχομένως δε και περιορισμένο έλεγχο σε επιλεγμένα
στοιχεία του δικτύου (π.χ. Firewalls). Παραδείγματα είναι: Amazon EC2 and S3, Dropbox,
Windows Skydrive και Rackspace Cloud.

Μοντέλα παροχής
Τα μοντέλα παροχής του cloud υποδηλώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες του διατίθενται
στους χρήστες. Τα τέσσερα μοντέλα ανάπτυξης που σχετίζονται με το cloud computing είναι τα
παρακάτω:
1. Ιδιωτικό cloud (Private cloud). Η υποδομή cloud παρέχεται για αποκλειστική χρήση σε ένα
μόνο οργανισμό που περιλαμβάνει πολλαπλούς καταναλωτές (π.χ., επιχειρηματικές
μονάδες). Μπορεί ανήκει, να τελεί υπό διαχείριση ή υπό λειτουργεία από τον οργανισμό, από
κάποιον τρίτο, ή συνδυασμό αυτών, και μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός των
εγκαταστάσεών του.
2. Κοινοτικό cloud (Community cloud). Η υποδομή cloud παρέχεται για αποκλειστική χρήση σε
μια συγκεκριμένη κοινότητα καταναλωτών από οργανισμούς που έχουν κοινές επιδιώξεις
(π.χ. αποστολή, απαιτήσεις ασφάλειας, πολιτική, απαιτήσεις συμμόρφωσης, κλπ.). Μπορεί
ανήκει, να τελεί υπό διαχείριση ή υπό λειτουργεία από έναν ή περισσότερους από τους
οργανισμούς της κοινότητας, από κάποιον τρίτο, ή συνδυασμό αυτών, και μπορεί να
βρίσκεται εντός ή εκτός των εγκαταστάσεών της κοινότητας.
3. Δημόσιο cloud (public cloud). Η υποδομή cloud παρέχεται για την ανοικτή χρήση από το ευρύ
κοινό. Μπορεί ανήκει, να τελεί υπό διαχείριση ή υπό λειτουργεία από μια επιχείρηση, έναν
ακαδημαϊκό ή κυβερνητικό οργανισμό, ή κάποιο συνδυασμό αυτών. Βρίσκεται στις
εγκαταστάσεις του παρόχου του cloud.
4. Υβριδικό cloud (Hybrid cloud). Η υποδομή cloud είναι ένας συνδυασμός δύο ή περισσότερων
διακριτών υποδομών cloud (ιδιωτικού, κοινοτικού ή δημόσιου) που παραμένουν ξεχωριστές
οντότητες, αλλά συνδέονται μεταξύ τους επιτρέποντας τη φορητότητα των εφαρμογών και
των δεδομένων.
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Βασικές τεχνολογίες
Οι δύο βασικές τεχνολογίες που έκαναν εφικτό γενικά το cloud computing σε είναι η εικονικοποίηση
(virtualization) και η συσταδοποίηση (clustering).
Η εικονικοποίηση επιτρέπει στους χρήστες να ξεπεράσουν τους περιορισμοί που συνδέονται με την
κοινή χρήση των φυσικών πόρων των πληροφοριακών συστημάτων, όπως servers, χώροι
αποθήκευσης και δίκτυα. Για παράδειγμα, η εικονικοποίηση των servers επιτρέπει στους χρήστες να
τρέχουν πολλαπλές εικόνες του λειτουργικού συστήματος σε έναν διακομιστή. Η εικονικοποίηση της
υποδομής του δικτύου επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται το εύρος ζώνης του δικτύου με τη
δημιουργία εικονικών τοπικών δικτύων (VLANs).

Η εικονικοποίηση στο cloud computing

περιλαμβάνει συνήθως την ανάπτυξη πολλών εικόνων του λειτουργικού συστήματος (virtual
machines ή VMs) σε έναν μόνο διακομιστή διαμοιράζοντας έτσι τους διαθέσιμους πόρους της CPU
και της μνήμης. Η δυνατότητα ανάπτυξης πολλών VMs επίσης, επιτρέπει στους χρήστες να
πληρώνουν μόνο για τους πόρους που χρησιμοποιούν, αντί να πληρώνουν για το σύνολο της
εγκατεστημένης ισχύος των servers. Αυτό διευκολύνει επίσης την παρακολούθηση της κατανάλωσης
πόρων από τις μεμονωμένες VMs και τη μετέπειτα χρέωσή τους στους καταναλωτές.
Η συσταδοποίηση επιτρέπει σε πολλαπλά συστήματα να λειτουργούν ως ένα μεγάλο σύστημα με τη
χρήση τεχνολογιών λογισμικού και δικτύωσης, όπως κοινόχρηστα συστήματα αρχείων, υψηλή
ταχύτητα διασύνδεσης (για τους servers), και παρόμοιες τεχνολογίες. Αυτό με τη σειρά του, βοηθάει
τους χρήστες να αναβαθμίσουν τις εφαρμογές τους εύκολα με την προσθήκη περισσότερων
συστημάτων σε μια υπάρχουσα συστάδα, έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα όρια των φυσικών πόρων
(CPU και μνήμης) σε ένα μόνο server. Καθιστά επίσης, τις εφαρμογές υψηλής διαθεσιμότητας,
επιτρέποντάς τους να λειτουργούν σε πολλούς servers έτσι ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο
αποτυχίας από την κατάρρευση ενός μοναδικού.
Η εταιρία παροχής τεχνολογικών συμβουλών Gartner στην ετήσια έκθεσή της για το cloud computing
με τίτλο «Hype Cycle for Cloud Computing, 2012»29 τοποθετεί 36 σχετικές τεχνολογίες και τάσεις σε
έναν «Κύκλο Δημοσιότητας (Hype Cycle)», ο οποίος έχει πέντε διαφορετικές καταστάσεις (Διάγραμμα
2-13). Οι περισσότερες τεχνολογίες βρίσκονται στις αρχικές καταστάσεις «Technology Trigger» και
«Peak of Inflated Expectations» ενώ ένας μικρός αριθμός έχει αρχίσει να ωριμάζει περνώντας στις
καταστάσεις «Trough of Disillusionment», «Slope of Enlightenment» και «Plateau of Productivity».
Τέλος η εταιρεία παροχής υπηρεσιών προβολής και δημοσιότητας HORN Group δημιούργησε ένα
πληροφοριακό διάγραμμα, στο οποίο απεικονίζονται οι κυριότεροι πάροχοι υπηρεσιών cloud στις
τρεις κατηγορίες SaaS, PaaS και IaaS (Διάγραμμα 2-14).

29

Gartner, Hype Cycle for Cloud Computing, 2012
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Διάγραμμα 2-13 – Κύκλος δημοσιότητας τεχνολογιών και τάσεων cloud computing 2012 (Πηγή: Gartner)

Διάγραμμα 2-14 – Πάροχοι υπηρεσιών cloud (SaaS, PaaS και IaaS) (Πηγή HORN Group)
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2.4.2. Σημασιολογικός Ιστός
Μια πολύ σημαντική για τις Ευφυείς Πόλεις τεχνολογία, που σχετίζεται με τη δυνατότητα των
μηχανών να επεξεργαστούν τα δεδομένα που παράγονται τόσο από την ανθρώπινη δραστηριότητα
όσο και από το Διαδίκτυο των Αντικειμένων, είναι ο Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web). Ο Tim
Berners-Lee, ο άνθρωπος που επινόησε τον Παγκόσμιο Ιστό το 1989, οραματίστηκε επίσης έναν ιστό
δεδομένων που μπορούν να επεξεργαστούν από μηχανές: «Ο Σημασιολογικός Ιστός είναι μια
επέκταση του σημερινού ιστού όπου η πληροφορία έχει καλά καθορισμένο νόημα, καθιστώντας τη
συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και υπολογιστών πιο αποτελεσματική».30
Ο Σημασιολογικός Ιστός λοιπόν είναι «ένα πλέγμα διασυνδεδεμένων δεδομένων». Αυτά τα δεδομένα
έχουν σημασιολογικό νόημα το οποίο με την σειρά του είναι δυνατόν να περιγραφεί από
φορμαλισμούς ή λεξιλόγια που καλούνται οντολογίες. Ο σημασιολογικός χαρακτηρισμός της
πληροφορίας και η χρήση οντολογιών για την αναπαράσταση της είναι σχετικά ένας καινούργιος
τομέας στην περιοχή της διαχείρισης γνώσης.31
Τα δεδομένα είναι δομημένα με κοινή μορφή και συνδέονται, έτσι ώστε να μπορούν να υποβάλλονται
σε επεξεργασία άμεσα και έμμεσα από μηχανές. Τα δεδομένα μπορούν να διαμοιρασθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν από διαφορετικές εφαρμογές, οργανισμούς και κοινότητες 32 . Μπορούμε
επομένως να πούμε ότι ο Σημασιολογικός Ιστός αποτελεί το μεγαλύτερο σε παγκόσμιο επίπεδο έργο
ευφυής ενσωμάτωσης συστημάτων ώστε να συνεργάζονται δια-λειτουργικά.
Η διαδικασία της μετατροπής της πληροφορίας σε σημασιολογική είναι δυνατή μέσω ενός πλαισίου
περιγραφής, του RDF (Resource Description Framework) και των RDF schemas. Το World Wide Web
Consortium (W3C) έχει δημιουργήσει μία ομάδα για την δημιουργία της γλώσσας OWL η οποία θα
περιγράφει

τις

οντολογίες.

Στις

τεχνολογίες χειρισμού

των

Συνδεδεμένων

Δεδομένων

περιλαμβάνονται οι RDF, SPARQL, OWL, SKOS, κλπ. Το κίνημα του Σημασιολογικού Ιστού
καθοδηγείται από το διεθνή οργανισμό τυποποίησης World Wide Web Consortium (W3C) και
συγκεκριμένα από τη Δραστηριότητα W3C Semantic Web Activity.33
Ο όρος Γλώσσα Οντολογίας Ιστού (ΓΟΙ - OWL) χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ολόκληρη
οικογένεια τυπικών γλωσσών (ονομαστικά OWL Lite, OWL DL και OWL Full) με διαφορετικά επίπεδα
εκφραστικότητας. Αυτές οι γλώσσες χρησιμοποιούνται για να συνταχθούν οντολογίες στο
Σημασιολογικό Ιστό. Η OWL είναι στενά συνδεδεμένη με το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων – ΠΠΠ
(Resource Description Framework - RDF), το οποίο χρησιμοποιείται από το World Wide Web
Consortium (W3C) ως βάση του Σημασιολογικού Ιστού. Οι γλώσσες της οικογένειας OWL μπορούν να

30

Tim Berners-Lee, James Hendler, Ora Lassila, The Semantic Web, Scientific American, Μάιος 2001.
Σημασιολογικός Ιστός - Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων, Σχολή
Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, http://dsmc.eap.gr/semweb.php
(Ανακτήθηκε 14-3-2013)
32
Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ. - Σημασιολογικός Ιστός: http://www.swu.auth.gr/el/glossary
33
W3C Semantic Web Activity: http://www.w3.org/2001/sw/
31
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δημιουργήσουν κλάσεις και ιδιότητες, να καθορίσουν στιγμιότυπα και τις πράξεις τους. Η OWL έχει
εφαρμοστεί στον ακαδημαϊκό, ιατρικό και εμπορικό τομέα.
Ένας αριθμός οντολογιών έχει επίσης εμφανιστεί για την διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων
μεταξύ εμπορικών εφαρμογών τύπου e-Commerce μέσω της αποδοχής κοινής σημασιολογίας για την
περιγραφή της πληροφορίας. Αυτές περιλαμβάνουν την CBL (Common Business Library), την cXML
(commerce XML), την OCF (Open Catalog Format), την OFX (Open Financial Exchange) και την
GoodRelations 34 που αποτελεί τη δημοφιλέστερη επιλογή καθώς έχει υιοθετηθεί από μεγάλες
μηχανές αναζήτησης (Google και Yahoo) και εμπορικές αλυσίδες (BestBuy).
Στο Σημασιολογικό Ιστό ανήκει και το κίνημα των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (Linked Data). Η
Wikipedia ορίζει τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα ως «όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια
προτεινόμενη βέλτιστη πρακτική για την προβολή, την ανταλλαγή, και τη διασύνδεση των δομικών
στοιχείων, των δεδομένων, των πληροφοριών και της γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό
χρησιμοποιώντας URIs και RDF». 35 Το παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 2-15) απεικονίζει τις
διασυνδέσεις βασικών ομάδων ανοιχτών δεδομένων που είναι διαθέσιμα στο αποθετήριο Data
Hub36.

Διάγραμμα 2-15 – Σύννεφο διασυνδέσεων Ανοιχτών Δεδομένων

34

GoodRelations – The web vocabulary for e-commerce: http://goo.gl/XZnKz
Linked Data - Connect Distributed Data across the Web: http://linkeddata.org/
36
Aποθετήριο Data Hub: http://datahub.io/
35
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2.4.3. Ανοιχτά Δεδομένα και Ανοιχτά Πρότυπα
Βασική προϋπόθεση για τη διασύνδεση των δεδομένων στα πλαίσια του Σημασιολογικού Ιστού είναι
η υποστήριξη της ανοιχτής πρόσβασης (open access) σε αυτά. Ανοιχτά είναι τα δεδομένα που
μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν από
οποιονδήποτε – υπό τον όρο να γίνεται αναφορά στους δημιουργούς και να διατίθενται, με τη σειρά
τους, υπό τους ίδιους όρους.37
Οι σημαντικότερες συνθήκες που πρέπει να πληρούνται από ένα σύνολο δεδομένων (data set)
προκειμένου αυτά να χαρακτηριστούν «Ανοιχτά Δεδομένα (Open Data)» είναι, σύμφωνα με τον
ορισμό που βρίσκεται στο Open Definition, τα παρακάτω38:


Διαθεσιμότητα και Προσβασιμότητα: Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα αυτούσια, να
έχουν ένα λογικό κόστος αναπαραγωγής, και κατά προτίμηση να είναι διαθέσιμα για λήψη
από το Διαδίκτυο. Επίσης, πρέπει να είναι διαθέσιμα σε κάποια μορφή πρακτικά αναγνώσιμη.



Επαναχρησιμοποίηση και Αναδιανομή: Τα δεδομένα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα υπό
όρους

που

επιτρέπουν

την

επαναχρησιμοποίηση

και

την

αναδιανομή

τους,

συμπεριλαμβανομένης και της ανάμειξης με άλλα σύνολα δεδομένων.


Καθολική

Συμμετοχή:

Καθένας

πρέπει

να

μπορεί

να

χρησιμοποιήσει,

να

επαναχρησιμοποιήσει και να αναδιανείμει τα δεδομένα. Δεν πρέπει αυτά να υπόκεινται σε
διακρίσεις με βάση τον τομέα δραστηριότητας ή τα πρόσωπα και τις ομάδες. Για παράδειγμα,
περιορισμοί για «μη-εμπορική χρήση» ή περιορισμοί για χρήση μόνο για συγκεκριμένους
σκοπούς (π.χ. μόνο στην εκπαίδευση) δεν είναι επιτρεπτοί.
Ο Tim Berners-Lee πρότεινε ένα σύστημα αξιολόγησης πέντε αστέρων η οποία χαρακτηρίζει το βαθμό
προσβασιμότητας στα δεδομένα39:



Κάντε τα δεδομένα σας σας διαθέσιμα στον παγκόσμιο ιστό (σε οποιοδήποτε
format) κάτω από μια ανοικτή άδεια.

τα διαθέσιμα ως δομημένα δεδομένα (π.χ., ως αρχείο Excel αντί για έναν
 Κάντε
σκαναρισμένο πίνακα στοιχείων).

 Χρησιμοποιήστε μη ιδιόκτητες μορφές αρχείων (π.χ., CSV αντί του Excel).
URIs για να υποδηλώσετε αντικείμενα, έτσι ώστε οι άνθρωποι
 Χρησιμοποιήστε
μπορούν να δείξουν σε αυτά.
 Συνδέσετε τα δεδομένα σας με άλλα δεδομένα ώστε να αποδοθεί περιεχόμενο.
Η ύπαρξη ανοιχτών δεδομένων εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα. Η διαλειτουργικότητα, η οποία
δηλώνει τη δυνατότητα διαφορετικών συστημάτων να λειτουργούν μαζί είναι σημαντική επειδή
επιτρέπει στις διαφορετικές συνιστώσες που λειτουργούν σε μια Ευφυή Πόλη να συνδιαλέγονται

37

Open Data Handbook - What is Open Data: http://goo.gl/xfRpK, (2/5/2013)
Ορισμός Ανοιχτής Γνώσεως: http://goo.gl/MzLpP, (2/5/2013)
39
5  Open Data: http://5stardata.info/
38
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ανταλλάσσοντας δεδομένα. Αυτή η δυνατότητα διαμοίρασης και σύνδεσης συνιστωσών έχει
θεμελιώδη σημασία για τη δόμηση μεγαλύτερων και πιο πολύπλοκων συστημάτων.
Σε μια Ευφυή Πόλη, οι Τοπικές Αρχές καθώς και πολλές δημόσιες υπηρεσίες παρέχουν πρόσβαση σε
βάσεις δεδομένων ενθαρρύνοντας τη δημιουργία εφαρμογών για την ανάκτηση πληροφοριών και τη
λήψη αποφάσεων. Τα Ανοιχτά Δεδομένα, τα οποία προέρχονται από διάφορες πηγές (δημόσια
διοίκηση, αισθητήρες, πολίτες και επιχειρήσεις), δημιουργούν ευκαιρίες για προηγμένες αναλύσεις,
οπτικοποίηση και ευφυΐα, και επιτρέπουν την ανίχνευση μοτίβων, δημιουργούν προειδοποιήσεις
(alerts), απεικονίζουν πληροφορίες πάνω στο φυσικό χώρο των πόλεων και εντέλει να προβλέπουν
τις εξελίξεις.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των ανοιχτών δεδομένων είναι η υποστήριξη από τις
εφαρμογές Ανοιχτών Προτύπων (Open Standards). Ένα Ανοιχτό Πρότυπο αναφέρεται σε έναν τύπο
αρχειοθέτησης ή ένα πρωτόκολλο40:


το οποίο υπόκειται σε πλήρη δημόσια αξιολόγηση και χρήση χωρίς περιορισμούς με τρόπο
ισότιμα διαθέσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους·



χωρίς τμήματα ή επεκτάσεις που να εξαρτώνται από τύπους αρχειοθέτησης ή πρωτόκολλα τα
οποία δεν πληρούν τα ίδια τον ορισμό του Ανοιχτού Προτύπου·



ελεύθερο από νομικές ή τεχνικές διατυπώσεις που περιορίζουν τη χρηστικότητά του από
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή επιχειρηματικό μοντέλο·



με διαχείριση και επιπλέον ανάπτυξη ανεξάρτητα από οποιονδήποτε μοναδικό προμηθευτή
σε μια διαδικασία ανοιχτή στην ισότιμη συμμετοχή ανταγωνιστών και τρίτων·



διαθέσιμο σε πολλαπλές πλήρεις υλοποιήσεις από ανταγωνιστικούς προμηθευτές ή ως
πλήρης υλοποίηση ισότιμα διαθέσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η ύπαρξη Ανοιχτών Προτύπων έχει εξαιρετική σημασία για μια Ευφυή Πόλη καθώς δεν εξασφαλίζει
μόνο την ανταλλαγή δεδομένων αλλά και τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών.

40

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού - Ανοιχτά Πρότυπα: http://goo.gl/qhEcv
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2.4.4. Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα
Ο όρος «Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)» περιγράφει λογισμικό το οποίο
διατίθεται με ειδικές άδειες οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να το μελετήσουν, να το
τροποποιήσουν και να το βελτιώσουν. Το ελεύθερο λογισμικό προσφέρει τις παρακάτω τέσσερεις
θεμελιώδεις ελευθερίες:
1. Ελευθερία εκτέλεσης του λογισμικού, για οποιονδήποτε σκοπό
2. Ελευθερία μελέτης και τροποποίησης του λογισμικού
3. Ελευθερία αναδιανομής
4. Ελευθερία βελτίωσης του λογισμικού και δημοσίευσης των βελτιώσεων στο ευρύ κοινό.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύουν τα παραπάνω είναι η πρόσβαση από τον καθένα στον
πηγαίο κώδικα.
Ο διεθνώς αναγνωρισμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός Πρωτοβουλία για το Ανοιχτό Λογισμικό
(Open Source Initiative) χρησιμοποιεί τα παρακάτω 10 κριτήρια για να ορίσει αν κάποιο λογισμικό
είναι ανοιχτού κώδικά41:
1. Ελεύθερη διανομή
2. Πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα
3. Δικαίωμα αλλαγής του πηγαίου κώδικα και ανάπτυξης παράγωγου έργου
4. Σεβασμός της ακεραιότητας του πηγαίου κώδικα του αρχικού δημιουργού
5. Απαγόρευση διακρίσεων εις βάρος προσώπων και ομάδων
6. Απαγόρευση διακρίσεων εις βάρος συγκεκριμένων σκοπών
7. Διανομή της άδειας
8. Προστασία του προγράμματος και όχι του προϊόντος
9. Η άδεια δεν πρέπει να εμποδίζει άλλα προϊόντα
10. Η άδεια πρέπει να είναι ουδέτερη όσον αφορά την τεχνολογία
Οι περίπου 70 εγκεκριμένες άδειες χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ42 άρουν τους περιορισμούς χρήσης και θέτουν
περιορισμούς διανομής. Εξασφαλίζουν τη διατήρηση των 4 ελευθεριών του ελεύθερου λογισμικού
σε όσους το λαμβάνουν ενώ συνήθως απαγορεύουν:


Την παρεμπόδιση της ελεύθερης διανομής του λογισμικού



Τη στέρηση του πηγαίου κώδικα από όσους λαμβάνουν το λογισμικό



Την αφαίρεση του δικαιώματος τροποποίησης από όσους λαμβάνουν το λογισμικό



Την εφαρμογή οποιονδήποτε διακρίσεων σχετικά με το ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει
καθώς και για ποιόν σκοπό το λογισμικό

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τις βασικές διαφορές ανάμεσα στις πιο διαδεδομένες άδειες
λογισμικού ανοιχτού κώδικα (Διάγραμμα 2-16).

41
42

Open Source Initiative - The Open Source Definition: http://opensource.org/osd (3/11/2012)
Άδεις χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ: http://www.opensource.org/licenses/ (3/11/2012)
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Διάγραμμα 2-16 – Άδειες λογισμικού ανοιχτού κώδικα

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα δεν είναι μια τεχνολογία με τη
στενή έννοια του όρο αλλά μια ευρύτερη αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται και
διατίθεται το λογισμικό. Η συμπερίληψή του στις τεχνολογίες ευφυών πόλεων σχετίζεται με το
γεγονός ότι η υιοθέτησή του από μεγάλη μερίδα προγραμματιστών έχει οδηγήσει στην δημιουργία
μεγάλου αριθμού εφαρμογών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν από τις πόλεις για τη
γρήγορη υλοποίηση υπηρεσιών ευφυών πόλεων.

Παραδείγματα εφαρμογών ανοιχτού κώδικα για Ευφυείς Πόλεις
Οι εφαρμογές ανοιχτού κώδικα (open source) για έξυπνες πόλεις τα τελευταία χρόνια
πολλαπλασιάζονται και χρησιμοποιούνται από ολοένα και περισσότερες πόλεις. Οι εφαρμογές αυτές
επιτρέπουν στις πόλεις να υλοποιήσουν ψηφιακές υπηρεσίες γρήγορα και με μικρό κόστος.
Ιδιαίτερα σημαντική, στην εξάπλωση των εφαρμογών ανοιχτού κώδικα, είναι η συμβολή του μη
κερδοσκοπικού οργανισμού Code for America 43 που ιδρύθηκε στις Η.Π.Α. το 2009 με σκοπό να
βοηθήσει τις τοπικές κυβερνήσεις να ενσωματώσουν στη λειτουργία τους εφαρμογές web, ώστε να
συνδεθούν καλύτερα με τους πολίτες, λειτουργώντας με μεγαλύτερη διαφάνεια και
αποτελεσματικότερα. Ο οργανισμός μέσω των προγραμμάτων του κινητοποιεί προγραμματιστές για
την ανάπτυξη εφαρμογών, οι οποίες διατίθενται ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα44.
Αν και ο πιο δυναμικός, ο οργανισμός Code for America δεν είναι ο μόνος που δραστηριοποιείται στον
τομέα αυτό. Πολλοί άλλοι οργανισμοί και εταιρίες διαθέτουν εφαρμογές ανοιχτού κώδικα για πόλεις.
Παρακάτω παρουσιάζονται 7 ενδεικτικές, δημοφιλείς εφαρμογές ανοιχτού κώδικα που λειτουργούν
σε πολλές πόλεις, κυρίως των Η.Π.Α.

43
44

Code for America: http://codeforamerica.org
Code for America – Projects: http://codeforamerica.org/projects/
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Συνδυαστική Μετακίνηση – OpenTripPlanner
Η εφαρμογή OpenTripPlanner (http://opentripplanner.com) είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για
την υποστήριξη των μετακινήσεων στην πόλη, η οποία συνδυάζει πληροφορίες σχετικά με τις
διαδρομές πεζών, ποδηλάτων και μέσων μαζικής μεταφοράς και τις παρέχει στους χρήστες μέσω του
web. Οι χρήστες επιλέγουν στο χάρτη τα σημεία αναχώρησης και άφιξης και η εφαρμογή τους
προτείνει εναλλακτικές διαδρομές χρησιμοποιώντας πεζοπορία, ποδήλατο (αν υπάρχουν
ποδηλατόδρομοι ή κοινόχρηστα ποδήλατα) και μέσα μαζικής μεταφοράς. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε
αρχικά στο Portland των ΗΠΑ αλλά σήμερα χρησιμοποιείται σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο 45
(Εικόνα 2-12, Εικόνα 2-13, Εικόνα 2-14).

Εικόνα 2-12 – OpenTripPlanner στο Portland των ΗΠΑ46

45
46

OpenTripPlanner deployments: http://opentripplanner.com/demos/ (Πρόσβαση στις 2/5/2013)
TRIMET Trip Planner: http://ride.trimet.org/#/ (Πρόσβαση στις 2/5/2013)
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Εικόνα 2-13 – OpenTripPlanner στην Αθήνα47

Εικόνα 2-14 – OpenTripPlanner στη Βαλένθια48

47
48

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Αθηνών: http://zee.gr (Πρόσβαση στις 2/5/2013)
Plan your trip in Valencia: http://www.emtvalencia.es/geoportal/ (Πρόσβαση στις 2/5/2013)
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Πλατφόρμα Συλλογής Ιδεών - Change by Us
Η εφαρμογή Change by Us (https://github.com/codeforamerica/Change-By-Us) είναι μια πλατφόρμα
συλλογής ιδεών, η οποία επιτρέπει τους πολίτες να συμβάλουν στο μετασχηματισμό των πόλεων,
αρχικά καταχωρώντας τις προτάσεις τους και στη συνέχεια συμμετέχοντας σε συνεργασία με άλλους
πολίτες στην υλοποίηση των έργων. Η πλατφόρμα παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον στο οποίο
παρουσιάζονται οι προτάσεις των πολιτών, δημιουργούνται ομάδες εργασίας για να δουλέψουν
πάνω στην πραγματοποίηση των προτάσεων, καταχωρούνται πόροι, και γενικώς υποστηρίζεται η
διαδικασία μετασχηματισμού της πόλης μέσω της συμμετοχής των πολιτών.
Η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί σε διάφορες πόλεις των Η.Π.Α.49 (Εικόνα 2-15, Εικόνα 2-16).

Εικόνα 2-15 – Change by Us στη Νέα Υόρκη
(Αρχική σελίδα),

49

Εφαρμογή Change by Us: http://changeby.us/

Εικόνα 2-16 – Change by Us στη Φιλαδέλφεια
(Σελίδα παρουσίασης έργου),
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Πληροφόρηση μέσω ερωτήσεων & απαντήσεων - Honolulu Answers
Η εφαρμογή Honolulu Answers50 είναι μια νέα προσέγγιση ώστε οι πολίτες να βρίσκουν γρήγορα
πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με την πόλη. Δημιουργεί έναν ιστότοπο με επίκεντρο τον πολίτη,
ο οποίος μέσω μιας απλής σχεδίασης παρέχει πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που προσφέρει η
Δημοτική Αρχή με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες πύλες
πληροφόρησης των δήμων, η εφαρμογή Honolulu Answers προσιδιάζει περισσότερο στη μηχανή
αναζήτησης Google. Ο χρήστης δηλαδή βρίσκει αυτό που ψάχνει κάνοντας αναζήτηση παρά μέσω
δομημένων κατηγοριών και υποκατηγοριών. Κάθε σελίδα του ιστοτόπου είναι μια απάντηση σε μια
πιθανή ερώτηση ενός πολίτη, γραμμένη σε μια απλή, φιλική γλώσσα. Το περιεχόμενο είναι
οργανωμένο γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην πόλη και όχι σύμφωνα
με την εσωτερική οργάνωση του Δήμου (Εικόνα 2-17, Εικόνα 2-18, Εικόνα 2-19).

Εικόνα 2-17 – Η πρώτη σελίδα του ιστοτόπου που δημιουργεί η πλατφόρμα Honolulu Answers προσιδιάζει
περισσότερο στη μηχανή αναζήτησης Google παρά σε μια δημοτική πύλη

50

Εφαρμογή Honolulu Answers: https://github.com/codeforamerica/honolulu_answers (3/4/2013)
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Εικόνα 2-18 – Ερωτήσεις στην κατηγορία «City Jobs»

Εικόνα 2-19 – Οι απαντήσεις περιέχουν ξεκάθαρες οδηγίες και οδηγούν on-line υπηρεσίες του Δήμου

Η εφαρμογή Honolulu Answers αναπτύχθηκε αρχικά στη Χονολουλού των Η.Π.Α.51 αλλά επεκτάθηκε
σταδιακά και σε άλλες πόλεις. Το 2013 βραβεύτηκε στο διαγωνισμό «Interaction Award» στην
κατηγορία «Connecting - Facilitating communication between people and communities»52

51
52

Honolulu Answers – Χονολουλού (Χαβάη): http://answers.honolulu.gov (3/4/2013)
2013 Interaction Award Winners: http://awards.ixda.org/2013interactionawards (3/4/2013)
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Συνεργατική Πλατφόρμα Δημιουργίας Περιεχομένου Τοπικού Ενδιαφέροντος
- LocalWiki
Η εφαρμογή LocalWiki53 υποστηρίζει τη συνεργατική δημιουργία ιστοτόπων σχετικά με μια πόλη ή
μια τοπική κοινότητα. Πρόκειται για ένα wiki 54 ειδικά σχεδιασμένο για τοπικές κοινότητες. Η
εφαρμογή LocalWiki παρέχει στους επισκέπτες πληροφόρηση σχετικά με μια τοπική κοινότητα αλλά
ταυτόχρονα τους δίνει τη δυνατότητα να μοιραστούν τις δικές τους μοναδικές γνώσεις για την
κοινότητα αυτή. Τα μέλη της κοινότητας μπορούν να δημιουργήσουν άρθρα για όποιο θέμα θέλουν,
να σχεδιάσουν χάρτες, να ανεβάσουν φωτογραφίες, ενώ ταυτόχρονα, ο καθένας μπορεί να
επεξεργαστεί τα άρθρα ώστε αυτά να γίνουν καλύτερα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η
συνεργατική πηγή πληροφοριών μπορεί να γίνει το κομβικό σημείο πληροφόρησης της κοινότητας,
το οποίο συνδέει μεταξύ τους όλων των ειδών τις τοπικές γνώσεις, απόψεις, ιστορίες, και άλλες πηγές
πληροφοριών (Εικόνα 2-20, Εικόνα 2-21, Εικόνα 2-22, Εικόνα 2-23).

Εικόνα 2-20 – LocalWiki για την πόλη Denton των Η.Π.Α.55

53

Ιστότοπος LocalWiki: http://localwiki.org (4/4/2013)
Wikipedia – Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki (4/4/2013)
55
Denton Wiki: http://DentonWiki.org (4/4/2013)
54

Κεφάλαιο 2 - Τεχνολογίες Δημιουργίας Ευφυών Πόλεων

156

Εικόνα 2-21 – DentonWiki: Απεικόνιση στο χάρτη

Εικόνα 2-22 – LocalWiki για την πόλη Raleigh
των Η.Π.Α.56

Εικόνα 2-23 – Παρουσίαση ενός σημείου
ενδιαφέροντος57

Η πλατφόρμα LocalWiki αναπτύχθηκε αρχικά στην πόλη Davis 58 των Η.Π.Α. αλλά επεκτάθηκε
σταδιακά και σε άλλες πόλεις59.

56

Triangle Wiki - Raleigh: https://trianglewiki.org/Raleigh (4/4/2013)
Triangle Wiki - Reedy Creek Greenway: https://trianglewiki.org/Reedy_Creek_Greenway (4/4/2013)
58
Davis Wiki: http://daviswiki.org (4/4/2013)
59
Eφαρμογή LocalWiki: http://commons.codeforamerica.org/apps/localwiki (4/4/2013)
57
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Διαβούλευση μέσω SMS – Textizen
Η εφαρμογή Textizen 60 επιτρέπει τη συλλογή των αντιδράσεων των πολιτών (feedback) μέσω
σύντομων μηνυμάτων κειμένου (SMS). Η Δημοτική Αρχή αναρτά σε δημόσιους χώρους αφίσες με
ερωτήματα προς τους πολίτες και στη συνέχεια συλλέγει τις απαντήσεις τους μέσω SMS (Εικόνα 2-24).
Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να χρησιμοποιήσουν την ευρέως διαδιδομένη
τεχνολογία των SMS προκειμένου να πουν τη γνώμη τους για συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες
που πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε
διαβουλεύσεις σε ένα ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν μπορούν να
παρευρίσκονται σε δημόσιες συνεδριάσεις, οι οποίες αποτελούν μια παραδοσιακή μέθοδος
προσέλκυσης των απόψεων μιας κοινότητας.

Εικόνα 2-24 – Textizen: Χρήση αφισών για την διατύπωση ερωτημάτων προς τους πολίτες, οι οποίοι στη
συνέχεια αποστέλλουν τη γνώμη τους μέσω SMS στον εικονιζόμενο αριθμό

60

Ιστότοπος Textizen: http://www.textizen.com (4/4/2013)
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Εικόνα 2-25 – Textizen: Περιβάλλον παρουσίασης των απαντήσεων των πολιτών

Εικόνα 2-26– Textizen: Περιβάλλον παρουσίασης των απαντήσεων των πολιτών

Η εφαρμογή Textizen χρησιμοποιείται σε διάφορες πόλεις των Η.Π.Α.61

61

Εφαρμογή Textizen: http://commons.codeforamerica.org/apps/textizen (4/4/2013)
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Συλλογική φροντίδα αστικών υποδομών – Adopt a Ηydrant
Η εφαρμογή Adopt a Ηydrant62 επιτρέπει στους πολίτες να αναλάβουν από κοινού τη συντήρηση των
αστικών υποδομών. Οι υποδομές της πόλης (πυροσβεστικοί κρουνοί, σειρήνες πολιτικής προστασίας,
πεζοδρόμια, κλπ. παρουσιάζονται πάνω στο χάρτη της πόλης και μπορούν να «υιοθετηθούν» από
τους πολίτες, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη φροντίδα και αποκατάστασή τους, ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων όπου η κρατική μηχανή αδυνατεί να ανταποκριθεί λόγου
μεγάλου φόρτου εργασίας. Επιπλέον, η αποτύπωση των υποδομών αυτών στο χάρτη βοηθάει στον
εύκολο εντοπισμό τους από τους πολίτες όταν παραστεί ανάγκη.
Η εφαρμογή λειτούργησε για πρώτη φορά στη Βοστώνη προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα που
παρουσιαζόταν κατά τη διάρκεια των σφοδρών χιονοπτώσεων, όπου οι πυροσβεστικοί κρουνοί
σκεπαζόταν από το χιόνι, με αποτέλεσμα να μη μπορούν οι πυροσβέστες να τους βρουν εγκαίρως σε
περίπτωση πυρκαγιάς. Η εφαρμογή είχε διττό σκοπό: αρχικά να αποτυπώσει στο χάρτη τη θέση των
κρουνών, ώστε αυτοί να μπορούν να εντοπιστούν εύκολα ακόμα και όταν είναι σκεπασμένοι από το
χιόνι, και στη συνέχεια να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να αναλάβουν την ευθύνη του
καθαρισμού τους από τα χιόνια, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε περίπτωση
ανάγκης.
Η χρήση της εφαρμογής Adopt a Ηydrant επεκτάθηκε σε πολλές πόλεις των Η.Π.Α., όχι αποκλειστικά
για τη φροντίδα πυροσβεστικών κρουνών αλλά για οποιαδήποτε υποδομή συναντάται σε μεγάλο
αριθμό στην πόλη, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση οι δημοτικές αρχές να τις φροντίσουν σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η λύση επομένως έρχεται με τη μορφή του crowd-sourcing.
Ενδεικτικές υλοποιήσεις είναι:


Βοστώνη – Adopt a Ηydrant63: Πυροσβεστικοί κρουνοί



Χαβάη – Adopt a Siren64: Σειρήνες για προειδοποίηση για κίνδυνο τσουνάμι.



Σικάγο – Adopt a Sidewalk65: Καθαρισμός πεζοδρομίων από τα χιόνια



Raleighnc – Adopt a Shelter66: Καταφύγια για προστασία από φυσικές καταστροφές

Οι επόμενες εικόνες παρουσιάζουν ενδεικτικές οθόνες των διάφορων υλοποιήσεων της εφαρμογής.

62

Εφαρμογή Adopt a Ηydrant: https://github.com/codeforamerica/adopt-a-hydrant (4/4/2013)
Adopt a Ηydrant Βοστώνη: http://boston.adoptahydrant.org/ (4/4/2013)
64
Adopt a Siren Χαβάη: http://sirens.honolulu.gov/ (4/4/2013)
65
Adopt a Sidewalk Σικάγο: http://www.adoptasidewalk.org/ (4/4/2013)
66
Adopt a Shelter Raleighnc http://adoptashelter.raleighnc.gov/ (4/4/2013)
63
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Εικόνα 2-27 –Adopt a Hydrant στη Βοστώνη

Εικόνα 2-28 – Adopt a Siren στη Χαβάη

Εικόνα 2-29 – Adopt a Sidewalk στο Σικάγο
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2.5. Τεχνολογίες Διαχείρισης Δεδομένων
2.5.1. Γενικά
Οι τεχνολογίες που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή ανήκουν στη δεύτερη γενιά σχεδίασης και
ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου που αναφέρονται με τον όρο "Web 2.0". Ο όρος αυτός περιγράφει
μια νέα τάση στη χρήση των τεχνολογιών του Παγκόσμιου Ιστού η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της
δημιουργικότητας, της διαμοίρασης της πληροφορίας, της συνεργασίας και της λειτουργικότητας του
διαδικτύου. Τα παραπάνω εξασφαλίζονται μέσω της ενεργού συμμετοχής των χρηστών, όχι μόνο
κατά το στάδιο της δημιουργίας και διανομής του περιεχομένου ενός του δικτυακού τόπου, αλλά και
κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού και της ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον Tim O'Reilly 67, ο οποίος
εισήγαγε τον όρο, «Web 2.0 είναι το δίκτυο ως πλατφόρμα, που καλύπτει όλες τις διασυνδεδεμένες
συσκευές. Εφαρμογές Web 2.0 είναι εκείνες που χρησιμοποιούν τα περισσότερα από τα εγγενή
πλεονεκτήματα της εν λόγω πλατφόρμας: παραγωγή λογισμικού ως μια συνεχώς ενημερωμένη
υπηρεσία, που γίνεται καλύτερη όσο περισσότεροι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν, καταναλώνοντας και
αναμειγνύοντας δεδομένα από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων χρηστών,
παρέχοντας ταυτόχρονα τα δικά τους δεδομένα και τις υπηρεσίες τους σε μορφή που επιτρέπει την
ανάμιξη και χρήση τους από άλλους, αυξάνοντας τις επιδράσεις του δικτύου μέσω μιας
‘αρχιτεκτονικής της συμμετοχικότητας’, και υπερβαίνοντας την κλασική Web 1.0 σελίδα, ώστε να
προσφέρει πλούσιες εμπειρίες χρήσης».

Διάγραμμα 2-17 – Ετικετο-σύννεφο που παρουσιάζει τις βασικές εννοείς του Web 2.0

Οι έννοιες του Web 2.0 οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εργαλείων όπως οι ιστότοποι
κοινωνικής δικτύωσης (social networking sites), τα wiki, τα εργαλεία επικοινωνίας και συνδημιουργίας (co-creation), κλπ. που δίνουν έμφαση στην ηλεκτρονική συνέργεια και ανταλλαγή
μεταξύ των χρηστών (Διάγραμμα 2-17). Το Web 2.0 είναι τελικά, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του

67

Tim O'Reilly: Web 2.0: Compact Definition? (http://goo.gl/y8NPn)
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δικτύου και της συλλογική ευφυΐας των χρηστών, για τη δημιουργία εφαρμογών που κυριολεκτικά
αποδίδουν καλύτερα, όσο περισσότεροι άνθρωποι τις χρησιμοποιούν.
To Web 2.0 βασίζεται στις παρακάτω οκτώ θεμελιώδεις αρχές:
1. Αξιοποίηση της Συλλογικής Ευφυΐας
2. Αξιοποίηση κάθε τμήματος του παγκόσμιου ιστού (Long Tail)
3. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού δεδομένων δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
4. Το δίκτυο έχει επιπτώσεις στις εφαρμογές εξ' ορισμού.
5. Οι δημιουργοί των εφαρμογών δεν έχουν αποκλειστικά δικαιώματα πάνω σε αυτές καθώς τα
δεδομένα τις περισσότερες φορές δημιουργούνται από τους χρήστες.
6. Μόνιμη κατάσταση δοκιμαστικής λειτουργίας.
7. Συνεργασία, όχι έλεγχος.
8. Οι εφαρμογές απευθύνεται σε περισσότερες από μία συσκευές (π.χ. υπολογιστές, κινητά,
PDA,κ.λπ.)
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, κομβικό σημείο σε όλες τις εφαρμογές Web 2.0 είναι μια
αρχιτεκτονική που εξασφαλίζει τη συμμετοχή των χρηστών. Αυτή η «Αρχιτεκτονική της Συμμετοχής
(Architecture of Participation)» απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 2-18).

Διάγραμμα 2-18 – Web 2.0 – Αρχιτεκτονική της Συμμετοχής (Πηγή Dion Hinchcliffe)68

68

Dion Hinchcliffe, Web 2.0's Architecture of Participation, 2006: http://goo.gl/tthri (4/4/2013)
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2.5.2. Συγκέντρωση, Ανάλυση και Οπτικοποίηση Δεδομένων
Καθώς άνθρωποι και αισθητήρες παράγουν έναν τεράστιο αριθμό δεδομένων σε καθημερινή βάση
στην πόλη, αποκτά εξαιρετική σημασία η συγκέντρωση, ανάλυση και απεικόνιση / οπτικοποίηση
(visualization) αυτών των δεδομένων. Αυτή η αλληλουχία (συγκέντρωση – ανάλυση – οπτικοποίηση
δεδομένων) έχει κομβική σημασία στο σύνολο των στρατηγικών δημιουργίας ευφυών πόλεων και
ιδιαίτερα σε αυτή της IBM για την πιο Έξυπνη Πόλη (Smarter City) καθώς η IBM ορίζει ως πιο έξυπνη
πόλη (smarter city) αυτή που κάνει τη βέλτιστη χρήση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών για την
καλύτερη κατανόηση και τον έλεγχο των λειτουργιών της, όπως επίσης και για τη βελτιστοποίηση
χρήσης των πόρων της
Είναι χαρακτηριστικό το απόφθεγμα του Hal Varian, στελέχους της Google: «Η ικανότητα να
λαμβάνουμε δεδομένα, να είμαστε σε θέση να τα κατανοήσουμε, να τα επεξεργαζόμαστε, να
εξάγουμε αξία από αυτά, να τα οπτικοποιούμε και να τα κοινοποιούμε πρόκειται να είναι μια
εξαιρετικά σημαντική δεξιότητα στις επόμενες δεκαετίες». 69 Επιπλέον, ο ρυθμός με τον οποίο
παράγονται τα δεδομένα σε μια πόλη έχει εισάγει τα τελευταία χρόνια τον όρο «Big Data». Ως big
data ορίζονται τα υψηλού όγκου, υψηλής ταχύτητας και/ή υψηλής ποικιλίας πληροφοριακά στοιχεία,
τα οποία απαιτούν νέες μορφές επεξεργασίας για να καταστεί δυνατή η βελτίωση της λήψης
αποφάσεων, η διορατική πρόβλεψη και η βελτιστοποίηση της διαδικασίας70.

Συγκέντρωση δεδομένων
Η μελέτη των διαφορετικών δεδομένων που παράγονται στην πόλη οδηγεί στον εντοπισμό τεσσάρων
διαφορετικών κατηγοριών δεδομένων ανάλογα με την προέλευση και τη δομή τους, τα οποία
παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα (Διάγραμμα 2-19)71.
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει μετρήσεις και τιμές, που προέρχονται περισσότερο ή λιγότερο
άμεσα από αισθητήρες, συσκευές παρακολούθησης και λιγότερο σύνθετες μηχανές, όπως
αναγνώστες ετικετών RFID, συσκευές ZigBee και πλήθος των αισθητήρων ενσωματωμένων στον ιστό
της πόλης. Επίσης, και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον δεδομένα από τα έξυπνα τηλέφωνα. Τα
δεδομένα της κατηγορίας αυτής είναι εξαιρετικά δομημένα και αντανακλούν διακριτά γεγονότα ή
χαρακτηριστικά του φυσικού κόσμου. Η δεύτερη κατηγορία, επίσης προερχόμενη από μηχανές,
αποτελείται από τα αρχεία καταγραφής συμβάντων (log files) του υπολογιστή, τα οποία καταγράφουν
τα πάντα, από την χρήση του επεξεργαστή και τις συναλλαγές με τη βάση δεδομένων ως τις επιλογές
των χρηστών. Ενώ τα δεδομένα των παραπάνω δύο κατηγοριών δημιουργούνται από τις μηχανές
είναι υποκατάστατα γεγονότων που συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο.
Στο πάνω μέρος της εικόνας, οι κατηγορίες τρία και τέσσερα περιέχουν πληροφορίες από τα
κοινωνικά δίκτυα (social media information) που δημιουργούνται άμεσα από τον άνθρωπο,
69

Hal Varian on how the Web challenges managers (http://goo.gl/16WTl)
Douglas, Laney. "The Importance of 'Big Data': A Definition". Gartner.
71
Barry Devlin. “Big Data: Separating the Hype from Reality”. BI Trends + Strategies. Issue 1. TechTarget. 2012
70
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διαιρούμενες σε πιο δομημένες πληροφορίες σε μορφή κειμένου και σε λιγότερο δομημένες με τη
μορφή πολυμέσων ήχου, εικόνας και βίντεο. Η στατιστική ανάλυση των πληροφοριών αυτών παρέχει
άμεση πρόσβαση στις γνώμες και τις αντιδράσεις των ανθρώπων, επιτρέποντας τη δημιουργία νέων
μεθόδων εξατομικευμένου μάρκετινγκ και την άμεση απόκριση σε αναδυόμενες ευκαιρίες ή
προβλήματα. Παρόλο που οι κατηγορίες τρία και τέσσερα μονοπωλούν τη στιγμή αυτή το ενδιαφέρον
για τα big data, μακροπρόθεσμα τα δεδομένα που προέρχονται από τις μηχανές και ειδικότερα αυτά
της 1ης κατηγορίας αναμένεται να κάνουν τη διαφορά απλώς και μόνο λόγω του αριθμού των

3

4

Κείμενα από
Κοινωνικά Δίκτυα

Πολυμέσα από
Κοινωνικά Δίκτυα

Προέλευση

Άνθρωπος

συμβάντων που καταγράφονται και κοινοποιούνται.

1

Μετρήσεις και τιμές

Μηχανή

2

Καλά καθορισμένη

Αρχεία καταγραφής
συμβάντων

Δομή

Χαλαρή

Διάγραμμα 2-19 – Οι τέσσερεις κατηγορίες των big data

Ανάλυση δεδομένων
Μέσω της ανάλυσης των δεδομένων που αναφέρθηκαν παραπάνω, η πληροφορία μετατρέπεται σε
γνώση. Η ανάλυση αποκαλύπτει κρυμμένα μοτίβα μέσα στα δεδομένα, δίνοντας τη δυνατότητα σε
άτομα και οργανισμούς να πάρουν τις σωστές αποφάσεις στο σωστό χρόνο. Η εταιρεία IBM, η οποία
έχει ηγετικό ρόλο στην επιχειρησιακή ανάλυση (business analytics) θεωρεί ότι η ανάλυση των
δεδομένων παρέχει στους οργανισμούς που τη χρησιμοποιούν πλεονεκτήματα που εμπίπτουν τις
παρακάτω πέντε γενικές κατηγορίες72:

72

IBM - Business analytics: http://goo.gl/bnv0m (3/3/2013)
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1. Επιχειρησιακή ευφυΐα (Business intelligence)
2. Διαχείριση επιδόσεων (Performance management)
3. Προγνωστική ανάλυση (Predictive analytics)
4. Αναλυτική διαχείριση αποφάσεων (Analytical decision management)
5. Διαχείριση κινδύνου (Risk management)
Ανάλογα με την κατηγορία επιλέγονται οι αντίστοιχες τεχνικές ανάλυσης.

Απεικόνιση / οπτικοποίηση δεδομένων
Ένα από τα πιο πειστικά επιχειρήματα για την αξία της οπτικοποίησης δεδομένων εκφράζεται στο
παρακάτω απόσπασμα από τον John W Tukey: «Η μεγαλύτερη αξία μιας εικόνα είναι όταν μας
αναγκάζει να παρατηρήσουμε αυτό που ποτέ δεν περιμέναμε να δούμε. Μέσω της οπτικοποίησης,
επιδιώκουμε να απεικονίσουμε τα δεδομένα με τρόπους που θα μας επιτρέψουν να τα δούμε υπό
ένα νέο πρίσμα, να παρατηρήσουμε επαναλαμβανόμενα μοτίβα, εξαιρέσεις, και τις πιθανές ιστορίες
που βρίσκονται πίσω από ακατέργαστή τους μορφή. Αυτό σημαίνει να αντιμετωπίζεις την
οπτικοποίηση ως ένα εργαλείο για ανακαλύψεις».73
Ως οπτικοποίηση λοιπόν ορίζεται η αναπαράσταση και παρουσίαση των δεδομένων που
εκμεταλλεύεται της ικανότητες της οπτικής μας αντίληψης, προκειμένου να ενισχύσει τη γνωστική
λειτουργία74.
Οι κυριότεροι τύποι διαγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για την οπτικοποίηση δεδομένων είναι75:
Εμφάνιση σχέσεων μεταξύ των σημείων δεδομένων


Scatterplot: To διάγραμμα διασποράς (Scatterplot) είναι ένα κλασικό στατιστικό διάγραμμα
που επιτρέπει την απεικόνιση της σχέσης μεταξύ αριθμητικών μεταβλητών. Για παράδειγμα,
εάν έχουμε έναν πίνακα με στοιχεία για τις πόλεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το
διάγραμμα διασποράς για να δούμε αν υπάρχει σχέση μεταξύ του πληθυσμού και των
επιπέδων εγκληματικότητας (Εικόνα 2-30).



Matrix Chart: To διάγραμμα πίνακα συνοψίζει ένα πολυδιάστατο σύνολο δεδομένων σε ένα
πλέγμα (Εικόνα 2-31).



Network Diagram: Το διάγραμμα δικτύου απεικονίζει σχέσεις μεταξύ διαφορετικών
οντοτήτων υπό τη μορφή ενός διαγράμματος κόμβων και συνδέσεων (Εικόνα 2-32).

73

John W. Tukey. Exploratory Data Analysis. Pearson. 1977
Andy Kirk. Data Visualization: a successful design process. Packt Publishing. 2012
75
IBM – Many Eyes: http://goo.gl/cJDki
74
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Εικόνα 2-32 – Network Diagram

Σύγκριση ενός συνόλου τιμών


Bar Chart: Το γράφημα ράβδων είναι μια κλασική μέθοδος για την απεικόνιση αριθμητικών
συγκρίσεων (Εικόνα 2-33).



Block Histogram: Το ιστόγραμμα μπλοκ απεικονίζει την κατανομή των αριθμητικών τιμών σε
ένα σύνολο δεδομένων. Ο άξονας x χωρίζεται σε "δοχεία" που αντιστοιχούν σε περιοχές
τιμών. Κάθε στοιχείο του συνόλου δεδομένων σχεδιάζεται ως ένα ορθογώνιο μπλοκ, και τα
μπλοκ συσσωρεύονται στα δοχεία για να δείξει πόσες τιμές υπάρχουν σε κάθε περιοχή
(Εικόνα 2-34).



Bubble Chart: Ένα γράφημα φυσαλίδων εμφανίζει μια σειρά από αριθμητικές τιμές ως
κύκλους. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για σύνολα δεδομένων με δεκάδες έως εκατοντάδες τιμές,
ή με τιμές που διαφέρουν κατά αρκετές τάξεις μεγέθους (Εικόνα 2-35).

Εικόνα 2-33 – Bar Chart

Εικόνα 2-34 – Block Histogram

Εικόνα 2-35 – Bubble Chart

Παρακολούθηση αυξήσεων και μειώσεων στην πάροδο του χρόνου


Line Graph: Το γραμμικό διάγραμμα είναι μια κλασική μέθοδος για την οπτικοποίηση της
συνεχούς αλλαγής (Εικόνα 2-36).



Stack Graph: Το γράφημα στοίβας είναι μια κλασσική μέθοδος για την οπτικοποίηση της
αλλαγής σε ένα σύνολο στοιχείων, όπου το άθροισμα των τιμών είναι τόσο σημαντικό όσο
και τα επιμέρους στοιχεία (Εικόνα 2-37).
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Εικόνα 2-37 – Stack Graph

Παρουσίαση των μερών ενός συνόλου


Pie Chart: Το γράφημα πίτας είναι ένας συνηθισμένος τρόπος παρουσίασης αναλογιών
(Εικόνα 2-38).



Treemap: Ο δενδροειδής χάρτης είναι μια οπτικοποίηση των ιεραρχικών δομών. Είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματικός στο να δείχνει τα χαρακτηριστικά των κλαδιών του δέντρου
χρησιμοποιώντας διαφορετικό μέγεθος και χρώμα. Οι δενδροειδείς χάρτες επιτρέπουν στους
χρήστες να συγκρίνουν κλαδιά και υπο-δέντρα, ακόμη και σε διαφορετικό βάθος στο δέντρο,
και να τους βοηθούν να εντοπίσουν μοτίβα και εξαιρέσεις (Εικόνα 2-39).

Εικόνα 2-38 – Pie Chart

Εικόνα 2-39 – Treemap

Ανάλυση κειμένου


Word Tree: Το δέντρο λέξεων είναι ένα οπτικό εργαλείο αναζήτησης για μη δομημένα
κείμενα, όπως ένα βιβλίο, άρθρο, ομιλία ή ποίημα. Επιτρέπει την επιλογή μια λέξης ή φράσης
και δείχνει όλα τα διαφορετικά συμφραζόμενα στα οποία η λέξη ή φράση εμφανίζεται. Τα
συμφραζόμενα είναι παρουσιάζονται με μια δενδροειδή μορφή που αποκαλύπτει
επαναλαμβανόμενα θέματα και φράσεις (Εικόνα 2-40).



Word Cloud: To σύννεφο λέξεων απεικονίζει τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται οι
λέξεις σε ένα κείμενο. Το μέγεθος της κάθε λέξης αντιστοιχεί στον αριθμό εμφάνισης της εν
λόγω λέξης (Εικόνα 2-41).



Phrase Net: Το διάγραμμα φράσεων απεικονίζει τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων λέξεων που
χρησιμοποιούνται σε ένα κείμενο (Εικόνα 2-42).
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Εικόνα 2-41 – Word Cloud

Εικόνα 2-42 – Phrase Net

Παρουσίαση σε χάρτη


Επικάλυψη χωρικών δεδομένων σε χάρτη (Εικόνα 2-43, Εικόνα 2-44).

Εικόνα 2-43 – Δυνητική ηλιακή απόδοση

Εικόνα 2-44 – Κοινωνικές παροχές

Οι παραπάνω τύποι διαγραμμάτων συνδυάζονται κατά το δοκούν ανάλογα με το είδος των
δεδομένων προς οπτικοποίηση αλλά και το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο επίπεδο της πόλης έχουμε πια πρόσβαση σε πολυάριθμες ροές
δεδομένων, τα οποία αφορούν στην πλειονότητά τους χωρικά δεδομένα και πληροφόρηση από τα
κοινωνικά δίκτυα. Έτσι έχουμε σε πραγματικό χρόνο τροφοδότηση με δεδομένα σχετικά με τον καιρό,
τις μετακινήσεις, τη ρύπανση, την οδική κυκλοφορία, τις τάσεις στα κοινωνικά δίκτυα, τις τιμές στο
χρηματιστήριο, νέα σχετικά με τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τοπικές ειδήσεις. Τα δεδομένα
συλλέγονται μέσω ειδικών διεπαφών, (Application Programing Interfaces – APIs), οι οποίες
επιτρέπουν τη διασύνδεση ετερογενών συστημάτων και την μεταξύ τους ανταλλαγή δεδομένων. Στη
συνέχεια οι ροές δεδομένων οργανώνονται και οπτικοποιούνται ώστε να δίνουν μια συνολική εικόνα
της πόλης, σε πραγματικό χρόνο. Ο όρος που χρησιμοποιείται για την οπτικοποίηση αυτή είναι
«Πανόπτης της Πόλης (City Dashboard )»76. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Πανόπτης του
Λονδίνου που είναι διαθέσιμός στη διεύθυνση http://citydashboard.org/london/ (Εικόνα 2-45). Η
παρεχόμενη πληροφορία συντίθεται από διάφορες ροές δεδομένων μερικά από τα οποία είναι
εθνικά και όχι τοπικά δεδομένα. Οι Πανόπτες Πόλεων είναι διαθέσιμοι μέσω του διαδικτύου ενώ
λειτουργούν πειραματικές διατάξεις στο φυσικό χώρο όπου η πληροφορία παρουσιάζεται σε μεγάλες
οθόνες ή ακόμα και σε iPads όπως στην περίπτωση του Λονδίνου (Εικόνα 2-46).

76

Michael Batty at all, 2013, Visualising Spatial and Social Media, UCL Working Papers Series, Paper 190.
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Ορισμένες πόλεις έχουν ήδη κάνει το επόμενο βήμα, καθώς εκτός από την παρουσίαση των
δεδομένων, η οποία δίνει την εικόνα της πόλης τη δεδομένη στιγμή, προχωρούν στη δημιουργία
δεικτών οι οποίοι αποτυπώνουν την επίδοση της πόλης στους σημαντικότερους τομείς
δραστηριότητας,

όπως:

μετακινήσεις,

ποιότητα

ζωής,

περιβάλλον,

οικιστική

ανάπτυξη,

επιχειρηματικότητα, κλπ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πόλη Edmonton στον Καναδά που
ανέπτυξε τον Πανόπτη του Πολίτη (Citizen Dashboard)77, ένα πολύτιμο εργαλείο για την επίτευξη του
στρατηγικού σχεδίου της πόλης, καθώς μετράει τις επιδόσεις των υπηρεσιών της πόλης,
παρουσιάζοντας τόσο τη συνολική εικόνα (Εικόνα 2-47) όσο και επιμέρους αναλυτικά δεδομένα
(Διάγραμμα 2-20).

Εικόνα 2-47 – Πόλη Edmonton – Πανόπτης του Πολίτη

Διάγραμμα 2-20 – Αναλυτικά στοιχεία για το δείκτη «Λακκούβες που έχουν αποκατασταθεί»

77

City of Edmonton – Citizen Dashboard: https://data.edmonton.ca/dashboard/ (3/3/2013)
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2.5.3. Διαχείριση Περιεχομένου
Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems - CMS) είναι εφαρμογές
που επιτρέπουν στο χρήστη να διαχειρίζεται το δικτυακό του περιεχόμενο, προσθέτοντας κείμενα,
εικόνες, βίντεο, πίνακες κ.λπ., με εύκολο τρόπο, συνήθως παρόμοιο με αυτόν της χρήσης ενός
κειμενογράφου, με τη χρήση ενός web browser. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός συστήματος
περιεχομένου είναι:


Δημιουργία περιεχομένου με χρονολογική σειρά (posts) αλλά και στατικού (pages)



Σύστημα εγγραφής χρηστών



Πολλαπλοί συγγραφείς



Ύπαρξη ροής εργασιών (Workflow)



Η παρουσίαση είναι βασισμένη σε θέματα



Υποστήριξη σχολίων



Προστασία από ανεπιθύμητα σχόλια



Εύκολη μορφοποίηση του κειμένου



Προστασία περιεχομένου με κωδικό



Εύκολη εισαγωγή περιεχομένου από άλλα CMS



Διεπαφή XML-RPC για καταχώρηση περιεχομένου μέσω email ή άλλων εφαρμογών



Εργαλεία για γρήγορη δημοσίευση



Αυτόματη ενημέρωση των μηχανών αναζήτησης για προσθήκη νέου περιεχομένου



Επικοινωνία με άλλα CMS μέσω (Trackback και Pingback)



Πλήρης υποστήριξη των προτύπων του W3C



Εύκολη εγκατάσταση και αναβάθμιση

Τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου είναι από τις πρώτες τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν
στις Ευφυείς Πόλεις καθώς υποστήριξαν τους κεντρικούς ιστοτόπους των πόλεων μέσω των οποίων
παρέχονται στους πολίτες πληροφόρηση αλλά και ψηφιακές υπηρεσίες.
Τα πιο δημοφιλή συστήματα διαχείρισης περιεχομένου είναι τα: WordPress, Joomla και Drupal. Και
τα τρία διατίθενται ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα και υποστηρίζουν την πλειοψηφία των επίσημων
ιστοτόπων πόλεων, οργανισμών και επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο.
Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα ιστοτόπων που βασίζονται στα λογισμικά Drupal78
(Εικόνα 2-48), Joomla79 (Εικόνα 2-49) και WordPress80 (Εικόνα 2-50).

78

Ιστότοπος Drupal: http://drupal.org (4/4/2013)
Ιστότοπος Joomla: http://www.joomla.org (4/4/2013)
80
Ιστότοπος Wordpress: http://wordpress.org (4/4/2013)
79
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Εικόνα 2-48 – Drupal – Ο ιστότοπος της πόλης των Αθηνών81

Εικόνα 2-49 – Joomla – Ο ιστότοπος του Παναμά82

81
82

Ο ιστότοπος της πόλης των Αθηνών: http://www.cityofathens.gr/ (12/5/2013)
Visit Panama: http://www.visitpanama.com (12/5/2013)

172

Κεφάλαιο 2 - Τεχνολογίες Δημιουργίας Ευφυών Πόλεων

173

Εικόνα 2-50 – WordPress – Τουριστική προβολή της πόλης St. Louis στις Η.Π.Α.83

Το WordPress προσφέρει από το 2012 φιλοξενία στην cloud υποδομή του σε όσες πόλεις το
επιθυμούν84.

83
84

Explore St. Louis: http://explorestlouis.com/ (12-5-2013)
WordPress.com - Sites for Cities: http://en.wordpress.com/cities/ (1-4-2013)
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2.5.4. Υποστήριξη Συνεργασίας
Συλλογική ευφυΐα
Η συλλογική ευφυΐα (Collective Intelligence) αποτελεί έναν από τους κινητήριους μοχλούς της
χωρικής νοημοσύνης των πόλεων, αξιοποιώντας την ικανότητα καινοτομίας του συνόλου της αστικής
κοινότητας. Δημιουργεί ένα τεχνολογικό υπόβαθρο για την οργάνωση της συμμετοχής των πολιτών
στη δημιουργία και χρήση πληροφοριών, μέσα από πλατφόρμες ανταλλαγής γνώσης, μίξεις
δεδομένων για την παροχή νέων υπηρεσιών (mashups), και άλλα μέσα που εξασφαλίζουν την on-line
συμμετοχή.
Στις Ευφυείς Πόλεις λειτουργούν ψηφιακοί χώροι συνεργασίας οι οποίοι διευκολύνουν ένα νέο τύπο
συλλογικής ευφυΐας, όπου η συλλογή των πληροφοριών, η αξιολόγηση και η διάδοσή τους
εξαρτώνται από την συνδυασμένη δράση μιας ομάδας ανθρώπων, μια κοινότητας ή ενός δίκτυον
εταιρειών ή οργανισμών. Σ’ αυτόν τον τύπο ευφυΐας, για τον οποίο χρησιμοποιείται ο όρος
«συλλογική στρατηγική ευφυΐα (collective strategic intelligence)» τα δεδομένα προέρχονται από ένα
δίκτυο φορέων που ανακαλύπτουν και μοιράζονται πληροφορίες. Η ευθύνη της συλλογής
πληροφοριών κατανέμεται στο εσωτερικό της κοινότητας, όπως επίσης και η αξιολόγησή τους που
διέπεται από προσυμφωνημένα κριτήρια, η δε διάδοση των πληροφοριών είναι προσαρμοσμένη στα
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των επιμέρους μελών της.
Τα απαραίτητα συστατικά προκειμένου να λειτουργήσουν εφαρμογές συλλογικής στρατηγικής
ευφυΐας είναι τρία: ένα δίκτυο φορέων που παρέχουν συνεχή ροή πληροφορίας, μια θεσμική
συμφωνία σχετικά με τους κανόνες της συνεργασίας πάνω στη συλλογή πληροφοριών, την ανάλυση
και τη διάδοση, και έναν εικονικό χώρο συνεργασίας που περιέχει το αποθετήριο των δεδομένων και
τα ψηφιακά εργαλεία για την ανάλυση και τη διάδοση. Μέσω του εικονικού χώρου, πληροφορίες από
όλο τον κόσμο προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη. Η ευφυΐα του
συστήματος είναι τόσο οργανωτική όσο και τεχνητή (artificial), επιτρέποντας την συλλογή δεδομένων
από πολλαπλές πηγές, τον εμπλουτισμό τους με πληροφορίες που προέρχονται από ένα μεγάλο
αριθμό συμμετεχόντων, καθώς και την προσαρμογή των πληροφοριών στα προφίλ και τις ανάγκες
των μεμονωμένων χρηστών.

Crowdsourcing
Το crowdsourcing είναι η πιο συνηθισμένη μορφή με την οποία λαμβάνει χώρα η συνεργασία των
πολιτών στις ευφυείς πόλεις. Η λέξη προέρχεται από το συνδυασμό των λέξεων «crowd» και
«outsourcing» και η βασική ιδέα είναι η ανάθεση μιας εργασίας σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων ή
μια κοινότητα. Ως crowdsourcing αναφέρεται η πράξη της εξωτερικής ανάθεσης καθηκόντων, που
παραδοσιακά εκτελούνταν από υπάλληλο ή εργολάβο, σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων ή μία
κοινότητα (πλήθος), μέσω ανοικτής πρόσκλησης 85. Για παράδειγμα, το κοινό μπορεί να κληθεί να
85

Howe, J. The rise of crowdsourcing. Wired Magazine, 2006, No 14.6.
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αναπτύξει μια νέα τεχνολογία, να εκτελέσει μια εργασία σχεδιασμού (συμμετοχικός σχεδιασμός), να
βελτιώσει ή να εκτελέσει τα βήματα ενός αλγορίθμου, να συμβάλλει στη φωτογράφηση,
συστηματοποίηση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων.
Ο όρος έχει γίνει δημοφιλής ως συντομογραφία για την εξέλιξη ενός επιχειρηματικού μοντέλου
συνεργασίας του πλήθους για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου, που προκύπτει από κάτω
προς τα πάνω και ενεργοποιείται από τις τεχνολογίες του Web 2.0. Πρόκειται για μια ακραία μορφή
ανοικτής καινοτομίας στην οποία οι εργασίες δεν έχουν εκχωρηθεί σε επιλεγμένους εξωτερικούς
παρόχους, αλλά και στο πλήθος. Στο επίπεδο της τεχνικής υλοποίησης το crowdsourcing έχει να κάνει
με on-line πλατφόρμες και χώρους συνεργασίας στο web, καθώς η συμμετοχή των μεγάλων
κοινοτήτων προϋποθέτει τη χρήση των ψηφιακών μέσων. Σηματοδοτεί επίσης ένα ξεχωριστό στάδιο
στην εξέλιξη του προτύπου των ευφυών πόλων κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών του 21ου
αιώνα, καθώς αλλάζει το μοντέλο επίλυσης προβλημάτων μετατρέποντάς το σε μια on-line,
κατανεμημένη διαδικασία.86
Τα παρακάτω διαγράμματα παρέχουν μια γραφική επισκόπηση των τεχνολογικών λύσεων που
υπάρχουν στο crowdsourcing. Το πρώτο (Διάγραμμα 2-21) οργανώνει τις λύσεις σε έξι μεγάλες
κατηγορίες: 1) Χρηματοδότηση από το πλήθος (crowdfunding), 2) εργαλεία, 3) εργασία από το cloud
(cloud labor), 4) δημιουργικότητα από το cloud (cloud creativity), 5) κατανεμημένη γνώση (distributed
knowledge) και 6) ανοιχτή καινοτομία.

Διάγραμμα 2-21 – Crowdsourcing – Ομαδοποίηση των τεχνολογικών λύσεων σε 6 γενικές κατηγορίες87

86

Brabham, D. Crowdsourcing as a Model for Problem Solving. An Introduction and Cases. Convergence, 2008,
vol. 14.1, 75-90
87
Crowdsourcing Industry Landscape: http://goo.gl/Llxcm (3/3/2013)
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Το δεύτερο (Διάγραμμα 2-22) ακολουθεί μια πιο αναλυτική προσέγγιση εντοπίζοντας 22 κατηγορίες
τεχνολογικών λύσεων crowdsourcing.

Διάγραμμα 2-22 – Crowdsourcing – Ομαδοποίηση των τεχνολογικών λύσεων σε 22 κατηγορίες 88

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2-21 μια μεγάλη περιοχή του crowdsourcing είναι το Crowdfunding.
Στην περίπτωση αυτή η εργασία που αναλαμβάνει το πλήθος είναι η χρηματοδότηση. Το
crowdfunding μπορεί να οριστεί ως η συλλογική προσπάθεια πολλών ατόμων τα οποία δικτυώνονται
και συνενώνουν τους πόρους τους προκειμένου να υποστηρίξουν οικονομικά προσπάθειες που
ξεκίνησαν από άλλα άτομα ή οργανισμούς. Η δραστηριότητα αυτή συνήθως λαμβάνει χώρα μέσω του
διαδικτύου όπου οι διαδικτυακές πλατφόρμες crowdfunding δίνουν τη δυνατότητα σε καινοτόμα
άτομα και επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα κοινωνικά τους δίκτυα προκειμένου να αντλήσουν
κεφάλαια για την επίτευξη των στόχων τους89.
Το Crowdfunding συναντάται σε μια σειρά από διαφορετικές μορφές, η πιο επιτυχημένη από τις
οποίες ήταν το μοντέλο συνεισφοράς ως αντάλλαγμα ανταμοιβής (Reward Crowdfunding), όπου οι
συμμετέχοντες λαμβάνουν μη οικονομικές ανταμοιβές σε αντάλλαγμα της δωρεά σε ένα έργο. Το
μοντέλο αξιοποιεί αποτελεσματικά όχι μόνο την επιθυμία των συνεισφερόντων για την ανταμοιβή,
αλλά και τα προσωπικά ή κοινωνικά κίνητρά τους για να υποστηρίξουν ένα έργο. Άλλες μορφές του
μοντέλου, οι οποίες αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς είναι η συνεισφορά ως δωρεά (Donation
Crowdfunding), η συνεισφορά με τη μορφή δανείου (Crowdfunding Lending) και η συνεισφορά ως

88
89

Crowdsourcing Landscape v2: http://goo.gl/mkTKb
Buysere K., Gajda O., Kleverlaan R. Marom D. A Framework for European Crowdfunding, 2012 (σελ. 9)
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αντάλλαγμα μετοχών (Equity Crowdfunding). Στην τελευταία μορφή που είναι και η πιο πρόσφατη τα
άτομα αποκτούν ένα μικρό μέρος της νέας επιχείρησης σε αντάλλαγμα για της επένδυσής τους90.
Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 2-8) παρουσιάζει μια επισκόπηση των διαφορετικών μοντέλων
Crowdfunding ενώ το Διάγραμμα 2-23 οπτικοποιεί τις χρηματοροές σε καθένα από αυτά.
Μορφή της
συνεισφοράς

Μορφή της ανταμοιβής

Κίνητρο του χρηματοδότη

Donation
Crowdfunding

Δωρεά

Άυλα οφέλη

Προσωπικά και κοινωνικά
κίνητρα

Reward
Crowdfunding

Δωρεά Προ-αγορά

Ανταμοιβές αλλά και
άυλα οφέλη

Συνδυασμός των προσωπικών
και κοινωνικών κινήτρων με
την επιθυμία για ανταμοιβή

Crowdfunding
Lending

Δάνειο

Αποπληρωμή του
δανείου με τόκο.

Συνδυασμός προσωπικών,
κοινωνικών και οικονομικών
κινήτρων

Equity
Crowdfunding

Επένδυση

Απόδοση της επένδυσης Συνδυασμός προσωπικών,
εφόσον η επιχείρηση
κοινωνικών και οικονομικών
πάει καλά.
κινήτρων

Πίνακας 2-8 – Οικονομικά μοντέλα Crowdfunding

Διάγραμμα 2-23 – Χρηματοροές στα μοντέλα Crowdfunding (Πηγή Douw&Koren 91)

Πέραν του οικονομικού μοντέλου οι πλατφόρμες crowdfunding διαφέρουν και σε άλλα θέματα, όπως
την εστίαση (μερικές πλατφόρμες εστιάζονται στο λογισμικό, βιβλία, μουσική, κλπ.), τη γεωγραφική
εστίαση τους (κάποιες πλατφόρμες επικεντρωθεί μόνο σε μία χώρα) και την αμοιβή που χρεώνουν
για τη χρήση της πλατφόρμας.

90

Liam Collins and Yannis Pierrakis, THE VENTURE CROWD - Crowdfunding equity investment into business,
NESTA UK, 2012, σελ. 3
91
Douw&Koren – Crowdfunding Models: http://goo.gl/ilwQY (2/5/2013)

Κεφάλαιο 2 - Τεχνολογίες Δημιουργίας Ευφυών Πόλεων

178

2.5.5. Δισδιάστατη / τρισδιάστατη απεικόνιση
Οι δισδιάστατες και τρισδιάστατες απεικονίσεις του αστικού περιβάλλοντος συμβάλουν τα μέγιστα
στην κατανόησή του και αποτελούν βασικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη υπηρεσιών Ευφυών Πόλεων.
Η πιο γνωστή σχετική δισδιάστατη τεχνολογία απεικόνισης, η οποία βρίσκεται πια σε ώριμο στάδιο
είναι τα Σύστηματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) ή G.I.S. (Geographic Information Systems) όπως
είναι ευρέως γνωστά. Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών είναι πληροφοριακά συστήματα
που παρέχουν την δυνατότητα συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και
οπτικοποίησης, σε ψηφιακό περιβάλλον, των δεδομένων που σχετίζονται με τον χώρο. Τα δεδομένα
αυτά συνήθως λέγονται γεωγραφικά ή χαρτογραφικά ή χωρικά (spatial) και μπορεί να συσχετίζονται
με μια σειρά από περιγραφικά δεδομένα τα οποία και τα χαρακτηρίζουν μοναδικά92.
Σε πιο γενική μορφή, ένα ΣΓΠ είναι ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη", το οποίο επιτρέπει στους χρήστες
του να αποτυπώσουν μια περίληψη του πραγματικού κόσμου, να δημιουργήσουν διαδραστικά
ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα (αναζητήσεις δημιουργούμενες από τον χρήστη), να
αναλύσουν τα χωρικά δεδομένα (spatial data), να τα προσαρμόσουν και να τα αποδώσουν σε
αναλογικά μέσα (εκτυπώσεις χαρτών και διαγραμμάτων) ή σε ψηφιακά μέσα (αρχεία χωρικών
δεδομένων, διαδραστικοί χάρτες στο Διαδίκτυο).
Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 άρχισαν να εμφανίζονται στο Web οι πρώτες online εφαρμογές
χαρτογράφησης. Η πραγματική επανάσταση όμως έγινε το 2005 όταν η εταιρεία Google διέθεσε την
εφαρμογή Google Maps93. Η εφαρμογή αυτή υποστήριζε την αλληλεπίδραση με άλλες εφαρμογές
μέσω ειδικής διεπαφής (API) και γρήγορα έγινε η ντε φάκτο επιλογή on-line συστήματος
χαρτογράφησης. Καθώς οι εξελίξεις αυτές συνεχίστηκαν, τα ΣΓΠ άρχισαν να μετακομίζουν στο Web
και οι διαδικτυακοί εξυπηρετητές χαρτών (internet map servers) έγιναν κάτι το σύνηθες για μεγάλης
κλίμακας επαγγελματικές εφαρμογές. Ωστόσο η πραγματική επικέντρωση της έρευνας βρισκόταν
στην υποστήριξη της χωρικής ανάλυσης στα συστήματα αυτά, μέσω ξεχωριστών εφαρμογών (plugins
και addons) που προσαρμοζόταν πάνω τους, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν εφαρμογές πολύ
μεγάλης κλίμακας. Τρεις άλλες εξελίξεις είναι σημαντικές: Πρώτη, η εμφάνιση χαρτών που
δημιουργούνται από το πλήθος (crowdsourcing), με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την πλατφόρμα
OpenStreetMap 94 , η οποία ανταγωνίζεται με ίσους όρους πολλές υπηρεσίες χαρτογράφησης και
αποτελεί μια σοβαρή εναλλακτική λύση για το Google Maps. Δεύτερη, η ανάπτυξη των on-line και
συχνά δωρεάν ΣΓΠ, όπως το Quantum GIS95 το οποίο διατίθεται ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Τρίτη,
τέλος, η κίνηση των μεγάλης κλίμακας ΓΣΠ να μετατραπούν σε πλατφόρμες που θα μπορούσαν να
ενσωματωθούν στο Cloud και να αξιοποιήσουν την μεγάλη υπολογιστική ισχύ του, προκειμένου να

92

Wikipedia - Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: http://goo.gl/EkzOs (16/5/2013)
Google Maps: https://maps.google.com/
94
OpenStreetMap: http://www.openstreetmap.org/
95
Quantum GISQ http://www.qgis.org/
93
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ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που προκύπτουν από την ενσωμάτωση και ανάλυση μεγάλου
μεγέθους δεδομένων σε πραγματικό χρόνο96.
Στις εφαρμογές ευφυών πόλεων οι δισδιάστατοι χάρτες αποτελούν το υπόβαθρο για την παροχή
μεγάλου αριθμού ψηφιακών υπηρεσιών. Στην απλή τους μορφή οι υπηρεσίες αυτές παρουσιάζουν
πάνω στο χάρτη της πόλης πλήθος πληροφοριών (π.χ. αξιοθέατα, ξενοδοχεία, καταστήματα,
επιχειρήσεις, νέα, θέσεις εργασίας, υποδομές, κλπ.) ενώ στην πιο σύνθετη παρουσιάζεται στο χάρτη
το αποτέλεσμα της λειτουργίας της πόλης (κυκλοφορία, ρύπανση, συγκέντρωση πληθυσμού, κλπ.)
μέσω της συλλογής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Αν και οι τεχνολογίες δισδιάστατης απεικόνισης αποτελούν τον πιο συνηθισμένο τρόπο απεικόνισης
χωρικής πληροφορίας, από το ξεκίνημα των ψηφιακών πόλεων (όπως γίνεται αντιληπτό από τα
πρώτα παραδείγματα που παρουσιάζονται στο 1ο κεφάλαιο) ενυπάρχουν και οι τεχνολογίες
τρισδιάστατης απεικόνισης. Αυτό οφείλεται στο ότι η τρίτη διάσταση προσφέρει μια πολύ καλύτερη
αίσθηση της κατανόησης της πόλης, κυρίως σε μη ειδικούς, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τις
φωτογραφίες καλύτερα από τους χάρτες. Επίσης, για την κατανόηση ορισμένων κοινωνικών
διαφορών στο χώρο η τρίτη διάσταση γίνεται όλο και πιο σημαντική.
Καθώς οι τεχνολογίες εξελίσσονται, συναντάμε σε όλο και περισσότερες υβριδικές υλοποιήσεις, στις
οποίες συνυπάρχουν δισδιάστατες και τρισδιάστατες απεικονίσεις.
Σε ότι αφορά τις τρισδιάστατες απεικονίσεις έχουμε δύο διαφορετικών ειδών τεχνολογίες: Αυτές που
αποτυπώνουν των πραγματικό χώρο μέσω φωτογραφιών και αυτές που δημιουργούν τρισδιάστατα
μοντέλα. Βέβαια και στην περίπτωση αυτή δε λείπουν οι υβριδικές υλοποιήσεις όπου ιδεατά μοντέλα
που ενυπάρχουν στις απεικονίσεις του πραγματικό χώρου.
Στις επόμενες εικόνες παρουσιάζονται ενδεικτικές δισδιάστατες και τρισδιάστατες απεικόνισες ώστε
να γίνει αντιληπτό το τι προσφέρουν οι διαφορετικές τεχνολογίες:


Δισδιάστατος χάρτης



Δορυφορική απεικόνιση



Αεροφωτογραφία (διαθέσιμη μόνο σε κοντινή εστίαση)



Περιήγηση με την υπηρεσία της Google (Street View). Η ποιότητα της απεικόνισης δεν είναι
υψηλή καθώς προέρχεται από λήψη βίντεο. Είναι επίσης διαθέσιμη μόνο σε μεγαλουπόλεις.



Περιήγηση με χρήση πανοραμάτων 360ο. Η ποιότητα της απεικόνισης είναι υψηλή καθώς
κάθε παρόραμα συντίθεται από φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.



Τρισδιάστατο μοντέλο της πόλης που δημιουργήθηκε με την εφαρμογή CityEngine 97 της
εταιρίας Esri, κορυφαίας εταιρίας στο χώρο των εφαρμογών ΣΓΠ (διαθέτει το λογισμικό
ArcGIS). Η εφαρμογή CityEngine μετασχηματίζει δισδιάστατα δεδομένα GIS σε τρισδιάστατα
μοντέλα που αναπαριστούν πιστά την πόλη. Οι απεικονίσεις που παράγει είναι προσβάσιμες

96
97

Michael Batty at all, 2013, Visualising Spatial and Social Media, UCL Working Papers Series, Paper 190.
Esri – CityEngine: http://www.esri.com/software/cityengine
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στο διαδίκτυο με χρήση ειδικών προσθηκών (plugins) στο browser. Έτσι χρησιμοποιείται για
την αξιολόγηση προτάσεων αστικών παρεμβάσεων, καθώς επιτρέπει τη σύγκριση διαφόρων
σεναρίων και τη συλλογή σχολίων από τους χρήστες.


Τρισδιάστατο μοντέλο της πόλης που δημιουργήθηκε με την εφαρμογή Unity (αποκαλείται
επίσης και Unity3D) 98 . Πρόκειται για ένα περιβάλλον προγραμματισμού τρισδιάστατων
γραφικών που χρησιμοποιείται κυρίως για δημιουργία παιχνιδιών. Τα γραφικά που
δημιουργούνται με την εφαρμογή Unity είναι προσβάσιμα στο διαδίκτυο με χρήση ειδικών
προσθηκών (plugins) στο browser. Το παράδειγμα που παρουσιάζεται αφορά σε μια
εφαρμογή υποστήριξης αστικού σχεδιασμού που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού έργου EPIC (EU Platform for Intelligent Cities) 99 . Οι χρήστες μπορούν να
περιηγηθούν σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο της πόλης Issy-les-Moulineaux της Γαλλίας με
στόχο την αξιολόγηση προτεινόμενων έργων αστικής ανάπτυξης.

Εικόνα 2-51 – Google maps – Απεικόνιση χάρτη

Εικόνα 2-52 – Google maps – Δορυφορική Απεικόνιση

98
99

Unity Game Engine: http://unity3d.com/
EPIC Project – Smart Services – Business: http://www.epic-cities.eu/content/business
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Εικόνα 2-54 – Google maps – Street view

Εικόνα 2-55 – Περιήγηση με χρήση πανοραμάτων 360ο
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Εικόνα 2-56 – CityEngine – Τρισδιάστατο μοντέλο για την αξιολόγηση πρότασης αστικού σχεδιασμού
(εικονική ανάπλαση ενός οικοδομικού τετραγώνου στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ)100

Εικόνα 2-57 – CityEngine – Παροχή πληροφοριών
GIS

Εικόνα 2-58 – CityEngine – Περιήγηση

Εικόνα 2-59 - – CityEngine – Σύγκριση διαφορετικών σεναρίων

100

CityEngine: http://goo.gl/GAuLW (3/4/2013)
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Εικόνα 2-60 – Unity – Τρισδιάστατο μοντέλο της πόλης Issy-les-Moulineaux της Γαλλίας με στόχο την
αξιολόγηση έργων αστικής ανάπτυξης101

Εικόνα 2-61– Unity – Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε επιπλέον πληροφόρηση για κάθε κτίριο

101

EPIC Project – Εφαρμογή υποστήριξης αστικού σχεδιασμού: http://goo.gl/nFxXC (4/5/2013)
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2.6. Λειτουργικά Συστήματα Έξυπνων Πόλεων
2.6.1. Γενικά
Με τον όρο «Λειτουργικά Συστήματα Έξυπνων Πόλεων» αναφερόμαστε σε πλατφόρμες που
περιέχουν κάποιες από τις βασικές εφαρμογές μιας Έξυπνης Πόλης και ταυτόχρονα επιτρέπουν την
επέκτασή μέσω εφαρμογών τρίτων. Οι πλατφόρμες αυτές στοχεύουν να αποτελέσουν το υπόβαθρο
πάνω στο οποίο θα ολοκληρωθούν οι υπηρεσίες των Ευφυών Πόλεων.

2.6.2. IBM Intelligent Operations Center102
Η λύση της IBM με τίτλο «Intelligent Operations Center (IBM IOC)» συγκεντρώνει δεδομένα από
πολλαπλές πηγές παρουσιάζοντάς τα σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας. Η πλατφόρμα προσφέρει
ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σε όλα τα συστήματα της ώστε να είναι εύχρηστα χωρίς περιττά
στοιχεία. Οι σημαντικότερες δυνατότητες του IBM IOC είναι103:


Υποβολή περιστατικών και παρακολούθηση



Επίγνωση της κατάστασης και αναφορά



Υποστήριξη για τη δημιουργία και τη χρήση τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας



Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο



Διαχείριση πόρων και κρίσιμων στοιχείων ενεργητικού



Αξιολόγηση και εμφάνιση βασικών δεικτών επιδόσεων



Υποστήριξη ανοιχτών προτύπων για τη διασύνδεση με υπάρχοντα και μελλοντικά συστήματα



Ένα εύκολο στη χρήση interface που έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί πολλαπλούς τύπους
χρηστών, από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη ως τους καθημερινούς χειριστές.

Στις επόμενες οθόνες παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας (Διάγραμμα 2-24) και δύο
ενδεικτικές οθόνες (Εικόνα 2-62, Εικόνα 2-63).

102

IBM Intelligent Operations Center: http://goo.gl/hskEP (10/5/2013)
IBM Intelligent Operations Center for Smarter Cities Administration Guide, 2012, σελ.3, http://goo.gl/FEVF0
(10/5/2013)
103
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Διάγραμμα 2-24 – IBM Intelligent Operations Center – Αρχιτεκτονική

Εικόνα 2-62 – IBM IOC – Επισκόπηση

Εικόνα 2-63 – IBM IOC – Οπτικοποίηση

2.6.3. Living PlanIT Operating System104
Το PlanIT Operating System (PlanIT OS) της Living PlanIT είναι μια πλατφόρμα λογισμικού που
στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και εγκατάστασης των τεχνολογιών και συνδεδεμένων
συσκευών στο αστικό περιβάλλον. Παρέχει σε πραγματικό χρόνο, ευέλικτο και βασισμένο στο
λογισμικό έλεγχο, καθώς επίσης και εποπτικό έλεγχο, ανάκτηση δεδομένων και διαχείριση του
κύκλου ζωής. Οι σε πραγματικό χρόνο λειτουργίες ανάλυσης δεδομένων, μαζί με ένα καλά δομημένο
υπηρεσιοστραφούς αρχιτεκτονικής API, απλοποιούν την κατασκευή και λειτουργία των προηγμένων,
βασισμένων στα δεδομένα και τον έλεγχο εφαρμογών, για μια ποικιλία συσκευών τελικού χρήστη. Το
επόμενο διάγραμμα παρουσιάζει την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας (Διάγραμμα 2-25)105.

104

Living PlanIT - The PlanIT Operating System: http://goo.gl/NlPCn (10/5/2013)
Living PlanIT - Urban Operating System (UOS) - Introduction to the Living PlanIT UOS™ Architecture, Open
Standards and Protocols, 2012 σελ. 5
105
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Διάγραμμα 2-25 – PlanIT OS – Αρχιτεκτονική

Το PlanIT OS παρέχει ένα ενιαίο περιβάλλον που περιλαμβάνει λήψη δεδομένων από αισθητήρες,
έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, βάση δεδομένων με ιστορικά στοιχεία, λογισμικό αναλύσεων, και
πλατφόρμα φιλοξενίας εφαρμογών για αστικά περιβάλλοντα ή για απομακρυσμένες συσκευές
αισθητήρων και ενεργοποιητών που έχουν αναπτυχθεί σε ένα δημόσιο cloud.

2.6.4. Urbiotica City Operating System106
Το City Operating System (City O.S) της Urbiotica προσδίδει στην πόλη με μια «νέα νοημοσύνη» που
συντονίζει και συνδέει όλα τα στοιχεία με πιο αποτελεσματικό τρόπο, βελτιώνει την εμπειρία του
χρήστη στον αστικό χώρο και επιτρέπει μια πιο ορθολογική χρήση των πόρων. Το City O.S είναι μια
τεχνολογική πλατφόρμα, αποτελούμενη από λογισμικό και συσκευές, η οποία προσφέρει τις
ακόλουθες λειτουργίες:


Συλλέγει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο



Μεταφέρει τα δεδομένα από τους αστικούς χώρους στα πληροφοριακά συστήματα



Ενσωματώνει τα διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα που υπάρχουν στην πόλη
(φωτισμός, κυκλοφορία, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κλπ.)



Αποθηκεύει, επεξεργάζεται και δημοσιεύει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την
καθημερινή διαχείριση της πόλης, αλλά και ιστορικά στοιχεία για την υποστήριξη του
σχεδιασμού

Μέσω αυτής της οριζόντιας πλατφόρμας, παρέχονται λύσεις σε διαφορετικά κάθετα προβλήματα:
κινητικότητα, διαχείριση αποβλήτων, δημόσιος φωτισμός, πότισμα των χώρων πρασίνου, κ.λπ. Το
επόμενο διάγραμμα παρουσιάζει τη βασική ιδέα της πλατφόρμας (Διάγραμμα 2-26).

106

Urbiotica - The City Operating System: how it works: http://goo.gl/d36Zk (12/5/2013)
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2.7. Συμπεράσματα
Από τις τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αντιληπτό ότι για τη δημιουργία
μιας Ευφυούς Πόλης απαιτείται ο συνδυασμός τεχνολογιών αιχμής στο χώρο της πληροφορικής και
των επικοινωνιών. Οι τεχνολογίες αυτές περιλαμβάνουν τόσο τεχνολογίες εξοπλισμού (hardware)
όσο και τεχνολογίες λογισμικού (software). Ποικίλει επίσης ο βαθμός ωριμότητας των επιμέρους
τεχνολογιών, με αρκετές από αυτές να θεωρούνται ώριμες (π.χ. οπτικές ίνες, δίκτυα κινητής
τεχνολογίας 3G, Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών,
κλπ.), ενώ άλλες να βρίσκονται στα πρώτα στάδια της εξέλιξης (δίκτυα κινητής τεχνολογίας 4ης γενιάς,
Επαυξημένη Πραγματικότητα, Διαδίκτυο των Αντικειμένων, κλπ.).
Ενώ η ιδέα ενός κοινού λειτουργικού συστήματος που ενσωματώνει όλες τις συσκευές και τις έξυπνες
υπηρεσίες είναι μια συναρπαστική προοπτική, με δυνατότητες οικονομιών κλίμακας και πεδίου
δράσης, η δομή και η διακυβέρνηση των πόλεων δεν προκρίνει μια ενοποιημένη καθολική
αρχιτεκτονική. Η ενοποίηση των δεδομένων φαίνεται εφικτή στο επίπεδο μιας συνοικίας ή μιας
συστάδας (cluster) της πόλης, οι οποίες διαθέτουν τη διακυβέρνηση και την ικανότητα ελέγχου, αλλά
όχι στο επίπεδο ολόκληρης της πόλης. Ο λόγος είναι ότι στις σύγχρονες πόλεις δεν υπάρχει μια γενική
αρχή ελέγχου που να έχει αρμοδιότητα στο σύνολο της πόλης. Αντιθέτως, υπάρχουν θύλακες
αποκεντρωμένης λήψης αποφάσεων, που ασκούν έλεγχο σε διάφορες συνοικίες της πόλης. Οι
τεχνολογικές λύσεις πρέπει να προσαρμοστούν στις υπάρχουσες επιμέρους αρχές της πόλης, αντί να
θεωρήσουν μια πόλη με καθολική διοίκηση και διαχείριση. Η συνοικία και ο τομέας κοινής ωφέλειας
είναι τα κατάλληλα επίπεδα για την οργάνωση έξυπνων υποδομών και υπηρεσιών, βασισμένων στις
τεχνολογίες του Μελλοντικού Διαδικτύου και όχι το σύνολο της πόλης με όλα τα υποσυστήματά του
και την κατακερματισμένη διακυβέρνηση.
Αντιθέτως, εξαιρετική σημασία έχει το κίνημα του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, καθώς έχει οδηγήσει
στην δημιουργία μεγάλου αριθμού εφαρμογών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν από
τις πόλεις για τη γρήγορη υλοποίηση υπηρεσιών ευφυών πόλεων.
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3.1. Εισαγωγή
Στόχος του κεφαλαίου είναι η ανάδειξη της πολυμορφίας των λύσεων και εφαρμογών που μπορούν
να συνθέσουν μία Ευφυή Πόλη.
Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι πρώτες ψηφιακές πόλεις (Άμστερνταμ, Κιότο, Ελσίνκι, κλπ.) οι
οποίες βασίστηκαν σε πρώιμες τεχνολογίες web. Οι υλοποιήσεις αυτές ήταν κυρίως στατικές
ιστοσελίδες που παρείχαν πληροφόρηση σχετικά με την πόλη μέσα από ένα συνδυασμό κειμένου,
δεδομένων, χαρτών, εκδηλώσεων, και υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με το εμπόριο, την
αναψυχή, τη διαμονή στην πόλη, κλπ.
Το επόμενο κύμα των ευφυών πόλεων προέκυψε ως αποτέλεσμα των εξελίξεων στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών διαδικτύου. Η ανάπτυξη γρηγορότερων δικτύων τα οποία
πρόσφεραν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού μιας πόλης
κυρίως μέσω συνδέσεων ADSL, σε συνδυασμό με την εξάπλωση της χρήσης τεχνολογιών ανοιχτού
κώδικα (τόσο γενικών όπως: MySQL, Apache, PHP, Python, κτλ. όσο και πιο ειδικών όπως τα
συστήματα διαχείρισης περιεχομένου WordPress, Joomla και Drupal) οδήγησαν σε δραματική αλλαγή
του τοπίου τόσο του παγκόσμιου ιστού όσο και των ψηφιακών πόλεων γενικότερα. Ο παγκόσμιος
ιστός έγινε το μέσο όπου οι χρήστες αλληλοεπιδρούν, συνεργάζονται και συνδημιουργούν (cocreate), ανταλλάσσουν πληροφορίες, ξεκινούν από κοινού πρωτοβουλίες, και δημιουργούν εικονικές
κοινότητες. Έτσι οι ψηφιακές πόλεις απέκτησαν έναν πιο συμμετοχικό χαρακτήρα, καθώς οι πολίτες
είχαν στη διάθεσή τους μεγάλο αριθμό εφαρμογών που τους επέτρεπε να συμβάλλουν στην ανάδειξη
της πόλης τους αλλά και στον καλύτερο έλεγχο της τοπικής κυβέρνησης. Δεν ήταν απλοί καταναλωτές
περιεχομένου και υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση των πρώτων ψηφιακών πόλεων, αλλά έγιναν
επίσης δημιουργοί περιεχομένου και εφαρμογών 1 . Η εξέλιξη αυτή βρίσκεται σε αρμονία με τη
θεμελιώδη έννοια της πόλης ως κοινωνικό χώρο συσσωμάτωσης και συνεργασίας.
Το τρίτο κύμα ευφυών πόλεων συνδέεται με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των αισθητήρων,
των ενσωματωμένων συστημάτων (embedded systems) και γενικότερα σε αυτό που αποκαλούμε
Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things). Η ψηφιακή πόλη ενσωματώνεται στο φυσικό χώρο
των πόλεων, σε κτίρια, δρόμους, δίκτυα κοινής ωφέλειας και άλλες υποδομές και συνδέεται με ένα
νέο σύνολο των συσκευών τεχνολογιών και εφαρμογών:


Κινητές συσκευές που επιτρέπουν την από οπουδήποτε πρόσβαση στο διαδίκτυο



Διεπαφές χρήστη πραγματικού κόσμου (real world user interfaces), κωδικοί QR σε κτίρια,
RFID, δίκτυα αισθητήρων, συσκευές χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.



Ασύρματα δίκτυα 3G, ασύρματα δίκτυα του μέλλοντος και η διαλειτουργικότητα των δικτύων
εξασφαλίζουν πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σύνολο του πληθυσμού μιας πόλης.

1

Komninos, N., Passas, I., Tarani, P., and Tsarchopoulos P. (2007) “Four platforms for intelligent cities”, 3rd IET
International Conference on Intelligent Environments, IE07 2007 Conference Proceedings, 486-494.
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Εφαρμογές για έξυπνα τηλέφωνα, συσκευές GPS, διεπαφή με χρήση φωνής και εφαρμογές
επαυξημένης πραγματικότητας.



Ανοιχτά δημόσια δεδομένα διαθέσιμα στο διαδίκτυο, ανοιχτή πρόσβαση σε δεδομένα
αισθητήρων, συνδεδεμένα δεδομένα, τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού (semantic web)
όπως: RDF, SPARQL, OWL, και τεχνολογίες επικοινωνίας των ενσωματωμένων συσκευών
μεταξύ τους (M2M communication).

Η έγχυση της ψηφιακής ευφυΐας στα συστήματα της πόλης αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι
άνθρωποι, οι οργανισμοί αλλά και ολόκληροι κλάδοι προσεγγίζουν τον τρόπο που δρουν, το πώς
αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, την οργάνωση και τη δημιουργία αξίας. Το γεγονός αυτό εμπεριέχει τη
δυνατότητα μετασχηματισμού της πόλης σε πρωτόγνωρο βαθμό.
Οι εφαρμογές Ευφυών Πόλεων που παρουσιάζονται καλύπτουν το σύνολο των τομέων
δραστηριότητας της πόλης (εμπόριο, εκπαίδευση, κατασκευές, βιομηχανία, υγεία, τουρισμός, κλπ.).
Επίσης, οι υποδομές και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας συγκεντρώνουν ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών
Ευφυούς Πόλης. Τέλος, συναντώνται εφαρμογές που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση της πόλης,
όπως διοικητικές υπηρεσίες στους πολίτες, υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συμμετοχή των πολιτών
στη λήψη των αποφάσεων και τον πολεοδομικό σχεδιασμό και υπηρεσίες ηλεκτρονικής δημοκρατίας.
Η μεγάλη πολυμορφία των εφαρμογών οδηγεί στην ανάγκη να επικεντρωθούμε επίσης σε επιμέρους
συνοικίες της πόλης, όπως το ιστορικό κέντρο, το εμπορικό κέντρο, οι διαμετακομιστικοί σταθμοί
(λιμάνι, αεροδρόμιο, κλπ.), το πανεπιστήμιο, η βιομηχανική περιοχή, η περιοχή αναψυχής, κλπ. για
τις οποίες παρουσιάζονται αντίστοιχες εφαρμογές.
Η επιλογή των περιπτώσεων έγινε με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένης εικόνας για το εύρος των
διαθέσιμων εφαρμογών και υπηρεσιών. Έτσι οι πόλεις που παρουσιάζονται έχουν μια
συμπληρωματικότητα, καθώς δεν ξαναπαρουσιάζονται εφαρμογές που έχουν ήδη αναλυθεί σε μια
άλλη πόλη, παρά μόνο αν χρησιμοποιούνται με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Η
συμπληρωματικότητα οφείλεται και στο γεγονός ότι οι πόλεις που έχουν επιλεγεί ξεκινάνε από
διαφορετικές αφετηρίες και έχουν διαφορετική στόχευση.
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3.2. Εφαρμογές σε πόλεις
3.2.1. Νέα Υόρκη – Digital City Roadmap
Γενικά
Η Νέα Υόρκη είναι μια από τις κορυφαίες στον κόσμο ψηφιακές μητροπόλεις. Όπως αναφέρεται στο
στρατηγικό σχέδιο για τη δημιουργία της ψηφιακής πόλης με τίτλο «Road Map for the Digital City Achieving New York City’s Digital Future»2: «ο Δήμος της Νέας Υόρκης προσελκύει περισσότερους από
25 εκατομμύρια ανθρώπους (κατοίκους, επιχειρηματίες και επισκέπτες) το χρόνο μέσω περισσότερων
από 250 ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων του ιστότοπου nyc.gov,
εφαρμογές κινητών και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ως πρωτοπόρος στην Ανοιχτή Διακυβέρνηση
(Open Government), ο Δήμος της Νέας Υόρκης έχει επιτρέψει την πρόσβαση σε χιλιάδες δημόσιες
εγγραφές, δίνοντας τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να αναπτύξουν εργαλεία τα οποία
βοηθούν τους Νεοϋορκέζους σε καθημερινή βάση, από το να βρουν θέση στάθμευσης ως το να ακούν
ηχητικές περιηγήσεις στο Central Park. Η πόλη συγκαταλέγεται στους πιο διασυνδεδεμένους Δήμους
των ΗΠΑ, η ανάπτυξη δε του ψηφιακού της τομέα ήταν τόσο μεγάλη τα τελευταία χρόνια που
κατέλαβε τη 2η θέση στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital) το έτος 2011.
Σε κάθε ψηφιακό δείκτη η Νέα Υόρκη παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα».

Δημοφιλείς εφαρμογές
Κομβικό σημείο στην ψηφιακή Νέα Υόρκη αποτελεί ο ιστότοπος της Δημοτικής Αρχής που είναι
διαθέσιμός στη διεύθυνση http://www.nyc.gov. Μέσω του ιστοτόπου αυτού ο Δήμος παρέχει
πληροφόρηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε τέσσερεις ομάδες χρηστών: 1) Κατοίκους, 2)
Επιχειρήσεις, 3) Επισκέπτες, και 4) Εργαζόμενους στο Δήμο. Από τα 2000 που ξεκίνησε η λειτουργία
του έχουν αναπτυχθεί περισσότερες από 100 δημόσιες εφαρμογές που απλοποιούν περίπλοκες και
πολλές φορές δυσκίνητες δημοτικές διαδικασίες, όπως η ενημέρωση για παροχές κοινωνικών
υπηρεσιών, η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, ή η πρόσβαση σε αρχεία ακίνητης περιουσίας.
Οι πιο δημοφιλής εφαρμογές είναι:
Access NYC3
Η εφαρμογή επιτρέπει στους Νεοϋορκέζους να εντοπίζουν γρήγορα και εύκολα δημόσια
προγράμματα κοινωνικών παροχών για τα οποία είναι επιλέξιμοι.

2
3

Road Map for the Digital City - Achieving New York City’s Digital Future. 2011 The City of New York
Access NYC: http://goo.gl/bmEe2 (πρόσβαση στις 3/9/2012)
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ACRIS (Automated City Register Information System)
Μια διαδραστική βάση δεδομένων που επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν αρχεία ακινήτων από
το 1966 μέχρι σήμερα, δημιουργεί φορολογικά έντυπα, και υπολογίζει των φόρων μεταβίβασης
ακινήτων.
Business Express4

Εικόνα 3-1 – NYC Business Express

Ένα εργαλείο που στοχεύει για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας αδειοδότησης νέων επιχειρήσεων
με ενοποίηση όλων των αιτήσεων και των αδειών που απαιτούνται σε ένα μέρος (Εικόνα 3-1 – NYC
Business Express).
Bill Payments5

Εικόνα 3-2 – NYC Bill Payments

Οι Νεοϋορκέζοι μπορούν να πληρώσουν on-line δεκάδες λογαριασμούς και τέλη που εκδίδονται από
το Δήμο, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών του νερού και των φόρων ακίνητης περιουσίας.

4
5

NYC Business Express: http://www.nyc.gov/portal/site/businessexpress/ (πρόσβαση στις 3/12/2012)
NYC Bill Payments http://www.nyc.gov/html/citypay/ (πρόσβαση στις 3/12/2012)
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Επίσης μπορούν πληρώσουν ή να αμφισβητήσουν on-line τις παραβάσεις στάθμευσης,
εξοικονομώντας χρόνο, κόπο αλλά και χρήματα από την καθυστερημένη πληρωμή (Εικόνα 3-2).
NYC Service6
Μια βάση δεδομένων με εκατοντάδες ευκαιρίες εθελοντισμού και οργανισμούς, που ταιριάζει τα
άτομα με μη κερδοσκοπικά προγράμματα. Οι εθελοντές μπορούν να εγγραφούν για ενημερώσεις
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των νέων ευκαιριών προσφοράς ή να περιηγηθούν στις
καταχωρήσεις.
Permits and Applications7
Οι Νεοϋορκέζοι μπορούν να υποβάλουν on-line δεκάδες αιτήσεις για άδειες που χορηγεί ο Δήμος,
από την διοργάνωση Φεστιβάλ στο δρόμο ως την τοποθέτηση σχαρών για τη στάθμευση ποδηλάτων.
NYCulture Calendar8
Το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της πόλης παρέχει έναν πλήρη κατάλογο των χιλιάδων εκδηλώσεων
της πόλης. Αυτό το διαδραστικό ημερολόγιο επιτρέπει στους κατοίκους και τους επισκέπτες να
αναζητήσουν ανά ημερομηνία, συνοικία, και κατηγορία (π.χ. "δωρεάν" ή "για παιδιά"). Οι πολίτες
μπορούν επίσης να υποβάλουν τις δικές τους εκδηλώσεις για να συμπεριληφθούν στο ημερολόγιο
(Εικόνα 3-3).

Εικόνα 3-3 – NYCulture Calendar

NYCityMap9
Η Υπηρεσία Γεωχωρικών Πληροφοριών (GIS) σε συνεργασία με το τμήμα Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών (DOITT) του Δήμου συντηρούν το βασικό χαρτογραφικό υπόβαθρο της Νέας Υόρκης
(Εικόνα 3-4). Εσωτερικά, οι υπηρεσίες του Δήμου χρησιμοποιούν ένα API για να μοιράζονται και να

6

NYC Service: http://nycservice.org/ (πρόσβαση στις 3/12/2012)
NYC Permits and Applications: http://goo.gl/WiKNK (πρόσβαση στις 3/12/2012)
8
NYCulture Calendar: http://goo.gl/IIVfr (πρόσβαση στις 3/12/2012)
9
NYCityMap: http://gis.nyc.gov/doitt/nycitymap/ (πρόσβαση στις 3/12/2012)
7
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ενσωματώνουν πληροφορίες με γεωγραφικό προσδιορισμό στο χάρτη. Για το κοινό, ο χάρτης παρέχει
έναν πλούτο γεωγραφικών πληροφοριών σχεδόν για κάθε διεύθυνση στη Νέα Υόρκη. Η εφαρμογή
περιέχει πάνω από 150 γεωγραφικά στοιχεία, όπως πράσινες αγορές, πάρκα, παρκινγκ, Wi-Fi
hotspots, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, κλπ. (Εικόνα 3-5). Αυτός ο πλούσιος σε πληροφορίες
χάρτης είναι επίσης μια απίστευτη ιστορική πηγή καθώς προσφέρει τη δυνατότητα για εναλλαγή του
υπόβαθρου σε μια εναέρια φωτογραφική λήψη από το 1924, 1951, 1996, 2006, και το 2008.

Εικόνα 3-4 – Η αρχική σελίδα του NYCityMap

Εικόνα 3-5 – Απεικόνιση στο χάρτη

Η εφαρμογή NYCityMap προσφέρει επίσης πέντε πρόσθετες λειτουργίες που επαυξάνουν τον βασικό
χάρτη με επιπλέον στρώματα πληροφοριών:
1. Αιτήματα πολιτών10: Εμφανίζει 15 τύπους αιτήσεων υπηρεσιών 311 (υπηρεσίες μη έκτακτης
ανάγκης), όπως η καθαριότητα ή ο θόρυβος, που έχουν υποβληθεί ή διεκπεραιωθεί τις
τελευταίες πέντε ημέρες (Εικόνα 3-6).
2. Πράσινες υποδομές 11 : Εμφανίζει 10 τύπους πράσινων υποδομών συμπεριλαμβανομένων
πράσινων στεγών, διαπερατών πεζοδρομίων, και συστημάτων επαναχρησιμοποίησης
ομβρίων υδάτων (Εικόνα 3-7).
3. Κατάσταση οδών (SCOUT)12: Εμφανίζει τον αριθμό των ημερών που έχουν περάσει σε κάθε
περιοχή από την τελευταία έρευνα της Μονάδας παρατηρήσεων κατάστασης οδών. Η
μονάδα αυτή εξερευνά τους δρόμους και αναφέρει οπτικά αναγνωρίσιμες συνθήκες
ποιότητας ζωής.
4. Πύλη περιβαλλοντικών δεδομένων (SPEED)13: Η Πύλη δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να
εξετάσουν περιβαλλοντικά και άλλα δεδομένα για ιδιοκτησίες στη Νέα Υόρκη.
5. Μεταφορές

14

: Ο χάρτης του Τμήματος Μεταφορών εμφανίζει 19 διαφορετικά

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις μετακινήσεις, συμπεριλαμβανομένων των
ποδηλατοδρόμων, διαδρομών φορτηγών, και αποβάθρων των φέριμποτ.

10

NYCityMap – Αιτήματα πολιτών: http://goo.gl/IJlOf (πρόσβαση στις 3/12/2012)
NYCityMap – Πράσινες υποδομές: http://goo.gl/POe1B (πρόσβαση στις 3/12/2012)
12
NYCityMap – Κατάσταση οδών: http://gis.nyc.gov/moo/scout/ (πρόσβαση στις 3/12/2012)
13
NYCityMap – Πύλη περιβαλλοντικών δεδομένων: http://goo.gl/NN4PC (πρόσβαση στις 3/12/2012)
14
NYCityMap – Μεταφορές: http://goo.gl/tS2IP (πρόσβαση στις 3/12/2012)
11

Κεφάλαιο 3 - Εφαρμογές ευφυών πόλεων σε πόλεις & συνοικίες

Εικόνα 3-6 – NYCityMap – Αιτήματα πολιτών

197

Εικόνα 3-7 – NYCityMap – Πράσινες υποδομές

NYC 31115
Η υπηρεσία 311 δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αναφέρουν προβλήματα όπως πεταμένα
σκουπίδια, καμένες λάμπες ηλεκτροφωτισμού, λακκούβες,, κλπ. μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου και
εφαρμογής για έξυπνα κινητά. Υπό υλοποίηση είναι η δυνατότητα αποστολής μέσω Twitter, Skype
και SMS. Πυρήνας της υπηρεσίας είναι ο χάρτης αναφορών16 (Service Request Map), ένα απαράμιλλο
εργαλείο για τη διαφάνεια στη διακυβέρνηση που οπτικοποιεί τις αιτήσεις παροχής υπηρεσιών 311
σε 15 κατηγορίες πάνω στο υπόβαθρο του NYCityMap. Οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν το χάρτη
και να αναζητήσουν τις πρόσφατες αναφορές ανά θέση ή δημοτικό διαμέρισμα, και να βρουν τις
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ή διεκπεραιωθεί τις τελευταίες πέντε ημέρες. Κάνοντας κλικ σε κάθε
σημείο στο οποίο υπάρχουν δεδομένα, οι χρήστες βλέπουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον
αριθμό των αιτήσεων, την κατάσταση, και την ημερομηνία καταχώρησης.
NYC Business Solutions17
Πρόκειται για δωρεάν υπηρεσίες από το Τμήμα Υπηρεσιών ΜΜΕ για την υποστήριξη των
επιχειρήσεων ώστε να δημιουργηθούν, λειτουργήσουν και επεκταθούν στη Νέα Υόρκη (Εικόνα 3-8).

Εικόνα 3-8 – NYC Business Solutions

15

NYC 311: http://www.nyc.gov/apps/311/ (πρόσβαση στις 3/12/2012)
NYC 311 – Service Request Map: http://nyc.gov/apps/311srmap (πρόσβαση στις 3/12/2012)
17
NYC Business Solutions: http://goo.gl/M1qaU (πρόσβαση στις 3/12/2012)
16
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Οδικός χάρτης για την Ψηφιακή Νέα Υόρκη
Το 2011 ο Δήμος της Νέας Υόρκης εκπόνησε έναν οδικό
χάρτη προκειμένου να καθιερωθεί η πόλη ως μία από
της κορυφαίες ψηφιακές πόλεις παγκοσμίως. Ο χάρτης
αυτός, ο οποίος επικαιροποιήθηκε το 201218,
αποτυπώνει την υπάρχουσα κατάσταση και περιγράφει
μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στο
επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι πρωτοβουλίες αυτές
ανήκουν σε πέντε άξονες: 1) Πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
2) Εκπαίδευση, 3) Ανοιχτή Διακυβέρνηση, 4) Συμμετοχή
των Πολιτών και 5) Ανάπτυξη της Ψηφιακής
Βιομηχανίας (Διάγραμμα 3-1).

Διάγραμμα 3-1 – Προτεραιότητες στην
προσπάθεια για μια Ψηφιακή Νέα Υόρκη

Οι περισσότερες από τις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης για την Ψηφιακή Νέα
Υόρκη έχουν ήδη υλοποιηθεί ενώ κάποιες βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης. Οι κυριότερες
εφαρμογές και υπηρεσίες σε κάθε άξονα παρουσιάζονται παρακάτω.

Πρόσβαση: Συνδέοντας όλους του Νεοϋορκέζους στο Διαδίκτυο
Η καθολική πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι το θεμέλιο μιας πραγματικά συνδεδεμένης πόλης και ένα
σημαντικό μέρος της ψηφιακής πορείας της Νέας Υόρκης. Με επίκεντρο την γεφύρωση του ψηφιακού
χάσματος ο δήμαρχος της πόλης έχει δεσμευτεί να επεκτείνει την εμβέλεια του διαδικτύου υψηλής
ταχύτητας. Ταυτόχρονα, αυξάνονται τα Wi-Fi hotspots σε δημόσιους χώρους σε συνεργασία με τον
ιδιωτικό τομέα και χωρίς κανένα κόστος για το φορολογούμενο, ενώ ξεκίνησε η πιλοτική παροχή
ασύρματων συνδέσεων μέσω 3G σε σταθμούς του μετρό.
Έχει εξασφαλιστεί η εθνική χρηματοδότηση για την αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής σε
σχολεία, βιβλιοθήκες και κοινοτικά κέντρα μέσω των προγραμμάτων NYC Connected Learning, NYC
Connected Communities και NYC Connected Foundations 19 . Τέλος, αυξάνεται η διείσδυση των
ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας και παρέχονται περισσότερες επιλογές προμηθευτών σε
κατοικίες και επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα τα 2/3 αυτών να έχουν πρόσβαση σε δίκτυο υψηλής
ταχύτητας.
Επόμενα βήματα
Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τη μετατροπή των τηλεφωνικών θαλάμων σε Wi-Fi hotspots και
την εγκατάσταση στα ταξί τεχνολογικού εξοπλισμού που θα επιτρέπει τη σύνδεση στο διαδίκτυο και
την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών.

18
19

New York City's Digital Roadmap: Progress and Innovation. August 2012. The City of New York
NYC Connected Foundations: http://www2.ntia.doc.gov/grantees/NYCDeptITT (πρόσβαση στις 3/12/2012)
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Εκπαίδευση: Επενδύοντας στο μέλλον
Αξιοποιώντας τα γερά θεμέλια της ευρυζωνικής πρόσβασης, η εκπαίδευση είναι το κλειδί για τη
δυνατότητα της πόλης να καινοτομεί, και διασφαλίζει ότι οι Νεοϋορκέζοι είναι σε θέση να
αξιοποιήσουν επιτυχώς την τεχνολογία. Είναι σε εξέλιξη μια σειρά επενδύσεων στην εκπαίδευση,
στους τομείς της επιστήμης, τεχνολογίας, εφαρμοσμένης μηχανικής και των μαθηματικών, ώστε οι
Νεοϋορκέζοι να έχουν πρόσβαση σε σχολεία και προγράμματα που θα τους παρέχουν τα απαραίτητα
εφόδια ώστε να μαθαίνουν και να καινοτομούν στο οικοσύστημα της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό
είναι σε εξέλιξη οι παρακάτω πρωτοβουλίες / προγράμματα.
Applied Sciences NYC: World-Class Engineering in NYC
Η πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία και επέκταση Σχολών Εφαρμοσμένων Επιστημών και
Πολυτεχνείων στα πέντε δημοτικά διαμερίσματα της πόλης. Το πρόγραμμα είναι εμπνευσμένο από
τις αποκρίσεις εκατοντάδων τοπικών επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών και κοινωνικών οργανώσεων, οι
οποίοι ερωτηθέντες για τον εντοπισμό πρωτοποριακών αλλά εφικτών βημάτων που θα μπορούσε να
λάβει ο Δήμος, προκειμένου να ξεκινήσει η οικονομική ανάπτυξη, απαντούσαν επίμονα: απαιτούνται
κορυφαίοι μηχανικοί.
iZone20
Η Ζώνη Καινοτομίας (Innovation Zone - iZone) είναι ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει μια κοινότητα
250 καινοτόμων σχολείων Νέας Υόρκης, τα οποία παρέχουν προσωποποιημένη μάθηση, μάθηση
δηλαδή προσαρμοσμένη στις ανάγκες, τα κίνητρα και τα πλεονεκτήματα του κάθε παιδιού. Η
εξατομίκευση της μαθησιακής διαδικασίας επιτυγχάνεται σε μια ποικιλία μεθόδων. Στα σχολεία της
iZone:
•

Χρησιμοποιούνται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την υποστήριξη κάθε μαθητή,
αξιολογώντας το επίπεδο τους στην αρχή του μαθήματος και αποτυπώνοντας την πρόοδό
τους, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να προσφέρουν επιπλέον βοήθεια ή νέες
σημαντικές ευκαιρίες όποτε είναι απαραίτητο.

•

Οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι για να παρέχουν συνεργατική μάθηση και ευκαιρίες
πολιτισμικής ανταλλαγής, ενώ οι μαθητές εκτίθενται στον πραγματικό κόσμο μέσα από
διαλέξεις προσκεκλημένων, πρακτική άσκηση και εκπαίδευση σε επιχειρήσεις.

•

Ψηφιακοί πόροι συμπληρώνουν τις οδηγίες του δασκάλου, κάτι που επιτρέπει στους μαθητές
να λαμβάνουν ενδιαφέροντα online μαθήματα (υπό την καθοδήγηση και υποστήριξη του
δασκάλου της τάξης) που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους όπως για παράδειγμα
μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών.

•

Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάσουν τα μαθήματα σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους ώστε
αντιμετωπίσουν συλλογικά τις ανάγκες του κάθε μαθητή και να δημιουργήσουν ένα
ελκυστικό προγράμματα σπουδών.

20

NYC Innovation Zone (iZone): http://schools.nyc.gov/community/innovation/izone/ (πρόσβαση στις
3/12/2012)
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MOUSE21
Πρόκειται για έναν καινοτόμο οργανισμό για την ανάπτυξης των νέων που δίνει τη δυνατότητα στους
υποεξυπηρετούμενους μαθητές να λάβουν τεχνολογική υποστήριξη όπως επίσης και καθοδήγηση για
σταδιοδρομία τους στον τομέα της τεχνολογίας σε περισσότερες από 300 τοποθεσίες στις Ηνωμένες
Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, του Σικάγου, Καλιφόρνια και το Τέξας (Εικόνα
3-9).

Εικόνα 3-9 – MOUSE – Αρχική οθόνη

Επόμενα βήματα
Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τη δημιουργία:
•

Του Cornell-Technion Innovation Institute ως αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο κορυφαίων
οργανισμών για τη δημιουργία μιας πανεπιστημιούπολης στη νήσο Roosevelt που θα
προσφέρει σπουδές και έρευνα στις εφαρμοσμένες επιστήμες και τη μηχανική.

•

Του Center for Urban Science and Progress, το οποίο θα επικεντρωθεί στην έρευνα και
τεχνολογική ανάπτυξη για την αντιμετώπιση αστικών προκλήσεων, όπως οι υποδομές, η
ενσωμάτωση της τεχνολογίας, η ενεργειακή απόδοση, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η
δημόσια ασφάλεια και η δημόσια υγεία.

•

Της Academy for Software Engineering για την προετοιμασία μαθητών γυμνασίου ώστε να
έχουν ένα επιτυχημένο μέλλον σε ένα κόσμο που βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην
τεχνολογία. Αυτό το νέο σχολείο εξυπηρετεί μαθητές ηλικίας 9 -12 χρονών, επιδεικνύοντας
τους καινοτόμες επιλογές σταδιοδρομίας στον τομέα της τεχνολογίας και προγραμματισμού.

21

NYC Οργανισμός Mouse: http://mouse.org (πρόσβαση στις 3/12/2012)
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Ανοιχτή Διακυβέρνηση: Νέες δυνατότητες για καινοτομία και διαφάνεια
Ο Δήμος της Νέας Υόρκης έχει δεσμευτεί για συνεχή καινοτομία και διαφάνεια, και η προσέγγιση της
ανοικτής διακυβέρνησης του δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με τους προγραμματιστές της
πόλης για να εξυπηρετήσει καλύτερα τους Νεοϋορκέζους μέσω της τεχνολογίας. Ο Δήμος στοχεύει
να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για τεχνολογική καινοτομία ανοίγοντας τις πηγές δεδομένων του και
δίνοντας το έναυσμα για νέες ιδέες και εργαλεία. Τα επιτεύγματα στον τομέα αυτό τα τελευταία
χρόνια είναι πολλά, συμπεριλαμβανομένων της νομοθεσίας για ανοιχτά δεδομένα, την διάθεση
εκατοντάδων νέων συνόλων δεδομένων πραγματικού χρόνου και τη διοργάνωση διαγωνισμών για
ανάπτυξη εφαρμογών με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού προγραμματιστών της πόλης.
Ανάπτυξη πλατφόρμας / αποθετηρίου ανοιχτών δεδομένων22
Το αποθετήριο ανοιχτών δεδομένων, που λειτουργεί από το φθινόπωρο του 2011, παρέχει μεταξύ
άλλων:
•

Σύνολα δεδομένων σε μια ποικιλία από μορφές κατάλληλες να αναγνωσθούν από μηχανές
(machine-readable formats) και ως διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (application
programming interfaces - APIs) για άμεση και αυτόματη συνδεσιμότητα με ροές δεδομένων
(data feeds).

•

Βελτιωμένη περιήγηση και δυνατότητες αναζήτησης που επιτρέπουν στους χρήστες να
κάνουν αναζήτηση είτε ως προς το σύνολο των δεδομένων ή με κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο
μέσα σε σύνολα δεδομένων.

•

Εργαλεία οπτικοποίησης όπως χάρτες, διαγράμματα και γραφήματα.

•

Χώρους συζητήσεων για συλλογή σχολίων και προτάσεων χρηστών

•

Τακτική ανανέωση των δεδομένων, με ενημέρωση των χρηστών μέσω μεταδεδομένων
σχετικά με το ρυθμό ενημέρωσης των δεδομένων.

Εικόνα 3-10 – Στην πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων οι χρήστες μπορούν να βρουν σύνολα δεδομένων
όπως χάρτες GIS των δημόσιων πάρκων

22

NYC Πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων: https://data.cityofnewyork.us/ (πρόσβαση στις 3/12/2012)
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Υιοθέτηση νομοθεσίας για ανοιχτά δεδομένα
Ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική ανοικτής διακυβέρνησης της Νέας Υόρκης ήταν το ψήφισμα
ενός φιλόδοξου και ολοκληρωμένου νόμου για τα ανοιχτά δεδομένα της πόλης. Ο νόμος περιγράφει
ένα σχέδιο με τρία βήματα για το άνοιγμα όλων των δεδομένων της πόλης από το 2018:
1. Αρχικά, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα δημιουργήσει ένα online εγχειρίδιο
τεχνικών προδιαγραφών ώστε να έχουν οι υπηρεσίες της πόλης έναν οδηγό για τη συλλογή,
δόμηση και αυτοματοποίηση των δημόσιων δεδομένων τους
2. Μετά τη δημοσίευση του εγχειριδίου, κάθε υπηρεσία της πόλης θα μετατρέψει όλα τα
δημόσια δεδομένα από "κλειδωμένες" (π.χ. PDF) σε ανοιχτές μορφές, μέσα σε ένα χρόνο. Οι
ανοιχτές μορφές θα δώσουν τη δυνατότητα σε προγραμματιστές υπολογιστών να
δημιουργήσουν εφαρμογές βασισμένες στα δεδομένα και να επιτρέψει στους επιστήμονες
να αναλύσουν τα δεδομένα της πόλης.
3. Τέλος το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα συνεργαστεί με κάθε υπηρεσία για
να αναπτύξει και να δημοσιεύσει ένα σχέδιο συμμόρφωσης που θα περιλαμβάνει μια
περιγραφή των δημόσιων δεδομένων της υπηρεσίας.
311 API
Ένα άλλο σημαντικό επίτευγμα στον οδικό χάρτη της ανοικτής διακυβέρνησης της πόλης ήταν η
εισαγωγή του 311 API, το οποίο παρέχει στους προγραμματιστές πρόσβαση στις ίδιες χρήσιμες
πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι εκπρόσωποι του τηλεφωνικού κέντρου προκειμένου να
απαντήσουν σε περισσότερες από 22 εκατομμύρια κλήσεις ετησίως. Επί του παρόντος, οι ερωτήσεις
προς το 311 API απαριθμούν 6.612 διαφορετικές υποδομές και 1.759 υπηρεσίες που προσφέρονται
από την πόλη.
Διαγωνισμοί εφαρμογών βασισμένων στα ανοιχτά δεδομένα
Ο Δήμος διοργανώνει κάθε χρόνο διαγωνισμούς για τη δημιουργία εφαρμογών online και mobile
βασισμένων στα ανοιχτά δεδομένα της πόλης. To 2011, στον τρίτο ετήσιο διαγωνισμό με τίτλο «NYC
BigApps contest23», υποβλήθηκαν 96 εφαρμογές. Οι εφαρμογές αυτές σε συνδυασμό με τα ανοιχτά
δεδομένα της πόλης αποδεικνύουν δύναμη που έχουν οι πρωτοβουλίες Ανοιχτής Διακυβέρνησης
στην αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και στην πυροδότηση της καινοτομίας και την
καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος.
Πλατφόρμα συνεργασίας Δήμου – Προγραμματιστών24
Προκειμένου να ενεργοποιήσει την κοινότητα των προγραμματιστών της πόλης γύρω από το μέλλον
της πλατφόρμας και των πολιτικών ανοιχτών δεδομένων ο Δήμος δημιούργησε ένα δημόσιο wiki για
τη σύνταξη των προτύπων και την ενθάρρυνση της ανάδρασης.

23
24

NYC BigApps contest: http://2011.nycbigapps.com/ (πρόσβαση στις 5/9/2012)
NYC Open Data Wiki: http://goo.gl/6Z40E (πρόσβαση στις 5/9/2012)
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Εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων25
Εκτός από την παροχή πλούσιων πόρων στους προγραμματιστές, η πόλη της Νέας Υόρκης έχει
δεσμευτεί να εξασφαλίσει ότι οι μη τεχνικά καταρτισμένοι Νεοϋορκέζοι θα μπορούν να
επωφεληθούν από τις εξελίξεις στο θέμα των ανοικτών δεδομένων. Αξιοποιώντας τα προηγμένα
διαθέσιμα εργαλεία οπτικοποιήσης δεδομένων της νέας πλατφόρμας ανοιχτών δεδομένων, καθώς
και εξωτερικές εφαρμογές, ο ιστότοπος που βρίσκεται στη διεύθυνση nycopendata.tumblr.com
παρουσιάζει απεικονίσεις ανοιχτών δεδομένων των πληροφοριών που έχουν μεγαλύτερη σημασία
για τους Νεοϋορκέζους. Ενώ το αποθετήριο ανοιχτών δεδομένων που παρουσιάστηκε παραπάνω
είναι προσανατολισμένο προς τους προγραμματιστές, ο συγκεκριμένος ιστότοπος επιτρέπει σε
ερευνητές, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους και άλλους μη τεχνικούς Νεοϋορκέζους να
εξερευνήσουν χαρακτηριστικά σύνολα δεδομένων σε μια πιο κατανοητή για αυτούς μορφή.
Ενθαρρύνεται επίσης η δημιουργία τέτοιων οπτικοποιήσεων.
Συλλογή ιδεών για την υποστήριξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας βασισμένο
στις ανάγκες
Το 2011 ο Δήμος διεξήγαγε το διαγωνισμό «NYC BigApps Ideas Challenge» με στόχο τη συλλογή ιδεών
από τους πολίτες για εφαρμογές για κατοίκους, επιχειρηματίες και επισκέπτες. Οι συμμετέχοντες
απέστειλαν πάνω από 600 ιδέες και 1600 ψήφους υποστήριξης. Οι 25 ιδέες εφαρμογών με τις
περισσότερες ψήφους ονομάστηκαν φιναλίστ και πήραν από 100$ η καθεμία. Οι 25 φιναλίστ στη
συνέχεια αξιολογήθηκαν από μια κριτική επιτροπή, οι οποίοι επέλεξε τις 10 καλύτερες ιδέες, καθεμία
από τις οποίες έλαβε επιπλέον 250$ ως έπαθλο.
Διοργάνωση της πρώτης συνάντησης συνεργατικού προγραμματισμού
Το 2011, ο Δήμος διοργάνωσε την πρώτη συνάντηση συνεργατικού προγραμματισμού (Hackathon)
με τίτλο «Reinvent NYC.gov». Η εκδήλωση είχε σα στόχο τη δημιουργία γεφυρών μεταξύ της
κυβέρνησης και του τεχνολογικού τομέα της πόλης, την έναρξη της διαδικασίας επανασχεδιασμού
του ιστοτόπου NYC.gov με διαφάνεια, και να φέρει μια φρέσκια και καινοτόμα ματιά στην πρόκληση
της ανανέωσης της ιστοσελίδας του Δήμου. Οι προτάσεις που διακρίθηκαν επέδειξαν καινοτόμες
προσεγγίσεις στη συμμετοχή στα κοινά και την επικοινωνία. Τα πέντε κυριότερα θέματα που
προέκυψαν ως ανάγκη ήταν η αναζήτηση, οι πλατφόρμες ερωτήσεων και απαντήσεων με τη
συμμετοχή των πολιτών, η προσαρμογή του ιστοτόπου με βάση τη θέση του χρήστη, η ενσωμάτωση
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και η χρήση τεχνικών που χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια
προκειμένου να είναι πιο ευχάριστη η χρήση του ιστοτόπου.
Reinvent Green
Μετά την επιτυχία του 1ου Hackathon, ο Δήμος διοργάνωσε το 2012 ένα 2ο με θέμα τη βιώσιμη
ανάπτυξη και τίτλο «Reinvent Green». Για ένα Σαββατοκύριακο, περισσότεροι από 100
προγραμματιστές και σχεδιαστές συγκεντρώθηκαν για να δημιουργήσουν ψηφιακά εργαλεία και
εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν ανοικτά δεδομένα της πόλης για θα προωθήσουν μια πιο πράσινη
25

NYC OpenData Blog: http://nycopendata.tumblr.com (πρόσβαση στις 5/9/2012)
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Νέα Υόρκη. Πολλοί οργανισμοί της πόλης διέθεσαν νέα σύνολα δεδομένων με πληροφορίες σχετικά
με τις υποδομές που ανήκουν στο Δήμο, τη χρήση ενέργειας, δεδομένα από δημόσιους χώρους,
καθώς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες αειφορίας της πόλης. Μια κριτική
επιτροπή αξιολόγησε 13 ομαδικά έργα και επέλεξε τις πέντε βραβευμένες εφαρμογές στις
προκαθορισμένες κατηγορίες:
•

Καλύτερη εφαρμογή crowdsourcing σε επίπεδο πόλης: ReBounty. Η εφαρμογή προσφέρει
έναν εύκολο τρόπο για να βρει, να δωρίσει και να υποδείξει κάποιος αντικείμενα που είναι
για πέταμα, σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα ανεπιθύμητα απορρίμματα που ρίχνονται σε
αστικές περιοχές κάθε χρόνο. (rebounty.com)

•

Καλύτερη εφαρμογή για πάρκα και δημόσιους χώρους: FRESHFIXNYC. Η εφαρμογή
επιτρέπει στου Νεοϋορκέζους να βρουν φρέσκα προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς.

•

Καλύτερη εφαρμογή για ανακύκλωση / μείωση των αποβλήτων: GreenCan. Η εφαρμογή
επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίζουν τον πλησιέστερο δημόσιο κάδο ανακύκλωσης,
παρέχει πληροφορίες για την ανακύκλωση οργανικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων και
παρέχει πολύτιμα σχόλια στο Δήμο για την πιθανή θέση μελλοντικών κάδων ανακύκλωσης
(green-can.com)

•

Καλύτερη εφαρμογή για μεταφορές: BikePooling. Συνεπιβίβαση για ποδήλατα.

•

Επιλογή κριτικής επιτροπής: Green, Greener, Greenest! Η εφαρμογή επιτρέπει το
συναγωνισμό ανάμεσα στις γειτονιές της πόλης ως προς το ποια είναι η πιο πράσινη με βάση
μια σειρά από κριτήρια.

Εικόνα 3-11 – ReBounty

Εικόνα 3-12 – GreenCan

Επόμενα βήματα
Τα επόμενα βήματα στην ανοιχτή διακυβέρνηση περιλαμβάνουν τη ζωντανή μετάδοση μέσω του
διαδικτύου των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και την ανάλυση των δεδομένων όχι μόνο
για τη μέτρηση της απόδοσης αλλά και για τον εντοπισμό των δύσκολων ζητημάτων που
αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία.

Συμμετοχή των Πολιτών: Νέοι τρόποι σύνδεσης με την τοπική διακυβέρνηση
Καθώς οι τρόποι με τους οποίους οι κάτοικοι επικοινωνούν, βρίσκουν πληροφορίες και συνδέονται
με τους φίλους και την οικογένεια τους αλλάζουν με γοργούς ρυθμούς, ως αποτέλεσμα της
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εκρηκτικής ανάπτυξης των μέσων κοινωνικών δικτύωσης, ο Δήμος της Νέας Υόρκης επεκτείνει την
παρουσία του στα κοινωνικά δίκτυα με πάνω από 2,4 εκατομμύρια οπαδούς σε περισσότερα από 280
κανάλια

26

, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Twitter, Foursquare, Instagram, Pinterest,

Soundcloud και Τumblr, όπως επίσης και εφαρμογών για κινητά iOS και Android.
Λειτουργία του επίσημου καταλόγου εφαρμογών για τη Νέα Υόρκη27

Εικόνα 3-13 – Επίσημες εφαρμογές
Εικόνα 3-14 – Επιλογές από διαγωνισμούς

Ο κατάλογος διαθέτει δέκα τις επίσημες εφαρμογές της πόλης (Εικόνα 3-13) και επιλογές από τους
νικητές των διαγωνισμών NYC BigApps (Εικόνα 3-14). Παραδείγματα εφαρμογών είναι: ABCEats, η
οποία επιτρέπει τους Νεοϋορκέζους να αναζητήσουν άμεσα τα αποτελέσματα της υγειονομικής
επιθεώρησης στα εστιατόρια που βρίσκονται γύρω τους, NYC Stuff Exchange, η οποία βοηθά τους
χρήστες να δωρίσουν, να αγοράσουν ή να πουλήσουν ελαφρώς μεταχειρισμένα αγαθά απαλά, και
NYC Media, η οποία παρέχει στο δρόμο, πρόσβαση σε σύντομα βίντεο σχετικά με ενδιαφέροντα
εστιατόρια και πολιτιστικούς χώρους που βρίσκονται γύρω τους. Οι εφαρμογές διατίθενται δωρεάν.
Ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας στα κοινωνικά δίκτυα

Εικόνα 3-15 - Twitter: Καθημερινά νέα

26
27

Εικόνα 3-16 – Facebook: Σύνδεση των
Νεοϋορκέζων μεταξύ τους και μοίρασμα νέων

Official City of New York Social Media Sites: http://goo.gl/lC1Zd (πρόσβαση στις 9/11/2012)
Official Apps from the City of New York: http://goo.gl/OmL1i (πρόσβαση στις 9/11/2012)
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Εικόνα 3-18 – YouTube: Βίντεο από όλα τα
τμήματα του Δήμου

Η Δημοτική Αρχή λειτουργεί ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας στους 5 δημοφιλέστερους ιστοτόπους
κοινωνικής δικτύωσης: Twitter28, Facebook29, Tumblr30, Foursquare31 και YouTube32, κάτι που δίνει τη
δυνατότητα στο Δήμο να συνεργαστεί αποτελεσματικά με τους κατοίκους παρέχοντας άμεση
πρόσβαση σε σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες για τη ζωή στην πόλη.
Change by Us NYC33
Ο ιστότοπος Change by Us NYC είναι ένας χώρος όπου οι Νεοϋορκέζοι μπορούν να κάνουν τις ιδέες
τους πράξη με την ανάρτηση προτάσεων, τη δημιουργία έργων (projects) και τη σύσταση ομάδων
υλοποίησης ώστε να βελτιώσουν το περιβάλλον της πόλης.

Εικόνα 3-19 – Αρχική σελίδα

28

Εικόνα 3-20 – Σελίδα παρουσίασης έργου

City of New York – Twitter: http://www.twitter.com/nycgov (πρόσβαση στις 9/11/2012)
City of New York – Facebook: http://www.facebook.com/nycgov (πρόσβαση στις 9/11/2012)
30
City of New York – Tumblr: http://nycgov.tumblr.com/ (πρόσβαση στις 9/11/2012)
31
City of New York – Foursquare: http://www.foursquare.com/nycgov (πρόσβαση στις 9/11/2012)
32
City of New York – Youtube: http://www.youtube.com/nycgov (πρόσβαση στις 9/11/2012)
33
Change by Us NYC: http://nyc.changeby.us (πρόσβαση στις 9/11/2012)
29
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Επέκταση της υπηρεσίας 311 μέσω των κοινωνικών δικτύων
Οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν αναφορές σχετικές με τις υπηρεσίες 311 αλλά και να αναζητήσουν
πληροφορίες μέσω τηλεφώνου, μιας on-line εφαρμογής web, μιας εφαρμογής για smartphone, SMS,
Skype και Twitter όπου το @311NYC έχει 30,000 followers.
Public Libraries Digital Initiatives
Οι δημόσιες βιβλιοθήκες της πόλης βιώνουν μια αναγέννηση χάρη στο ζωτικό ρόλο που παίζουν στη
σύνδεση των Νεοϋορκέζων με τεχνολογικές πηγές και το διαδίκτυο. Σήμερα, υπάρχει Wi-Fi σε όλες
τις πτέρυγες των περισσότερων βιβλιοθηκών. Για την εξυπηρέτηση της αυξανόμενης ζήτησης από το
κοινό οι βιβλιοθήκες επενδύουν σε υποδομές ευρυζωνικότητας, εντείνουν τα μαθήματα κατάρτισης
στην τεχνολογία και ψηφιοποιούν της συλλογές τους.
Επόμενα βήματα
Τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών περιλαμβάνουν:
•

Έναρξη λειτουργίας στο Twitter του λογαριασμού @nycgob, μιας ροής των σημαντικότερων
ειδήσεων, υπηρεσιών και ανακοινώσεων στα Ισπανικά.

•

Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα του Twitter για τη διαχείριση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

•

Επανασχεδίαση του ιστοτόπου NYC.GOV ώστε να καταστεί πιο εύχρηστος, προσιτός και
διαισθητικός

•

Ψηφιοποίηση των ιστορικών εγγράφων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Ανάπτυξη της Ψηφιακής Βιομηχανίας
Το 2011 η τεχνολογική σκηνή της Νέας Υόρκης γνώρισε αλματώδη ανάπτυξη παρασυρόμενη από
πρωτοποριακές ανακοινώσεις για μακροπρόθεσμες επενδύσεις στη μελλοντική πορεία της πόλης.
Μια πρόσφατη έρευνα από το Center for Urban Future διαπιστώνει ότι η Νέα Υόρκη ήταν η μόνη
περιοχή στις ΗΠΑ που παρουσιάζει μια δραματική αύξηση 32% στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων
κατά τα έτη 2007 – 2011, ενώ όλες οι άλλες περιοχές που συμμετείχαν στην έρευνα,
συμπεριλαμβανομένης της Silicon Valley και της Βοστώνης, εμφάνισαν μείωση.
Προσέλκυση ταλαντούχων μηχανικών και επιχειρηματιών
Ο Δήμος κάνει μια διαρκή προσπάθεια για την προσέλκυση ταλαντούχων μηχανικών και
επιχειρηματιών, οι οποίοι θα έχουν τη βάση τους στη Νέα Υόρκη. Εκτός από τις επενδύσεις στα νέα
εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα που αναφέρθηκαν παραπάνω (στην ενότητα εκπαίδευση), τα
παρακάτω προγράμματα συμβάλλουν στην προσέλκυση και την υποβοήθηση μηχανικών και
επιχειρηματιών:


NYC Tech Talent Draft: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διοργάνωση εκδηλώσεων όπου ιδρυτές,
διευθύνοντες σύμβουλοι και προϊστάμενοι τεχνολογίας κορυφαίων τεχνοβλαστών (startups)
της Νέας Υόρκης μιλάνε για τις επιχειρηματικές εμπειρίες τους και τις ευκαιρίες
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απασχόλησης, ενώ δίνουν και συμβουλές σταδιοδρομίας, σε φοιτητές τμημάτων επιστήμης
υπολογιστών και μηχανικών.


NYC Next Idea: Ο Δήμος διοργανώνει ετήσιους διαγωνισμούς επιχειρηματικών σχεδίων
ενθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες να ξεκινήσει
και να λειτουργήσουν στην πόλη της Νέας Υόρκης.



NYC Venture Fellows: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που παρέχει σε 20-30 ανερχόμενους
επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο την ευκαιρία οδηγήσουν τις επιχειρήσεις τους στο επόμενο
επίπεδο. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ startups και
καθιερωμένων επιχειρήσεων και να ενθαρρύνει τις εθνικές και διεθνείς startups ώστε να
μετακινηθούν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους στη Νέα Υόρκη.



NYCEDC Incubator Network: Στην πόλη λειτουργεί ένα δίκτυο δέκα θερμοκοιτίδων
(incubators), από τις οποίες οι έξι απευθύνονται σε τεχνολογικές startups, παρέχοντάς τους
ολοκληρωμένη υποστήριξη όταν αυτές είναι στα αρχικό στάδιο ανάπτυξης. Οι startups που
φιλοξενούνται στις θερμοκοιτίδες έχουν προσελκύσει χρηματοδότηση περίπου 83
εκατομμύριων δολαρίων παρέχοντας 500 περίπου θέσεις εργασίας. Πάνω από 42 εταιρείες,
ανάμεσά τους μερικές από τις πιο δημοφιλείς startups της πόλης, έχουν αποφοιτήσει καθώς
έγιναν αρκετά ισχυρές, και μετακινήθηκαν σε ενοικιαζόμενους χώρους στην πόλη,
δημιουργώντας δεκάδες νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας με τη σειρά τους στην
ενίσχυση της οικονομίας της πόλης.

Ανάδειξη και προώθηση του Ψηφιακού Τομέα της πόλης
MADE in NY Digital Map34

Εικόνα 3-21 – Η αρχική σελίδα του ψηφιακού χάρτη «Made In NY»

34

MADE in NY Digital Map: http://mappedinny.com/ (πρόσβαση στις 5/11/2012)
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Για την περαιτέρω προώθηση και ανάδειξη του ψηφιακό τομέα της πόλης, δημιουργήθηκε ο
ψηφιακός χάρτης «Made In NY» (Εικόνα 3-21), ένας on-line χάρτης που εμφανίζει τις εταιρίες
startups, τους επενδυτές και τις θερμοκοιτίδες της πόλης. Ο χάρτης αυτός, που περιέχει πάνω από
1800 εταιρίες και οργανισμούς, είναι μια οπτική απόδειξη της ακμάζουσας ψηφιακής βιομηχανίας
της Νέας Υόρκης η οποία δημιουργεί χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Οι χρήστες μπορούν να
περιηγηθούν ανά γειτονιά, να εντοπίσουν αγγελίες εργασίας ή να προσθέσουν τη δικιά τους startup
εταιρία στο ψηφιακό τοπίο. Ο χάρτης «Made In NY» είναι ένας ζωντανός πόρος που αντανακλά την
δυναμική του οικοσυστήματος καινοτομίας της Νέας Υόρκης.
Ανάδειξη των σημαντικότερων startups
Ο Δήμαρχος επισκέπτεται συχνά τα γραφεία των τεχνολογικών εταιριών της πόλης, μεταξύ των
οποίων οι εταιρίες Facebook, Etsy, Foursquare, Tumblr and Twitter, αποδεικνύοντας τη δέσμευση του
Δήμου να στηρίξει αυτές τις πρωτοπόρες εταιρίες και προσδίδοντας μια ιδιαίτερη δημοσιότητα στα
επιτεύγματά τους.
Επόμενα βήματα
Τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής βιομηχανίας περιλαμβάνουν:


Πρόγραμμα υπέρ της ποικιλομορφίας και την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού: Αύξηση
της ποικιλομορφίας στον τομέα της τεχνολογίας μέσα από την επιδότηση απασχόλησης και
αναπτυξιακά προγράμματα για τις μειονότητες και τις γυναίκες.



Πρόγραμμα Αγωγός Καινοτομίας (Innovation Pipeline Program): Συνταίριασμα μαθητών και
εθελοντών με ψηφιακά έργα χωρίς κανένα κόστος για τους φορολογούμενους.



Ψηφιακή επιχειρηματική εργαλειοθήκη (Small Business Toolkit): ‘Ένα νέο πρόγραμμα που θα
παρέχει τις μικρές επιχειρήσεις τα εργαλεία και την κατάρτιση που χρειάζονται για να
αναπτυχθούν online.



Υποστήριξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας της πόλης μέσω τεχνολογικής κατάρτισης.



Πρωτοβουλία για την παροχή μεγαλύτερη αποτελεσματικότητας και διαφάνειας όσον αφορά
την έναρξη και λειτουργία των επιχειρήσεων στη Νέα Υόρκη.



Δημιουργία του «MADE IN NY" κέντρου πολυμέσων.



Υποστήριξη των τεχνολογικών υποδομών των εταιριών startup.



Έναρξη μιας σειράς από νέες πρωτοβουλίες για την επέκταση της ευρυζωνικής
συνδεσιμότητας της Νέας Υόρκης

Άλλοι οργανισμοί
Αν και ο Δήμος αποτελεί τον κύριο μοχλό για τη δημιουργία της Ψηφιακής Νέας Υόρκης δε λείπουν
και οι πρωτοβουλίες άλλων οργανισμών αλλά και οργανώσεων πολιτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί ο Οργανισμός Συγκοινωνιών 35 της Πολιτείας (Metropolitan Transportation Authority), ο
οποίος διαθέτει στο κοινό πλήθος online εργαλείων για την ενημέρωσή τους και τον καλύτερο

35

NYC Metropolitan Transportation Authority: http://www.mta.info (πρόσβαση στις 2/2/2013)
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προγραμματισμό των μετακινήσεων. Συνεργάζεται επίσης με το Δήμο της πόλης για την παροχή
ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στους σταθμούς του Μετρό.

Εικόνα 3-22 – Η αρχική σελίδα του Οργανισμού Μεταφορών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης παρέχει
πληροφόρηση και πλήθος ψηφιακών εργαλείων στους πολίτες και επισκέπτες της πόλης

Συμπεράσματα
Ο Δήμος της Νέας Υόρκης ως βασικός μοχλός της Ψηφιακής Πόλης έχει πετύχει την προσέλκυση πάνω
από 4 εκατομμυρίων ανθρώπων μηνιαίως, μέσω των online ψηφιακών υποδομών του, που
περιλαμβάνουν τον ιστότοπο nyc.gov, την υπηρεσία 311 online, την εφαρμογή NYCityMap, τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter, εφαρμογές κινητών τηλεφώνων,
πρωτοβουλίες ανοιχτών δεδομένων, βίντεο, ενημερωτικά δελτία, και crowdsourcing. Οι τεχνολογίες
αυτές επιτρέπουν στο Δήμο της Νέας Υόρκης για να παρέχει μια πιο σύγχρονη, ανταποδοτική
εμπειρία της ενασχόλησής τους με την πόλη, βοηθώντας τους πολίτες μέσα από ψηφιακά κανάλια
που είναι πιο προσιτά και σχετίζονται με την καθημερινή τους ζωή. Τα ψηφιακά μέσα διευρύνουν την
ικανότητα κάθε υπηρεσίας να εξυπηρετεί και να επικοινωνεί με τους ψηφοφόρους, και οι ψηφιακοί
ηγέτες της πόλης αγκαλιάζουν αυτή την ευκαιρία με δεξιοτεχνία και ενθουσιασμό.
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3.2.2. Άμστερνταμ –Smart City Initiative
Γενικά

Εικόνα 3-23 – Η αρχική σελίδα της πρωτοβουλίας Amsterdam Smart City

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της Έξυπνης Πόλης του Άμστερνταμ (Amsterdam Smart City (ASC))36
είναι μια μοναδική στο είδος της συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των αρχών, των ερευνητικών
ιδρυμάτων και των ανθρώπων του Άμστερνταμ με στόχο το μετασχηματισμό της Μητροπολιτικής
Περιοχής του Άμστερνταμ σε μια έξυπνη πόλη. Η πρωτοβουλία χρησιμοποιεί για τον προσδιορισμό
της έξυπνης πόλης τον ορισμό των A. Caragliu, C. Del Bo και P. Nukamp, σύμφωνα με τον οποίο «μια
πόλη θεωρείται έξυπνη όταν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο και σε
παραδοσιακές (μεταφορές) και σύγχρονές (ΤΠΕ) υποδομές επικοινωνίας τροφοδοτούν τη βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη και την υψηλή ποιότητα ζωής, σε συνδυασμό με μια αποτελεσματική χρήση των
φυσικών πόρων37». Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2009 και έχει ήδη στο ενεργητικό της μεγάλο αριθμό
πιλοτικών έργων με σημαντικά αποτελέσματα.
Η πρωτοβουλία ASC ξεκίνησε από τη συνεργασία της Πόλης του Άμστερνταμ, του οργανισμού
Amsterdam Innovation Motor, της εταιρίας ηλεκτρισμού Liander και της εταιρίας τηλεπικοινωνιών
KPN. Η πρωτοβουλία έχει εξελιχθεί σε μια ευρεία πλατφόρμα, με περισσότερους από 70 εταίρους

36

Amsterdam Smart City: http://amsterdamsmartcity.com (πρόσβαση στις 3/3/2013)
Caragliu, A; Del Bo, C. & Nijkamp, P (2009). Smart cities in Europe.Proceedings of 3rd Central European
Conference in Regional Science – CERS, 2009 (p45-59). Διαθέσιμο στη διεύθυνση http://goo.gl/U6PUc (6-9-2012)
37
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που συμμετέχουν σε μια ποικιλία από έργα τα οποία εστιάζουν στην ενεργειακή μετάβαση και
ανοιχτή συνδεσιμότητα. Με τον όρο «ενεργειακή μετάβαση» νοείται η μετάβαση σε μια βιώσιμη
οικονομία με όρους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας και αειφόρου
ανάπτυξης. Η ASC συμπεριλαμβάνει δοκιμές καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, κατανόηση της
συμπεριφοράς των κατοίκων και των χρηστών της μητροπολιτικής περιοχής του Άμστερνταμ, και
βιώσιμες οικονομικές επενδύσεις. Χρησιμοποιώντας μια συλλογική προσέγγιση η ASC καθιστά εφικτή
τη δοκιμή νέων πρωτοβουλιών. Οι πιο αποτελεσματικές πρωτοβουλίες μπορούν στη συνέχεια να
εφαρμοστούν σε ευρύτερη κλίμακα. Όλες οι γνώσεις και η εμπειρία μοιράζονται μέσω της
πλατφόρμας ASC. Ο απώτερος στόχος όλων των δραστηριοτήτων είναι να συμβάλουν θετικά στην
επίτευξη των στόχων για τις εκπομπές CO2, καθώς και στην υποβοήθηση της οικονομικής ανάπτυξης
της μητροπολιτικής περιοχής του Άμστερνταμ. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής
στην περιοχή.
Η πρωτοβουλία Άμστερνταμ Έξυπνη Πόλη στηρίζεται στις παρακάτω 4 θεμελιώδεις αρχές (Διάγραμμα
3-2):
1. Συνεργασία: Η συλλογική προσπάθεια σε κάθε επίπεδο είναι βασικό προαπαιτούμενο για την
επίτευξη βιώσιμων λύσεων που θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών CO2. Οι συνεργασίες
μπορεί να έχουν τη μορφή συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά θα πρέπει να
εξασφαλίζουν τη στενή συμμετοχή των τελικών χρηστών.
2. Καινοτομία & Επίγνωση: Απαιτείται η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών αλλά και η αλλαγή της
συμπεριφοράς των χρηστών.
3. Ανταλλαγή Γνώσης: Η γνώση και η εμπειρία που προκύπτει διαχέεται μέσω της πλατφόρμας.
4. Οικονομική Βιωσιμότητα: Μόνο οικονομικά βιώσιμες πρωτοβουλίες (για όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη) θα εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα.
Συνεργασία

Καινοτομία & Επίγνωση

Διάχυση Γνώσης

Οικονομική Βιωσιμότητα

Διάγραμμα 3-2 – Θεμελιώδεις αρχές της πρωτοβουλίας Άμστερνταμ – Έξυπνη Πόλη38

Τα πιλοτικά έργα υλοποιούνταν κατά κύματα ώστε να είναι εφικτή η χρηματοδότηση τους. Το 1 ο και
το 2ο κύμα περιείχαν 5 και 4 έργα αντίστοιχα. Τα έργα αυτά ανήκαν αρχικά σε τέσσερεις θεματικές
ενότητες: 1) Διαβίωση (living), 2) Εργασία (working), 3) Κινητικότητα (Mobility), 4) Δημόσιες
Εγκαταστάσεις (public facilities), ενώ στη συνέχεια προστέθηκε μία πέμπτη, τα Ανοιχτά Δεδομένα
(open data). Στο Διάγραμμα 3-3 παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές και η βασική ιδέα του
εγχειρήματος για τη δημιουργία της έξυπνης πόλης του Άμστερνταμ.

38

Amsterdam Smart Stories. 2011. Διαθέσιμο on-line http://goo.gl/bOeS3 (πρόσβαση στις 3-8-2012)
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Διάγραμμα 3-3 – Βασική ιδέα της πρωτοβουλίας Άμστερνταμ Έξυπνη Πόλη (Προσαρμογή από Accenture39)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δημιουργήθηκε το Ίδρυμα
«Amsterdam Smart City» το οποίο είναι υπεύθυνο για την πρωτοβουλία Άμστερνταμ Έξυπνη Πόλη.
Το Ίδρυμα ανήκει κατά 50% στην Πόλη του Άμστερνταμ, η οποία εκπροσωπείται από τον οργανισμό
Amsterdam Innovation Motor (AIM) και κατά 50% στην εταιρία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
Liander. Το Ίδρυμα χρηματοδοτείται κατά 50% από την AIM, η οποία λαμβάνει και Κοινοτικούς
πόρους, και κατά 50% από την Liander. Η επόμενη εικόνα παρουσιάζει το χρηματοδοτικό μοντέλο της
πρωτοβουλίας (Διάγραμμα 3-4).

Διάγραμμα 3-4 – Το χρηματοδοτικό μοντέλο της πρωτοβουλίας Άμστερνταμ Έξυπνη Πόλη

Τέλος, τα παρακάτω τρία σημεία έχουν κεντρικό ρόλο στις δραστηριότητες της ASC:
1. Πλατφόρμα (Platform). Η ASC έχει το ρόλο πλατφόρμας υποστήριξης για τους εταίρους της
στην μητροπολιτική περιοχή του Άμστερνταμ. Η πλατφόρμα αυτή συνδέει τις ανάγκες και τις
επιθυμίες των χρηστών, των κατοίκων, της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων. Η ASC
ουσιαστικά ενεργοποιεί όλα τα μέρη για να αναλάβουν δράση.
2. Δοκιμές (Testing). Η ASC προσφέρει νέες δυνατότητες για τη δοκιμή τεχνολογιών, προϊόντων,
υπηρεσιών και μεθοδολογιών σε διάφορα αστικά ζωντανά εργαστήρια urban living labs) της
περιοχής. Η αποκτούμενη γνώση διαδίδεται ευρέως, καθώς θεωρείται ότι η ανοικτή και
κλιμακούμενη καινοτομία είναι το κλειδί για μια βιώσιμη επιτυχία.
3. Ανοιχτός (Open). Ανοικτές υποδομές, ανοιχτή καινοτομία, ανοιχτή γνώση και ανοιχτών
δεδομένων. Αυτά αποτελεί τη βάση για καινοτομίες σε προϊόντα και υπηρεσία που μπορούν
να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής.

39

Accenture - Amsterdam Smart City project. Prague, 24 May 2011
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Θεματικές Ενότητες Πιλοτικών έργων
Διαβίωση (Living)
Με πάνω από 400.000 νοικοκυριά, το Άμστερνταμ είναι η μεγαλύτερη πόλη στην Ολλανδία. Όλα αυτά
τα νοικοκυριά ευθύνονται περίπου για το ένα τρίτο των συνολικών εκπομπών CO2 στο Άμστερνταμ.
Με την εφαρμογή έξυπνων τεχνολογικών καθώς και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, οι
εκπομπές CO2 και η κατανάλωση ενέργειας μπορούν να μειωθούν σημαντικά. Επίσης, σημαντικά
αποτελέσματα έχει η ευαισθητοποίηση των κατοίκων σχετικά με τη χρήση ενέργειας. Προκειμένου
να προσδιοριστούν ποιές τεχνολογίες και μέθοδοι είναι οι πιο αποτελεσματικές, σχεδιάστηκαν
διάφορα έργα, που ποικίλουν από την ανακαίνιση των παλαιών κτιρίων που βρίσκονται στις όχθες
του καναλιού ως την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών. Αναλυτικά τα έργα αυτά είναι:

Εργασία (Working)
Πολλές επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες στο Άμστερνταμ, από μικρές τοπικές μέχρι πολυεθνικές.
Δεν ποικίλει μόνο το είδος της επιχείρησης αλλά και ο χώρος εγκατάστασης. Έχουν την έδρα τους σε
κτίρια που ποικίλουν από παλιά σπίτια στο κανάλι μέχρι πολυτελείς πύργους γραφείων. Προκειμένου
να προσδιοριστούν ποιες τεχνολογίες και μέθοδοι είναι πιο αποτελεσματικές στην ενεργοποίηση της
Έξυπνης Εργασίας (Smart Working), σχεδιάστηκαν διάφορα έργα, εστιασμένα στη βιώσιμη ακίνητη
περιουσία, στις επιχειρησιακές διαδικασίες και στην αλλαγή της νοοτροπίας των ανθρώπων
προκειμένου αυτοί να δουλεύουν με έναν πιο έξυπνο τρόπο.

Κινητικότητα (Mobility)
Η κινητικότητα και τα μέσα μεταφοράς που κυμαίνονται από αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά και
μοτοποδήλατα ως κρουαζιερόπλοια είναι υπεύθυνα για περίπου το ένα τρίτο των συνολικών
εκπομπών CO2 στο Άμστερνταμ. Προκειμένου να προσδιοριστούν ποιες τεχνολογίες, μέθοδοι,
προσεγγίσεις και μορφές συνεργασίας είναι οι πιο πετυχημένες, σχεδιάστηκαν διάφορα έργα
κινητικότητας. Όλα εστιάζονται στους βιώσιμους τρόπους μεταφοράς και στις υποδομές που
απαιτούνται ώστε αυτοί να γίνουν εφικτοί. Για παράδειγμα εφαρμόζοντας νέες πρακτικές διοικητικής
μέριμνας (logistics), την έννοια της δυναμικής διαχείρισης της κίνησης, και ένα δίκτυο σημείων
επαναφόρτισης για τα ηλεκτρικά μοτοποδήλατα σε όλη την πόλη.

Δημόσιες Εγκαταστάσεις (Public Facilities)
Ο Δήμος του Άμστερνταμ, ως ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας Άμστερνταμ Έξυπνη Πόλη, είναι ένας
σημαντικός παράγοντας στην περιοχή και έχει θέσει για τον εαυτό του έναν πολύ φιλόδοξο κλιματικό
στόχο: να είναι ένας ουδέτερος κλιματικά οργανισμός από το 2015. Με την επίτευξη αυτού του
φιλόδοξου στόχου, ο Δήμος μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για βιώσιμες δημόσιες εγκαταστάσεις
που περιέχουν δημόσια κτίρια, μέσα μεταφοράς και άλλους δημόσιους χώρους. Προκειμένου να
προσδιοριστούν ποιες τεχνολογίες, μέθοδοι, προσεγγίσεις και μορφές συνεργασίας είναι οι πιο
πετυχημένες, για να κάνουν τις δημόσιες εγκαταστάσεις πιο βιώσιμες σε μεγάλη κλίμακα και
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οργανωμένες με πιο έξυπνο τρόπο, σχεδιάστηκαν διάφορα έργα που εστιάζουν σε έξυπνες λύσεις και
προσεγγίσεις σε σχολεία, νοσοκομεία, χώρους αθλητισμού, βιβλιοθήκες, δρόμους, κλπ.

Ανοιχτά Δεδομένα (Open Data)
Όπως πολλές άλλες μεγάλες πόλεις, το Άμστερνταμ έχει ένα ενεργό πρόγραμμα Ανοιχτών Δεδομένων.
Αυτό αποτελείται από έναν αριθμό δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην υποκίνηση της ανάπτυξης
Ανοιχτών Δεδομένων. Κεντρικά ζητήματα είναι η αποκρυπτογράφηση των δεδομένων, η δημιουργία
ενδεικτικών εφαρμογών και η δημιουργία μια πλατφόρμας για τη φιλοξενία των δεδομένων. Τα
δεδομένα τροφοδοτούν την κοινωνία της πληροφορίας. Τα Ανοιχτά Δεδομένα είναι μία από τις
κεντρικές δραστηριότητες της Έξυπνης Πόλης του Άμστερνταμ καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και να συνδυαστούν προκειμένου να παρέχουν στους πολίτες νέες προσεγγίσεις και τη δυνατότητα
να λάβουν αποφάσεις βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα και αριθμούς.

Η πόλη ως ζωντανό εργαστήριο
Η πρωτοβουλία Άμστερνταμ – Έξυπνη Πόλη αντιμετώπισε την πόλη ως ένα αστικό ζωντανό
εργαστήριο (urban living lab) το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δοκιμάσουν αλλά και
να επιδείξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.
Επί του παρόντος, η Πρωτοβουλία έχει επιλέξει κάποια επαναλαμβανόμενα θέματα στην περιοχή,
όπως αθλητικά πάρκα, εμπορικές περιοχές, φωτισμός, νόμοι και κανονισμοί, συνδεσιμότητα και
έξυπνη εργασία. Σε αυτά τα θέματα εξετάζει την δημιουργία αναπαραγώγιμων εννοιών που μπορούν
να εφαρμοστούν και αλλού στην πόλη ή σε εθνικό ή ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον,
ακολουθεί μια συγκεκριμένη περιφερειακή προσέγγιση, συνδυάζοντας τις ανάγκες τις πόλης με το
τοπικό πρόγραμμα επενδύσεων, κάτι που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων προϊόντων και
υπηρεσιών, τα οποία στη συνέχεια θα δοκιμαστούν σε ένα πρακτικό περιβάλλον – το αστικό ζωντανό
εργαστήριο.
Εντός του αστικού ζωντανού εργαστηρίου η Πρωτοβουλία έχει τους παρακάτω στόχους /
δραστηριότητες:


Σύνδεση των ενδιαφερόμενων μερών, δημιουργία κοινοπραξιών



Δημιουργία ποικίλων αστικών ζωντανών εργαστήριων, εντός των οποίων επικεντρώνονται οι
δραστηριότητες.



Εντοπισμός και διασύνδεση με τα τοπικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια.



Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τους κατοίκους και τους χρήστες των συνοικιών.



Προσδιορισμός των αναγκών και των επιθυμιών των κατοίκων και των χρηστών των
συνοικιών.



Ανάλυση του ενεργειακού δυναμικού: αναλύσεις από τεχνική, δημογραφική και πολεοδομική
σκοπιά σχετικά τόσο με την παρούσα όσο και τη δυνητική ενεργειακή κατανάλωση των
συνοικιών.



Ανταλλαγή γνώσεων με βάση προηγούμενα πιλοτικά έργα.
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Οι παρακάτω τρείς συνοικίες της πόλης παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο με αποτέλεσμα τα πρώτα
πιλοτικά έργα της πρωτοβουλίας να υλοποιηθούν σε αυτές: 1) Nieuw West, 2)Zuidoost και 3) IJburg.
Nieuw West
Η συνοικία Nieuw-West είναι μια αληθινή αναπαράσταση της δημογραφικής σύνθεσης του
Άμστερνταμ, καθώς επίσης και μια περιοχή με υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Είναι όμως
αξιοσημείωτο ότι σε αυτή την περιοχή εγκαταστάθηκε το πρώτο Smart Grid σε επίπεδο συνοικίας
στην Ολλανδία. Η εταιρία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Liander, η οποία συμμετέχει στην
πρωτοβουλία, έχει επενδύσει σημαντικά ποσά σε αυτή την τεχνολογία τα τελευταία χρόνια. Το Smart
Grid στην Nieuw West λειτουργεί ως το ιδανικό υπόστρωμα για την εφαρμογή νέων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, με την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας να παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Η
συνοικία μπορεί να θεωρηθεί ως μια τυπική συνοικία του Άμστερνταμ με μια ανάμικτη τυπολογία
(μια μίξη μικρών και μεγάλων επιχειρηματικών μονάδων, ιδιωτικών και δημόσιων ενοικιαζόμενων
κατοικιών και ιδιόκτητων κατοικιών) και με μια άνω του μέσου όρου κατανάλωση ενέργειας. Ως
τέτοια, η παρουσία του Smart Grid δίνει τεράστια δυνατότητα βελτίωσης. Στην περιοχή ζουν περίπου
35.000 άνθρωποι ενώ υπάρχει μια μίξη από επιχειρήσεις (κυρίως γραφεία) και χώρους κατοικίας.
Μια κοινοπραξία επιχειρήσεων πειραματίζεται εκεί με επαναστατικές μεθόδους παροχής ενέργειας.
Αυτό το νέο σύστημα δίνει τη δυνατότητα για ανανεώσιμη, αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας ενώ
επιτρέπει στους πολίτες να έχουν ισχυρή επίδραση στην κατανάλωση αλλά και παραγωγή της
ενέργειάς τους. Τα πιλοτικά έργα στη συνοικία αυτή είναι:


Geuzenveld - Sustainable Neighborhood



Nieuw West - Smart Grid

Zuidoost
Η συνοικία Zuidoost έχει έκταση 22Km2 και κατοικείται από περίπου 80.000 κατοίκους. Πρόκειται για
μια αξιοσημείωτα πράσινη περιοχή με τη μεγάλη λίμνη Gaasperplas και το δάσος που την περιβάλλει
ως κέντρο της. Υπάρχουν επίσης πολλά άλλα πάρκα, χώροι άθλησης, ιδιωτικές κηπευτικές εκτάσεις
και ένα γήπεδο γκολφ. Ο αστικός πυρήνας εκτείνεται γύρω από το γήπεδο του Ajax, το λιμάνι του
Άμστερνταμ και το νεόδμητο σιδηροδρομικό σταθμό Bijlmer. Λόγω των παραπάνω, αλλά και πολλών
άλλων καταστημάτων, κινηματογράφων και αιθουσών συναυλιών που υπάρχουν εκεί, έχουν κάνει τη
συνοικία Zuidoost ένα από τα κύρια κέντρα εμπορίου και διασκέδασης της πόλης. Τα πιλοτικά έργα
στη συνοικία αυτή εστιάζονται στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη μείωση του
ενεργειακού αποτυπώματος. Τα έργα αυτά είναι:


Zuid Oost - Laws and regulations



Zuidoost - Energetic Zuidoost



Zuidoost - Stakeholders in the driver’s seat

IJburg
Η αναδυόμενη συνοικία IJburg είναι η νεαρότερη συνοικία της πόλης. Μόλις στα τέλη του 1990
πάρθηκε η απόφαση για τη δημιουργία της και άρχισε η ανοικοδόμηση. Χτίστηκε ένας σχετικά
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μεγάλος αριθμός σπιτιών κατάλληλων για οικογένειες, κάτι που σημαίνει ότι ο συνολικός πληθυσμός
είναι σχετικά νεαρός. Οι κάτοικοι της συνοικίας έχουν επίσης πρόσβαση σε ένα από τα πιο γρήγορα
ευρυζωνικά δίκτυα οπτικών ινών παγκοσμίως: επιτρέπει τόσο το ανέβασμα όσο και το κατέβασμα με
ταχύτητες 500Mb/s. Όλα αυτά κάνουν τη συνοικία IJburg μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περιοχή για
την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών: ένα νεαρό και φιλόδοξο πληθυσμό, υψηλού επιπέδου
συνδεσιμότητα και ένα μοντέρνο περιβάλλοντα χώρο.
Η πρωτοβουλία Άμστερνταμ Έξυπνη Πόλη εργάζεται μαζί με τους κατοίκους της συνοικίας για την
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιοχή. Τυπικές
περιοχές ενδιαφέροντος είναι οι μεταφορές, η εργασία, η υγεία και οι ενέργεια. Οι χρήστες και οι
ανάγκες τους είναι πάντα στο επίκεντρο. Τα πιλοτικά έργα στη συνοικία αυτή είναι:


IJburg - Fiber-to-the-Home



IJburg - Smart Work@IJburg



IJburg: YOU decide!

Πιλοτικά Έργα
Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Smart City Amsterdam 30 έργα έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε
εξέλιξη. Ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή των έργων αυτών.
Almere Smart Society (Διαβίωση)
‘Ένα όραμα υποστήριξης, από κάθε πλευρά, όσων ζουν και εργάζονται στην περιοχή Almere με τη
χρήση τεχνολογίας γενικότερα και ΤΠΕ ειδικότερα.
AmsterdamOpent.nl (Ανοιχτά Δεδομένα)
Πλατφόρμα όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι της πόλης του Άμστερνταμ μπορούν να καταχωρήσουν
ερωτήσεις και να ζητήσουν από τους πολίτες να μοιραστούν τις ιδέες τους.
Apps for Amsterdam (Ανοιχτά Δεδομένα
Ετήσιοι ανοιχτοί διαγωνισμοί στους οποίους οι προγραμματιστές καλούνται να αναπτύξουν
εφαρμογές που βασίζονται σε δεδομένα του δήμου.
Climate Street (Δημόσιες Εγκαταστάσεις)
Ένας τυπικός δρόμος του Άμστερνταμ, η
Utrechtsestraat, μετατρέπεται με τη
συμμετοχή των επιχειρηματιών σε ένα βιώσιμο
εμπορικό δρόμο, όπου δοκιμάζονται
καινοτόμες τεχνολογίες.
E-Harbours - Innovative energy contract Zaanstad (Δημόσιες Εγκαταστάσεις)
Ο Δήμος Zaanstad έχει διαπραγματευθεί μια νέα σύμβαση της ενέργειας, η οποία εξοικονομεί
ενέργεια, τονώνει την τοπική παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και μειώνει σημαντικά το
κόστος της ενέργειας.
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E-Harbours – ReloadIT (Κινητικότητα)
Χρήση πρωτοποριακών τεχνολογιών για καθαρή κινητικότητα.
Energy Management Haarlem (Διαβίωση)
250 πελάτες στην περιοχή Χάρλεμ
δοκίμασαν ένα σύστημα διαχείρισης
ενέργειας δωρεάν για τέσσερις μήνες.

Fuel cell technology (Εργασία)
Η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για τοπική παραγωγή ενέργειας θα δώσει στο κτίριο "Groene
Bocht" τη δυνατότητα παραγωγής της δικής του ηλεκτρικής ενέργειας και θα μειώσει τις εκπομπές
CO2 κατά 50%.
Geuzenveld - Sustainable Neighborhood (Διαβίωση)
Σε περισσότερα από 500 σπίτια χορηγήθηκαν έξυπνοι μετρητές και σε κάποια από αυτά και οθόνες
παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας ώστε οι κάτοικοι να έχουν καλύτερη επίγνωση της
ενεργειακής τους κατανάλωσης.
Groene Grachten (Διαβίωση)
Στα πλαίσια του έργου θα γίνει ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση τριών κτιρίων στο κανάλι
ώστε αυτά να καταστούν βιώσιμα.
Health-Lab (Δημόσιες Εγκαταστάσεις)
Μια συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων,
κυβέρνησης, ερευνητικών ιδρυμάτων και
ιδρυμάτων περίθαλψης για την τόνωση της
χρήσης ΤΠΕ στον τομέα της υγείας και της
περίθαλψης.
IJburg - Fiber-to-the-Home (Διαβίωση)
Ένα νέο δίκτυο οπτικών ινών έχει δημιουργηθεί προκειμένου διευκολύνει τους κατοίκους του
Άμστερνταμ, με 3 υπηρεσίες παιχνιδιών.
IJburg - Smart Work@IJburg (Εργασία)
Εναλλακτικές λύσεις για όσους εργάζονται
στη συνοικία IJburg ώστε αυτοί να
αποφύγουν το μποτιλιάρισμα: εργασία στο
σπίτι ή σε ένα Έξυπνο Κέντρο Εργασίας.
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IJburg: YOU decide! (Διαβίωση)
Οι κάτοικοι της συνοικίας IJburg καλούνται να περιγράψουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
καθώς και τις ιδέες τους σχετικά με την ενέργεια και την κινητικότητα στη γειτονιά τους.
ITO (Εργασία)
Με την εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνων
Κτιρίων (Smart Building technology), ακόμη
και ένα σύγχρονο κτίριο όπως ο Πύργος ITO,
μπορεί να μειώσει σημαντικά τη χρήση
ενέργειας.
Moet je Watt - charging system (Κινητικότητα)
Υλοποίηση ενός έξυπνου ηλεκτρικού συστήματος φόρτισης μπαταριών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
που επικοινωνεί με ένα έξυπνο μετρητή έτσι ώστε να αποφευχθεί η σπατάλη ενέργειας και η
υπερφόρτιση. Ο σκοπός αυτού του έργου είναι να δοκιμάσει τον παραπάνω συνδυασμό.
Monumental Buildings (Εργασία)
Σκοπός του έργου ήταν να ανακαλύψει ποιες τεχνολογίες και μεθοδολογίες έχουν πρακτική
εφαρμογή όταν πρόκειται να για μνημειακά κτίρια.
Municipal Buildings (Εργασία)
Η μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια μέσω μιας δικτυακής πύλης ενισχύει την
ευαισθητοποίηση και δείχνει ότι τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας έχουν ουσιαστικά
αποτελέσματα.
Nieuw West - Smart Grid (Δημόσιες Εγκαταστάσεις)
Στην περιοχή New-West του Άμστερνταμ
δημιουργήθηκε το πρώτο έξυπνο αυτοεπιδιορθούμενο
δίκτυο με το οποίο η πόλη του Άμστερνταμ θα
μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους της αειφορίας.
Ship to grid (Κινητικότητα)
Έχουν εγκατασταθεί στην προκυμαία περίπου 200 σταθμοί, οι οποίοι επιτρέπουν στα πλοία να
τροφοδοτούνται με πράσινη ενέργεια αντί να βασίζονται σε ρυπογόνες γεννήτριες ντίζελ.
Smart Challenge (Διαβίωση)
Έντεκα εταιρείες συναγωνίζονται στο διαγωνισμό Smart Challenge. Νικητής θα είναι η εταιρεία της
οποίας οι εργαζόμενοι θα εξοικονομήσουν το μεγαλύτερο ποσό ενέργειας.
Smart Schools Contest (Δημόσιες Εγκαταστάσεις)
Έξι δημοτικά σχολεία συναγωνίζονται με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος ενεργειακής
απόδοσης, συγκρίνοντας τις επιδόσεις τους μέσα από μια διαδικτυακή πύλη.
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Smart Sports Parks (Δημόσιες Εγκαταστάσεις)
Σε αυτό το έργο αθλητικές ενώσεις, το τοπικό δημοτικό συμβούλιο και αρκετοί επιχειρηματίες
συνεργάζονται για την κατασκευή και λειτουργία βιώσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων. Κύρια
έμφαση δίνεται στην ενεργειακή απόδοση, τον έξυπνο φωτισμό, τη βιοποικιλότητα και τους κοινούς
πόρους.
Swimming pools (Δημόσιες Εγκαταστάσεις)
Τα κολυμβητήρια είναι δημόσια κτίρια που καταναλώνουν πολλή ενέργεια. Η πρωτοβουλία επιθυμεί
να συνεργαστεί με εταίρους σε μια προσπάθεια να βρεθούν βιώσιμες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις
για να εξασφαλίστει το μέγιστο της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας στην διαχείριση των
κολυμβητηρίων.
TPEX - Smart Airmiles (Εργασία)
Λειτουργία

Συνεδριακών

Κέντρων

Τηλεπαρουσίας (αίθουσες συνεδριάσεων,
αίθουσες

συσκέψεων

διδασκαλίας)
περίχωρα,

στο
που

ή

Άμστερνταμ
συνδέονται

αίθουσες
και
με

τα
ένα

παγκόσμιο δίκτυο των διεθνών συνεδριακών
κέντρων.
WEGO Car sharing (Κινητικότητα)
Η πλατφόρμα Wego επιτρέπει σε γείτονες και φίλους να νοικιάσουν αυτοκίνητα τους με ασφάλεια ο
ένας στον άλλο.
West Orange (Διαβίωση)
400 νοικοκυριά στο Άμστερνταμ δοκίμασαν
ένα νέο σύστημα διαχείρισης ενέργειας.
Αυτό το σύστημα δίνει στους κατοίκους
μεγαλύτερη επίγνωση της ενεργειακής τους
κατανάλωσης βοηθώντας τους έτσι να
εξοικονομήσουν ενέργεια.

Zuid Oost - Laws and regulations (Δημόσιες Εγκαταστάσεις)
Ζώνη ελεύθερου εμπορίου για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.
Zuidoost - Energetic Zuidoost (Δημόσιες Εγκαταστάσεις)
Το έργο στοχεύει στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της συνοικίας Zuidoost.
Zuidoost - Stakeholders in the driver’s seat (Δημόσιες Εγκαταστάσεις)
Αποτίμηση της παρέμβασης σε μια περιοχή όπου πολλά ενδιαφερόμενα μέρη συνεργάζονται για την
ανάπτυξη της περιοχής με βιώσιμο και ολοκληρωμένο τρόπο.
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Συμπεράσματα
Η πρωτοβουλία Άμστερνταμ Έξυπνη Πόλη έχει παρουσιάσει μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά
το στόχο της μείωσης των εκπομπών CO2. Κατά μέσο όρο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα έργα,
επιτυγχάνεται ένα ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 13,2%. Ωστόσο, οι αριθμοί
ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των έργων. Ένας σημαντικός λόγος για αυτό είναι ότι τα ίδια τα έργα
διαφέρουν σημαντικά. Για παράδειγμα, το έργο «Ship to grid» δεν μειώνει άμεσα την ενέργεια, αν
και επιτυγχάνει σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς το έργο έχει
εστιάσει στη μετάβαση από την «γκρίζα» στην «πράσινη» ενέργεια, χωρίς να μειώνονται οι
ενεργειακές απαιτήσεις. Τα ποσοστά για τα έργα στις ενότητες «εργασία» και «δημόσιος χώρος» είναι
υψηλά γιατί διευκολύνεται μια κεντρική προσέγγιση. Σε αντίθεση, τα έργα στην ενότητα «διαβίωση»
απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστική μείωση του ποσοστού της
ενέργειας. Από την άλλη όμως, τα έργα αυτά έχουν το πλεονέκτημα ότι η συνολική τους δυνατότητα
μείωσης των εκπομπών CO2 μετά την εφαρμογή μεγάλης κλίμακας είναι πολύ μεγαλύτερη.
Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 3-1) παρουσιάζει τα αποτελέσματα που αφορούν στην μείωση των
εκπομπών CO2, την ενεργειακή απόδοση και την αλλαγή της συμπεριφοράς σε 4 πιλοτικά έργα που
υλοποιήθηκαν κατά το πρώτο κύμα έργων.

Διάγραμμα 3-5 – Εκτιμώμενη εξοικονόμηση
στο έργο ITO Tower

Διάγραμμα 3-7 – Εκτιμώμενη εξοικονόμηση
στο έργο West Orange

Διάγραμμα 3-6 – Εκτιμώμενα ποσοστά
συμμετοχής στο έργο Climate Street

Διάγραμμα 3-8 – Εκτιμώμενη εξοικονόμηση
στο έργο Geuzenveld

Πίνακας 3-1 – Εκτιμήσεις εξοικονόμησης και συμμετοχής σε διάφορα πιλοτικά έργα

Εκείνο όμως που είναι πιο χρήσιμο για παρόμοιες πρωτοβουλίες σε άλλες πόλεις είναι η επισκόπηση
των τεχνολογιών και των μεθόδων που εξετάστηκαν σε κάθε θεματική περιοχή (Πίνακας 3-2), όπως
επίσης και διδάγματα που προέκυψαν από την υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού πιλοτικών έργων
(Πίνακας 3-3)40.

40

Amsterdam Smart Stories. 2011. Διαθέσιμο on-line http://goo.gl/bOeS3 (πρόσβαση στις 3-8-2012)
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Μέθοδοι

 Almere Smart Society
 Energy Management
Haarlem
 Geuzenveld - Sustainable
Neighborhood
 Groene Grachten
 IJburg - Fiber-to-the-Home
 IJburg: YOU decide!
 Smart Challenge
 West Orange
 Fuel cell technology
 IJburg - Smart
Work@IJburg
 ITO
 Monumental Buildings
 Municipal Buildings
 TPEX - Smart Airmiles


•
•
•


Distributed generation
Energy advice
Energy displays
Energy storage
Smart meters

 Citizen cooperation
• Innovative financing
 Citizen activation
Programmes
• Eco tours/ events
• Living lab
• Open innovation /
Crowdsourcing


•
•
•
•
•


Energy advice
Energy displays
Energy storage
Smart meters
Smart lighting
Distributed
generation

 E-Harbours - ReloadIT
 Moet je Watt - charging
system
 Ship to grid
 WEGO Car sharing


•
•

•


•
•
•
•


Electric vehicles
EV charge points
Electric waste
collection
Sustainable logistics
Ultra fast charging
Energy advice
Energy displays
Smart meters
Smart lighting
Distributed
generation

 Smart working
 Energy contest for
employees
 Bottum up Challenge for
companies
 Workshop knowledge
sharing
 Networking events
• Car sharing Programme
• Organisation conference

 Climate Street
 E-harbours - Innovative
energy contract Zaanstad
 Health-Lab
 Nieuw West - Smart Grid
 Smart Schools Contest
 Smart Sports Parks
 Swimming pools
 Zuid Oost - Laws and
regulations
 Zuidoost - Energetic
Zuidoost
 Zuidoost - Stakeholders in
the drivers seat

• Entrepreneur activation
programme
• Multiple collaboration (15
companies)
• Educational programme
• Workshop large scale
implementation

Πίνακας 3-2 – Τεχνολογίες και μέθοδοι που εξετάστηκαν ανά θεματική περιοχή

Κεφάλαιο 3 - Εφαρμογές ευφυών πόλεων σε πόλεις & συνοικίες

Δημόσιες
Εγκαταστάσεις

Κινητικότητα

Εργασία

Διαβίωση

Θεματική
Περιοχή

Behaviour

Technology

 Engage households
before offering
solutions
• Getting insight and
simple tricks in
energy use is highly
appreciated
• Benchmark
information
(neigbours/friends/
appliances) is crucial
• Neighbours and local
influentials are
‘trusted advisors’
• Communication via
children is usefull

• Don’t bother with
technology
• Simplicity (self
installation)
• Easy use is essential
• Standardisation of
smart meter and
interface of
technologies is crucial
• Technology is
complex and needs a
lot more attention:
one person to install
all
• Help desk / support
needs to be
• professional from
start
• User (building
manager) should be
incentivized and
trained to properly
use the tools
• LED light can be an
enormous energy
saver
• Technology is
available
• Because of the low
costs of energy,
saving money is not
an incentive
• Or people are not
aware of the
potential savings that
can be made
• Technology exists but
needs more
development

• Start with technology
and energy
reduction:
involvement of end
user at later stage
• Internal regulation (
for instance; selection
of lease car) can help
• Spill over effect can
stimulate companies
to join
• Total service concept
(building
management) is
needed

• Ability to change will
only start if all
barriers are removed
• Legislation and
financial incentives
are main drivers

• Ambassadors
program, use of local
influential and peer
pressure work
• Users of smart
technologies should
be fully facilitated
and supported during
implementation

• A lot of innovative
technologies with
great saving potential
available
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Knowledge
Sharing
• Knowledge sharing
can boost
enhancement
programs
• Involve children to
make contact with
parents
• Lots of (international)
interest in how
projects are running
and how consumers
are engaged

 Who’s responsible to
act?
 No clear overview of
financial benefits and
potential possibilities
• Consortium can be a
stimulator

• Lots of international
interest in electrical
solutions
• The ultimate goal of
sustainable mobility
made it possible for
all stakeholders to
join forces and
cooperate
• Climate street has
international
exposure (added
value for Amsterdam)
• Effects (financial and
other) should be
communicated

Cooperation
• More than 4 partners
is often necessary but
makes cooperation
challenging at times
• Open communication
clear structures, clear
responsibilities are
essential for all
partners
• Signing of
collaboration
agreement upfront
• Cooperation <>
Collaboration
• Social housing less
interest in energy
saving products than
house owners
• Early involvement of
building manager/
owner and direct
stakeholders is
essential
• Trusted advisor role
can accelerate
initiatives
• Lack of sense of
responsibility (neither
tenant nor owner feel
responsible)

• City can really drive
change
• For effective roll out
it is important to
align all stakeholders

• Alignment of
stakeholders is crucial
• Define who’s in
charge
• Finding common
goals
• is important
• Collective approach
to
• end user is essential

Πίνακας 3-3 – Διδάγματα που προέκυψαν ανά θεματική περιοχή
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3.2.3. Βαρκελώνη
Γενικά
Η Βαρκελώνη αποτελεί ένα παράδειγμα πόλης που καταβάλει μακροχρόνιες προσπάθειες
δημιουργίας ψηφιακής / έξυπνης πόλης. Κύριος αρωγός αυτής της προσπάθειας είναι ο Δήμος της
πόλης, αρχικά μέσω του επίσημου ιστοτόπου του (Εικόνα 3-24) και στη συνέχεια μέσω πλήθους
εφαρμογών για έξυπνα κινητά τηλέφωνα αλλά και παρεμβάσεων στην πόλη.

Εικόνα 3-24 – Ο ιστότοπος του Δήμου της Βαρκελώνης41

Ενδεικτικό της σημασίας που δίνει ο Δήμος της Βαρκελώνης στο εγχείρημα της ψηφιακής πόλης είναι
και η σύσταση ενός ειδικού συμβουλίου, το 2011, με την ονομασία Urban Habitat, το οποίο συντονίζει
την όλη προσπάθεια, προωθώντας μια διατομεακή και ολιστική προσέγγιση στο σχεδιασμό και την
ανάπτυξη της πόλης. Το συμβούλιο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια της πόλης να ενοποιήσει την
αστικοποίηση, την κατοικία, τις υποδομές, τη συντήρηση, το περιβάλλον, τις τηλεπικοινωνίες και την
πληροφορική, παρά να αφήσει όλους αυτούς τους τομείς να λειτουργούν αποκομμένοι μεταξύ τους.

41

Ο ιστότοπος του Δήμου της Βαρκελώνης: http://bcn.es (πρόσβαση στις 2/2/2013)
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Επιπλέον, το συμβούλιο εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης, την αναβάθμιση των
δημόσιων χώρων και στη μόχλευση της ανθρώπινης γνώσης.
Όπως σημειώνει ο Antoni Vives, Αντιδήμαρχος του Urban Habitat, η πόλη διαθέτει το ένα τρίτο των
επενδύσεών της στο εγχείρημα της έξυπνης πόλης, δηλαδή περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ τα
επόμενα τρία χρόνια 42 . Όπως επίσης σημειώνει ο Vives, η πόλη της Βαρκελώνης φιλοδοξεί να
δημιουργήσει μια νέα οικονομία σχετιζόμενη με τις πόλης και να προωθήσει το όραμα αυτό
παγκοσμίως.

Το μοντέλο της έξυπνης πόλης
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο Δήμος της πόλης ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση για τη
δημιουργία της Έξυπνης Βαρκελώνης. Έτσι για τη Βαρκελώνη η έξυπνη πόλη συνεπάγεται μια
προηγμένη πόλη με εντατική χρήση υψηλής τεχνολογίας, η οποία συνδέει ανθρώπους, πληροφορίες
και τα στοιχεία της πόλης με τη χρήση νέων τεχνολογιών, προκειμένου να δημιουργηθεί μια βιώσιμη,
πράσινη πόλη, καινοτόμο και ανταγωνιστικό εμπόριο και καλύτερη ποιότητα ζωής ενώ υποστηρίζεται
από ένα σύστημα απλό στη διαχείριση και εύκολο στη συντήρησή του. Αξιοσημείωτο είναι ότι η
Έξυπνη

Βαρκελώνη είναι μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ των εταιρειών, ακαδημαϊκών

ιδρυμάτων, κυβερνητικών αρχών και των κατοίκους της Βαρκελώνης, με στόχο να αποτελέσει ένα
πρόγραμμα αναφοράς για την οικονομική και αστική ανάπτυξη της πόλης. Μαζί, αναπτύσσουν
έξυπνες έργα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικό προφίλ της πόλης.
Δύο είναι οι βασικοί στόχος του μοντέλου της Έξυπνης Πόλης για τη Βαρκελώνη. Ο πρώτος είναι να
χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ για να μετασχηματίσει τις επιχειρησιακές διαδικασίες της δημόσιας
διοίκησης τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, ώστε να είναι πιο προσιτή, αποδοτική, αποτελεσματική
και διαφανής. Ο δεύτερος αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της πόλης μέσα από την
προώθηση της καινοτομίας, τη δημιουργία νέων διαύλων επικοινωνίας, τη διευκόλυνση της
πρόσβασης στην πληροφορία τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών 43.
Υπό αυτή την έννοια, η πόλη παρουσιάζεται ως ένας πεπλεγμένος ιστός από εσωτερικές και
εξωτερικές διασυνδέσεις, από την οικία και το κτίριο στον κόσμο, από το περιβάλλον, στις υποδομές
ΤΠΕ44 (Εικόνα 3-25).

42

Nicole Ferraro – Barcelona: A 'Test Tube' for Cities. Future Cities website. http://goo.gl/BMeKt (πρόσβαση στις
15/11/2012)
43
Bakici, T.; Almirall, E.; Wareham, J. (2012). “A Smart City Initiative: the Case of Barcelona”. Journal of
Knowledge Economy.
44
GAVALDÀ, Jordi; RIBERA-FUMAZ, Ramon (2012). Barcelona 5.0: from Knowledge to Smartness? [online
working paper]. UOC. (Working Paper Series; WP12-002), http://goo.gl/nZglD (πρόσβαση στις 12/10/2012).
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Εικόνα 3-25 – Η σύλληψη της έξυπνης πόλης

Αρχική στόχευση
Αρχικά, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν πολιτικές σε τέσσερεις θεματικές ενότητες: πληροφόρηση,
υποδομές, έξυπνες υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναμικό. Μέσα σε αυτές τις τέσσερεις ενότητες
περιλαμβάνονταν στόχοι σε ποικίλες περιοχές της δημόσιας παρέμβασης, όπως μεταφορές,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, διαχείριση δημοτικών θεμάτων, ασφάλεια, δημόσιες υποδομές,
κινητικότητα, επιχειρηματικότητα, διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς και κατοικία. Ο παρακάτω
πίνακας συνοψίζει τους στόχους και τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν προκειμένου αυτοί να
επιτευχθούν (Πίνακας 3-4).
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Γενικοί στόχοι
Παρεμβάσεις
Αύξηση της διαφάνειας στη Ενσωμάτωση αισθητήρων στα στοιχεία του δομημένου
διαχείριση δημοτικών

περιβάλλοντος, π.χ. της κυκλοφορίας: εγκατάσταση των

θεμάτων.

καμερών σε δημόσιους χώρους, χρήση μαγνητικών βρόχων

Ενθάρρυνση της

και αισθητήρες Bluetooth για να έλεγχο του όγκου, της

κοινωνικής χρήσης των

ταχύτητας και της ροής, κλπ.

δημόσιών δεδομένων.

Δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας για τη διαχείριση:

Προώθηση της καινοτομίας

διοικητικές διαδικασίες μέσω ψηφιακών εφαρμογών,

και του οικονομικού ιστού

ψηφιακά αρχεία επιθεωρήσεων, αδειοδοτήσεων, κλπ.
Ανοιχτά Δεδομένα: μια πλατφόρμα διαθέτει όλα τα
δεδομένα της δημόσιας διοίκησης σε όλους, εκτός από τις
πτυχές των πληροφοριών που υπόκεινται στην προστασία

Υποδομές

της ιδιωτικής ζωής.
Παροχή απευθείας

Ειδικό Σχέδιο Υποδομών: Δίκτυο 325 χιλιομέτρων οπτικών

πρόσβασης στο δίκτυο και

ινών, που χρησιμοποιείται κυρίως για εσωτερικές

επίσης, διαχείριση

επικοινωνίες δεδομένων και φωνής από την τοπική

πληροφοριών και

αστυνομία, την πυροσβεστική και τα δημοτικά κτίρια,

υπηρεσιών μέσω μιας

καθώς και για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

online πλατφόρμας –

Δωρεάν δημόσιο ασύρματο Ιντερνέτ (WiFi) που

πανταχού παρουσία.

προσφέρεται μέσω 416 σημείων πρόσβασης που

Έξυπνες Υπηρεσίες

βρίσκονται εντός δημοτικών εγκαταστάσεων.
Παροχή και διαχείριση των

Εικονικό γραφείο (virtual office): Ιστότοπος για την online

δημοσίων υπηρεσιών

διευθέτηση διοικητικών διαδικασιών για τους πολίτες και

μέσω εφαρμογών και

τις επιχειρήσεις.

συσκευών διαδικτύου

iBicing: Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα η οποία βοηθάει
τους χρήστες της δημόσιας υπηρεσίας ενοικίασης
ποδηλάτων να εντοπίσουν σταθμούς ποδήλατών και να

Ανθρώπινο
Δυναμικό

ελέγξουν τη διαθεσιμότητα τους.
Προσέλκυση ταλέντων και

Αστικός μετασχηματισμός της συνοικίας 22@

εταιριών σε κλάδους
σχετιζόμενους με την
οικονομία έντασης γνώσης.
Πίνακας 3-4 – Στόχοι και παρεμβάσεις για τη δημιουργία της Έξυπνης Βαρκελώνης

Η εξέλιξη της προσπάθειας
Παρότι το 2011 άλλαξε η δημοτική αρχή, η νέα διακυβέρνηση συνέχισε την προσπάθεια για τη
δημιουργία της Έξυπνης Βαρκελώνης πάνω στην ίδια βάση. Επιπλέον, προστέθηκε ο στόχος του
λανσαρίσματος της πόλης ως πόλης πρότυπο μιας νέας οικονομίας αστικών υπηρεσιών. Ο στόχος
είναι να αναδειχθεί η Βαρκελώνη ως το βασικό σημείο αναφοράς για όλες τις πόλεις που επιδιώκουν
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να επανακαθορίσουν την οικονομία τους και να προωθήσουν την εικόνα τους στο εξωτερικό μετά
από αυτό το παράδειγμα.
Η προσπάθεια περιλαμβάνει την υλοποίηση σειράς έργων, τα περισσότερα από τα οποία έχουν
σχεδιαστεί μέσω συμπράξεων δημόσιου – ιδιωτικού τομέα ώστε πολλές εταιρείες τεχνολογίας της
πόλης να συμμετέχουν στην υλοποίηση και διαχείρισή τους μαζί με δημόσιους οργανισμούς.
Ένα από τα χαρακτηριστικότερα έργα στο πλαίσιο της δημιουργίας της Έξυπνης Βαρκελώνης είναι το
«Αστικό Εργαστήριο της Βαρκελώνης (Barcelona Urban Lab)», το οποίο δημιουργήθηκε ώστε να
προωθήσει την ιδέα της πόλης ως αστικό εργαστήριο. Μέσω αυτού του έργου η πόλη έγινε
διαθέσιμη στις εταιρίες που υλοποιούν καινοτόμα έργα, προκειμένου αυτές να δοκιμάσουν τις υπό
ανάπτυξη υποδομές και τις υπηρεσίες τους σε ένα πραγματικό περιβάλλον. Ο ορισμός που δίνεται
είναι ο εξής: «Το Αστικό Εργαστήριο είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει τη χρήση του δημόσιου
χώρου στη Βαρκελώνη για τη διεξαγωγή δοκιμών και πιλοτικών προγραμμάτων που αφορούν σε
προϊόντα και υπηρεσίες που παρουσιάζουν αστικό ενδιαφέρον, τα οποία είναι σε πρώιμο στάδιο και
σε αντιστοιχία με τους στόχους, τις προτεραιότητες και δράσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της
πόλης 45 ». Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τους στόχους και τα αναμενόμενα οφέλη του έργου
(Πίνακας 3-5).
Στόχοι

Οφέλη

Να ενισχύσει την επιχειρηματική καινοτομία

Κάτοικοι: Καλύτερα προϊόντα, λύσεις και

μέσω της καινοτόμου συνοικίας 22@Barcelona.

δημοτικές υπηρεσίες.

Να μειώσει το χρόνο εισόδου στην αγορά των

Επιχειρήσεις: Χώρος δοκιμής με δοκιμές σε

εταιριών μέσω πιλοτικών προγραμμάτων και,

πραγματικές συνθήκες για τη διευκόλυνση της

εφόσον αυτές αποδείξουν την αξία τους, να τις

πρόσβασης στην αγορά και την αύξηση της

επιτρέψει να προωθήσουν το προϊόν ή την

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

υπηρεσία τους σε μεγάλη κλίμακα, στη

Επιστήμη και Τεχνολογία: Πρόκειται για ένα

Βαρκελώνη ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη του

ισχυρό εργαλείο μεταφοράς τεχνολογίας τόσο

κόσμου.

σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο.

Να ανακαλύψει και να δημιουργήσει νέα

Πόλη και Δημόσια Διοίκηση: Ένα εργαλείο για

προϊόντα ή υπηρεσίες που θα βελτιώσουν τη

να διευκολύνει την υιοθέτηση νέων λύσεων

ζωή των κατοίκων της πόλης.

(συνεχής βελτίωση).

Πίνακας 3-5 – Στόχοι και οφέλη του Αστικού Εργαστηρίου στη Βαρκελώνη

Ενδεικτικά έργα και εφαρμογές
Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της έξυπνης πόλης στη Βαρκελώνη παρέχεται κυρίως μέσω της ενότητας
«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» του ιστοτόπου της πόλης46 (Εικόνα 3-26).

45
46

22@Barcelona - Barcelona Urban Lab: http://goo.gl/aK2c2 (πρόσβαση στις 12-10-2012)
Δήμος Βαρκελώνης – eGovernment: http://goo.gl/fUYv9 (πρόσβαση στις 1/12/2012)
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Εικόνα 3-26 – Η ενότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον ιστότοπο της Βαρκελώνης

Μοντέλο πλατφόρμας έξυπνης πόλης στη Βαρκελώνη
Επιπλέον των έργων που αναφέρθηκαν παραπάνω (Πίνακας 3-4), η νέα Δημοτική Αρχή υλοποιεί μια
σειρά νέα έργα και εφαρμογές στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Βαρκελώνη Έξυπνη Πόλη. Τα έργα αυτά
συσχετίζονται και βασίζονται σε κοινές δικτυακές και πληροφορικές υποδομές, ώστε να γίνεται η
βέλτιστη αξιοποίηση των δημοτικών πόρων αλλά και να μεγιστοποιείται το τελικό αποτέλεσμα.
Επιπλέον, οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την προσπάθεια ως κάτι το ενιαίο και
όχι ως ένα άθροισμα αποσπασματικών έργων. Έτσι, έχουμε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός
μοντέλου πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών σε αστικό επίπεδο (Διάγραμμα 3-9)47.

47

Barcelona Urban Habitat - The vision, approach and projects of the City of Barcelona towards smart cities. MCE
Βιέννη, 6-6-2012.

Κεφάλαιο 3 - Εφαρμογές ευφυών πόλεων σε πόλεις & συνοικίες

230

Διάγραμμα 3-9 – Μοντέλο πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών της Έξυπνης Βαρκελώνης

Ένα έργο εξίσου χαρακτηριστικό με το Αστικό Εργαστήριο που αναφέρθηκε παραπάνω είναι το iCity
Project 48 . Η βασική ιδέα του έργου είναι η διάθεση των δημόσιων υποδομών για την παροχή
ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες από τρίτους. Ο πλήρης τίτλος του είναι «iCity: linked open apps
ecosystem to open up innovation in smart cities» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το
έργο στοχεύει στην προώθηση της συνδημιουργίας υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος από τρίτους,
οι οποίοι επιθυμούν να καθιερωθούν ως πάροχοι υπηρεσιών έξυπνων πόλεων. Η ανάπτυξη των
υπηρεσιών διευκολύνεται με την παροχή πρόσβασης εκ’ μέρους του Δήμου, στους ενδιαφερόμενους
οργανισμούς, σε δημόσια δεδομένα και υποδομές. Τα διαθέσιμα δημοτικά δίκτυα ΤΠΕ που έχουν ήδη
αναπτυχθεί σε αστικούς χώρους διατίθενται και είναι προσβάσιμα σε ανοιχτά οικοσυστήματα
καινοτομίας, με στόχο την υλοποίηση όσον το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού υπηρεσιών δημοσίου
συμφέροντος. Οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες μέσω μιας τεχνολογικής πλατφόρμας που θα
ενσωματώνει τις υπηρεσίες των τεσσάρων συμμετεχόντων πόλεων, οι οποίες είναι η Βαρκελώνη, η
Μπολόνια, η Γένοβα και το Λονδίνο (Διάγραμμα 3-10).

Διάγραμμα 3-10 – iCity – Πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών

48

Ερευνητικό έργο iCity: http://www.icityproject.com (πρόσβαση στις 1/12/2012)
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Τα υπόλοιπα έργα που συνθέτουν το μοντέλο της πλατφόρμας της Έξυπνης Βαρκελώνης είναι τα
παρακάτω:
1. Δίκτυο κτιρίων με αυτάρκεια πόρων (Self-sufficient Buildings Network)
2. Ενεργειακή απόδοση στα κτίρια (Energy efficiency in buildings)
3. Έξυπνη στάθμευση (Smart parking)
4. Ορθογώνιο δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς (The orthogonal network of public transport)
5. Ευφυής φωτισμός δημόσιων χώρων – Νέα επιχειρηματικά μοντέλα για το δημόσιο φωτισμό
(Pay per Lighting)
6. Διαχείριση όμβριων υδάτων (Rain water management)
7. Νέα εργαλεία για μια νέα διαχείριση των αποβλήτων (New tools for a new waste
management)
8. Χώρος παρακολούθησης συμβάντων (Situation room)
9. Πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών (Service delivery platform)
10. Δίκτυο νέας γενιάς για το Δήμο (New generation network for the municipality)
Οι παρακάτω δύο εικόνες απεικονίζουν δύο από τις κοινές υποδομές που μοιράζονται οι
περισσότερες από τις επιμέρους υπηρεσίες έξυπνης πόλης, το χώρο παρακολούθησης συμβάντων και
την πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών.

Εικόνα 3-27 – Παρακολούθηση συμβάντων

Εικόνα 3-28 – Πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών.

Εφαρμογές κινητών τηλεφώνων
Ο Δήμος της Βαρκελώνης προσφέρει μεγάλο αριθμό εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και tablets
iPhone, iPad και Android. Ένας μικρός αριθμός εφαρμογών είναι διαθέσιμος για τηλέφωνα
Blackberry, Symbian και Windows Phone. Ενδεικτικά:
Barcelona al Mòbil
Πρόσβαση στις υπηρεσίες του
δήμου που είναι διαθέσιμες για
κινητά τηλέφωνα.

Farmaguia
Αναζήτηση του κοντινότερου
φαρμακείου καθώς και αυτών που
εφημερεύουν.

Bicing
Αναζήτηση των κοντινότερων
δημόσιων σταθμών ενοικίασης
ποδηλάτων.

Transit
Έλεγχος των κυκλοφοριακών
συνθηκών μέσω ζωντανών εικόνων
από τις κάμερες κυκλοφορίας.
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Bustia Ciutadana
Οι πολίτες μπορούν να
ενημερώσουν το Δημοτικό
Συμβούλιο για τυχόν περιστατικά
που συμβαίνουν οπουδήποτε στην πόλη, ανά
πάσα στιγμή.

εμφάνιση
λεωφορείων.
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TMB Virtual
Διευκόλυνση της μετακίνησης στην
πόλη με επιλογή μέσων μεταφοράς,
σχεδιασμό της διαδρομής και
του
χρόνου
αναμονής
των

BCN Visual
Οι χρήστες μπορούν να δουν
παλιές φωτογραφίες των κτιρίων
και των δρόμων της Βαρκελώνης.

BCN Cultural
Ενημέρωση για καλιτεχνικές
εκδηλώσεις και χώρους αναψυχής.

iBeach
Πληροφόρηση σχετικά με τις
συνθήκες που επικρατούν στις
παραλίες της πόλης.

A prop d'aquí
Πληροφόριση σχετικά με σημεία
ενδιαφέροντος της πόλης που
βρίσκονται κοντά στη θέση του
χρήστη.

Πίνακας 3-6 – Ενδεικτικές εφαρμογές κινητών τηλεφώνων που προσφέρονται από το Δήμο

Εφαρμογές τουριστικής προβολής
Η προσπάθεια της πόλης για την προσέλκυση τουριστών υποστηρίζεται από εφαρμογές Web και
κινητών τηλεφώνων που είναι διαθέσιμες μέσω του επίσημου ιστοτόπου της πόλης49 (Εικόνα 3-29).

Εικόνα 3-29 – Το τμήμα του ιστοτόπου της Βαρκελώνης που απευθύνεται στους τουρίστες

49

Βαρκελώνη – Τουρισμός: http://goo.gl/cSuTk (πρόσβαση 1/12/2012)
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Ο ιστότοπος που απευθύνεται στους τουρίστες οργανώνεται σε τέσσερις ενότητες. Οι ενότητες αυτές
παρέχουν την απαιτούμενη πληροφόρηση αλλά και τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου κάποιος να
οργανώσει το ταξίδι και την παραμονή του στην πόλη. Τα περιεχόμενα κάθε ενότητας παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-7).
Τι συμβαίνει στη
Βαρκελώνη
(What’s on BCN)
Sport
Exhibitions
Events
Music
Children's events
Theatre and dance
Opera
Local holidays
News

Γνωρίστε τη
Βαρκελώνη
(Meet BCN)
Seductive Barcelona
Barcelona in detail
Barcelona practical
info
Barcelona's history
Barcelona in images
Surrounding areas
Send a postcard
Resources

Προγραμματίστε το
ταξίδι σας
(Plan your trip)
Getting to the city
Where to sleep
Getting around

Ανακαλύψτε τη
Βαρκελώνη
(Discover BCN)
Interesting places
Reference points
Routes
Customized Tours
Modernism
Gastronomy
Shopping
Markets
Culture
Alternative
Entertainment
Nature
Night
Open city
Serrat's BCN
Resources

Πίνακας 3-7 – Τα περιεχόμενα του ιστοτόπου της Βαρκελώνης που απευθύνεται στους τουρίστες

Από τις εφαρμογές ξεχωρίζουν η εικονική περιήγηση, η δημιουργία περιηγήσεων προσαρμοσμένων
στις ανάγκες των χρηστών, το ημερολόγιο εκδηλώσεων, ο διαδραστικός χάρτης της πόλης, η εύρεση
της βέλτιστης διαδρομής ανάμεσα σε δύο σημεία και η παρακολούθηση των κυκλοφοριακών
συνθηκών. Οι εφαρμογές αυτές απευθύνονται ταυτόχρονα και στους κατοίκους της πόλης.
Η εικονική περιήγηση50 δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να πραγματοποιήσει εικονικές επισκέψεις
στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης, όπως το Δημαρχείο, το ενυδρείο, η κεντρική αγορά, το
μουσείο του Πικάσο κ.α., με τη χρήση πανοραμικών απεικονίσεων. Για κάθε σημείο ενδιαφέροντος
υπάρχει ένας αριθμός πανοραμάτων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (Εικόνα 3-30).
Η εφαρμογή δημιουργίας προσαρμοσμένων περιηγήσεων51 επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει
περιηγήσεις στην πόλη ανάλογα με τη διάρκεια της επίσκεψής του. Η εφαρμογή του προτείνει έναν
αριθμό σημείων ενδιαφέροντος ανάλογα με το αν θέλει να διαθέσει μισή, μία ή δύο μέρες. Για κάθε
σημείο ενδιαφέροντος υπάρχει σύντομο κείμενο και εικόνα ενώ παρουσιάζονται και τα μέσα
μεταφοράς που μπορεί να χρησιμοποιήσει (Εικόνα 3-31, Εικόνα 3-32).

50
51

Βαρκελώνη – Εικονική περιήγηση: http://www.bcn.cat/visitesvirtuals/en/ (1/12/2012)
Βαρκελώνη – Εφαρμογή δημιουργίας προσαρμοσμένων περιηγήσεων: http://goo.gl/YCjgh (1/12/2012)
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Το ημερολόγιο εκδηλώσεων52 παρουσιάζει της δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη Βαρκελώνη
κατηγοριοποιημένες, ημερολογιακά αλλά και στο χάρτη. Οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα
αναζήτησης (Εικόνα 3-33). Ο διαδραστικός χάρτης της πόλης53 επιτρέπει στους χρήστες να βρουν μια
συγκεκριμένη διεύθυνση αλλά και τη θέση των σημείων ενδιαφέροντος σε διάφορες κατηγορίες
όπως (δημόσια διοίκηση, διαμονή, πολιτισμός και αναψυχή, εκπαίδευση, κλπ.) (Εικόνα 3-34). Η
εφαρμογή εύρεσης βέλτιστης διαδρομής 54 επιτρέπει τους χρήστες να λάβουν οδηγίες για τη
μετάβαση σε συγκεκριμένη διεύθυνση, διασταύρωση ή σημείο ενδιαφέροντος με τα πόδια, το
αυτοκίνητο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς (Εικόνα 3-35). Τέλος, η εφαρμογή παρακολούθησης των
κυκλοφοριακών συνθηκών55 επιτρέπει στους χρήστες να προγραμματίσουν καλύτερα την κίνησή τους
στην πόλη παρουσιάζοντας στο χάρτη την τρέχουσα αλλά και αναμενόμενη κίνηση. Επίσης παρέχει
τους χρόνους χαρακτηριστικών διαδρομών (Εικόνα 3-36).

Εικόνα 3-30 – Εφαρμογή εικονικής περιήγησης

52

Βαρκελώνη – Ημερολόγιο εκδηλώσεων: http://guia.bcn.cat/guia-barcelona.html?idma=en (1/12/2012)
Βαρκελώνη – Διαδραστικός χάρτης: http://w20.bcn.cat:1100/GuiaMap/Default_en.aspx (1/12/2012)
54
Βαρκελώνη – Μετακίνηση στην πόλη: http://goo.gl/a8c6U (πρόσβαση στις 1/12/2012)
55
Βαρκελώνη – Παρακολούθηση κυκλοφορίας: http://www.bcn.cat/transit/en/ (πρόσβαση στις 1/12/2012)
53
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Εικόνα 3-35 – Εύρεση βέλτιστης διαδρομής
Εικόνα 3-36 – Παρακολούθηση της κίνησης

Συμπεράσματα
Η προσπάθεια της Βαρκελώνης τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης. Ενδεικτικά ο ιστότοπος Co.Exist του
περιοδικού Fast Company κατατάσσει την πόλη στις 10 πιο έξυπνες πόλεις του κόσμου για το 2011
(10η θέση)56 και της Ευρώπης για το 2012 (8η θέση)57. Επίσης, η εταιρία παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε θέματα τεχνολογίας IDC, στην ετήσιά της αξιολόγηση των Ισπανικών πόλεων,
κατατάσσει τη Βαρκελώνη στην 2η θέση το 201158 και στην 1η το 201259.
Όμως, η οικονομική κατάσταση, σε συνδυασμό με την έλλειψη περιβαλλοντικών στόχων παράλληλα
με τους άλλους στόχους της πρωτοβουλίας, αλλά και η απουσία από τα κάτω πολιτικών που
κατευθύνονται από τους χρήστες, θεωρούνται οι πιο σημαντικοί περιορισμοί της πρωτοβουλίας της
«Έξυπνης Πόλης» όπως αυτή εφαρμόζεται στη Βαρκελώνη. Η οικονομική κρίση έχει θέσει εν
αμφιβόλω πολλά από τα έργα της Έξυπνης Πόλης ενώ δυσχεραίνει και τη συμμετοχή των εταιριών σε
αυτά. Σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών στη δρομολόγηση νέων πολιτικών ώστε να γίνει η
Βαρκελώνη Έξυπνη Πόλη, απαιτείται ένας πιο διευρυμένος ρόλος τους στο πλάι των επίσημων
φορέων της πόλης.

56

Co.Exist – The Top 10 Smart Cities On The Planet. http://goo.gl/b0cfl (πρόσβαση στις 10/3/2012)
Co.Exist – The Top 10 Smartest European Cities. http://goo.gl/Ixhvk (πρόσβαση στις 12/11/2012)
58
IDC Smart Cities Index and Its Application in Spain. IDC Energy Insights. 10/2011
59
IDC Smart Cities Analysis in Spain 2012 — The Smart Journey. IDC Energy Insights. 9/2012
57
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3.2.4. Santander
Γενικά
Η πόλη Santander είναι μια μικρή σχετικά πόλη της Ισπανίας (πληθυσμός περίπου 180.000 κάτοικοι),
η οποία ξεκίνησε μια δυναμική προσπάθεια να καθιερωθεί ως μια μελλοντική έξυπνη πόλη, μέσω του
Ευρωπαϊκού έργου Smart Santander 60 . Το έργο αυτό στοχεύει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής
πειραματικής εγκατάστασης δοκιμών για την έρευνα και τον πειραματισμό πάνω στις αρχιτεκτονικές,
τις βασικές τεχνολογίες, τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές του Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet
of Things - IoT), στο πλαίσιο της έξυπνης πόλης.
Πρόκειται για μια μοναδική στον κόσμο πειραματική ερευνητική υποδομή που εκτείνεται σε μια
ολόκληρη πόλη και χρησιμοποιείται για την υλοποίηση τυπικών εφαρμογών και υπηρεσιών έξυπνης
πόλης. Η υποδομή χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνολικός προϋπολογισμός 8,67εκ.
€ / χρηματοδότηση 6,69εκ. €) και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο στην
προσπάθεια να αποκτήσει η Ευρώπη την πρωτοκαθεδρία στις τεχνολογίες αιχμής για το Διαδίκτυο
των αντικειμένων, μέσα από τη χρήση μιας και μόνο πλατφόρμας που συγκεντρώνει όλα τα
επιθυμητά χαρακτηριστικά και είναι κατάλληλη για πειραματισμούς και αξιολογήσεις των εννοιών
του Διαδικτύου των Αντικειμένων, μεγάλης κλίμακας και κάτω από πραγματικές συνθήκες. 20.000
αισθητήρες θα εγκατασταθούν σταδιακά στις πόλεις Βελιγράδι, Guildford, Lübeck και Santander
(12.000 αισθητήρες) (Εικόνα 3-37).

Εικόνα 3-37 – Ενεργός χάρτης των αισθητήρων που έχουν εγκατασταθεί στο Santander 61

Το έργο Smart Santander υλοποιείται από μια κοινοπραξία εταιριών ΤΠΕ, οργανισμών και
πανεπιστημίων, με επικεφαλή το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Εταιρείας Telefónica, η οποία

60
61

Ερευνητικό έργο Smart Santander: http://www.smartsantander.eu/ (πρόσβαση στις 9/11/2012)
Smart Santander – Map: http://www.smartsantander.eu/map (πρόσβαση στις 9/11/2012)
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είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών της Ισπανίας και μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο.
Στην κοινοπραξία συμμετέχει επίσης η Δημοτική Αρχή της πόλης.
Τέσσερεις είναι οι βασικότερες επιδιώξεις του έργου: 1) Ένα αρχιτεκτονικό μοντέλο αναφοράς για
ανοιχτές πειραματικές εγκαταστάσεις του Διαδικτύου των Αντικειμένων στον πραγματικό κόσμο, 2)
Μια κλιμακούμενη, ετερογενής και αξιόπιστη, μεγάλης κλίμακας πειραματική εγκατάσταση στον
πραγματικό κόσμο, 3) Ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο από υλοποιημένες περιπτώσεις χρήσης για την
πειραματική εγκατάσταση και 4) Ένα μεγάλο αριθμό πειραμάτων και αποτελεσμάτων του Διαδικτύου
του μέλλοντος62.
Το έργο θα υλοποιηθεί σε 3 φάσεις (Διάγραμμα 3-11). Θα διερευνηθεί μια μεγάλη ποικιλία
τεχνολογιών μέσω της υλοποίησης σεναρίων χρήσης σε αστικό περιβάλλον. Τα σενάρια αυτά
υλοποιούνται από ερευνητικές κοινοπραξίες μέσω ανοιχτών προσκλήσεων συγχρηματοδοτούμενων
έργων. Οι κάτοικοι της πόλης απολαμβάνουν τα αποτελέσματα των έργων αυτών τα οποία όμως
πρέπει να είναι εύκολα μεταφέρσιμα και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Διάγραμμα 3-11 – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης63

Παραδείγματα εφαρμογών και υπηρεσιών
Στην πόλη έχουν μέχρι στιγμής εγκατασταθεί περίπου 3.000 συσκευές IEEE 802.15.4, 200 GPRS
modules και 2.000 ετικέτες RFID / QR code, τόσο σε στατικές θέσεις (κολώνες φωτισμού, προσόψεις
κτιρίων, στάσεις λεωφορείων, κλπ.) όσο και πάνω σε κινούμενα οχήματα (λεωφορεία, ταξί). Πάνω σ’
αυτό τον εξοπλισμό διάφορές περιπτώσεις χρήσης έχουν υλοποιηθεί64:

62

Sanchez L., Galache J.A, Gutierrez V., Hernandez J.M., Bernat J., Gluhak A., Garcia T. 2011. SmartSantander:
The meeting point between Future Internet research and experimentation and the smart cities. IST Future
Networks & Mobile Summit Poland, Warsaw, 2011
63
Herault L. Sensing in the city: Smart Santander example. 2011. Brazil – EU cooperation in ICT Research and
Development. Brazilia 9/11/2011 (Powerpoint)
64
Open Call to select experiments for the FP7 SmartSantander project. Δημοσιεύτηκε στις 21/9/2012.
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Διάγραμμα 3-12 – Smart Santander, γραφική αναπαράσταση της Έξυπνης Πόλης (προσαρμογή από
περιοδικό Spiegel Online65)



Περιβαλλοντική παρακολούθηση: Περίπου 2.000 αισθητήρες που έχουν εγκατασταθεί στις
κολώνες φωτισμού και τις προσόψεις των κτιρίων (κυρίως στο κέντρο της πόλης) παρέχουν
μετρήσεις για διάφορες περιβαλλοντικές παραμέτρους, όπως θερμοκρασία, CO, θόρυβος,
επίπεδο φωτισμού και παρουσία αυτοκινήτου (Εικόνα 3-41, Εικόνα 3-38, , Εικόνα 3-39, Εικόνα
3-40).



Διαχείριση εξωτερικών χώρων στάθμευσης: Περίπου 400 αισθητήρες στάθμευσης έχουν
εγκατασταθεί (θάφτηκαν κάτω από την άσφαλτο) στις κύριες περιοχές στάθμευσης στο
κέντρο της πόλης, προκειμένου να ανιχνεύονται οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης σε αυτές
τις ζώνες.



Κινητή

περιβαλλοντική

παρακολούθηση:

Η

προαναφερθείσα

περιβαλλοντική

παρακολούθηση επεκτείνεται, πέραν της μέτρησης παραμέτρων σε στατικά σημεία, με
συσκευές που βρίσκονται σε οχήματα και μετρούν περιβαλλοντικές παραμέτρους σε όλη την
πόλη. Οι αισθητήρες έχουν τοποθετηθεί σε 150 δημόσια οχήματα, όπως λεωφορεία, ταξί και
αυτοκίνητα της αστυνομίας.


Κατευθύνσεις προς δωρεάν χώρους στάθμευσης: Λαμβάνοντας πληροφορίες από τους
αισθητήρες στάθμευσης, 10 φωτεινές επιγραφές που βρίσκονται στις διασταυρώσεις των
κύριων δρόμων, εμφανίζουν οδηγίες ώστε να καθοδηγήσουν τους οδηγούς προς τα
διαθέσιμα δωρεάν πάρκινγκ (Εικόνα 3-42).



Παρακολούθηση της έντασης κυκλοφορίας: Περίπου 60 συσκευές, εγκατεστημένες στις
κύριες εισόδους της πόλης, χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση βασικών παραμέτρων της
κυκλοφορίας, όπως ο όγκος της κυκλοφορίας, η πληρότητα του δρόμο, η ταχύτητα των
οχημάτων και το μήκος των ουρών σε περίπτωση συμφόρησης (Εικόνα 3-43).

65

Spiegel online – Smart city in Santander: http://goo.gl/bfYAo (πρόσβαση στις 5/4/2013)
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Άρδευση πάρκων και κήπων: Περίπου 50 συσκευές έχουν εγκατασταθεί σε δύο ζώνες
πρασίνου της πόλης για την παρακολούθηση παραμέτρων που σχετίζονται με την άρδευση,
όπως η θερμοκρασία, η υγρασία της ατμόσφαιρας και του εδάφους, τα επίπεδα
βροχόπτωσης και η ταχύτητα του ανέμου, προκειμένου να γίνει η άρδευση όσο το δυνατόν
αποτελεσματικότερη.



Επαυξημένη Πραγματικότητα: Περίπου 2.000 ετικέτες RFID / QR code έχουν εγκατασταθεί,
προσφέροντας τη δυνατότητα «σήμανσης» των σημείων ενδιαφέροντος της πόλης, για
παράδειγμα, ενός τουριστικού σημείου ενδιαφέροντος, καταστημάτων και δημόσιων χώρων
όπως πάρκα, πλατείες, κλπ. Σε μικρή κλίμακα, η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα της
διανομής πληροφοριών στο αστικό περιβάλλον ως πληροφορίες βασισμένες στη θέση
(Εικόνα 3-44, Εικόνα 3-45, Εικόνα 3-46).



Συμμετοχική Τηλεπισκόπηση (Participatory Sensing): Σε αυτό το σενάριο οι χρήστες
χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για να στείλουν στοιχεία σχετικά με το φυσικό τους
περιβάλλον (π.χ. συντεταγμένες από το GPS και περιβαλλοντικά στοιχεία όπως ο θόρυβος, η
θερμοκρασία, κλπ.). Αυτές οι πληροφορίες τροφοδοτούν την πλατφόρμα SmartSantander. Οι
χρήστες μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως "ο ρυθμός της πόλης", όπου
μπορούν να πάρουν ειδοποιήσεις για συγκεκριμένους τύπους των γεγονότων που
συμβαίνουν στην πόλη τη δεδομένη στιγμή. Οι χρήστες μπορούν επίσης να αναφέρουν την
ύπαρξη αυτών των γεγονότων, τα οποία στη συνέχεια θα προωθηθούν και σε άλλους χρήστες
που έχουν εγγραφεί σε αντίστοιχου είδους εκδηλώσεις, κλπ. (Εικόνα 3-47, Εικόνα 3-48, ,
Εικόνα 3-49).

Είναι σε εξέλιξη η 2η πρόσκληση για υλοποίηση εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών με χρήση της
πειραματικής υποδομής του Santander (Σεπτέμβριος 2012)
Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές οθόνες μερικών από τις προαναφερθείσες εφαρμογές.

Εικόνα 3-38, Εικόνα 3-39, Εικόνα 3-40 – Περιβαλλοντική παρακολούθηση: Συσκευές μέτρησης
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Εικόνα 3-41 – Περιβαλλοντική παρακολούθηση: Εμφάνιση μετρήσεων στο χάρτη της πόλης

Εικόνα 3-42 - Φωτεινή επιγραφή καθοδήγησης

Εικόνα 3-43 - Παρακολούθηση της
κυκλοφορίας
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Εικόνα 3-44, Εικόνα 3-45, Εικόνα 3-46 – Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας

Εικόνα 3-47, Εικόνα 3-48, Εικόνα 3-49 – Εφαρμογή συμμετοχικής τηλεπισκόπησης

Η αρχιτεκτονική του συστήματος
H ευρείας κλίμακας, κλιμακούμενη, ετερογενής και αξιόπιστη πλατφόρμα δοκιμών που
αναπτύσσεται στο Santander απαιτεί μια αντίστοιχη αρχιτεκτονική, η οποία θα ενσωματώνει τα
διαφορετικά μεταξύ τους υποσυστήματα. Το παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 3-13) παρουσιάζει
μια αρχική υψηλού επιπέδου (high-level) αρχιτεκτονική του όλου εγχειρήματος.

Διάγραμμα 3-13 – Η αρχική υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική του Smart Santander

To Smart Santander υποστηρίζεται από μια αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (3-tiered) (Διάγραμμα 3-13
– Η αρχική υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική του Smart Santander):
1. Κόμβοι του Διαδικτύου των Αντικειμένων (IoT nodes): Είναι υπεύθυνοι για την ανίχνευση
της αντίστοιχης παραμέτρου (θερμοκρασία, CO, θόρυβος, φως, παρουσία αυτοκινήτου,
κ.λπ.). Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ενσωματωθεί στους αναμεταδότες, ενώ οι
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υπόλοιποι επικοινωνούν με αυτούς ασύρματα (π.χ. αισθητήρες στάθμευσης θαμμένοι κάτω
από την άσφαλτο).
2. Αναμεταδότες (Repeaters): Τοποθετούνται ψηλά πάνω από το έδαφος σε κολώνες
φωτισμού, σηματοδότες, πινακίδες πληροφοριών, κλπ, προκειμένου να δρουν ως κόμβοι
προώθησης. Η επικοινωνία μεταξύ των αναμεταδοτών και των κόμβων ΙοΤ βασίζεται στο
πρωτόκολλο 802.15.4.
3. Πύλες (Gateways): Τόσο οι κόμβοι IoT όσο και οι αναμεταδότες στέλνουν όλες τις
πληροφορίες (μέσω πρωτοκόλλου 802.15.4) αλλά και τα σήματα διαχείρισης στην πύλη.
Μόλις οι πληροφορίες λαμβάνονται από πύλες, μπορεί είτε να αποθηκεύονται τοπικά είτε
αποστέλλονται στους κεντρικούς servers μέσω διάφορων διεπαφών (WiFi, GPRS / UMTS ή
ethernet).
Η πλατφόρμα δοκιμών του Smart Santander αποτελείται από 4 υποσυστήματα, τα οποία λειτουργούν
διαμέσου ενός συνόλου διαφορετικών συσκευών (κόμβοι IoT, αναμεταδότες και κομβικοί servers)
παρέχοντας διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες (Διάγραμμα 3-14):


Υποσύστημα

επαλήθευσης ταυτότητας (Authentication), εξουσιοδότησης (Authorization)

και διαχείρισης λογαριασμών (Accounting) (AAA)


Υποσύστημα διαχείρισης της πλατφόρμα δοκιμών



Υποσύστημα υποστήριξης δοκιμών



Υποσύστημα υποστήριξης εφαρμογών

Διάγραμμα 3-14 – Η αρχιτεκτονική του Smart Santander

Επαλήθευση ταυτότητας , εξουσιοδότηση και διαχείριση λογαριασμών (Authentication,
Authorization and Accounting (AAA)): Ο έλεγχος πρόσβασης έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι στην
πλατφόρμα θα εκτελούνται μόνο εξουσιοδοτημένες ενέργειες. Οι χρήστες που επικοινωνούν με το
σύστημα πρέπει να αναγνωρίζονται και να ταυτοποιούνται, και να αναγνωρίζεται επίσης ο ρόλος
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τους. Διαφορετικές ομάδες χρηστών έχουν διαφορετικά δικαιώματα όσον αφορά την εκτέλεση
λειτουργιών.
Υποστήριξη διαχείρισης (Management support (MSS)): Παρέχει τις απαραίτητες λειτουργίες για την
προσθήκη / αφαίρεση και διαμόρφωση των πόρων που συνθέτουν την πλατφόρμα δοκιμών και την
παρακολούθηση της κατάστασης τους. Είναι επίσης υπεύθυνο για την παρακολούθηση της
διαθεσιμότητας των πόρων της πλατφόρμας.
Υποστήριξη δοκιμών (Experimental support (ESS)): Παρέχει τις απαραίτητες λειτουργίες για τη
δέσμευση των κόμβων, τη ρύθμιση παραμέτρων και ανάπτυξη των δοκιμών, την εκτέλεσή τους, και
τέλος τη συλλογή και την ανάλυση των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Η μονάδα διαχείρισης
ρυθμίσεων αντιμετωπίζει το ζήτημα της ρύθμισης πόρων και πειραμάτων.
Υποστήριξη εφαρμογών (Application support (ASS)): Σκοπός του είναι να παρέχει τις βασικές
λειτουργίες θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των υπηρεσιών, είτε για πειραματισμό είτε για την τελική
παροχή υπηρεσιών.
Οι επόμενες εικόνες παρουσιάζουν την αρχιτεκτονική των επιμέρους σεναρίων χρήσης.

Εικόνα 3-50 – Διαχείριση θέσεων στάθμευσης

Εικόνα 3-51 – Άρδευση πάρκων και κήπων

Εικόνα 3-52 –Παρακολούθηση της
κυκλοφορίας

Εικόνα 3-53 – Κινητοί κόμβοι
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Συμπεράσματα
Η πρωτοβουλία Smart Santander αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα πόλης όπου
εγκαθίσταται μια υποδομή τέτοιας έκτασης χωρίς να προϋπάρχουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες που θα
τρέξουν πάνω σε αυτή. Η μεγαλύτερη πρόκληση για το έργο είναι να αναπτυχθούν τελικά οι
υπηρεσίες που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του έργου μετά το πέρας της Ευρωπαϊκής
χρηματοδότησης.
Το έργο Smart Santander προσφέρει μια διπλή ευκαιρία για αξιοποίηση. Από τη μία πλευρά, η
ερευνητική κοινότητα ωφελείται από την ανάπτυξη μιας τέτοιου μοναδικής υποδομής που επιτρέπει
πειράματα πεδίου σε πραγματικές συνθήκες. Οι ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύσουν
τους απαιτούμενους πόρους στο σύνολο του δικτύου για καθορισμένο χρονικό διάστημα,
προκειμένου να τρέξουν τα πειράματά τους. Από την άλλη πλευρά, θα υπάρξουν εφαρμογές που θα
εξυπηρετούν τις απαιτήσεις των διαφόρων υπηρεσιών και των κατοίκων της πόλης. Οι διαχειριστές
του συστήματος είναι σε θέση να αποφασίσουν για την κατανομή των πόρων ανάμεσα στις δοκιμές
και τις υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τον ορισμό και τις
προδιαγραφές σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου του Μέλλοντος υπό το πρίσμα του
Διαδικτύου των Αντικειμένων και του Διαδικτύου των Εφαρμογών. Σαν συνέπεια θα επηρεάσουν και
την έρευνα για της Έξυπνες Πόλεις
Η εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα τεχνολογίας IDC, στην ετήσιά της
αξιολόγηση των Ισπανικών πόλεων, κατατάσσει το Santander στην 3η θέση το 2011 και στη 2η το
2012. Το έργο απέσπασε επίσης το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος
το 2011. Ο διαγωνισμός αυτός επιβραβεύει την αριστεία στον τομέα της καινοτομίας μεταξύ έργων
και πρωτοβουλιών για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος.66

66

Smart Santander wins Future Internet Award: http://goo.gl/PgpwG (πρόσβαση στις 9/11/2012)

Κεφάλαιο 3 - Εφαρμογές ευφυών πόλεων σε πόλεις & συνοικίες

246

3.2.5. Τρίκαλα – Η πρώτη Ελληνική Ψηφιακή Πόλη
Γενικά
Τα Τρίκαλα ήταν η πρώτη ελληνική πόλη που ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για δημιουργία Ψηφιακής
Πόλης. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τη Δημοτική Αρχή της πόλης με την ίδρυση αρχικά του γραφείου
e-Trikala, το 2003, και στη συνέχεια της εταιρίας e-Trikala A.E 67 . Πρόκειται καθαρά για μια
πρωτοβουλία «από τα πάνω» προκειμένου να δημιουργηθεί ένας αριθμός υποδομών και υπηρεσιών
ΤΠΕ που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της πόλης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2004 ανακηρύχθηκε
από τον τότε Υπουργό Οικονομίας κ. Φώλια «Πρώτη Ψηφιακή πόλη της Ελλάδας» ενώ έχει αποσπάσει
διεθνή βραβεία και μεγάλη δημοσιότητα.

Εικόνα 3-54 – Η ιστοσελίδα του Δήμου Τρικάλων68

Η βασική ιδέα στην αρχή ήταν να προσφέρει ο Δήμος δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο και υπηρεσίες
προς τους πολίτες, σε μια εποχή που δεν υπήρχε άλλη πόλη στην Ελλάδα με τέτοια υποδομή. Τα
αναμενόμενα οφέλη από την εισαγωγή των νέων ΤΠΕ σε τοπικό επίπεδο ήταν η βελτίωση του εύρους,
της ταχύτητας και της ποιότητας των υπηρεσιών που οι πολίτες και οι επισκέπτες λαμβάνουν όταν
αλληλεπιδρούν με το δημόσιο τομέα. Αυτό αναμενόταν να δημιουργήσει ευκαιρίες για την τοπική
κοινωνία ώστε να γίνει πιο δημοκρατική και οι πολίτες να αποκτήσουν μια πιο ενεργό συμμετοχή στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ανάπτυξη των ΤΠΕ θα έδινε την ευκαιρία στους πολίτες να
εκφράσουν τις απόψεις τους, να συμμετέχουν στις δημόσιες υποθέσεις και να συμβάλουν στην
καθημερινή διαδικασία λήψης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι εταιρείες θα είχαν την
ευκαιρία να αυξήσουν τα κέρδη τους με την προσέλκυση νέων πελατών και μειώνοντας κόστη, όπως
67
68

e-trikala.gr: http://www.e-trikala.gr (πρόσβαση στις 7/11/2002)
Η ιστοσελίδα του Δήμου Τρικάλων: http://www.trikalacity.gr/ (πρόσβαση στις 7/11/2002)
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αυτό των τηλεπικοινωνιών και της διαφήμισης. Οι ευκαιρίες και τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη
από την ανάπτυξη των ΤΠΕ στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού είχαν επίσης μεγάλη
σημασία. Την ίδια στιγμή, οι δράσεις δημοσιότητας και η συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τη
βιομηχανία για την ανάπτυξη των εφαρμογών θα έδινε μια ώθηση στην περιοχή. Τέλος, ο Δήμος
Τρικκαίων θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στον τομέα της
χρήσης ΤΠΕ σε τοπικό επίπεδο, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς που θα
ενδιαφέρονταν για την ανάπτυξη παρόμοιων έργων σε άλλες πόλεις ή περιοχές.
Ο Δήμος σχημάτισε ομάδα εμπειρογνωμόνων ώστε να σχεδιάσει το έργο της Ψηφιακής Πόλης, να
ανακαλύψει πηγές χρηματοδότησης, να παρακολουθήσει την εφαρμογή του, και τέλος να
καταγράψει την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον, η ομάδα των εμπειρογνωμόνων
εξασφάλισε τη συμμετοχή εκπρόσωπών των κοινωνικών εταίρων και διαφορετικών ομάδων πολιτών
(φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι, άτομα κ.λπ.) στην καταγραφή των τοπικών αναγκών και στη
συμμετοχική σχεδίαση των στόχων της Ψηφιακής Πόλης. Η διαδικασία συμμετοχής είναι
επαναληπτική, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα
του έργου αλλά και να τα διαδώσουν στην τοπική κοινότητα.
Κινητήριος μοχλός της Ψηφιακής Πόλης των Τρικάλων είναι η δημοτική επιχείρηση e-Trikala Α.Ε. ενώ
η διαδικασία υλοποίησής της ακολούθησε τις παρακάτω φάσεις: 1) σχεδιασμός, 2) υλοποίηση και
επίβλεψη και 3) συντήρηση και περαιτέρω εξάπλωση.

Υποδομές, εφαρμογές και υπηρεσίες
Η Δημιουργία της Ψηφιακής πόλης στα Τρίκαλα έγινε εφικτή μέσα από την ανάληψη πρωτοβουλιών
και την εκτέλεση μιας σειράς έργων που δημιούργησαν υποδομές και υπηρεσίες. Η ανάπτυξη ενός
εκτεταμένου ευρυζωνικού ενσύρματου και ασύρματου δικτύου αποτελεί τη ραχοκοκαλιά αυτών των
πρωτοβουλιών. Η κεντρική ιδέα πίσω από την ανάπτυξη αυτού του δικτύου είναι να υποστηρίξει την
εγκατάσταση και λειτουργία ενός συνόλου βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες με σκοπό να
καλυφθούν οι διαφορετικές ανάγκες και τα ζητήματα σε τοπικό επίπεδο. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε
στην εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση των ΤΠΕ, ώστε να είναι όλοι οι πολίτες σε θέσει να
καρπωθούν τα οφέλη της ψηφιακής πόλης.
Τα πιο σημαντικά έργα της Ψηφιακής Πόλης των Τρικάλων παρουσιάζονται παρακάτω:

Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)
Στη δημιουργία και την περαιτέρω διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης συμβάλλει η δημιουργία του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) το οποίο
διασυνδέει όλα τα Δημόσια κτίρια και τις Υπηρεσίες του Δήμου. Το δίκτυο έχει μήκος 35 χιλιόμετρα
και συνδέει μέχρι στιγμής 40 κτίρια, συμβάλλοντας στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δημόσιών
και δημοτικών υπηρεσιών. Το συγκεκριμένο έργο έχει μακροπρόθεσμες δυνατότητες και πέραν του
ότι θα συμβάλλει στη φυσική διασύνδεση μεταξύ σημείων συναθροισμένης ζήτησης του Δημοσίου
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τομέα σε περιφερειακή βάση, θα παρέχει επίσης δυνατότητα ανάπτυξης επάλληλων δικτύων μεταξύ
ομάδων χρηστών και κίνητρα σε φορείς του ιδιωτικού τομέα να διασυνδεθούν.

Εικόνα 3-55 – Το ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών

Δωρεάν Ασύρματο Δίκτυο
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2005 με στόχο να:


Παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους πολίτες



Είναι ασφαλές, δεσμεύοντας τις ιστοσελίδες διακίνησης και ανταλλαγής παράνομου υλικού
που αφορά στο "κατέβασμα" τραγουδιών και ταινιών, καθώς και πορνογραφικού
περιεχομένου.

Έχει δημιουργηθεί ένα συνδυαστικό δίκτυο που αποτελείται από 34 κόμβους. 5 από αυτούς
τροφοδοτούνται από την οπτική ίνα (μεγαλύτερος όγκος δεδομένων με μεγαλύτερες ταχύτητες για
μεγαλύτερο αριθμό χρηστών) και 4 συνδέονται με την τεχνολογία μετάδοσης Wi-Max (πιλοτική
λειτουργία). Το δίκτυο χρησιμοποιείται από περίπου 10.000 κατοίκους και επισκέπτες.

Εικόνα 3-56 – Οι κόμβοι του ασύρματου δικτύου
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Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
Ένα έργο, με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών της πόλης των Τρικάλων, είναι το
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών. Με χρήση συστημάτων τηλεματικής και κινητής τηλεφωνίας είναι
εφικτή:
 Η πληροφόρηση σε στάσεις των μέσων μαζικής
μεταφοράς
 Η πληροφόρηση για θέσεις πάρκινγκ
 Η παρακολούθηση του Δημοτικού στόλου των
οχημάτων
 Η μελέτη των κυκλοφοριακών δεδομένων της
πόλης
 Η πληροφόρηση των πολιτών μέσω διαδικτύου
σε συνδυασμό με τα συστήματα G.I.S.

Εικόνα 3-57 – Πινακίδα ενημέρωσης χώρων
στάθμευσης

Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης mobiPARK
Το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) εστιάζει στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού
προβλήματος στο κέντρο της πόλης. Το ΣΕΣ επιτρέπει στον οδηγό να σταθμεύσει το όχημά του για
μέγιστο χρονικό διάστημα 2 ωρών. Έτσι, αποτρέπεται η ολοήμερη κατάληψη θέσεων στάθμευσης και
διευκολύνονται οι οδηγοί που θέλουν να κάνουν σύντομες επισκέψεις στο κέντρο της πόλης.
Επιπλέον, ο Δήμος αξιοποιώντας τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη στατιστική επεξεργασία
των στοιχείων στάθμευσης, μπορεί να προβεί σε βελτιωτικές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης.
Η εφαρμογή mobiPARK δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να εκμεταλλευτούν τη συσκευή του
κινητού τους τηλεφώνου και να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του ΣΕΣ επωφελούμενοι των
πλεονεκτημάτων που ακολουθούν:


Η χρέωση γίνεται ανά λεπτό στάθμευσης σε αντιδιαστολή με τη στάθμευση χωρίς κινητό
όπου η χρέωση γίνεται ανά ώρα.



Μειώνεται σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται για να αρχίσει η χρέωση της στάθμευσης. Δε
χρειάζεται να πηγαίνει ο οδηγός στα σημεία πώλησης (π.χ. περίπτερα) για να προμηθευτεί
Κάρτες Στάθμευσης και να επιστρέφει στη συνέχεια στο όχημά του. Διευκολύνονται ιδιαίτερα
τα άτομα με αναπηρία.



Παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες όπως: μηνύματα ενημέρωσης και προειδοποίησης για τον
εναπομείναντα χρόνο στάθμευσης, αναζήτηση ελεύθερης θέσης στάθμευσης, πληρωμή
προστίμων, αναλυτικός λογαριασμός.

Ολοκληρωμένο Δίκτυο Τηλεπρόνοιας
Το δίκτυο τηλεπρόνοιας χρησιμοποιεί τις υποδομές τηλεματικής, που λειτουργούν στο Δήμο
Τρικκαίων, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους,
ΑΜΕΑ, άτομα με χρόνιες παθήσεις κλπ.). Το έργο ξεκίνησε πιλοτικά προσφέροντας σταθερές
συσκευές βιολογικής τηλεμετρίας, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να καταγράφει τα
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βιολογικά σήματά του και εν συνεχεία αυτά να μεταφέρονται στο κέντρο τηλεπρόνοιας, μέσω της
τηλεφωνικής γραμμής όλο το 24ωρο. Στην επόμενη φάση δημιουργήθηκε ιστορικό των ηλικιωμένων
που φιλοξενούνται στα Κ.Α.Π.Η. της πόλης και αυτών που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι». Επίσης ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα το Γ.Ν. Τρικάλων ώστε να υπάρχει
παρακολούθηση από γιατρούς και άμεση αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών. Οι συμμετέχοντες
πλέον έχουν προμηθευτεί φορητές συσκευές - δηλαδή έξυπνα κινητά τηλέφωνα τρίτης γενιάς - τα
οποία σε συνδυασμό με μικρές και εύχρηστες συσκευές καταγραφής βιολογικών σημάτων
(πιεσόμετρο ή καρδιογράφος) χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της υγείας τους, μέσα από
σύστημα πληροφοριών που διαθέτει το κέντρο τηλεπρόνοιας.

Διάγραμμα 3-15 – Η λειτουργία του συστήματος τηλεπρόνοιας

e-dialogos
Ο e-dialogos 69 είναι ένα εγχείρημα ηλεκτρονικής δημοκρατίας που έχει σα στόχο να δώσει τη
δυνατότητα στους πολίτες και τους ιθύνοντες του Δήμου να συνεργαστούν για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση της πολιτικής του Δήμου. Περιλαμβάνει 3 εργαλεία που αλληλοσυμπληρώνονται:


Τις ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις



Τη συλλογή ηλεκτρονικών υπογραφών



Τις ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις

Υπηρεσία Παραπόνων Δημοσθeνης
Ο ΔΗΜΟΣΘeΝΗΣ είναι ένα σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών για την διαχείριση παραπόνων που
αφορούν τον Δήμο Τρικκαίων. Το εξειδικευμένο προσωπικό δέχεται τα αιτήματα των πολιτών μέσω
τηλεφωνικής κλήσης χωρίς χρέωση, μέσω e-mail ή απλά μέσω επίσκεψης στα γραφεία του
ΔΗΜΟΣΘeΝΗ. Μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας, οι αιτήσεις παραπόνων προωθούνται στις
αρμόδιες υπηρεσίες και εκτελούνται ανάλογα.

69

e-Trikala - e-dialogos: http://www.edialogos.gr/ (πρόσβαση στις 1/12/2012)
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Πολεοδομικό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS)
Το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών διαχειρίζεται το σύνολο των χωροταξικών και πολεοδομικών
πληροφοριών του Δήμου. Προσφέρει επίσης έναν αναλυτικό οδηγό της πόλης με τα σημεία
ενδιαφέροντος. Τα δεδομένα διαχείρισης του Δήμου Τρικκαίων είναι:


Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου



Περιοχές επεκτάσεων του σχεδίου



Πολεοδομικές ενότητες του Δήμου



Ζώνες Πολεοδομικών Μηχανισμών



Χρήσεις Γης ανά οικοδομικό τετράγωνο



Συντελεστές Δόμησης ανά οικοδομικό τετράγωνο



Αντικειμενικές αξίες ακινήτων



Σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου

Εικόνα 3-58 - Εφαρμογή γεωγραφικού συστήματος πληροφόρησης

Ξεναγός
Ο «xenagos70» είναι μία πλατφόρμα τουριστικών πληροφοριών σχετικά με την πόλη των Τρικάλων
καθώς και του Νομού. Περιλαμβάνει μουσεία, ιστορικά σημεία της πόλης, εκκλησίες, μοναστήρια,
αρχαιολογικά μέρη αλλά και ξενοδοχεία, εστιατόρια, εκδηλώσεις και άλλες πληροφορίες γενικού
ενδιαφέροντος. Η σημαντικότερη λειτουργία του έργου αφορά στην προμήθεια φορητών συσκευών
PDA σε επισκέπτες και χρήστες του έργου, συσκευές συνδεδεμένες στο Δημοτικό ασύρματο δίκτυο,
μέσω των οποίων λαμβάνονται όλες οι πληροφορίες. Ο μελλοντικός στόχος περιλαμβάνει την
τεχνολογία RFID, με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε φορά που ο επισκέπτης πλησιάζει ένα σημείο
ενδιαφέροντος, όλες οι σχετικές πληροφορίες να εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη του κινητού
τηλεφώνου ή αντίστοιχης φορητής συσκευής.

70

e-Trikala – xenagos: http://xenagos.trikalacity.gr (πρόσβαση στις 8/11/2012)
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Εικόνα 3-59 – Ξεναγός: Αρχική Οθόνη

Τουριστικές υπηρεσίες

Εικόνα 3-61 – Πύλη τουρισμού Δήμου Τρικκαίων71

71

Πύλη τουρισμού Δήμου Τρικκαίων: http://www.trikala-tourism.gr (πρόσβαση στις 8/11/2012)
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Η πύλη τουρισμού του Δήμου Τρικκαίων περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες, προτάσεις, στοιχεία,
καιρικές προγνώσεις καθώς επίσης και πληροφοριακούς χάρτες στους επισκέπτες της πόλης. Οι
επιπλέον πολιτιστικές πληροφορίες, τα ιστορικά στοιχεία και οι προτάσεις για διάφορες
δραστηριότητες και εκδρομές εντός και εκτός της πόλης, κεντρίζουν το ενδιαφέρον για εξερεύνηση
ολόκληρου του Νομού. Η δυνατότητα on-line κρατήσεων σε ξενοδοχεία διευκολύνει ιδιαίτερα τους
ενδιαφερόμενους, ενώ το επόμενο βήμα, σε ότι αφορά την εξέλιξη το έργου, είναι η προώθηση των
εμπορικών καταστημάτων και η λειτουργία του e-marketplace.

Αρχιτεκτονική του συστήματος
Η Ψηφιακή Πόλη των Τρικάλων ακολουθεί μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική τεσσάρων επιπέδων72:

Διάγραμμα 3-16 – Η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική της Ψηφιακής Πόλης των Τρικάλων

1. Το επίπεδο υποδομών (Infrastructure Layer) περιλαμβάνει τις κύριες υποδομές ΤΠΕ, οι οποίες
είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της ψηφιακής πόλης. Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν τα
ευρυζωνικά δίκτυα (ένα μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών (MAN) και ένα ασύρματο δίκτυο WiFi), τους δημόσιους διακομιστές (servers) και τα σημεία πρόσβασης (ευφυείς στάσεις
λεωφορείων, info-kiosks, γραφεία εξυπηρέτησης, wireless hotspots σε δημόσια κτίρια, ένα τοπικό
δίκτυο για χρήση από το κοινό που βρίσκεται στην Δημοτική Βιβλιοθήκη και κέντρα τηλεεργαζομένων) που φιλοξενούν τις εφαρμογές και προσφέρουν ψηφιακές υπηρεσίες.
2. Το επίπεδο των υπηρεσιών (Service Layer) περιλαμβάνει τις πάσης φύσεως ψηφιακές
υπηρεσίες,

όπως

υπηρεσίες

διακυβέρνησης,

ηλεκτρονικού

εμπορίου,

τηλεπρόνοιας,

τηλεεκπαίδευσης, κλπ.
3. Το επίπεδο των πληροφοριών (Information Layer) περιλαμβάνει τις πληροφορίες που
διακινούνται στην ψηφιακή πόλη. Εκτός από τις απαιτούμενες βάσεις δεδομένων για την
αποθήκευση των πληροφοριών, περιλαμβάνει και τους απαραίτητους μηχανισμούς που
72

Anthopoulos L., Tsoukalas I. 2005. The implementation model of a Digital City The implementation model of a
Digital City. The case study of the Digital City of Trikala, Greece: e-Trikala. Journal of E-Government. 01/2005;
2(2).
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εξασφαλίζουν την ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων σε όλα τα επίπεδα (παραγωγή,
αποθήκευση, ανταλλαγή και προσπέλαση) και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των
δημιουργών της πληροφορίας. Επιπλέον, αντιμετωπίζει τα θέματα της διαλειτουργικότητας και
της επικοινωνίας με συστήματα που ήδη λειτουργούν στην πόλη.
4. Το επίπεδο των τελικών χρηστών περιλαμβάνει τόσο τους χρήστες των ψηφιακών υπηρεσιών
όσο και τους διαχειριστές από την πλευρά του Δήμου. Καθώς μια κρίσιμη μάζα τελικών χρηστών
είναι απαραίτητη για την επιτυχία του εγχειρήματος της δημιουργίας της ψηφιακής πόλης
απαιτούνται ειδικές δράσεις για την προσέλκυση χρηστών. Ο Δήμος Τρικκαίων υλοποίησε ειδικά
προγράμματα εκμάθησης ΤΠΕ για τους κατοίκους, όπως επίσης και δράσεις δημοσιότητας. Η
παροχή δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο ήταν ένα επιπλέον κίνητρο για την
προσέλκυση χρηστών στις υπηρεσίες της ψηφιακής πόλης.

Συμπεράσματα
Η Ψηφιακή Πόλη των Τρικάλων αποτέλεσε ένα καλό παράδειγμα για τις άλλες ελληνικές πόλεις με
αποτέλεσμα να ξεκινήσουν παρόμοιες προσπάθειες σε όλη την Ελλάδα. Με πρωτοβουλία μάλιστα
του Δήμου Τρικκαίων και τη συμμετοχή 11 Δήμων, ιδρύθηκε το 2009 η εταιρία «CitiesNet - Ψηφιακές
Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ73», με σκοπό την εκτέλεση έργων δημιουργίας Ψηφιακών Πόλεων στους
συμμετέχοντες Δήμους και την παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άλλους Δήμους που
θέλουν να ξεκινήσουν παρόμοιες πρωτοβουλίες. Η Ψηφιακή Πόλη των Τρικάλων απέσπασε διεθνή
και εθνικά βραβεία αλλά και μεγάλη δημοσιότητα. Ανακηρύχθηκε ως η πρώτη Ελληνική Ψηφιακή
Πόλη, η μεγαλύτερη δε διάκριση ήρθε από τον οργανισμό «Intelligent Community Forum», ο οποίος
συμπεριέλαβε την πόλη των Τρικάλων στις 21 πιο έξυπνες πόλεις παγκοσμίως για τρία συνεχόμενα
έτη 2009, 2010, 201174.
Η πρωτοβουλία χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους αλλά δεν κατάφερε να
προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις όπως οι άλλες περιπτώσεις ψηφιακών πόλεων που αναφέρθηκαν
παραπάνω. Έτσι μετά από 10 χρόνια το εγχείρημα μοιάζει να έχει χάσει τη δυναμική του. Σε αυτό
συντέλεσαν κυρίως οι παρακάτω λόγοι:


Η οικονομική κρίση εξαιτίας της οποίας περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι πόροι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για έργα ΤΠΕ.



Η στενή σύνδεση του έργου με τη Δημοτική Αρχή με αποτέλεσμα η αλλαγή στην ηγεσία του
Δήμου να δράσει ανασταλτικά.



Η απουσία συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα, η οποία θα εξασφάλιζε επιπλέον
χρηματοδότηση.



73
74

Η άνιση κατανομή υπέρ των υποδομών, με αποτέλεσμα αφενός μεν αυτές να
υπολειτουργούν από την έλλειψη αντίστοιχων υπηρεσιών, αφετέρου δε να υπάρχει μεγάλο
κόστος συντήρησης.

CitiesNet – Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ: http://www.citiesnet.gr (πρόσβαση στις 8/11/2012)
Intelligent Community Forum – The Smart21 Communities http://goo.gl/WN4yI (πρόσβαση στις 8/11/2012)
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3.2.6. Θεσσαλονίκη – Ψηφιακή Θεσσαλονίκη
Γενικά
Η Θεσσαλονίκη, η δεύτερη σε μέγεθος ελληνική πόλη, στην 23 αιώνων ιστορία της έχει περάσει από
μια σειρά μετασχηματισμούς και πολιτισμικές αλλαγές (Ελληνιστική στην ίδρυσή της, και στη
συνέχεια Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, Βενετσιάνικη, Οθωμανική, και τελικά πάλι Ελληνική), οι οποίες έχουν
αφήσει το στίγμα τους σε αυτήν.
Κατά τη δεκαετία του 1990 η στροφή της πόλης στην ανάπτυξη που καθοδηγείται από την καινοτομία
έγινε εμφανής. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων έντασης γνώσης και νέων τεχνολογικών συνοικιών ήταν
το κύριο μέλημα της πόλης, καθώς έγινε κατανοητό ότι η γνώση και η καινοτομία παρέχουν
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα εξισορροπώντας την αποβιομηχάνιση. Η θέση της Θεσσαλονίκης ως η
δεύτερη πιο σημαντική πόλη της μάθησης και της καινοτομίας στη χώρα οφείλεται κυρίως στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη δημόσια έρευνα, καθώς και τις υπηρεσίες έντασης γνώσης. Τα στοιχεία
σχετικά με την καινοτομία το 2009 επιβεβαιώνουν ότι οι δυνάμεις της καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη
είναι το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της δημόσιας Ε&Α
δραστηριότητας.
Στην πραγματικότητα, η οικονομία της γνώσης στη Θεσσαλονίκη αναπτύσσεται μέσω δύο
παράλληλων διαδικασιών: αφενός μεν με τη δημιουργία νέων τεχνολογικών συνοικιών, όπως το
Τεχνολογικό Πάρκο, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το επιχειρηματικό πάρκο
ΤΠΕ της Τεχνόπολης, τις θερμοκοιτίδες Θέρμη και i4G και την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, και αφ
'ετέρου δε με την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και web-based υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις, την
κυβέρνηση και τους πολίτες και τη που δημιουργούν μια νέα οικονομία γύρω από τον τομέα των ΤΠΕ.
Αυτές οι δύο διαδικασίες δεν συντονίζονται από κάποιο φορέα, η πρώτη υποστηρίζεται από τη
δημόσια πολιτική για την Έρευνα και Τεχνολογία, ενώ η δεύτερη προχωρεί χάρη σε ιδιωτικές
επενδύσεις που γίνονται από τις μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τους παρόχους υπηρεσιών
Διαδικτύου (ISPs), καθώς και επιχειρήσεις ΤΠΕ.
Ο όρος «Ψηφιακή Θεσσαλονίκη75» χρησιμοποιείται λοιπόν για να χαρακτηρίσει τη δημιουργία ενός
μεγάλου αριθμού ψηφιακών χώρων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα κύρια συστατικά αυτής της νέας
χωρικότητας είναι διάφοροι τύποι των ευρυζωνικών δικτύων επικοινωνίας, αισθητήρες και
ενσωματωμένα συστήματα, web-based εφαρμογές, εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, και ψηφιακές
υπηρεσίες που τρέχουν μέσω αυτών των δικτύων.
Η Ψηφιακή Θεσσαλονίκη δεν είναι το αποτέλεσμα μιας πρωτοβουλίας ή στρατηγικής όπως οι
προηγούμενες περιπτώσεις που αναλύθηκαν. Προήλθε από την ανάπτυξη υποδομών, εφαρμογών και

75

Komninos, N., and Tsarchopoulos, P. (2012) “Towards Intelligent Thessaloniki: from an agglomeration of apps
to smart districts”, Journal of Knowledge Economy. February 2012. Springer
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υπηρεσιών από διάφορους οργανισμούς, εταιρίες και ενώσεις πολιτών, μέσω μιας από τα κάτω
προσέγγισης, χωρίς να υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο για την Ψηφιακή Θεσσαλονίκη.

Υποδομές, εφαρμογές και υπηρεσίες
Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότερες υποδομές ΤΠΕ, καθώς και οι εφαρμογές και οι
υπηρεσίες που μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν την Ψηφιακή Θεσσαλονίκη.

Ευρυζωνικότητα
Η ευρυζωνικότητα στην πόλη παρέχεται κυρίως από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών της χώρας μέσω
συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Οι τυπικές ταχύτητες για download/upload στις
συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας ADSL είναι 2048/256, 4096/256, 8192/384 Κbit/s και 24/1 Mbit/s.

Εικόνα 3-62 - Χάρτης κάλυψης ADSL και μέγιστες ταχύτητες σύνδεσης (Πηγή ΕΕΤΤ76)

Επιπλέον συνδεσιμότητα προσφέρεται από την ΕΔΕΤ 77 μέσω ενός δικτύου οπτικών ινών που
διασυνδέει τα πανεπιστήμια, τα τεχνολογικά και ερευνητικά ινστιτούτα της πόλης σε ένα εθνικό
δίκτυο ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης στο
δίκτυο της ΕΔΕΤ συνδέονται: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Κέντρο
Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής .

76
77

ΕΕΤΤ - Ευρυζωνικός Χάρτης Ελλάδας - Θεσσαλονίκη: http://goo.gl/pzQoV (πρόσβαση στις 3/10/2011)
Greek Research & Technology Network: http://www.grnet.gr (πρόσβαση στις 3/10/2011)
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Στις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας οι ταχύτητες φτάνουν τα 24 Mbit/s download και 5,72 Mbit/s
upload για δίκτυα HSDPA και τα 42 Mbit/s download και 11,5 Mbit/s upload για δίκτυα HSPA+. Η πολύ
καλή κάλυψη της πόλης από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας σε συνδυασμό με τις προωθητικές τους
ενέργειες είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των χρηστών του
διαδικτύου στην πόλη.

Εικόνα 3-63 – Κάλυψη δικτύων κινητής τηλεφωνίας78

Ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση προσφέρεται δωρεάν από πολλούς δημόσιους οργανισμούς σε
διάφορές συνοικίες της πόλης. Οι τοπικές αρχές, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η Διεθνής Έκθεση,
το λιμάνι, και άλλοι δημόσιοι ή ημι-δημόσιοι οργανισμοί έχουν δημιουργήσει ασύρματα δίκτυα WiFi στους χώρους τους. Επιπλέον, πρωτοβουλίες πολιτών που λειτουργούν σε κοινοτική/συνεργατική
βάση προσφέρουν επίσης δωρεάν ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση, όπως το Ασύρματο Δίκτυο
Θεσσαλονίκης (Salonica Wireless Network ) 79 και το Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Θεσσαλονίκης
(Τhe Wireless Metropolitan Network of Thessaloniki)80. Οι πρωτοβουλίες αυτές προσπαθούν με τη
χρήση ασύρματης φθηνής τεχνολογίας να άρουν τα των εμποδίων που οι ορθώνουν οι εταιρείες
τηλεπικοινωνιών στη δημιουργία ενός πραγματικά φθηνού μητροπολιτικού δικτύου. Χρησιμοποιούν
λύσεις δρομολόγησης ανοιχτού κώδικα σε συνδυασμό με κεραίες που τοποθετούνται από εθελοντές
στις ταράτσες και τα παράθυρα των σπιτιών τους ώστε να δημιουργήσουν ένα ανοιχτό, ασύρματο,
μητροπολιτικό δίκτυο στη Θεσσαλονίκη.

78

OpenSignal - Crowd-sourced Cellular Coverage Maps for the world: http://opensignal.com (πρόσβαση στις
4/10/2012)
79
Ασύρματο Δίκτυο Θεσσαλονίκης: http://www.swn.gr (πρόσβαση στις 4/12/2011)
80
Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Θεσσαλονίκης: http://www.twmn.net (πρόσβαση στις 4/12/2012)
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Εικόνα 3-64 – Σημεία ασύρματης πρόσβασης στα πλαίσια των εθελοντικών πρωτοβουλιών 81

Εφαρμογές και ψηφιακές υπηρεσίες
Προκειμένου να εντοπιστούν οι ψηφιακές εφαρμογές που σχετίζονται με τη Θεσσαλονίκη
διενεργήθηκε μια έρευνα ώστε να αποτυπωθούν τα βασικά συστατικά και χαρακτηριστικά της
Θεσσαλονίκης που συναντάται στο διαδίκτυο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια: 1)
ορισμός των διαδικτυακών εφαρμογών που αφορούν την πόλη, 2) αναγνώριση και την καταγραφή
των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρονται και 3) συνεντεύξεις με επιλεγμένους παρόχους
ψηφιακών υπηρεσιών.
Στην πρώτη φάση, οι κατηγορίες των εφαρμογών επιλέχτηκαν με βάση τη συμβολή τους στη συνολική
ψηφιακή εικόνα της Θεσσαλονίκης, σε αντίθεση με εκείνες που αφορούν επιμέρους συστατικά της
πόλης:
1. Αναπαράσταση της πόλης: εφαρμογές που αφορούν την ψηφιακή αναπαράσταση ή τον
οδηγό της πόλης.
2. Υπηρεσίες της πόλης: Εφαρμογές για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, σχετικών με
τη διοίκηση, την κοινωνική μέριμνα, την κοινότητα, την ασφάλεια, και το περιβάλλον, από τις
τοπικές αρχές.
3. Συσσωμάτωση από τους πολίτες: Εφαρμογές που βασίζονται στη συνεργασία και τη
συλλογική ευφυΐα των πολιτών (π.χ. αναφορά των περιστατικών, συσσωμάτωση
περιεχομένου).
4. Υπηρεσίες με βάση τη θέση: Εφαρμογές για την παροχή των υπηρεσιών που βασίζονται στη
χωρική εγγύτητα (π.χ. τοπικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες προϊόντων και
υπηρεσιών).

81

Σύνδεσμος Ασυρμάτων Δικτύων: http://www.wna.gr/wind/?page=nodes (πρόσβαση στις 4/10/2012)

Κεφάλαιο 3 - Εφαρμογές ευφυών πόλεων σε πόλεις & συνοικίες

259

5. Κλάδοι της πόλης: Εφαρμογές που αφορούν έναν ολόκληρο κλάδο της οικονομικής
δραστηριότητας μέσα στην πόλη (όλα τα ξενοδοχεία της πόλης, την ψυχαγωγία στην πόλη,
κ.λπ.).
6. Συνοικίες της πόλης: Εφαρμογές που αφορούν τη λειτουργία ή τη διαχείριση μιας περιοχής
της πόλης (πανεπιστημιούπολη, κέντρο πόλης, επιχειρηματικό κέντρο, περιοχή τεχνολογίας,
κ.λπ.).
7. Υποδομές της πόλης: Εφαρμογές που αφορούν τη χρήση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των
υποδομών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας της πόλης (μεταφορές, ενέργεια, νερό,
ευρυζωνικές επικοινωνίες).
8. Διαχείριση της πόλης: Εφαρμογές για τη διαχείριση και τον έλεγχο της ανάπτυξης της πόλης
(π.χ. πολεοδομία, διαβούλευση, λήψη αποφάσεων).
Στη δεύτερη φάση της έρευνας εντοπίστηκαν εφαρμογές web στη Θεσσαλονίκη που ανήκουν στις
παραπάνω κατηγορίες. Περισσότερες από 100 εφαρμογές και on-line υπηρεσίες εντοπίστηκαν, οι
χαρακτηριστικότερες δε παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 3-8).
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Thessaloniki Street View

http://www.kapou.gr/

Thessaloniki 3600 – Εικονική Περιήγηση

http://www.thessaloniki360.com/map/

Οδηγός Πόλης

http://www.cityportal.gr/

Οδηγός Πόλης

http://www.e-leoforos.gr/

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
HELEXPO

http://www.helexpo.gr/

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης

http://www.thpa.gr/

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης

http://www.etvavipe.gr/(6019544444953489)/ecPage.a
sp?id=133&nt=18&lang=1

Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης

http://www.thestep.gr/

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας
(ΣΕΠΒΕ) - Market intelligence

http://www.urenio.org/bi/

Εστιατόρια

http://www.tavernoxoros.gr/

Ξενοδοχεία

http://www.booking.com/city/gr/thessaloniki/

Εκπτώσεις – Προσφορές (Groupon)

http://www.groupon.gr/deals/thessaloniki/

Εκπτώσεις – Προσφορές (Golden Deals)

http://www.goldendeals.gr/deals/thessaloniki/current

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ
On-line υπηρεσίες

http://www.rc.auth.gr/
http://researchvalue.net/

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης – On-line υπηρεσίες

http://web.itc.auth.gr/
http://noc.auth.gr/services/

Κεφάλαιο 3 - Εφαρμογές ευφυών πόλεων σε πόλεις & συνοικίες

260

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πληροφόρηση και on-line υπηρεσίες

http://www.uom.gr/

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - On-line υπηρεσίες

http://www.teithe.gr/modules/content/index.php?id=4

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. – Πύλη
ερευνητικών δραστηριοτήτων

http://rp.web.auth.gr/

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Πύλη
επιχειρηματικότητας

http://www.ihu.edu.gr/gateway/

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών
& Μουσείο Τεχνολογίας

http://www.noesis.edu.gr/

Εκδηλώσεις

http://www.saloniki.org/

Ιστολόγια (blogs)

http://www.thessalonikiblogs.gr/

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής
Κινητικότητας

http://www.mobithess.gr

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης - On-line υπηρεσίες

http://www.oasth.gr/

Σύστημα Πληροφόρησης Ανατολικής
Περιφερειακής Οδού

http://rrits.damt.gov.gr/

Δήμος Καλαμαριάς - Κέντρο
Εξυπηρέτησης Μετακινούμενων

http://www.kemdkalamarias.gr/

Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορίων Μακεδονία

http://www.ktelmakedonia.gr/

Διεθνές Αεροδρόμιο Μακεδονία

http://www.thessalonikiairport.com/

Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων

http://www.easybike.gr/

Ραδιοταξί Λευκός Πύργος

http://www.radiotaxi.gr/

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης

http://www.eyath.gr

Μετεωρολογική πρόγνωση

http://www.meteo.gr/cf.asp?city_id=1

Ανακύκλωση

http://www.anakyklosi.gr

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΣΥΖΕΥΞΙΣ: Υπηρεσίες Τηλεματικής

http://www.syzefxis.gov.gr/node/51

Δήμος Θεσσαλονίκης

http://www.thessaloniki.gr

Χαρτογραφική Πύλη Δήμου
Θεσσαλονίκης

http://gis.thessaloniki.gr

Δήμος Θέρμης

http://www.dimosthermis.gr/

Δήμος Καλαμαριάς – Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

http://www.kalamaria.gr/index.php?option=com_ots&t
ask=DDPIndex&path=system

Πίνακας 3-8 – Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα εφαρμογών web και ψηφιακών υπηρεσιών
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Οι ψηφιακές υπηρεσίες που είναι περισσότερο γνωστές στους πολίτες είναι εκείνες που σχετίζονται
με διοικητικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τις δημόσιες αρχές, με την κινητικότητα και τις
μεταφορές, καθώς και οι υπηρεσίες τοπικού ηλεκτρονικού εμπορίου, εμπορικές διαφημίσεις και
υπηρεσίες μάρκετινγκ. Οι πιο τεχνολογικά προηγμένες και καλύτερα ενσωματωμένες στο φυσικό
χώρο της Θεσσαλονίκης είναι εκείνες που σχετίζονται με την κινητικότητα (δημόσιες συγκοινωνίες,
διαχείριση του στόλου, σχεδιασμός διαδρομής, έξυπνη παρακολούθηση κυκλοφορίας). Παρακάτω
περιγράφονται αναλυτικότερα τέσσερεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις εφαρμογών/υπηρεσιών.
Εφαρμογές τηλεματικής του Ο.Α.Σ.Θ.
Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου και μέσω των 79+4 των Κ.Τ.Ε.Λ λεωφορειακών γραμμών μετακινεί ετησίως 167.000.000
περίπου επιβάτες. Ο Ο.Α.Σ.Θ. έχει εγκαταστήσει σύστημα τηλεματικής για τον εντοπισμό των
λεωφορείων και την διαχείριση της κυκλοφορίας αυτών, όπως και για την πληροφόρηση των
επιβατών δια της οπτικής και ηχητικής αναγγελίας των στάσεων εντός όλων των λεωφορείων και σε
200 τηλεματικές έξυπνες στάσεις δια της αναγγελίας της ώρας διέλευσης των διερχόμενων
λεωφορείων. Το σύστημα τηλεματικής περιλαμβάνει:


Εγκατάσταση και λειτουργία οπτικής και ηχητικής αναγγελία των στάσεων εντός όλων των
λεωφορείων. Σε κάθε λεωφορείο όταν απομακρύνεται κατά 20 περίπου μέτρα από μία
στάση, αναγράφεται στην Τηλεματική Έξυπνη Πινακίδα Λεωφορείων (Τ.Ε.Π.Λ.) στην ελληνική
και λατινική γραφή η επόμενη στάση. Καθώς το λεωφορείο πλησιάζει στην επόμενη στάση
ακολουθεί και η ηχητική αναγγελία. Επιπρόσθετα δια των Τ.Ε.Π.Λ. προβάλλονται περιοδικά
χρηστικά κοινωνικά ή άλλα μηνύματα.



Εγκατάσταση και λειτουργία 200 Τηλεματικών Έξυπνων Στάσεων (Τ.Ε.Σ.) στις υφιστάμενες
στάσεις λεωφορείων και παρουσιάζουν στους επιβάτες τα παρακάτω μηνύματα μέσω της
ηλεκτρονικής οθόνης:



o

Ο αριθμός του λεωφορείου της επομένης άφιξης

o

Ο χρόνος που απομένει μέχρι την άφιξη του επομένου λεωφορείου.

Ανάπτυξη και λειτουργία μέσω της ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ. των εφαρμογών: 1) «Αναζήτηση
της βέλτιστης διαδρομής» (http://oasth.gr/tools/bestroute.php) δια της οποίας παρέχεται
πλήρης περιγραφή της βέλτιστης διαδρομής «ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΩ ΠΟΥ», με ακριβείς πληροφορίες
για το ή τα λεωφορεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν αλλά και για την ακριβή απόσταση
κάθε μετακίνησης προς τον προορισμό, 2) «Αφίξεις λεωφορειακής γραμμής σε στάση»
(http://oasth.gr/tools/busTimes.php) δια της οποίας παρέχεται πληροφόρηση για των ακριβή
χρόνο άφιξης του λεωφορείου στις στάσεις της γραμμής και 3) «Θέσεις λεωφορείων»(
http://oasth.gr/tools/lineVehs.php) η οποία εμφανίζει στο χάρτη της πόλης τις στάσεις
παρέχοντας πληροφόρηση για τα λεωφορεία που διέρχονται από κάθε στάση

Το σύστημα τηλεματικής και διαχείρισης στόλου οχημάτων στηρίζεται στην λήψη του σήματος GPS
(σε κάθε όχημα), στην εξαγωγή γεωγραφικής θέσης, ακριβή χρόνου, ταχύτητας και υψομέτρου και
αποστολή αυτών στο κέντρο μέσω διαύλου ασύρματης επικοινωνίας (στην περίπτωση του ΟΑΣΘ
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μέσω δικτύου GSM πρωτόκολλο GPRS). Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται καταγράφονται στη βάση
δεδομένων.
Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης
Το Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης82
είναι μια πλατφόρμα υπηρεσιών μετακίνησης που στόχο έχει να παρέχει υπηρεσίες βέλτιστης
μετακίνησης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα αστικής κινητικότητας
και προστασίας του περιβάλλοντος. Το σύστημα αυτό αποτελεί μία ενοποιημένη προσπάθεια των
βασικών φορέων της πόλης που ασχολούνται με την αστική κινητικότητα, την κυκλοφορία και το
περιβάλλον και συγκεκριμένα των: 1) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2)Ινστιτούτο Βιώσιμης
Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), 3) Δήμος Θεσσαλονίκης και 4) Συμβούλιο Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο και το Νορβηγικό Ινστιτούτο
Μεταφορών ΤΟΙ (Εικόνα 3-65).

Εικόνα 3-65 – Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας

Στόχος του είναι μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχει, αφενός να βοηθήσει τον πολίτη να μετακινηθεί
ευκολότερα αποφεύγοντας τις συμφορημένες κυκλοφοριακά περιοχές, αφετέρου να διαμορφώσει
περιβαλλοντική συνείδηση και να ενισχύσει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) αλλά και
εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης (ποδήλατο, πεζή). Συγχρόνως, μέσω της αναβαθμισμένης
διαχείρισης της κυκλοφορίας στην κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης, το σύστημα έχει στόχο τη
μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κυκλοφορία των οχημάτων. Η άμεση
εμπλοκή του πολίτη στο σχεδιασμό της μετακίνησής του, του δίνει το δικαίωμα αλλά και την
δυνατότητα να συμβάλει ενεργά στην αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος της πόλης.
Τέλος, μέσα από ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης αστικής κινητικότητας, το σύστημα παρέχει τη
δυνατότητα διαμόρφωσης μιας νέας κουλτούρας μετακίνησης στην πόλη.
Το ευφυές σύστημα διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους κέντρα υπηρεσιών τα οποία δρουν
συμπληρωματικά και παράλληλα. Το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας και το Κέντρο Ελέγχου της

82

Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης: http://www.mobithess.gr (πρόσβαση
στις 4/10/2012)
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Κυκλοφορίας. Το έργο περιελάμβανε τόσο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποδομής για τα δύο αυτά
συστήματα όσο και την ανάπτυξη των απαραίτητων διεπαφών με υφιστάμενα συστήματα και
υποδομές. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες είναι:
Υπηρεσίες Εύρεσης Βέλτιστης Διαδρομής (Εικόνα 3-66)


Δρομολόγηση με αυτοκίνητο: Παροχή εναλλακτικών λύσεων δρομολόγησης για μετακίνηση
με ιδιωτικό μέσο μεταφοράς με βάση το μικρότερο χρόνο διαδρομής (Εικόνα 3-68) ή τη
μικρότερη απόσταση. Η εκτίμηση του χρόνου διαδρομής γίνεται με βάση τις πραγματικές
κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στο δίκτυο της πόλης.



Περιβαλλοντικά φιλική δρομολόγηση: Ανάδειξη της διαδρομής με τη χαμηλότερη έκθεση
του μετακινούμενου σε ρύπους χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του αλλά και της
οικονομικότερης διαδρομής, η οποία στηρίζεται στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης
καυσίμου (Εικόνα 3-67).



Μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Παροχή βέλτιστης λύσης μετακίνησης με τα
ΜΜΜ της πόλης.



Συνδυασμένη Μετακίνηση: Παροχή βέλτιστης λύσης μετακίνησης με συνδυασμό οχήματος
ιδιωτικής χρήσης και ΜΜΜ. Η υπηρεσία αφορά μετακινήσεις με αφετηρία περιοχές εκτός
πολεοδομικού συγκροτήματος και προορισμό κεντρικές περιοχές της πόλης. Οι λύσεις
αφορούν σε μετακίνηση με αυτοκίνητο μέχρι κάποιο τερματικό σταθμό λεωφορείων όπου
υπάρχει χώρος για στάθμευση και συνέχιση σε επιβαρυμένες κυκλοφοριακά περιοχές με
χρήση ΜΜΜ.



Πεζή Μετακίνηση: Ανάδειξη της μικρότερης σε μήκος ασφαλούς για πεζή μετακίνηση
διαδρομής.

Εικόνα 3-66 – Επιλογή σημείων για την εύρεση βέλτιστης διαδρομής

Κεφάλαιο 3 - Εφαρμογές ευφυών πόλεων σε πόλεις & συνοικίες

264

Εικόνα 3-67 – Περιβαλλοντικά φιλική δρομολόγηση

Εικόνα 3-68 – Δρομολόγηση με βάση το χρόνο

Υπηρεσίες Πληροφόρησης Μετακινούμενου


Κυκλοφοριακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο: Παροχή πληροφοριών για τις πραγματικές
συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο αλλά και πρόβλεψη κυκλοφοριακών συνθηκών
για το υπόλοιπο κάθε ημέρας (Εικόνα 3-69).



Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Παροχή πληροφοριών για διαδρομές και προγράμματα
λεωφορειακών γραμμών και για τις στάσεις των ΜΜΜ.



Περιβαλλοντική επιβάρυνση: Παροχή πληροφοριών για την ατμοσφαιρική ρύπανση (όπως
αυτή καταγράφεται με χρήση μετρητών) (Εικόνα 3-70) και την περιβαλλοντική επιβάρυνση
λόγω της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο (Εικόνα 3-71).



Σημεία Ενδιαφέροντος: Παροχή πληροφοριών για σημεία που αφορούν τόσο στον τουρισμό
όσο και στην καθημερινότητα της πόλης (αξιοθέατα, υπηρεσίες, αθλητικές εγκαταστάσεις
κ.α.).
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Τέλος, από το Κέντρο παρέχεται ενημέρωση που αφορά στην γνωριμία με την έννοια της Βιώσιμης
Κινητικότητας και στην προώθηση της χρήσης των φιλικότερων προς το περιβάλλον τρόπων
μετακίνησης.
Χαρτογραφική Πύλη Δήμου Θεσσαλονίκης
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανέπτυξε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών το οποίο παρέχει τόσο
μέσω του web (Εικόνα 3-72) όσο και μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα iOS και Android (Εικόνα
3-73) ένα πλήθος χαρτογραφικών πληροφοριών μια την πόλη83. Το σύστημα παρέχει τις παρακάτω
υπηρεσίες:


Εντοπισμός Διεύθυνσης: Πληκτρολογώντας ο χρήστης τα αρχικά γράμματα της οδού, το
σύστημα εμφανίζει τις οδούς εκείνες που αρχίζουν από αυτά τα γράμματα, οπότε μπορεί να
διαλέξει, από την λίστα που εμφανίζεται, τον δρόμο που θέλει.



Πλοήγηση: Η πλοήγηση έχει σκοπό να οδηγήσει τον χρήστη, μέσω της πιο σύντομης
διαδρομής, από ένα σημείο (αφετηρία) προς ένα άλλο (προορισμός), πάντα μέσα στην
περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης.



Σημεία Ενδιαφέροντος: Στα σημεία ενδιαφέροντος έχει κατηγοριοποιηθεί ένας μεγάλος
αριθμός από πληροφορία χρήσιμη για τους δημότες και επισκέπτες του Δ.Θ. Στην εφαρμογή
αυτή επίσης, μπορεί ο Μηχανικός-χρήστης, που ενδιαφέρεται να βρει τα πολυγωνομετρικά
σημεία της περιοχής όπου πρόκειται να μετρήσει, να επιλέξει την κατηγορία των
«Γεωδαιτικών Σημείων Αναφοράς» και σε συνεργασία με την εφαρμογή του «Εντοπισμού
Διεύθυνσης» να πάρει από το σύστημα τις συντεταγμένες των ¨στάσεων¨ που τον
ενδιαφέρουν ή που έχει εντοπίσει στο πεδίο. Αντίστοιχα, μπορεί η παραπάνω διαδικασία να
γίνει και για τις Υψομετρικές αφετηρίες και τα Τριγωνομετρικά.



Πράξεις Εφαρμογής: Στην διαδικασία των Πράξεων Εφαρμογής, ο χρήστης μπορεί να
εντοπίσει τις τελικές ιδιοκτησίες (οικόπεδα – οικοδομικά τετράγωνα ) των τριών (3) Πράξεων
Εφαρμογής που έχουν κυρωθεί στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο εντοπισμός αυτός γίνεται με
τρεις τρόπους :



o

Γνωρίζοντας τον αριθμό της αρχικής ιδιοκτησίας,

o

Γνωρίζοντας το όνομα του τελικού ιδιοκτήτη, και τέλος

o

Γνωρίζοντας τον αριθμό του τελικού Οικοδομικού Τετραγώνου.

Γεωδαιτικά Σημεία: Υποστηρίζεται η εύρεση Τριγωνομετρικών, Πολυγωνομετρικών σημείων
και Υψομετρικών Αφετηριών.



Ρυμοτομικά Διατάγματα - Πράξεις Τακτοποίησης - Χρήσεις Γης & Όροι Δόμησης: Οι
παραπάνω τρεις εφαρμογές δίνουν στον χρήστη κάποια πιο τεχνικά στοιχεία που έχουν σχέση
με τα Ρυμοτομικά Διατάγματα, τις Πράξεις Τακτοποίησης και τις Χρήσεις Γης & τους Όρους
δόμησης.



Αιτήσεις: Μέσω της λειτουργίας αυτής, ο χρήστης μπορεί να ‘κατεβάσει’ στον υπολογιστή
του την ανάλογη αίτηση που θέλει να καταθέσει στον Δ.Θ. και που έχει σχέση με την Δ/νση
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Χαρτογραφική Πύλη Δήμου Θεσσαλονίκης: http://gis.thessaloniki.gr/ (πρόσβαση στις 4/10/2012)
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Τοπογραφίας και την Δ/νση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, να την συμπληρώσει και να την
καταθέσει στον Δήμο Θεσσαλονίκης.


Ζώνες Ελεγχόμενης Στάθμευσης: Ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί για το που μπορεί να
παρκάρει στο κέντρο της πόλης και ταυτόχρονα πληροφορείται και για τους αριθμούς των
θέσεων, όσον αφορά τις θέσεις στάθμευσης των αυτοκινήτων και των δικύκλων.



Δημόσιες Συγκοινωνίες: Ο χρήστης ενημερώνεται για την χωρική θέση των λεωφορείων και
συνολικά για τις λεωφορειακές γραμμές.

Εικόνα 3-72 – Χαρτογραφική Πύλη Δήμου Θεσσαλονίκης – Εφαρμογή web

Εικόνα 3-73 – Χαρτογραφική Πύλη Δήμου Θεσσαλονίκης – Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα
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Thessaloniki 3600 – Εικονική Περιήγηση
Ο ιστότοπος thessaloniki360.com84 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την εταιρεία Little Planet Image
Services ως διαδικτυακός οδηγός της πόλης, με αιχμή την φωτογραφική απόδοση όλων των μνημείων
και αξιοθέατων της πόλης, μέσω της τεχνολογίας της πανοραμικής φωτογραφίας (360ο virtual tours).
Με τη μέθοδο αυτή αποτυπώνονται πάνω από 700 σημεία της πόλης, ενώ το υλικό εμπλουτίζεται
συνεχώς και η ακτίνα κάλυψης της περιοχής διευρύνεται έτσι ώστε σταδιακά να καλύψει και όλες τις
εκτός ιστού πόλης τοποθεσίες οι οποίες θεωρούνται εξαιρετικής σημασίας και οι οποίες
προσεγγίζονται με βάση την πόλη της Θεσσαλονίκης. Στην πλατφόρμα υπάρχουν 3 εφαρμογές:
1. Ευρετήριο διευθύνσεων: Εύρεση διεύθυνσης στο χάρτη. Σχεδιασμός διαδρομές μέσα στην
πόλη μεταξύ δύο ή περισσοτέρων σημείων. Υπολογισμός βέλτιστης διαδρομής με ξεχωριστές
προτάσεις για πεζούς και οδηγούς, καθώς και εκτίμηση μέσου χρόνου.
2. Πληροφοριακός χάρτης: Πληροφοριακός χάρτης της Θεσσαλονίκης με χρήσιμες
πληροφορίες για τους επισκέπτες της πόλης αλλά και τους κατοίκους οι οποίοι βρίσκουν
εύκολα και γρήγορα διευθύνσεις, τηλέφωνα από δημόσιες υπηρεσίες, πρεσβείες, θέατρα,
κινηματογράφους, αίθουσες τέχνης και άλλα.
3. Εικονική περιήγηση στη Θεσσαλονίκη. Ψηφιακή επίσκεψη στην πόλη μας μέσω της
τεχνολογίας των πανοραμικών εικόνων 360 μοιρών. Τα σημεία ενδιαφέροντος
παρουσιάζονται στο χάρτη της πόλης ενώ οργανώνονται σε 8 κατηγορίες (Εικόνα 3-74)

Εικόνα 3-74 - Εικονική περιήγηση στη Θεσσαλονίκη

84

Thessaloniki 3600: http://www.thessaloniki360.com (πρόσβαση στις 3/11/2012)
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Συμπεράσματα
Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί της Θεσσαλονίκη, έχουν αναπτύξει ένα μεγάλο αριθμό
εφαρμογών και ψηφιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες, την ψηφιακή
παρουσία, και τη λειτουργία της πόλης: από μεμονωμένους ιστοτόπους μέχρι πιο σύνθετες
εφαρμογές για τη συγκέντρωση περιεχομένου, υπηρεσίες με βάση τη θέση (location-based) του
χρήστη, on-line διοικητικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας. Οι περισσότερες
από αυτές τις εφαρμογές είναι πρωτοβουλίες από τα κάτω που δημιουργήθηκαν από το ενδιαφέρον
των προγραμματιστών τους. Ωστόσο, στο σύνολό τους δημιουργούν ένα πλούσιο στρώμα ψηφιακών
υπηρεσιών που αναδύεται από την διασπορά των επιμέρους δράσεων. Ο σχηματισμός αυτού του
στρώματος έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με τη ευφυΐα και τη δημιουργικότητα του σμήνους, μια
"κίνηση που ξεκινάει με βασικούς κανόνες από ένα χαμηλό επίπεδο από και σε πολύπλοκες
δημιουργίες στο υψηλότερο»85,86. Πρόκειται για ένα στρώμα που αποτελείται από εφαρμογές που
έχουν γεννηθεί από το αόρατο χέρι της ψηφιακής αγοράς, και συντηρούνται από προγραμματιστές,
πωλητές, αγοραστές και τελικούς χρήστες χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό.
Η εκτίμηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία των ευρυζωνικών δικτύων και των ψηφιακών
εφαρμογών στη λειτουργία και ανάπτυξη της πόλης, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει μια επίδραση, που μπορεί να οριστεί
ως μια σειρά στοιχειωδών και τοπικών βελτιώσεων στα διάφορα συστήματα υποδομές και
δραστηριότητες της πόλης: η ικανότητα να αντιδρά πιο γρήγορα σε περίπτωση ατυχήματος στον
περιφερειακό δρόμο, η δυνατότητα να βρει την καλύτερη διαδρομή για τη μετάβαση από το ένα
μέρος στο άλλο, η ικανότητα να κάνει μια on-line συναλλαγή, η επιλογή να πληρώσει ένα εισιτήριο
στάθμευσης on-lile, η δυνατότητα να υποβάλει αίτηση σε μια δημόσια υπηρεσία on-line ή να
ενημερώνει τις αρχές σχετικά με ένα ατύχημα, η ευκαιρία να μάθει για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην
πόλη ή να βρει ένα ξενοδοχείο ή ένα εστιατόριο, η δυνατότητα να γνωρίσει καλύτερα την πόλη, να
νοικιάσει ένα ποδήλατο, να αγοράσει κάτι με μια μεγάλη έκπτωση, και ούτω καθεξής.
Αυτά τα αποσπασματικά αποτελέσματα είναι συνυφασμένα με τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα
και οι εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί, με πρωτοβουλίες από τα κάτω και αποκεντρωμένες δράσεις,
χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την Ψηφιακή Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, είναι δύσκολο να πούμε αν σε
ανώτερο επίπεδο αναδύεται ένα σχέδιο από αυτά τα τοπικά συμβάντα και βελτιώσεις. Επιπτώσεις
μετρήσεις και αναλύσεις δεν έχουν διεξαχθεί από οποιαδήποτε αρχή. Ωστόσο, κάποιες ενδείξεις
έχουν προκύψει για πιο συστηματικές επιπτώσεις σε τρεις τομείς της αστικής ζωής στη Θεσσαλονίκη.
Δημιουργείται μια πιο ανταγωνιστική πόλη, με την υψηλότερη ικανότητα πληροφόρησης και
μάθησης. Η Ψηφιακή Θεσσαλονίκη, με τις εκατοντάδες εφαρμογές υποστηρίζει την ανάπτυξη του
τομέα των ΤΠΕ στην πόλη. Το σύμπλεγμα (cluster) των επιχειρήσεων ΤΠΕ έχει ήδη αναπτυχθεί και

85

Gloor, P. (2006). Swarm Creativity: Competitive advantage through collaborative innovation networks. Oxford,
Oxford University Press.
86
Johnson, S. (2001). Emergence. The connected lives of ants, brains, cities, and software. New York: Scribner.
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περιλαμβάνει μάλιστα περισσότερες από 200 εταιρείες. Είναι το ίδιο σύμπλεγμα που χρηματοδότησε
και δημιούργησε το Επιχειρηματικό Πάρκο Τεχνόπολη στην ανατολική Θεσσαλονίκη, μια εντελώς
ιδιωτική πρωτοβουλία. Η δημιουργία απασχόλησης και νέων επιχειρήσεων στον τομέα αυτό, επίσης,
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη χωρικά εντοπισμένη, αυξημένη ζήτηση για ψηφιακές εφαρμογές και
δίκτυα.
Δημιουργείται μια πιο βιώσιμη πόλη με λιγότερο κίνηση, λιγότερες εκπομπές CO2, και λιγότερο
κυκλοφοριακό φορτίο λόγω της μειωμένης κινητικότητας. Οι on-line συναλλαγές μειώνουν την
ανάγκη για τη φυσική κινητικότητα των κατοίκων, η οποία έχει αντικατασταθεί από ηλεκτρονικές
συναλλαγές στις σχέσεις των πολιτών με τις δημόσιες αρχές καθώς όλο και περισσότερες διοικητικές
υπηρεσίες προσφέρονται on-line, στις σχέσεις με τις τράπεζες καθώς οι περισσότερες παρέχουν
δυνατότητα on-line συναλλαγών, και στην κράτηση και έκδοση εισιτηρίων για ταξίδια και αναψυχή.
Δημιουργείται μια πιο φιλική προς τους επισκέπτες πόλη, καθώς ολοένα και περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την πόλη και τα χαρακτηριστικά της, τα μνημεία, τους χώρους πολιτισμού
και αναψυχής, κ.α. είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μια πόλη με
μεγάλο τουριστικό τομέα όπου η απασχόληση σε ξενοδοχεία και εστιατόρια εξαρτάται από τους
τουρίστες.
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3.3. Εφαρμογές ευφυών πόλεων σε συνοικίες
3.3.1. Γενικά
Οι περιπτώσεις των πόλεων που αναλύθηκαν παραπάνω αναδεικνύουν την μεγάλη πολυμορφία των
εφαρμογών ψηφιακών / έξυπνων / ευφυών πόλεων. Στις επόμενες ενότητες θα γίνεται προσπάθεια
να εντοπιστούν εφαρμογές και υπηρεσίες που δε συναντώνται καθολικά στην πόλη αλλά λειτουργούν
σε συγκεκριμένες συνοικίες της. Στην προσέγγιση αυτή η πόλη αντιμετωπίζεται ως ένα σύμπλεγμα
επιμέρους συνοικιών, όπως το ιστορικό κέντρο, το εμπορικό κέντρο, οι διαμετακομιστικοί σταθμοί
(λιμάνι, αεροδρόμιο, κλπ.), το πανεπιστήμιο, η βιομηχανική περιοχή, η περιοχή αναψυχής, κλπ., οι
οποίες έχουν διαφορετικές διοικήσεις, επιτελούν διαφορετικούς σκοπούς και εξυπηρετούν
διαφορετικούς χρήστες.

Εικόνα 3-75 – Η κοινότητα που δραστηριοποιείται σε ένα λιμάνι 87

Στην περιοχή του λιμανιού η δημιουργία ενός ευφυούς περιβάλλοντος αναμένεται να ενισχύσει την
ανταγωνιστικότητα του έναντι άλλων λιμένων, να μειώσει το λειτουργικό του κόστος, να βελτιώσει
την ποιότητα των υπηρεσιών, να υποστηρίξει τη διακίνηση εμπορευμάτων μέσω διαφορετικών
μέσων μεταφοράς, καθώς και να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει τις λειτουργίες του . Στο
οικονομικό κέντρο της πόλης οι ψηφιακοί χώροι προσπαθούν να αυξήσουν τον αριθμό των
επισκεπτών και την ανταγωνιστικότητα της περιοχής έτσι ώστε να κερδίσει το έδαφος που έχασε από
τα περιφερειακά εμπορικά κέντρα, να διευκολύνουν την κινητικότητα και τη στάθμευση, καθώς και
87

Cuadrado, M., Frasquet, M. and Cervera, A. (2004). Benchmarking the port services: a customer oriented
proposal. Benchmarking: An International Journal, Vol. 11 No. 3, pp. 320-330.
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να παρακολουθήσουν το περιβάλλον παρέχοντας σχετικές ειδοποιήσεις. Στην Πανεπιστημιούπολη τα
έξυπνα περιβάλλοντα αναμένεται να διευκολύνουν τη διάδοση της έρευνας, το άνοιγμα του
Πανεπιστημίου στον τοπική παραγωγικό ιστό της πόλης, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας με
τις επιχειρήσεις. Στην τεχνολογική συνοικία τα έξυπνα περιβάλλοντα αναμένεται να διευκολύνουν
την προώθηση των διαθέσιμων χώρων και να προσελκύσουν τους ενοικιαστές, να παρέχουν on-line
υπηρεσίες τεχνολογίας, καθώς και να υποστηρίξουν την επώαση (incubation) νέων επιχειρήσεων.
Κοινή απαίτηση παραμένει το ευρυζωνικό δίκτυο το οποίο αποτελεί το μέσο παροχής των ψηφιακών
υπηρεσιών. Και στην περίπτωση αυτή όμως κάθε συνοικία ασκεί το δικαίωμα της στον καθορισμό
των ομάδων χρηστών που έχουν πρόσβαση σε αυτό το δίκτυο. Επίσης η ταχύτητα του δικτύου
εξαρτάται από τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε συνοικίας.
Στη μελέτη «Ευφυής Θεσσαλονίκη: Σχεδιασμός Πιλοτικού Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης
Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ 2007-2013»88 έγινε εκτενής παρουσίαση των διαθέσιμων
εφαρμογών στις βασικές συνοικίες μιας πόλης. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνοικίες
του λιμανιού και του κέντρο της πόλης, και επιγραμματικά αυτή της πανεπιστημιούπολης, ώστε να
γίνει πλήρως κατανοητή η μεγάλη διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στις ψηφιακές εφαρμογές
και υπηρεσίες μεταξύ συνοικιών με διαφορετικές λειτουργίες.

88

Ευφυής Θεσσαλονίκη: Σχεδιασμός Πιλοτικού Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο
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3.3.2. Λιμάνι
Γενικά
Αρχικά η οργάνωση των περισσότερων λιμανιών του κόσμου βασιζόταν σε ένα μοντέλο διαχείρισης
της γης. Αυτό σήμαινε ότι οι Οργανισμοί Διαχείρισης των λιμανιών ήταν υπεύθυνοι για τη διάθεση
των εκτάσεων του λιμανιού, τη διαχείριση του χώρου του λιμανιού και τον έλεγχο της κίνησης των
πλοίων σε αυτό. Η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων, όπως και άλλες σχετικές υπηρεσίες
παρέχονταν συνήθως από ιδιωτικές εταιρίες. Αυτή η μίξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εξασφάλιζε
μεγαλύτερη αποδοτικότητα και καλύτερες επιδόσεις. Με την πάροδο όμως του χρόνου, οι
Οργανισμοί Λιμένων κινούνται στην κατεύθυνση αλλαγής αυτού του μοντέλου, αναζητώντας ένα νέο
ρόλο, με τη δραστηριοποίησή τους σε τομείς που υπερβαίνουν την απλή διαχείριση των πόρων του
λιμανιού.
Βασικό στοιχείο στην αναζήτηση αυτού του νέου ρόλου είναι ο καθορισμός των στρατηγικών στόχων
των Οργανισμών Λιμένων. Δύο είναι οι σπουδαιότεροι:


Να διευκολύνουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη του λιμανιού στο σύνολό του



Να μετατραπούν σε έναν αποδοτικό και αποτελεσματικό οργανισμό, ο οποίος να δημιουργεί
έσοδα ικανά να καλύψουν τα έξοδα λειτουργίας, τις απαιτούμενες επενδύσεις σε υποδομές
και τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, την απαίτηση για διανομή μερίσματος σε μετόχους –
επενδυτές.

Με βάση τα παραπάνω, οι Οργανισμοί Διαχείρισης των μεγαλύτερων λιμανιών στον κόσμο 89
κινούνται στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός cluster ανάμεσα στις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο λιμάνι. Η λογική πίσω από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται
με τη δημιουργία ενός cluster στο επίπεδο του λιμανιού, βασίζεται στα πλεονεκτήματα που
απορρέουν από τις συλλογικές δράσεις. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης λιμανιών έχουν το ρόλο του
διαχειριστή του cluster, υποβοηθώντας την ανάπτυξη συλλογικής δράσης, και συμβάλλοντας έτσι
στην αύξηση της απόδοσης του λιμανιού συνολικά. Στο ρόλο αυτό συνηγορούν και μια σειρά από
άλλοι λόγοι όπως: περιορισμοί στους διαθέσιμους χώρους και η από μια περιβαλλοντική σκοπιά
ανάγκη για καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις, τις οποίες οι εταιρίες του cluster από μόνες τους δεν
μπορούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν, λόγω του μικρού μεγέθους τους. Επιπλέον, πιθανόν να
απουσιάζει από τις εταιρίες και η κατάλληλη κουλτούρα για ανάπτυξη συνεργασιών.

Εφαρμογές και υπηρεσίες
Οι λιμένες προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον
των μεταφορών, πρέπει να ανταποκριθούν στην απαίτηση για εξελιγμένες λύσεις επικοινωνίας
δεδομένων, έτσι ώστε αφενός μεν να εξασφαλίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών στους τερματικούς

89

Port of Rotterdam Authority - “R&D-agenda: The innovation strategy of the Port of Rotterdam Authority”
(http://www.portofrotterdam.com/en/news/publications/R_and_D_Agenda.jsp)
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σταθμούς (terminals) και ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, αφετέρου δε να συμβάλουν στην
ασφάλεια του διεθνούς εμπορίου. Δεν αρκεί πια απλώς να διαχειρίζονται τα φορτία με έναν πιο
αποτελεσματικό τρόπο· η αγορά απαιτεί ολοένα και περισσότερο τα λιμάνια να προσφέρουν
εξελιγμένες λύσεις διαχείρισης δεδομένων.
Οι Οργανισμοί Διαχείρισης Λιμένων ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν τις σύγχρονες λύσεις που
προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για να εξασφαλίσουν συνδεσιμότητα,
συνεργασία, επικοινωνία, ασφάλεια και διαχείριση δεδομένων στο λιμάνι. Παρακολουθούν και
καταγράφουν όλες τις κινήσεις των φορτίων στο λιμάνι και είναι σε θέση να μοιραστούν αυτές τις
πληροφορίες με τους πελάτες, συντονίζουν τα φορτηγά με μηνύματα κειμένου, συντονίζονται με τα
συστήματα πλοήγησης των πλοίων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια του λιμανιού. Για την
επίτευξη των παραπάνω απαιτείται η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού
Διαχείρισης Λιμένος με αυτά των πελατών, των πρακτόρων χερσαίων μεταφορών (hauliers) και των
συστημάτων πλοήγησης των πλοίων. Η διασύνδεση αυτή πρέπει να επιτευχθεί ακόμα και πάνω από
ετερογενή δίκτυα επικοινωνιών.
Οι εφαρμογές ΤΠΕ στα λιμάνια εντάσσονται κυρίως σε δύο μεγάλες κατηγορίες90,91:
1. Συστήματα διαχείρισης του λιμανιού και των διαδικασιών του (Port Operations and
Management Systems). Περιλαμβάνονται κυρίως: 1) τεχνολογίες που βελτιώνουν τη ροή
δεδομένων ανάμεσα στις διάφορες διαδικασίες του λιμανιού, 2) τεχνολογίες που αναβαθμίζουν
την ασφάλεια και την παραγωγικότητα του χειρισμού φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων, 3)
τεχνολογίες για την παρακολούθηση και τη συντήρηση των πλαισίων, των εμπορευματοκιβωτίων,
των γερανών, και άλλου εξοπλισμού χειρισμού ναυπηγείων, και 4) μέθοδοι για τη βελτίωση της
κυκλοφοριακής ροής και του χρόνου διεκπεραίωσης των φορτηγών από την είσοδό μέχρι την
έξοδό τους από το τερματικό.
2. Βελτιώσεις στη Συνδυασμένη Μεταφορά Φορτίου. Η συνδυασμένη μεταφορά φορτίου
(Intermodal

Freight

εμπορευματοκιβωτίου

Transportation)
ή

οχήματος,

αφορά
με

τη

στην

μεταφορά

χρήση

πολλαπλών

ενός

φορτίου,

μεταφορικών

εντός
μέσων

(σιδηροδρόμου, πλοίου, φορτηγού, κλπ.) χωρίς να μεσολαβεί χειρισμός του φορτίου όταν αυτό
αλλάζει μεταφορικό μέσο. Περιλαμβάνονται κυρίως: 1) τεχνολογίες που βελτιώνουν την
ασφάλεια πλεύσης των πλοίων σε ένα λιμένα, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης στο
λιμάνι, 2) τεχνολογίες των ευφυών συστημάτων μεταφορών (intelligent transportation system
(ITS)), και 3) τεχνολογίες που επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της πορείας
(tracking) και ιχνηλασία (tracing) των φορτίων κατά τη μεταφορά τους από το λιμάνι στον
παραλήπτη.

90

Digital Ship magazine - Recent developments in ports information technology: http://goo.gl/3g5na
(πρόσβαση στις 9/11/2011)
91
American Association of Port Authorities - Information Technology Awards: http://goo.gl/9OHt9 (πρόσβαση
στις 9/11/2011)
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Terminal Operating Systems
Με τον όρο «Terminal Operating System (TOS)» αναφερόμαστε στο επιχειρησιακό λογισμικό που
διαχειρίζεται οτιδήποτε σχετίζεται με τις λειτουργίες ενός τερματικού σταθμού. To TOS έχει τρεις
βασικές λειτουργίες:
1. Παρακολουθεί και καταγράφει την κίνηση των πλοίων, των φορτίων, του εξοπλισμού, των
σιδηροτροχιών και των φορτηγών
2. Διαχειρίζεται τις πύλες, τα αγκυροβόλια, τον κινητό και σταθερό εξοπλισμό, τα μηχανήματα
φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων, τους εργάτες, το χώρο ελλιμενισμού των σκαφών,
και τις σιδηροτροχιές.
3. Παρέχει μια διεπαφή (Interface) με τα πληροφοριακά συστήματα των τελωνείων, των
πρακτόρων μεταφορών, των μεταφορικών εταιριών, των σιδηροδρόμων και των Οργανισμών
Διαχείρισης Λιμένων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα TOS είναι αυτό που λειτουργεί στο λιμάνι του Long Beach στην
Καλιφόρνια, ένα από τα μεγαλύτερα των ΗΠΑ. Το σύστημα ενσωματώνει μια σειρά από τεχνολογίες
κάνοντας χρήση ασύρματων και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων (Εικόνα 3-76):


EDI (Electronic Data Interchange). Παρέχει ένα σύνολο προτύπων για την ανταλλαγή
επιχειρηματικών εγγράφων ηλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει την ανταλλαγή
εγγράφων μέσω υπολογιστή μεταξύ των εταιριών. Πρακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
οποιοδήποτε δίκτυο επικοινωνίας για την αποστολή των εγγράφων.



RFID (Radio Frequency Identification: ραδιοσυχνική αναγνώριση). RFID ετικέτες (παθητικές
και ενεργητικές) προσαρτώνται στον εξοπλισμό. Το ID κάθε ετικέτας συνδέεται με το ID του
αντίστοιχου εξοπλισμού. Τα δεδομένα αποστέλλονται στο κεντρικό σύστημα μέσο ειδικών
συσκευών ανάγνωσης.



GPS (Global Positioning System). Παρέχει αξιόπιστη πληροφορία σχετικά με τη θέση ενός
αντικειμένου κάθε χρονική στιγμή. Παρέχεται δωρεάν με τη χρήση μιας συσκευής GPS



Κάμερες. Ψηφιακές κάμερες μεγάλης ακρίβειας με δυνατότητα pan, tilt και zoom
χρησιμοποιούνται τόσο για τη διαχείριση του χώρου του σταθμού όσο και για ασφάλεια. Σε
συνδυασμό με τεχνικές οπτικής αναγνώρισης (OCR) χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση
του εξοπλισμού.



Συστήματα απεικόνισης πραγματικού χρόνου (RTLS: Real Time Location Systems).
Συνδυάζουν διάφορες τεχνολογίες προκειμένου να αναγνωρίζουν και να απεικονίζουν τόσο
τα φορτία όσο και τον εξοπλισμό. Βασίζονται σε ενεργητικές ετικέτες RFID.



Γραμμοκωδικοί (Bar codes). Πρόκειται για λύση χαμηλού κόστους που αυτοματοποιεί την
εισαγωγή δεδομένων. Μειώνει τα λάθη αυξάνοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα.



Δίκτυα οπτικών ινών. Εξασφαλίζουν υψηλές ταχύτητες μετάδοσης σε μεγάλη απόσταση.
Εξυπηρετούν μεγαλύτερο όγκο δεδομένων ενώ καταλαμβάνουν μικρότερο χώρο από τα
καλώδια χαλκού.



Ασύρματα δίκτυα. Ενώ παρέχουν χαμηλότερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων από τα
ενσύρματα προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και είναι πιο εύκολα στην εγκατάσταση.
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Πρόσβαση στο διαδίκτυο από κάθε σημείο (Ubiquitous)

Εικόνα 3-76 – Συστατικά ενός Terminal Operating System

Port Community Systems
Τα πληροφοριακά συστήματα κοινοτήτων των λιμένων (Port Community Systems) εξασφαλίζουν την
επικοινωνία και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μελών (δημόσιων και ιδιωτικών) που
δραστηριοποιούνται στο λιμάνι.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πληροφοριακό σύστημα PortIC92 που λειτουργεί στο λιμάνι της
Βαρκελώνης. Στόχος του συστήματος είναι να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στη μεταφορική αλυσίδα του λιμένα, μέσω μιας τεχνολογικής πλατφόρμας που
διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών, οδηγώντας σε αποδοτικότερες και
αποτελεσματικότερες διαδικασίες στο χώρο του λιμανιού. Το σύστημα παρέχει:


Δικτύωση: Διευκολύνει την ταυτόχρονη επικοινωνία και μειώνει τους χρόνους και τις δαπάνες
συναλλαγής.



Ασφάλεια: Το σύστημα PortIC εγγυάται την ασφάλεια των επικοινωνιών με τη βοήθεια της
κρυπτογράφησης, της επαλήθευσης των ταυτοτήτων του αποστολέα και του δέκτη, της
καταχώριση σε μητρώο και της επιτήρησης των εγγράφων, της επιβεβαίωσης παράδοσης,
κ.λπ.



Ομοιομορφία: Με την εναρμόνιση των προτύπων επικοινωνίας, το σύστημα είναι σε θέση να
διασυνδέσει όλα τα διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται από τις
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι.



Έλεγχο: Η πλήρης καταγραφή και ανιχνευσιμότητα κάνει δυνατή τη βελτίωση της διαχείρισης
των διαδικασιών.



Επανασχεδιασμό διαδικασιών: Απλοποιεί και αυτοματοποιεί τις διαδικασίες έκδοσης
πιστοποιητικών που συνδέονται με τη μεταφορά των φορτίων.

Το σύστημα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

92

Portic: http://www.portic.net/ (πρόσβαση στις 9/11/2011)

Κεφάλαιο 3 - Εφαρμογές ευφυών πόλεων σε πόλεις & συνοικίες

Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Υπηρεσίες Ανταλλαγής Εγγράφων



Γενικές πληροφορίες για το λιμάνι



Φορτολόγια ή επιβατολόγια



Πράκτορες λιμένων



Δηλώσεις τελωνείων



Regular Lines



Επικίνδυνα φορτία



Κρουαζιέρες



Οδηγίες φόρτωσης



Πληροφορίες κλήσεων



Κατανομή αγκυροβολίων



Πληροφορίες σχετικά με τα φορτία



Συμβόλαια φορτοεκφόρτωσης



Στατιστικά στοιχεία κίνησης



Είσοδος/έξοδος αγαθών



Πληροφορίες εκκαθάρισης

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
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Άλλες Υπηρεσίες



Ηλεκτρονικό τιμολόγιο



Πρόσβαση στο Internet



Ηλεκτρονική μεταφορά των κεφαλαίων



e-mail



Πρόσβαση σε άλλα δίκτυα

Πίνακας 3-9 – Υπηρεσίες ενός Port Community System

Συστήματα Παρακολούθησης Πλοίων (Vessel Tracking Systems)
Τα συστήματα παρακολούθησης πλοίων παρακολουθούν την πορεία των πλοίων παρέχοντας στους
χρήστες ένα νέο επίπεδο πληροφοριών και γνώσης σχετικά με τα πλοία και τις δραστηριότητες των
τερματικών σταθμών.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα συστήματα PortVision και I-TRACK. Συνδυάζοντας ισχυρές
ικανότητες αναζήτησης, διαδραστικούς χάρτες, συναγερμούς και ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο,
λειτουργικά ταμπλό (operational dashboards), εκτενή καταγραφή των γεγονότων, κινούμενες
αναπαραστάσεις παρελθόντων συμβάντων, και ουσιώδεις αναφορές, το PortVision βοηθά τους
χρήστες να βελτιώσουν τις διαδικασίες, ενισχύει την προστασία και την ασφάλεια, εξασφαλίζει
συμβατική και ρυθμιστική συμμόρφωση, βελτιώνει την περιβαλλοντική συνειδητοποίηση και
προστασία, επεκτείνει την συλλογική ευφυΐα, οδηγώντας στην αύξηση των κερδών με ταυτόχρονη
μείωση του κόστους. Το PortVision προσφέρει:
1. Πληροφορία σε πραγματικό χρόνο


Εμφάνιση ενός «ζωντανού» (live) χάρτη των πλωτών διαύλων ο οποίος παρουσιάζει τις
τρέχουσες θέσεις σκαφών, τους τερματικούς σταθμούς, και τα σημεία ενδιαφέροντος.



Αποστολή προγραμματισμένης ειδοποίησης με τη μορφή SMS ή e-mail σε περίπτωση που
ένα σκάφος φθάνει, αναχωρεί, ή περνά από ένα τερματικό σταθμό ή ένα σημείο-ενδιαφέροντος. Η αυτόματη αποστολή ειδοποιήσεων σε όλους τους εμπλεκόμενους,
εξασφαλίζει ότι αυτοί θα συνεργαστούν προκειμένου να πετύχουν τη μέγιστη
αποδοτικότητα με το ελάχιστο κόστος για όλους.



Δυνατότητα δημιουργίας από κάθε ενδιαφερόμενο ενός προσωπικού καταλόγου
σκαφών, έτσι ώστε αυτός να έχει μια εικόνα της θέσης και της κατάστασής τους,
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οποιαδήποτε στιγμή του εικοσιτετραώρου, από οποιοδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση
στο διαδίκτυο.
2. Ιστορικό αρχείο
3. Μείωση επισταλιών
4. Χρονοπρογραμματισμός χρήσης αποβάθρας με συνεργασία
Το PortVision μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος
εξυπηρέτησης των εισερχομένων σκαφών που να προβλέπει τη συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων επιχειρήσεων της αποβάθρας.

Εικόνα 3-78 – Σύστημα I-TRACK

Εικόνα 3-77 – Σύστημα PortVision

Intermodal Freight Transportation
Το συστήματα αυτά παρακολουθούν τα φορτία από την είσοδό τους στο λιμένα μέχρι τον τελικό
προορισμό τους. Η χρησιμοποίηση του EDI και προηγμένων τεχνολογιών επικοινωνιών έχει οδηγήσει
στη βελτίωση της διαδικασίας συλλογής δεδομένων, και στην αναδιάταξη του προσωπικού του
λιμένα σε θέσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες εξυπηρετήσεων πελατών υψηλότερης
προστιθέμενης αξίας.
Η δυνατότητα των συστημάτων αυτών να μετρήσουν με ευκολία και να παρακολουθήσουν το χρόνο
παραμονής ενός εμπορευματοκιβωτίου στο λιμάνι έχει δώσει την ευκαιρία για πολύ καλύτερη
διαχείριση των πόρων. Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο ο συνολικός χρόνος παραμονής κάθε
εμπορευματοκιβωτίου μειώνεται σημαντικά, ενώ η όλη διαδικασία χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη
ακρίβεια. Τα συστήματα αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τους πελάτες του λιμένα,
μέσω

των

οποίων

μπορούν

να

παρακολουθήσουν

τη

διαδρομή

των

εισαγόμενων

εμπορευματοκιβωτίων από τη στιγμή της εκφόρτωσής τους από το πλοίο μέχρι τη στιγμή της
φόρτωσης στο τρένο για τον τελικό προορισμό.
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3.3.3. Κέντρο Πόλης
Γενικά
Τα κέντρα των πόλεων είναι χώροι σύνθετοι, με ποικίλες και πολλές φορές εντελώς διαφορετικές
μεταξύ τους χρήσεις. Εκτός από την κατεξοχήν δραστηριότητά τους που είναι το εμπόριο και οι
υπηρεσίες, τα κέντρα των πόλεων – κυρίως των ευρωπαϊκών αποτελούν το συνεκτικό και ιστορικό
τους πυρήνα συγκεντρώνοντας ιστορικά κτίρια, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους και ελκύοντας
πλήθος επισκεπτών και τουριστών. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τα κέντρα των πόλεων να
απευθύνονται σε πολλούς και διαφορετικούς χρήστες: κάτοικοι του ίδιου του κέντρου, τουρίστες και
επισκέπτες που προσεγγίζουν το κέντρο της πόλης για αγορές ή δημόσιες υπηρεσίες.

Εφαρμογές και υπηρεσίες
Ψηφιακό εμπορικό κέντρο

Εικόνα 3-80 – Ψηφιακό εμπορικό κέντρο στη Νέα Υόρκη

Τα ψηφιακά εμπορικά κέντρα αναπαριστούν στο διαδίκτυο την πραγματική αγορά της πόλης
παρέχοντας ένα ιδιαίτερα δημοφιλές κανάλι διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Τα εικονικά
καταστήματα στην πιο απλή τους μορφή μπορούν να έχουν μια φωτογραφία, στοιχεία επικοινωνίας
και σύντομή περιγραφή, ενώ στην πιο σύνθετη, προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών ή ακόμα και το
σύνολο των προϊόντων του φυσικού καταστήματος. Τα ψηφιακά εμπορικά κέντρα ενσωματώνουν
χαρακτηριστικά κοινωνικών δικτύων επιτρέποντας στους χρήστες/πελάτες να βαθμολογούν προϊόντα
και υπηρεσίες όπως επίσης και να τα συστήνουν στους φίλους τους.
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Εικονική Περιήγηση

Εικόνα 3-81 – Εικονική περιήγηση στην Ακρόπολη93

Οι εφαρμογές εικονικής περιήγησης δίνουν την ευκαιρία στους χρήστες να γνωρίσουν την πόλη από
απόσταση. Έτσι, εξοικειώνονται με μια πόλη που πρόκειται να επισκεφτούν, προγραμματίζουν
καλύτερα το ταξίδι τους (καθώς μπορούν να επιλέξουν εκ’ των προτέρων τα μέρη που θα
επισκεφτούν), και τέλος επισκέπτονται εικονικά αξιοθέατα και μνημεία που δεν θα έχουν τη
δυνατότητα να δουν από κοντά. Οι εφαρμογές αυτές απευθύνονται και στους κατοίκους των
αντίστοιχων πόλεων καθώς τους επιτρέπει να γνωρίσουν μέρη της πόλης που δεν έχουν επισκεφτεί.

Εικόνα 3-82 –Εικονική περιήγηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης94

93
94

Εικονική περιήγηση στην Ακρόπολη: http://acropolis-virtualtour.gr (Πρόσβαση στις 3/10/2012)
Thessaloniki 360: http://www.thessaloniki360.com/map/ (Πρόσβαση στις 3/10/2012)
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Η πλοήγηση των χρηστών βασίζεται σε ένα διαδραστικό χάρτη της πόλης (Εικόνα 3-82) πάνω στον
οποίο εμφανίζονται μια σειρά από σημεία ενδιαφέροντος. Τα σημεία αυτά ανήκουν σε διάφορες
κατηγορίες (π.χ. αξιοθέατα, μουσεία, διασκέδαση, διαμονή, κ.α.). Με την επιλογή ενός σημείου αυτό
παρουσιάζεται αναλυτικά με χρήση κειμένων, φωτογραφιών, πανοραμάτων

360ο, βίντεο και

ηχητικών αποσπασμάτων. Πολλές φορές τα σημεία ενδιαφέροντος οργανώνονται σε συγκεκριμένες
εικονικές διαδρομές πάνω στο χάρτη. Οι διαδρομές αυτές είναι προκαθορισμένες (π.χ. η πόλη σε μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο) ή δημιουργούνται από το χρήστη (π.χ. θέλω να φάω σε ιταλικό
εστιατόριο και μετά να διασκεδάσω σε ένα μπαρ).
Οι εφαρμογές εικονικής περιήγησης ήταν αρχικά πολύ δημοφιλείς στο web ενώ τα τελευταία χρόνια
άρχισαν να εμφανίζονται και στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, όπου χρησιμοποιούν τις επιπλέον
δυνατότητές που αυτά προσφέρουν (π.χ. GPS και κάμερα) για να εμφανίσουν στο χρήστη κοντινά
σημεία ενδιαφέροντος (Εικόνα 3-83).

Εικόνα 3-83 – Εφαρμογές εικονικής περιήγησης για έξυπνα κινητά τηλέφωνα

Επαγγελματικός οδηγός
Ο επαγγελματικός οδηγός παρουσιάζει τα καταστήματα και τους επαγγελματίες της περιοχής με τη
μορφή ενός θεματικού καταλόγου (χρυσός οδηγός) αλλά και πάνω στο χάρτη. Οι δυνατότητες
αναζήτησης στον κατάλογο των επιχειρήσεων όσο και το πλήθος των πληροφοριών που παρέχεται
για κάθε καταχωρημένη επιχείρηση ποικίλουν από εφαρμογή σε εφαρμογή. Όσον αφορά στον τρόπο
αναζήτησης των επιχειρήσεων έχουμε:


Αναζήτηση σε αλφαβητικό ευρετήριο



Αναζήτηση με βάση κατηγορίες επαγγελματικής δραστηριότητας



Αναζήτηση με βάση γεωγραφική περιοχή ή χάρτη



Αναζήτηση με λέξεις κλειδιά στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τις επιχείρησης

Όσον αφορά στην ποσότητα των παρεχόμενων πληροφοριών για κάθε επιχείρηση αυτή ποικίλει από
απλή αναφορά των στοιχείων επικοινωνίας μέχρι τη φιλοξενία του διαδικτυακού τόπου της
επιχείρησης στο σχετικό διαδικτυακό χώρο της πόλης.
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Εικόνα 3-84 – Εφαρμογή επαγγελματικού καταλόγου στην πόλη της Βαρκελώνης

Εικόνα 3-85 – Εμφάνιση πληροφοριών

Εικόνα 3-86 – Εμφάνιση στο χάρτη

Η εφαρμογή αναζήτησης επαγγελματιών ξεχωρίζει από αυτή του ψηφιακού εμπορικού κέντρου
αφενός μεν γιατί δεν παρέχεται η δυνατότητα on-line αγορών, αφετέρου δε γιατί απευθύνεται σε ένα
πολύ μεγαλύτερο εύρος επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες δε συμμετέχουν στο εμπορικό κέντρο,
καθώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους δεν μπορεί να διατεθούν on-line (π.χ. γιατροί, μηχανικοί,
διάφορης φύσεως συνεργεία, κλπ.).

Παρουσίαση χώρων στάθμευσης
Οι εφαρμογές παρουσίασης των χώρων στάθμευσης στην πιο απλή μορφή τους, παρουσιάζουν τους
διαθέσιμούς χώρους στάθμευσης με τη χωρητικότητα του καθενός και το σχετικό κόστος. Σε μια πιο
εξελιγμένη έκδοση παρουσιάζουν σε πραγματικό χρόνο τις ελεύθερες θέσεις σε κάθε χώρο
στάθμευσης. Η πληροφορία παρουσιάζεται πάνω σε ένα χάρτη της περιοχής ενώ ο χρήστης θα έχει
τη δυνατότητα να επιλέξει ένα σημείο ενδιαφέροντος (π.χ. το δημαρχείο) και να δει τους
κοντινότερους χώρους στάθμευσης. Μπορεί επίσης να δεσμεύσει κάποια θέσει πληρώνοντας on-line.
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Η εφαρμογές είναι διαθέσιμες τόσο μέσω του διαδικτύου όσο και για κινητά τηλέφωνα. Οι
διαθέσιμες θέσεις κάθε χώρου στάθμευσης μπορεί να εμφανίζονται και σε μεγάλες οθόνες που
τοποθετούνται στις εισόδους του κέντρου της πόλης.

Εικόνα 3-87 – Εφαρμογή εύρεσης πάρκινγκ στο Pittsburgh των ΗΠΑ95

Εικόνα 3-88 – Παρουσίαση ενός χώρου στάθμευσης

95

ParkPGH: http://parkpgh.org/ (Πρόσβαση στις 3/10/2012)
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Εικόνα 3-89 – Εφαρμογή εύρεσης πάρκινγκ στο Τορόντο του Καναδά 96

Συστήματα ενοικίασης ποδηλάτων
Τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, υλοποιούνται μεγάλες
εγκαταστάσεις συστημάτων μίσθωσης ποδηλάτων. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν την πρόσβαση σε
ποδήλατα με αυτοματοποιημένο τρόπο και υπολογίζουν τον πραγματικό χρόνο χρήσης των
ποδηλάτων και την χρέωση που αντιστοιχεί. Το σύστημα μπορεί να εξυπηρετήσει μόνιμους χρήστες
οι οποίοι διαθέτουν ειδική ηλεκτρονική κάρτα για να παραλαμβάνουν ποδήλατα αλλά και
περιστασιακούς χρήστες όπου με την χρήση κινητού τηλεφώνου και πιστωτικής κάρτας μπορούν να
έχουν άμεση πρόσβαση σε ποδήλατα.

Εικόνα 3-90 – Μηχάνημα πληρωμής χρόνου μίσθωσης

96

Εικόνα 3-91 – Σταθμός ποδηλάτων

Green P - Toronto Parking Authority: http://parking.greenp.com/find-parking/ (Πρόσβαση στις 3/10/2012)
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Τα συστήματα ενοικίασης ποδηλάτων περιλαμβάνουν εξοπλισμό (Εικόνα 3-90, Εικόνα 3-91) αλλά και
λογισμικό (Εικόνα 3-92).

Εικόνα 3-92 – Εφαρμογή ενοικίασης ποδηλάτων στη Βαρκελώνη

Σχεδιασμός συνδυαστικής μετακίνησης
Πρόκειται για εφαρμογές που βοηθάνε τους πολίτες να σχεδιάσουν τις μετακινήσεις τους
χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα μεταφοράς. Οι εφαρμογές τροφοδοτούνται με δεδομένα από
τους οργανισμούς που λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι διαδρομές παρουσιάζονται στο
χάρτη της πόλης ενώ υπάρχουν και αναλυτικές οδηγίες, βήμα προς βήμα για τους οδηγούς. Στην πιο
εξελιγμένη τους μορφή οι εφαρμογές αυτές παρέχουν διαφορετική πληροφόρηση ανάλογα με την
ώρα καθώς γνωρίζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα των μέσων μαζικής μεταφοράς (Εικόνα 3-93).

Εικόνα 3-93 – Helsinki Journey Planner97

97

Helsinki Journey Planner http://www.reittiopas.fi/en/ (Πρόσβαση στις 7/10/2011)
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3.3.4. Πανεπιστημιούπολη
Στην πανεπιστημιούπολη διακρίνονται τέσσερεις βασικές υπηρεσίες που υλοποιούνται μέσω
δεκατριών εφαρμογών:
I.

Πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη και χρήση των εγκαταστάσεων
1. Ψηφιακή απεικόνιση και πληροφόρηση
2. Ευρετήρια μέσω κινητών συσκευών
3. Πρόσβαση σε χώρους και εξοπλισμό. Δικαιώματα χρήσης. Εφαρμογές NFC

II.

Διαχείριση και βελτιστοποίηση των εγκαταστάσεων
4. Master plan, βιβλιοθήκη τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης
5. Εφαρμογή υποβολής αιτημάτων από χρήστες

III.

Διαχείριση κινδύνων και ασφάλεια στην πανεπιστημιούπολη
6. Online σχέδια διαχείρισης κινδύνων
7. Κάμερες επιτήρησης χώρων / Αισθητήρες πυρανίχνευσης
8. Αισθητήρες μέτρησης ρύπων
9. Οδηγοί διαχείρισης κρίσεων σε πραγματικό χρόνο

IV.

Αξιοποίηση της έρευνας / Δημιουργία spin-off (Μετά την έρευνα)
10. Πλατφόρμα αξιοποίησης αποτελεσμάτων έρευνας98
11. Θεματικές κοινότητες έρευνας και τεχνολογίας
12. Διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
13. Προσφορά χώρων εγκατάστασης εταιριών spin-off

98

Komninos Nicos, Miariti Christina, Milossis Dimitris, Tsarchopoulos Panagiotis, Zaharis Nikos (2010)
“Valorisation of Academic R&D: The INTERVALUE Platform”, Proceedings of International Conference for
Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2010. (Διαθέσιμο online από
http://goo.gl/mUaTb)
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3.4. Συμπεράσματα
Οι στρατηγικές δημιουργίας ψηφιακών / έξυπνων / ευφυών πόλεων που παρουσιάστηκαν στο
κεφάλαιο αυτό καταδεικνύουν το εύρος των διαφορετικών προσεγγίσεων που ακολουθούν οι πόλεις
στην προσπάθειά τους να μετασχηματιστούν σε ευφυείς. Οι διαφορές συναντώνται σε πολλά
επίπεδα: στο φορέα υλοποίησης, στην κύρια πηγή χρηματοδότησης, στη γεωγραφική κάλυψη και στο
πεδίο εφαρμογής (Πίνακας 3-10).
Πόλη

Φορέας
Υλοποίησης
Δημοτική Αρχή

Πηγή
Χρηματοδότησης
Δημοτική Αρχή

Γεωγραφική
Κάλυψη
Ολόκληρη η
πόλη

Άμστερνταμ

Σύμπραξη
Δημόσιου &
Ιδιωτικού Τομέα

Δημοτική Αρχή,
Ιδιώτες, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Τμήμα της
Πόλης

Εξοικονόμηση
ενέργειας, βιώσιμη
ανάπτυξη

Βαρκελώνη

Δημοτική Αρχή,
Συμπράξεις
Δημόσιου &
Ιδιωτικού Τομέα

Δημοτική Αρχή

Τμήμα της
πόλης αλλά
και ολόκληρη
η πόλη

Δημόσια διοίκηση,
επιχειρηματικότητα

Santander

Κοινοπραξία
εταιριών και
οργανισμών ΤΠΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ολόκληρη η
πόλη

Τεχνολογίες
διαδικτύου των
αντικειμένων

Τρίκαλα

Δημοτική Αρχή

Εθνικοί πόροι

Ολόκληρη η
πόλη

Διακυβέρνηση,
υγεία, ψηφιακό
χάσμα

Ίδιοι πόροι, εθνικοί
πόροι, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Ολόκληρη η
πόλη

Συναντάται όλο το
εύρος των
υπηρεσιών έξυπνης
πόλης

Νέα Υόρκη

Θεσσαλονίκη

Μεμονωμένοι
πολίτες,
οργανισμοί και
επιχειρήσεις

Πεδίο εφαρμογής
Συμμετοχή των
πολιτών, ψηφιακό
χάσμα,
επιχειρηματικότητα

Πίνακας 3-10 – Διαφορετικές προσεγγίσεις στις πόλεις που παρουσιάστηκαν

Οι διαφορές στο επίπεδο της στρατηγικής, οδηγούν με τη σειρά τους σε διαφορετικές τεχνολογίες και
ψηφιακές υπηρεσίες. Η παράθεση των ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών των έξι πόλεων, αλλά
και αυτών που συναντώνται σε επιμέρους συνοικίες της πόλης, καταδεικνύουν το εύρος των
εφαρμογών ψηφιακών / έξυπνων / ευφυών πόλεων. Οι εφαρμογές αυτές κατανέμονται σε όλους
τους τομείς, τις υποδομές, τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες της πόλης και μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερεις μεγάλες ενότητες:
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1. Οικονομία της καινοτομίας


Παραγωγικοί τομείς τις πόλης: κατασκευές, βιομηχανία, εμπόριο, επιχειρηματικές
υπηρεσίες,

χρηματοοικονομικές

υπηρεσίες,

εκπαίδευση,

υγεία,

τουρισμός,

δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα.


Συμπλέγματα: διάφορες ομάδες των διασυνδεδεμένων οργανισμών και δραστηριοτήτων
που βρίσκονται στην πόλη.

2. Υποδομές της πόλης – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας


Κινητικότητα, μεταφορές και στάθμευση



Δίκτυα ενέργειας, εξοικονόμηση, smart grid



Διαχείριση δικτύων ύδρευσης, εξοικονόμηση



Ασύρματα και ενσύρματα ευρυζωνικά δίκτυα

3. Ποιότητα ζωής – Διαβίωση


Ποιότητα ζωής



Κοινωνικό και ψηφιακό χάσμα



Περιβαλλοντική παρακολούθηση



Κοινωνική φροντίδα

4. Διακυβέρνηση πόλεων


Λήψη αποφάσεων / συμμετοχή των πολιτών / δημοκρατία



Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες



Πολεοδομικός σχεδιασμός / διαχείριση της πόλης



Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Οι πόλεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων και
χρησιμοποιούν διαφορετικούς συνδυασμούς ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών. Επίσης υπάρχει
μεγάλη ποικιλία αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών υποστήριξης.
Παρά την μεγάλη ποικιλία υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία που διέπουν τις διάφορες μορφές
χωρικής νοημοσύνης των πόλεων. Καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να διαχειριστούν το
πληροφοριακό μόνο συστατικό των αστικών δραστηριοτήτων και του φυσικού χώρου, από την
ανάλυση προκύπτουν τέσσερεις τύποι πληροφοριακών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα
συνεργατικά στις πόλεις:


Η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, με τη συμμετοχή κοινοτήτων ενδιαφέροντος
(communities of interest), τελικών χρηστών, πολιτών, φορέων για τη διαχείριση των
πληροφοριών, και ψηφιακών υποδομών.



Η μεταφορά της γνώσης και η μάθηση που επιτρέπουν την απόκτηση τεχνολογιών αιχμής
και τη δημιουργία ικανοτήτων, με τη συμμετοχή οργανισμών της κοινότητας που βασίζονται
σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία, ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και
ψηφιακών εργαλείων διαχείρισης της τεχνολογίας.



Η καινοτομία και η δημιουργία νέων γνώσεων μέσα σε οικοσυστήματα καινοτομίας που
καθοδηγούνται από το χρήστη (user-driven), με τη συμμετοχή κοινοτήτων χρηστών, πολιτών,
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ιδρυμάτων για την καινοτομία, καθώς και εφαρμογών crowdsourcing και ψηφιακών
εργαλείων.


Η διάχυση της πληροφορίας μέσα από αγορές πληροφοριών (information marketplaces) που
συνδυάζουν φυσικούς χώρους της πόλης, κοινότητες προμηθευτών, κανόνες λειτουργίας της
αγοράς και σχετικούς θεσμών, εικονικές αγορές, και μέσω κοινωνικής δικτύωσης για τη
διάδοση ενός προϊόντος.

Αυτές οι θεμελιώδεις γνωσιακές διαδικασίες δημιουργούν τον πυρήνα των καθοδηγούμενων από
τους ανθρώπους συστημάτων γνώσης και καινοτομίας μέσα σε κάθε συνοικία ή οικοσύστημα της
πόλης, σε συνδυασμό με παγκόσμια πληροφόρηση, εκπαίδευση στην τεχνολογία, και δίκτυα
προώθησης στην αγορά. Τα συστήματα αυτά αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί κάθε
περιοχή ή οικοσύστημα της πόλης, το πως παράγονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, το πως
χρησιμοποιούνται οι πόροι, πώς επηρεάζεται το περιβάλλον, κτλ.
Ο Δήμος της πόλης αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την επιτυχία των προσπαθειών δημιουργίας
ψηφιακών / έξυπνων / ευφυών πόλεων καθώς είναι εκείνος που στην πλειονότητα των περιπτώσεων
τις συντονίζει και τις χρηματοδοτεί. Παρόλα αυτά καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας του
εγχειρήματος είναι η επίτευξη της συνεργασίας με τους φορείς της πόλης, τις επιχειρήσεις και τους
κατοίκους.
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4.1. Εισαγωγή
Η πιλοτική εφαρμογή δημιουργίας μιας έξυπνης πόλης έλαβε χώρα στην πόλη της Θέρμης στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου PEOPLE: Έξυπνα αστικά οικοσυστήματα ανοιχτής
καινοτομίας για προώθηση μελλοντικών υπηρεσιών. Το έργο PEOPLE ανήκει σε ένα χαρτοφυλάκιο
επτά πιλοτικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της πρόσκλησης
«Υπηρεσίες για έξυπνες πόλεις που βασίζονται στην ανοιχτή καινοτομία και στο διαδίκτυο του
μέλλοντος» (Αριθμ. Συμβολαίου: 271027). Τα επτά αυτά έργα έχουν σα στόχο την επιτάχυνση της
εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών διαδικτύου στις πόλεις. Κάθε έργο εφαρμόζει σε
ένα δίκτυο έξυπνων πόλεων μεθοδολογίες ανοιχτής καινοτομίας, προσανατολισμένες στον χρήστη,
οι οποίες εμπλέκουν τους πολίτες ως συμπαραγωγούς περιεχομένου και υπηρεσιών.
Το έργο PEOPLE που διήρκησε 27 μήνες (Νοέμβριος 2010 – Ιανουάριος 2013) απέβλεπε στην
επιτάχυνση της δημιουργίας έξυπνων πόλεων μέσω της ταχείας υλοποίησης, εγκατάστασης και
χρήσης καινοτόμων διαδικτυακών υπηρεσιών στους τομείς της πληροφόρησης, του περιβάλλοντος,
της ασφάλειας, των μεταφορών και του εμπορίου. Στο έργο συμμετείχαν εταίροι από 4 ευρωπαϊκές
χώρες: Ισπανία, Γερμανία Γαλλία και Ελλάδα. Συμμετέχουν επίσης οι πόλεις: Μπιλμπάο (Ισπανία),
Vitry sur Seine (Γαλλία), Βρέμη (Γερμανία) και Θέρμη (Ελλάδα), στις οποίες θα υλοποιήθηκαν
πιλοτικές εφαρμογές βασισμένες στα παρακάτω σενάρια χρήσης:
1. Έξυπνη κινητικότητα και διαχείριση αστικών πληροφοριών. Περιλαμβάνει υπηρεσίες
εστιασμένες στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στους πολίτες σε σχέση με την
ασφάλεια στο δημόσιο χώρο, το εμπόριο, την αναψυχή και τον τουρισμό. Εφαρμογή σε
Μπιλμπάο, Θέρμη και Vitry sur Seine.
2. Κοινωνική ένταξη. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για την
ενίσχυση της συνύπαρξης, με έμφαση σε διάφορους τομείς της ζωής της πόλης και τις
πραγματικές ανάγκες των τοπικών παραγόντων. Εφαρμογή σε Vitry sur Seine και Βρέμη.
Στο Δήμο Θέρμης η πιλοτική εφαρμογή εστιάζεται στο εμπορικό κέντρο της πόλης και στο τμήμα που
περικλείει το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας (Νόησις) και το Εθνικό Κέντρο
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών
πληροφόρησης σχετικά με τις μετακινήσεις, το εμπόριο, την αναψυχή και τον τουρισμό στοχεύοντας
στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Βασική προϋπόθεση για τη μεγιστοποίηση των
επιπτώσεων της πιλοτικής εφαρμογής στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της πόλης είναι η
συμμετοχή των τοπικών παραγόντων σε όλα τα στάδια υλοποίησης των υπηρεσιών (επιλογή,
σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία).
Στο έργο συμμετείχαν η Ερευνητική Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας (URENIO) του
Α.Π.Θ., ο Δήμος Θέρμης και η εταιρία LOGOTECH Α.Ε.
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Ο Δήμος Θέρμης συνεργάζεται από το 2005 με την Ερευνητική Μονάδα URENIO πάνω στο θέμα των
ψηφιακών / έξυπνων / ευφυών πόλεων. Το έργο PEOPLE ήταν η φυσική εξέλιξη της συνεργασίας
αυτής. Η προσπάθεια δημιουργίας της έξυπνης πόλης πήρε υπόψη της τη διεθνή εμπειρία και τις
τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των μεθοδολογιών και στρατηγικών ανάπτυξης, όπως επίσης και στο
θέμα των τεχνολογιών. Έδωσε επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανοιχτή καινοτομία επιδιώκοντας τη
συμμετοχή στην προσπάθεια του συνόλου των φορέων της περιοχής, των εργαζόμενων στο Δήμο
Θέρμης και των κατοίκων και επιχειρήσεων της πόλης.
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4.2. Έξυπνη Θέρμη - Μια αναδρομή
4.2.1. Μελέτη για την Ψηφιακή Θέρμη
Η προσπάθεια μετασχηματισμού της Θέρμης σε μια έξυπνη πόλη ξεκίνησε στα τέλη του 2005 όταν ό
Δήμος Θέρμης ανέθεσε στην Ερευνητική Μονάδα URENIO την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο:
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΕΡΜΗ: Δίκτυα και ψηφιακές εφαρμογές εξυπηρέτησης πολιτών», μια μελέτη
σκοπιμότητας, εφικτότητας, κόστους ανάπτυξης, και συνθηκών βιωσιμότητας ενός τοπικού δικτύου
και μιας σειράς εφαρμογών ψηφιακής διακυβέρνησης που θα αναπτυχθούν πάνω σ’ αυτό, στο Δήμο
Θέρμης.
Η Ψηφιακή Θέρμη ορίστηκε ως ένα τοπικό δίκτυο και μια ψηφιακή πλατφόρμα που αξιοποιώντας την
τεχνολογία του Internet φιλοξενεί μια σειρά από εφαρμογές πληροφόρησης και παροχής υπηρεσιών
που διευκολύνουν τη λειτουργία της Θέρμης και προσφέρουν εξυπηρετήσεις στους κατοίκους, τους
επιχειρηματίες, και τους επισκέπτες του Δήμου. Η ολοκλήρωση και αμφίδρομη επικοινωνία αυτών
των εφαρμογών σε μία προηγμένη ψηφιακή πλατφόρμα θα προσέφερε λειτουργικότητα κατά πολύ
ανώτερη ενός απλού ιστοτόπου παρουσίασης του Δήμου.
Η μελέτη διερεύνησε τις τρεις βασικές συνιστώσες του έργου:
1. Το δίκτυο επικοινωνίας: οπτική ίνα, ενσύρματο δίκτυο, ασύρματο δίκτυο,
2. Τις εφαρμογές παροχής πληροφορίας και υπηρεσιών προς τους δημότες, και
3. Το κέντρο διαχείρισης δικτύου και υπηρεσιών.
Για κάθε μία από τις παραπάνω τρεις συνιστώσες παρουσιάζεται (1) το περιεχόμενο της, (2)
αντίστοιχες καλές πρακτικές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, (3) εναλλακτικές λύσεις
υλοποίησης, (4) κόστος ανάπτυξης, (5) κόστος συντήρησης, και (6) οι συνθήκες οικονομικής
βιωσιμότητας.
Η Ψηφιακή Θέρμη θα ωφελούσε πολλαπλά την περιοχή. Εκτός από την δημοτική αρχή, της οποίας το
έργο θα προβαλλόταν με ένα ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο και τις δημοτικές υπηρεσίες των οποίων το
έργο θα διευκολυνόταν, από τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας θα μπορούσαν να ωφεληθούν
οι δημότες και οι κάτοικοι της Θέρμης, στους οποίους απευθύνεται το πληροφοριακό υλικό της
πλατφόρμας, αλλά και οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον Δήμο.
Ιδιαίτερα σημαντικές θα ήταν οι επιπτώσεις στους νέους καθώς εξοικειώνονται με εφαρμογές της
Κοινωνίας της Πληροφορίας και αναγνωρίζουν σχετικές ευκαιρίες απασχόλησης.
Η μελέτη αυτή με το πλήθος των καλών πρακτικών που περιείχε αποτέλεσε το έναυσμα για τα
επόμενα έργα στο δρόμο για τη δημιουργία της έξυπνης πόλης.
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4.2.2. Ανοιχτή πλατφόρμα ψηφιακών πόλεων
Η συνεργασία του Δήμου Θέρμης με την Ερευνητική Μονάδα URENIO συνεχίστηκε στα πλαίσια του
Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας, ενός έργου χρηματοδοτούμενου από
την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Στα πλαίσια αυτού του έργου υλοποιήθηκε
από την Ερευνητική Μονάδα URENIO και την εταιρεία EMETRIS A.E. σε συνεργασία με το Δήμο
Θέρμης η «Ανοιχτή Πλατφόρμα Ψηφιακών Πόλεων» (1/11/2006 ως 15/12/2008).

Εικόνα 4-1 – Η αρχική σελίδα της πλατφόρμας ψηφιακών πόλεων στο Δήμο Θέρμης

Η Ανοιχτή Πλατφόρμα Ψηφιακών Πόλεων (Εικόνα 4-1) παρείχε σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
υπηρεσίες δημιουργίας Ψηφιακών Πόλεων. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονταν μέσω του διαδικτύου
και αποσκοπούσαν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων
της πόλης, στοχεύοντας στην υποστήριξη και διευκόλυνση της λειτουργίας των πόλεων. Η πλατφόρμα
κάλυπτε πέντε βασικές συνιστώσες μιας πόλης: Δημοκρατία, Διακυβέρνηση, Επιχειρηματικότητα,
Πληροφόρηση, και Τουριστική Προβολή προσφέροντας αντίστοιχες ψηφιακές υπηρεσίες μέσα από
τα παρακάτω 5 διακριτά υποσυστήματα:
1. Υποσύστημα Ψηφιακής Δημοκρατίας. Παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητες
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων Δημοσίων Αρχών. Επιτρέπει την on-line
παρακολούθηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ή των επιτροπών του Δήμου.
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Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων επιτυγχάνεται τη συμμετοχή
τους σε on-line φόρουμ συζητήσεων και δημοσκοπήσεις.
2. Υποσύστημα Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες
και τις διαδικασίες του Δήμου. Δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αιτηθούν on-line, μέσω
του διαδικτύου, τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επιτρέπει επίσης την on-line υποβολή παραπόνων/αιτημάτων και την παρακολούθηση της
διαδικασίας επίλυσής τους.
3. Υποσύστημα Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας. Παρέχει στις επιχειρήσεις on-line εργαλεία
(δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου, σχεδίου μάρκετινγκ και έρευνας αγοράς) για την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Επίσης, υποστηρίζει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου,
δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προωθήσουν τα προϊόντα τους μέσα από το
ηλεκτρονικό εμπορικό κέντρο (e-marketplace) της πόλης.
4. Υποσύστημα Πληροφόρησης. Παρέχει πληροφόρηση για τα δρώμενα σε επιλεγμένους
τομείς ενδιαφέροντος, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε πόλης. Οι πληροφορίες αφορούν
τόσο τους κατοίκους όσο και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην πόλη.
5. Υποσύστημα Προβολής και Πολιτισμού. Παρέχει τη δυνατότητα εικονικής περιήγησης στην
πόλη με τη χρήση ψηφιακών χαρτών και πανοραμικών φωτογραφιών. Ταυτόχρονα περιέχει
πλήθος πληροφοριών σχετικών με τον πολιτισμό (π.χ. μνημεία, αξιοθέατα, εκδηλώσεις κλπ.)
που βοηθούν τον κάτοικο της πόλης ή έναν επισκέπτη να οργανώσει τον ελεύθερο χρόνο του
στην πόλη ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του.
Η πλατφόρμα ψηφιακής πόλης στο Δήμο Θέρμης συνέπεσε με τη λειτουργία στο Δήμο δύο άλλων
πληροφοριακών συστημάτων, του ήδη υπάρχοντος ιστοτόπου του Δήμου και μιας διαδικτυακής
πύλης που υλοποιήθηκε κεντρικά για τους Δήμους της χώρας με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα
«Ψηφιακή Σύγκλιση». Ο Δήμος Θέρμης λόγω ελλείψεων σε εξειδικευμένο προσωπικό δεν κατόρθωσε
να θέσει σε μόνιμη λειτουργία (πέραν της πιλοτικής φάσης) την πλατφόρμα της ψηφιακής πόλης αλλά
ούτε και την άλλη διαδικτυακή πύλη. Σε αυτό συντέλεσε και το γεγονός ότι η πλατφόρμα της
ψηφιακής πόλης αποδείχτηκε δύσκολη στη διαχείρισή της καθώς η εμπλοκή των χρηστών κατά τη
διάρκεια της ανάπτυξης της ήταν περιορισμένη.
Η εμπειρία από το έργο αυτό ήταν πολύτιμη, καθώς η πιλοτική εφαρμογή του έργου PEOPLE
αξιοποίησε όλα τα θετικά και αρνητικά συμπεράσματα, τόσο κατά τη σχεδίαση και ανάπτυξη των
εφαρμογών όσο και την επίτευξη της συμμετοχής των τελικών χρηστών στην προσπάθεια.
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4.3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Έξυπνης Πόλης
Η υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής ακολούθησε μια διαδικασία 11 βημάτων / σταδίων η οποία
περιγράφεται στις ενότητες του κεφαλαίου αυτού ( ). Τα βήματα αυτά είναι:
1. Περιγραφή του προς επίλυση προβλήματος και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης
2. Εντοπισμός των συναφών λύσεων
3. Ενεργοποίηση των φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και μπορούν να
συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος
4. Δημιουργία του σεναρίου πάνω στο οποίο θα βασιστεί η ανάπτυξη των υπηρεσιών
5. Δημιουργία ενός ανοιχτού μοντέλου συλλογής, αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων
6. Καθορισμός των προδιαγραφών / απαιτήσεων των προς ανάπτυξη εφαρμογών
7. Επιλογή και εγκατάσταση του εξοπλισμού
8. Ανάπτυξη των εφαρμογών και παροχή των ψηφιακών εφαρμογών
9. Δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος
10. Υλοποίηση «κύκλων καινοτομίας» κατά τους οποίους οι κάτοικοι της πόλης, που είναι και
χρήστες των εφαρμογών, συμμετέχουν στην διαμόρφωση τόσο της εμφάνισης όσο και της
λειτουργίας των εφαρμογών
11. Διαμόρφωση ενός συστήματος μέτρησης (scoreboard) των επιπτώσεων στην πόλη και
προσδιορισμός των πηγών συλλογής δεδομένων (log files, συνεντεύξεις, στατιστικές, κλπ.)
Το Πρόβλημα
Συναφείς Λύσεις
Σύστημα Καινοτομίας
Σενάριο
Μοντέλο Δεδομένων
Προδιαγραφές / Απαιτήσεις
Εξοπλισμός
Εφαρμογές & Υπηρεσίες
Επιχειρηματικό Μοντέλο
Κύκλοι Καινοτομίας
Σύστημα Μέτρησης
2010

2010

2011

Νοε

Φεβ

2012
Μαϊ

Αυγ

Νοε

Φεβ

Μαϊ

Αυγ

Διάγραμμα 4-1 – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου PEOPLE

Νοε

2013
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Όπως φαίνεται και από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ( ) πολλά στάδια υλοποιήθηκαν
ταυτόχρονα. Αυτό σχετίζεται με την εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στο σχεδιασμό και
την υλοποίηση καθώς και στη μέτρηση των αποτελεσμάτων του έργου.
Στα πλαίσια της διατριβής υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος της πιλοτικής εφαρμογής. Ποιο
συγκεκριμένα:


Αποτυπώθηκε η υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά στις ψηφιακές υπηρεσίες και
ευρυζωνικές υποδομές που είναι διαθέσιμες στην περιοχή. (Βήμα 1).



Εντοπίστηκαν οι συναφείς λύσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση
του προβλήματος. (Βήμα 2).



Παρουσιάστηκε σε μέρος των φορέων της περιοχής το συνολικό εγχείρημα με στόχο την
ενεργοποίησή τους. (Βήμα 3)



Δημιουργήθηκε το αρχικό σενάριο και παρουσιάστηκε στους φορείς της πόλης. (Βήμα 4).



Δημιουργήθηκε το γενικό μοντέλο δεδομένων και τα ειδικότερα μοντέλα των εφαρμογών
«Βελτιώνω την Πόλη μου», «Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο» και «Εικονική Περιήγηση». Για τις
εφαρμογές αυτές δημιουργήθηκαν επίσης τα διαγράμματα ροής πληροφορίας. (Βήμα 5).



Δημιουργήθηκαν οι περιπτώσεις χρήσεις των εφαρμογών «Βελτιώνω την Πόλη μου»,
«Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο» και «Εικονική Περιήγηση», για τις οποίες καθορίστηκαν και οι
λειτουργικές προδιαγραφές. Επίσης, καθορίστηκαν οι μη λειτουργικές προδιαγραφές της
πλατφόρμας, η αρχιτεκτονική και οι τεχνικές προδιαγραφές. (Βήμα 6).



Έγινε ο έλεγχος των προδιαγραφών του εξοπλισμού και η επίβλεψη της εγκατάστασής του.
(Βήμα 7).



Αναπτύχθηκε μεγάλο μέρος των εφαρμογών «Βελτιώνω την Πόλη μου» και «Εικονική
Περιήγηση» ενώ καθοδηγήθηκε η υλοποίηση και των υπόλοιπων εφαρμογών. (Βήμα 8).



Δημιουργήθηκε το επιχειρηματικό μοντέλο για τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών έξυπνης
πόλης μέσω της χρήσης εφαρμογών ανοιχτού κώδικα και της διάθεσής τους ως υπηρεσία
χρησιμοποιώντας το cloud. (Βήμα 9).



Παρουσιάστηκαν οι εφαρμογές, κατά τη διάρκεια των κύκλων καινοτομίας, στους φορείς της
πόλης και στους εργαζόμενους του Δήμου που συμμετείχαν στη διαχείρισή τους. Επίσης
κινητοποιήθηκε η διεθνής κοινότητα των προγραμματιστών, με τη χρήση κατάλληλων
εργαλείων, ώστε να συμβάλλει στη διάδοση και βελτίωση της εφαρμογής «Βελτιώνω την
Πόλη μου». (Βήμα 10)



Προσδιορίστηκαν οι πηγές συλλογής δεδομένων σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών. Επίσης
αναλύθηκαν τα δεδομένα που προέκυψαν τόσο από τη λειτουργία όσο και από τη χρήση των
εφαρμογών.

Στις επόμενες ενότητες του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζεται μεν συνολικά η πιλοτική εφαρμογή,
προκειμένου να γίνει κατανοητό το εγχείρημα δημιουργίας της Ευφυούς Συνοικίας, αναλύονται δε σε
μεγαλύτερο βάθος τα τμήματά της που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της διατριβής. Στο Παράρτημα
παρουσιάζονται τμήματα του κώδικα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της διατριβής.
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4.3.1. Βήμα 1ο Περιγραφή του προβλήματος
Το 1ο βήμα περιλαμβάνει την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στην περιοχή με όρους
αστικού περιβάλλοντος, υποδομών (φυσικές και ψηφιακές) και τοπικών κοινοτήτων. Επίσης,
αναγνωρίστηκε και διατυπώθηκε το πρόβλημα που θα επιλυθεί με τη δημιουργία της έξυπνης
εμπορικής συνοικίας.
Η πόλη της Θέρμης βρίσκεται στην ανατολική Θεσσαλονίκη σε μια περιοχή όπου αναπτύσσονται
σημαντικές δραστηριότητες του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, οι οποίες είναι, ως επί το πλείστον,
υπερτοπικού χαρακτήρα. Η πόλη έχει 16.000 κατοίκους (απογραφή 2011), αριθμός που αυξάνεται
ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή κινούνται καθημερινά δεκάδες
χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονται σε εταιρείες και οργανισμούς που έχουν την έδρα ή τις
εγκαταστάσεις τους στην περιοχή.
Όσον αφορά τις ψηφιακές υποδομές, στην περιοχή υπάρχουν πολλές ψηφιακές εφαρμογές
διαθέσιμες στους πολίτες. Όμως αυτές λειτουργούν αποσπασματικά μεταξύ τους και δεν
αντιμετωπίζουν κανένα από τα προβλήματα της περιοχής. Οι πλειοψηφία των πολιτών και των
τοπικών επιχειρήσεων έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω συνδέσεων ADSL, ενώ επίσης λειτουργεί
και ασύρματο δίκτυο Wi-Fi το οποίο καλύπτει την κεντρική πλατεία και κάποια άλλα σημεία της πόλης
(Εικόνα 4-2).

Εικόνα 4-2 – Η κάλυψη του ασύρματου δικτύου Wi-Fi στην πόλη της Θέρμης

Η λεπτομερής ανάλυση της περιοχής ενδιαφέροντος ανέδειξε τη χωρική συγκέντρωση εμπορικών
δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις αναψυχής και αθλητισμού, δραστηριοτήτων
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μεταφορών, επιχειρηματικότητας αλλά και έρευνας και ανάπτυξης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτα ΕΚΕΤΑ, Τεχνολογικό Πάρκο, Μουσείο Τεχνολογίας κλπ.) (Εικόνα 4-3) .

Εικόνα 4-3 – Οι σημαντικότερες χρήσεις γης και η βασικοί οδική άξονες στην περιοχή

Η χωρική εγγύτητα των παραπάνω δραστηριοτήτων, ωστόσο, δεν φαίνεται να δημιουργεί επαρκώς
κάποιου είδους συνέργεια ή συμπληρωματικότητα, ειδικά για την περίπτωση διαφορετικού τύπου
δραστηριοτήτων.
Παρά το μεγάλο αριθμό των διερχόμενων, οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν χάσει μεγάλο μερίδιο σε
όφελος των κοντινών αγορών και εμπορικών κέντρων. Παρατηρείται ότι οι κάτοικοι της Θέρμης δεν
χρησιμοποιούν τακτικά τις τοπικές υπηρεσίες και την τοπική αγορά με αποτέλεσμα τη μείωση των
κερδών των τοπικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Αυτό το πρόβλημα, το οποίο
αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τους τοπικούς φορείς, αυξάνεται περαιτέρω
από τις συνθήκες κυκλοφορίας γύρω από την κεντρική πλατεία της πόλης, όπου βρίσκεται η καρδιά
της τοπικής αγοράς.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, το οποίο, μάλιστα,
ελκύει μεγάλο ένα αριθμό επισκεπτών ετησίως (περίπου 8 εκατ. επισκέπτες - τζίρο 205 εκατ. ευρώ
για το 2010). Το Cosmos προσφέρει ποικιλία επιλογών στους επισκέπτες του (εμπορικά καταστήματα,
εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογράφος, κλπ.) και συνεπώς, μπορεί και λειτουργεί κατά κάποιο
τρόπο αποκομμένα από τη γύρω περιοχή, ως ένας αυτόνομος χώρος διασκέδασης, καθώς οι
τελευταίοι δεν φαίνεται να το συνδυάζουν με κάποια από τις γύρω δραστηριότητες (π.χ. επίσκεψη
στο μουσείο τεχνολογίας ή το φράγμα της Θέρμης).

Κεφάλαιο 4 – Πιλοτική εφαρμογή: Σχεδιασμός έξυπνης πόλης στο Δήμο Θέρμης

302

Το παραπάνω στοιχείο αποτελεί ευκαιρία αλλά και πρόκληση για τη Θέρμη, για την ανάπτυξη μιας
στρατηγικής ευφυούς πόλης, μέσα από νέες μεθοδολογίες, εφαρμογές και υποδομές, που θα
ενισχύσει περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά
της σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη.

ΝΟΗΣΙΣ

Mediterranean Cosmos
8.000.000 επισκέψεις /
χρόνο

Περιαστικές
εγκαταστάσεις
αναψυχής

Εμπορικό
Κέντρο

Εικόνα 4-4 – Σχηματική αναπαράσταση του προς επίλυση προβλήματος

Στόχος, λοιπόν, της πιλοτικής εφαρμογής είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, το οποίο,
μέσα από την ανάπτυξη μιας σειράς ψηφιακών εφαρμογών θα μπορέσει να διασυνδέσει
διαφορετικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή, αφενός εξασφαλίζοντας
περισσότερες επιλογές στους κατοίκους και επισκέπτες της και αφετέρου επιτυγχάνοντας
μεγαλύτερο όφελος για την κάθε μια από αυτές (δηλ. τις τοπικές δραστηριότητες έρευνας και
ανάπτυξης, τοπικού εμπορικού χαρακτήρα κλπ.)
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4.3.2. Βήμα 2ο Εντοπισμός των συναφών λύσεων
Στο βήμα αυτό εντοπίστηκαν οι εφαρμογές που προσφέρουν συναφείς λύσεις με αυτές που
απαιτούνται στην πόλη της Θέρμης.
Για το σχεδιασμό του σεναρίου της πιλοτικής κρίθηκε απαραίτητο να προηγηθεί μια βιβλιογραφική
ανασκόπηση ήδη ανεπτυγμένων εφαρμογών από διάφορες περιοχές του κόσμου, εστιάζοντας σε
θέματα ευφυούς κινητικότητας και διαχείρισης της αστικής πληροφορίας. Οι ευφυείς πόλεις έχουν
να επιδείξουν ένα τεράστιο εύρος επιλογών για τα παραπάνω σημεία. Εντοπίστηκαν αρχικά 20
ενδιαφέρουσες εφαρμογές που έχουν κυρίως σχέση με την κινητικότητα, το εμπόριο, την αναψυχή
τον τουρισμό:


Για την ενίσχυση της ευφυούς κινητικότητας εντοπίστηκαν εφαρμογές σχεδιασμού μιας
διαδρομής, εφαρμογές αναζήτησης πάρκινγκ, καθώς και ψηφιακά συστήματα για την
ενημέρωση της διαθεσιμότητας και την αυτόματη ενοικίαση ποδηλάτων.



Σε σχέση με το εμπόριο εντοπίστηκαν on-line εφαρμογές σύγκρισης τιμών προϊόντων τοπικών
καταστημάτων (παρατηρητήρια τιμών), ιστοσελίδες με προσφορές ημέρας στα καταστήματα
μιας περιοχής, αλλά και ιστοσελίδες για αγορές αγαθών μέσα από κοινωνικά δίκτυα (social
shopping)



Σε σχέση με τον τουρισμό εντοπίστηκαν παραδείγματα από ψηφιακές περιηγήσεις με τη
χρησιμοποίηση διαδραστικών χαρτών, βίντεο και πανοραμικών φωτογραφιών, οδηγοί πόλης
για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, εφαρμογές για ξενάγηση σε εκθέματα μουσείων κ.α.



Τέλος, επισημάνθηκαν ενδιαφέρουσες εφαρμογές αστικής πληροφόρησης όπως για
παράδειγμα οι κωδικοί QR οι οποίοι αντιστοιχούν σε ιστοσελίδες ή διαφημίσεις, ή
παρουσιάζουν πληροφορίες για ένα κτίριο, επιχείρηση κλπ, καθώς και παρατηρητήρια για
την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. ελέγχου της ποιότητας του αέρα), για την
εγκληματικότητα συγκεκριμένων περιοχών κλπ.

Από τις 20 αρχικές, επιλέχτηκαν τελικά 14, οι οποίες παρουσιάστηκαν στη Δημοτική Αρχή και τους
ενδιαφερόμενους φορείς (Πίνακας 4-1).
Google Transit
Εφαρμογή της Google για
οχεδιασμό της μετακίνησης με τα
μέσα μαζικής μεταφοράς.
http://www.google.com/transit
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OpenTrip Planner
Εφαρμογή ανοιχτού κώδικα για το
σχεδιασμό των μετακινήσεων μέσα
σε μια πόλη με τη χρήση
πολλαπλών μέσων μεταφοράς.
http://opentripplanner.com

Parking Finder Tool
Εμφάνιση των διαθέσιμων χώρων
στάθμευσης στο χάρτη της πόλης σε
πραγματικό χρόνο.

Bicycle Sharing System
Ενοικίαση κοινόχρηστων
ποδηλάτων από διάφορα σημεία
της πόλης

Παρακολούθηση τιμών
καταναλωτικών αγαθών
Επιτρέπει την παρακολούθηση των
τιμών των προϊόντων των
supermarkets

304

Κεφάλαιο 4 – Πιλοτική εφαρμογή: Σχεδιασμός έξυπνης πόλης στο Δήμο Θέρμης

Groupon
Προσφορές σε καθημερινή βάση
(http://www.groupon.com)

Local Shopping Offers & Discounts
Προσφορές και εκπτώσεις σε τοπικό
επίπεδο

Social Shopping
Αγορές που βασίζονται στις
προτάσεις και τις προτιμήσεις των
φίλων μας

Εικονική περιήγηση
Εικονική περιήγηση στην πόλη με
χρήση πανοραμάτων 360ο,
φωτογραφιών και βίντεο

Mobile City Guides
Τουριστικοί οδηγοί πόλεων για
έξυπνα κινητά τηλέφωνα
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Mobile Museum Tour
Εφαρμογές εικονικών περιηγήσεων
σε μουσεία για έξυπνα κινητά
τηλέφωνα

QR Codes
Σύνδεση του φυσικού χώρου με
ψηφιακές εφαρμογές

Sensors Network for Environment
Protection
Παρακολούθηση περιβαλλοντικών
δεδομένων με χρήση αισθητήρων
και εφαρμογών web

CrimeReports
Εμφάνιση στο χάρτη των αναφορών
της αστυνομίας για εγκληματικές
ενέργειες
(http://www.crimereports.com/)

Πίνακας 4-1 – Εφαρμογές που προσφέρουν συναφείς λύσεις στο πρόβλημα της πιλοτικής εφαρμογής

Για καθεμία από τις παραπάνω εφαρμογές γράφτηκε ένα σύντομο κείμενο που αποτελείται από: 1)
Περιγραφή της εφαρμογής 2) Αιτιολόγηση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει, 3) Τεχνολογίες
υλοποίησης και 4) Παραδείγματα χρήσης σε άλλες πόλεις.
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4.3.3. Βήμα 3ο Ενεργοποίηση του τοπικού συστήματος
καινοτομίας
Το βήμα αυτό περιλαμβάνει των εντοπισμό και την ενεργοποίηση των φορέων που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή και μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος.
Η Θέρμη χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, π.χ. εμπορικών, ψυχαγωγικών,
πολιτιστικών, καθώς και εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Και ενώ ο συνολικός αριθμός
του πληθυσμού της περιοχής δεν υπερβαίνει τα 20.000 άτομα, ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται
ή επισκέπτονται την περιοχή σε τακτική βάση είναι πολλαπλάσιος. Ως εκ τούτου, η πιλοτική εφαρμογή
θα πρέπει να απευθύνονται στις ακόλουθες ομάδες: α) στους κατοίκους και στους επισκέπτες της
Θέρμης, β) στις τοπικές επιχειρήσεις και γ) στα ερευνητικά ιδρύματα και στις οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Με βάση την αποτύπωση του οικοσυστήματος καινοτομίας της περιοχής, που έγινε στο πρώτο βήμα,
προσδιορίστηκαν οι δημόσιες διοικήσεις, οι πάροχοι δημοσίων υπηρεσιών και οι εταιρίες που η
συμμετοχή τους θα ήταν καθοριστική ή σημαντική για την ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνολογικών
λύσεων της πιλοτικής εφαρμογής. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα καθώς η καθοδηγούμενη από
τους χρήστες (user driven) μεθοδολογία διασφαλίζει ότι οι τεχνολογικές λύσεις που
χρησιμοποιούνται στις πόλεις συμπλέουν με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των ενδιαφερομένων
μερών.
Όλοι οι τοπικοί φορείς ενημερώθηκαν, ενώ μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με τα στελέχη τους
προσδιορίστηκαν οι ανάγκες και τα κίνητρά τους, προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη κατά το
σχεδιασμό των κατάλληλων λύσεων.
Μετά τις αρχικές συνεντεύξεις, η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων πραγματοποιήθηκε μέσω τις
συμμετοχής τους σε σειρά εκδηλώσεων που διοργανωνόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κατά το
πρώτο διάστημα του έργου, στις εκδηλώσεις συμμετείχε μεγάλος αριθμός φορέων. Στη συνέχεια
όμως ενεργοί φορείς ήταν εκείνοι που είχαν ένα σαφές όφελος από το έργο. Δηλαδή:


Ο Δήμος Θέρμης (διάφορα τμήματα)



Η Ένωση Επαγγελματιών και Έμπορων Δήμου Θέρμης



Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας Νόησις



Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης



Το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Θέρμης



Το Συμβούλιο Νεολαίας της Θέρμης



Ο Τοπικός Σύλλογος Εθελοντών
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4.3.4. Βήμα 4ο Δημιουργία του σεναρίου
Στο βήμα αυτό δημιουργήθηκε το ολοκληρωμένο σχέδιο (σενάριο) πάνω στο οποίο θα βασιστεί η
ανάπτυξη των εφαρμογών.
Με βάση την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναπτύχθηκε το σενάριο της πιλοτικής
εφαρμογής. Το σενάριο αυτό, μέσω της ανάπτυξης της ενός ευρέος φάσματος ψηφιακών εφαρμογών,
θα πρέπει να είναι σε θέση να διασυνδέσει τις διάφορες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην
περιοχή, εξασφαλίζοντας από τη μια μεριά, περισσότερες επιλογές για τους κατοίκους, τους
επισκέπτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς, και επιτυγχάνοντας από την άλλη, το μεγαλύτερο
δυνατό όφελος για κάθε ένα από αυτούς ξεχωριστά (δηλαδή τις τοπικές δραστηριότητες έρευνας και
ανάπτυξης, τις τοπικές εμπορικές δραστηριότητες, κ.λπ.). Η δημιουργία του σεναρίου βασίστηκε σε
έναν οδικό χάρτη (roadmap) 6 βημάτων, ο οποίος παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα (Διάγραμμα
4-2).

1. Στόχος: Πρόβλημα προς

επίλυση
•Δημιουργία πλατφόρμας για
μια συνοικία εμπορίου /
διασκέδασης
•Ενίσχυση του εμπορικού
κέντρου της Θέρμης
•Επωφέλεια από την τεράστια
εμπορική δραστηριότητα του
Med. Cosmos

4. Δημόσια
διαβούλευση
•Δήμος Θέρμης
•Τοπικοί φορείς
•Κάτοικοι της Θέρμης
•Επαγγελματίες και
εμπόροι της Θέρμης

2. Έρευνα για λύσεις

3. Περιορισμοί

•Αρχικές ιδέες από την πρόταση
του PEOPLE
•20 λύσεις από την επισκόπηση
της βιβλιογραφίας
•Προτάσεις από τους τοπικούς
φορείς
•Προτίμηση στις εφαρμογές
ανοιχτού κώδικα

•Εκτίμηση σχετικά με τα
αναμενώμενα αποτελέσματα
•Κόστος ανάπτυξης εφαρμογών
•Κόστος δημιουργίας και
ανανέωσης περιεχομένου
•Επιχειρηματικά μοντέλα
βιωσιμότητας

5. Συνέργειες με
τις άλλες πιλοτικές
εφαρμογές

6. Αξιολόγηση &
επιλογή των
λύσεων

•Κοινά στοιχεία
•Κοινή Πλατφόρμα
•Ανάπτυξη εφαρμογών
σε συνεργασία

•Εφικτότητα
•Βιωσιμότητα
•Επίδραση στην πόλη

Πλατφόρμα &
εφαρμογές

Διάγραμμα 4-2 – Οδικός χάρτης δημιουργίας του σεναρίου της πιλοτικής εφαρμογής

Ο στόχος της πιλοτικής εφαρμογής στη Θέρμη αποφασίστηκε να είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας
για μια έξυπνη εμπορική / ψυχαγωγική περιοχή που θα περιέχει έναν αριθμό ψηφιακών υπηρεσιών,
οι οποίες σα σκοπό θα έχουν (1) να ενισχύσουν το εμπορικό κέντρο της Θέρμης, (2) να αυξήσουν την
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επισκεψιμότητα και (3) να βελτιώσουν την πρόσβαση στην περιοχή της Θέρμης, δημιουργώντας
συνολικά μια ευφυή συνοικία "εμπορίου-αναψυχής" στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Είναι σημαντικό,
οι εφαρμογές να συνδυάζονται και να αλληλοσυμπληρώνονται, ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη
από την ανάπτυξη της καθεμίας από αυτές.
Μετά τον καθορισμό του στόχου, οι διαθέσιμες εφαρμογές, που είχαν συγκεντρωθεί στο 2ο βήμα,
φιλτραρίστηκαν προκειμένου να ταιριάζουν με αυτόν. Όσες πέρασαν τον έλεγχο παρουσιάστηκαν
στους ενδιαφερόμενους φορείς. Για κάθε εφαρμογή τα ακόλουθα θέματα εξετάστηκαν:


Τεχνική / Οικονομική Εφικτότητα (Κλίμακα 1-10)



Βιωσιμότητα (Κλίμακα 1-10)



Πιθανή Επίδραση στην Πόλη (Μικρή, Μεσαία, Υψηλή)

Εξετάστηκαν επίσης οι πιθανές συνέργειες με τα άλλα πιλοτικά έργα του PEOPLE.
Ο επόμενος πίνακας (Πίνακας 4-2 ) παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των πιθανών
εφαρμογών με βάση τα παραπάνω κριτήρια.
Υπηρεσία

Εφικτότητα

Βιωσιμότητα

Πιθανή Επίδραση

Google Transit

9

10

Μικρή

OpenTrip Planner

6

8

Υψηλή

Parking Finder

6

6

Μεσαία

Bicycle sharing

2

5

Υψηλή

Price Watch

7

10

Υψηλή

Groupon

10

10

Μικρή

Offers & Discounts

5

5

Μεσαία

Social shopping

3

8

Υψηλή

Virtual City Tour

3

6

Μικρή

Mobile City Guides

4

7

Μεσαία

Mobile Museum Tour

5

9

Μικρή

QR Codes

9

8

Μεσαία

Sensors Network for
Environment Protection

7

8

Υψηλή

CrimeReports

5

3

Μεσαία

Πίνακας 4-2 – Αξιολόγηση των πιθανών εφαρμογών με βάση την εφικτότητα, βιωσιμότητα και πιθανή
επίδραση στην περιοχή

Μετά από συζήτηση με τη Δημοτική Αρχή και τους ενδιαφερόμενους φορείς επιλέχθηκαν οι
παρακάτω εφαρμογές, οι οποίες τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να επιλεγούν αυτές
την ανάπτυξη των οποίων θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει το έργο PEOPLE.
1. Ημερολόγιο εκδηλώσεων στην περιοχή με καταχώρηση προγραμματιζόμενων εκδηλώσεων
φορέων όπως το ΕΚΕΤΑ (π.χ. Open Days), το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Θέρμης (π.χ. «Θέρμης
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Δρώμενα») και το ΝΟΕΣΙΣ (π.χ. «Καφέ της Επιστήμης», «Τα Πρόσωπα της Επιστήμης» κλπ.). Η
υπηρεσία είναι δυνατό να προσφέρεται μέσω του διαδικτύου αλλά και μέσω μεγάλων οθονών
που θα τοποθετηθούν σε σημεία συγκέντρωσης/διέλευσης μεγάλου αριθμού ατόμων.
2. Εφαρμογές έξυπνης κινητικότητας:
I.

Εφαρμογή εύρεσης βέλτιστης διαδρομής ανάμεσα σε δύο διευθύνσεις ή σημεία
ενδιαφέροντος, με στόχο την διευκόλυνση της διασύνδεσης κομβικών φορέων και χώρων
της περιοχής αλλά και την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση. Η εφαρμογή βασίζεται στα
πραγματοποιούμενα δρομολόγια του ΟΑΣΘ που εξυπηρετούν την περιοχή, αλλά και στις
γραμμές λεωφορείων της Δημοτικής συγκοινωνίας.

II.

Εφαρμογή παρουσίασης χώρων στάθμευσης και εύρεσης του βέλτιστου σημείου
στάθμευσης βάσει προορισμού (υπηρεσία διαθέσιμη μέσω διαδικτύου ή κινητού
τηλεφώνου)

III.

Υπηρεσία αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε μόνιμους και
περιστασιακούς χρήστες να νοικιάσουν ποδήλατα από συγκεκριμένα σημεία και να τα
επανατοποθετήσουν στο ίδιο ή σε κάποια άλλα σημεία στην περιοχή, εκμεταλλευόμενοι
ταυτόχρονα τον σχεδιαζόμενο ποδηλατόδρομο μήκους 1,5 χλμ. του Δήμου Θέρμης.

3. Εφαρμογές για την προώθηση του εμπορίου και των επαγγελματιών της περιοχής:
I.

Δημιουργία γεω-αναφερμένου ψηφιακού επαγγελματικού οδηγού, ο οποίος θα
παρουσιάζει, οργανωμένα ανά κατηγορίες, τα καταστήματα αλλά και τους επαγγελματίες
της περιοχής (π.χ. γιατρούς, δικηγόρους κλπ.)

II.

Δημιουργία εικονικού (ψηφιακού) εμπορικού κέντρου με προβολή προσφορών και
εκπτώσεων, προϊόντων και υπηρεσιών, των τοπικών επιχειρήσεων, με δυνατότητα
ενσωμάτωσης χαρακτηριστικών κοινωνικών δικτύων μέσα από το σχολιασμό αλλά και τη
βαθμολόγηση των προϊόντων, τη σύσταση προσφορών σε φίλους κλπ. Η συγκεκριμένη
εφαρμογή θα μπορεί να είναι διαθέσιμη μέσω υπολογιστή ή μέσω της χρήσης ενός
«έξυπνου» κινητού τηλεφώνου (smart phone).

4. Εφαρμογή καταχώρησης αιτημάτων πολιτών για προβλήματα της περιοχής που εμπίπτουν στη
δικαιοδοσία του Δήμου, αλλά και προτάσεων για τη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας
ζωής στην πόλη της Θέρμης.
5. Ασύρματο δίκτυο μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης: Εφαρμογή με στόχο την παροχή
πληροφόρησης

για

ζητήματα

ποιότητας

αέρα

χρησιμοποιώντας

πληροφορία

από

εγκατεστημένους αισθητήρες μέτρησης παραγόντων ρύπανσης της ατμόσφαιρας (όπως π.χ. το
NO2 και CO2).
6. Εφαρμογές εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού και τουριστικού χαρακτήρα.
I.

Εφαρμογές «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων για την παρουσίαση των εκθεμάτων του
μουσείου τεχνολογίας (ΝΟΗΣΗΣ) όπως π.χ. το Εκθετήριο Τεχνολογίας Μεταφορών, το
Τεχνοπάρκο, το Εκθετήριο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας κ.α.

II.

Εφαρμογή παρουσίασης εγκαταστάσεων αναψυχής του Δήμου Θέρμης, (όπως π.χ. το
φράγμα της Θέρμης, το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής με τη χρήση φωτογραφιών, βίντεο
και πανοραμάτων.
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Στη διαβούλευση οι πολίτες κλήθηκαν να αποφασίσουν μέσω ενός on-line ερωτηματολογίου για τη
χρησιμότητα κάθε εφαρμογής σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5 (1-Καθόλου χρήσιμη, 2-Λίγο χρήσιμη,
3-Κάπως χρήσιμη, 4-Χρήσιμη 5-Πολύ χρήσιμη εφαρμογή). 198 άνθρωποι συμμετείχαν στην έρευνα.
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4-3).
Εφαρμογή
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Εύρεση βέλτιστης
διαδρομής
Διαθέσιμες θέσεις
στάθμευσης
Σύστημα
κοινόχρηστων
ποδηλάτων
Ημερολόγιο
εκδηλώσεων
Οδηγός υποδομών
αναψυχής
Εφαρμογή στο κινητό
για μουσεία
Ψηφιακός χώρος
μάθησης
Ψηφιακό εμπορικό
κέντρο
Online επαγγελματικός
κατάλογος

10

Αιτήματα πολιτών

11

Μέτρηση
ατμοσφαιρικής
ρύπανσης

1

2

3

4

5

ΔΞ /
ΔΑ

Based on
Based on 4+5
5

0,50

4,70

11,40

31,10

52,30

0,00

3

83,40

3

0,50

1,00

7,70

19,60

70,60

0,50

2

90,20

2

0,50

6,20

17,40

32,80

42,10

1,00

6

74,90

6

0,5

4,6

20

32,3

41,5

1

8

73,80

8

0

6,7

18,6

43,3

31,4

0

2,1

10,3

26,2

37,4

24,1

0

1,6

6,3

19,9

34,6

35,6

2,1

1

9,8

17,5

34

37,1

0,5

74,70
5

7
61,50

9

70,20

9

71,10
4

4

0,5

4,1

14,4

37,4

43,6

0

81,00

0

0,5

3,1

19,5

75,4

1,5

1

94,90

1

1,5

4,1

17,9

33,7

41,8

1

7

75,50

5

Πίνακας 4-3 – Ανάλυση αποτελεσμάτων της έρευνας για την επιλογή των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν
στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής

Κάποιες εφαρμογές που είχαν παρόμοια λειτουργικότητα συγχωνεύτηκαν. Έτσι παίρνοντας υπόψη
τις απόψεις της Δημοτικής Αρχής, των ενδιαφερόμενων φορέων και των πολιτών, σε συνδυασμό με
την υπάρχουσα χρηματοδότηση αποφασίστηκε ότι η πλατφόρμα της έξυπνης πόλης θα προσφέρει
πέντε υπηρεσίες: Μια κεντρική, η οποία θα στοχεύει στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας
του κέντρου της πόλης και τέσσερεις συμπληρωματικές, οι οποίες θα στοχεύουν στη βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος και θα διευκολύνουν την κινητικότητα των ανθρώπων στην περιοχή. Οι
εφαρμογές αυτές είναι οι παρακάτω, ενώ το επόμενο διάγραμμα (Διάγραμμα 4-3) παρουσιάζει την
κεντρική ιδέα του σεναρίου.
1. Ψηφιακό εμπορικό κέντρο
2. Εμφάνιση διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης
3. Εικονική περιήγηση / Παρουσίαση σημείων ενδιαφέροντος
4. Μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
5. Αναφορά προβλημάτων / προτάσεις βελτίωσης
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Διευκόλυνση στάθμευσης

Προσέλκυση επισκεπτών

2. Εμφάνιση διαθέσιμων θέσεων
στάθμευσης

3. Εικονική περιήγηση

1. Ψηφιακό εμπορικό κέντρο

4. Μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
5. Αναφορά προβλημάτων / προτάσεις βελτίωσης

Βελτίωση του περιβάλλοντος
Διάγραμμα 4-3 – Κεντρική ιδέα της πιλοτικής εφαρμογής στο Δήμο Θέρμης
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4.3.5. Βήμα 5ο Δημιουργία ενός ανοιχτού μοντέλου δεδομένων
Γενικές έννοιες
Το βήμα αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ανοιχτού μοντέλου συλλογής, αποθήκευσης και
ανταλλαγής δεδομένων για την πλατφόρμα της έξυπνης πόλης.
Η μοντελοποίηση των δεδομένων (data modeling) είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για να
καθορίσει και να αναλύσει τις απαιτήσεις των δεδομένων που απαιτούνται για την υποστήριξη των
επιχειρησιακών διαδικασιών εντός των εφαρμογών της πλατφόρμας της έξυπνης πόλης. Το μοντέλο
δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί ως ένα διάγραμμα ροής που απεικονίζει τις σχέσεις μεταξύ των
στοιχείων που διακινούνται εντός των εφαρμογών. Αν και η καταγραφή όλων των πιθανών σχέσεων
σε ένα μοντέλο δεδομένων είναι πολύ χρονοβόρα, είναι ένα σημαντικό βήμα καθώς καλά
τεκμηριωμένα μοντέλα επιτρέπουν σε όσους αναπτύσσουν εφαρμογές να εντοπίσουν λάθη και να
κάνουν αλλαγές ακόμα και πριν γραφεί ο κώδικάς τους.
Το ανοιχτό μοντέλο δεδομένων (data model) θα χρησιμοποιηθεί αφενός μεν για την υποστήριξη της
ανάπτυξης, εφαρμογής και χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών, αφετέρου δε για τη
διαλειτουργικότητα των εφαρμογών τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες ψηφιακές υπηρεσίες που
είτε βρίσκονται σε λειτουργία είτε πρόκειται να αναπτυχθούν στο μέλλον. Το μοντέλο χαρακτηρίζεται
ως ανοιχτό γιατί επιτρέπει την προσθήκη νέων στοιχείων που θα απαιτούνται για την λειτουργία
μελλοντικών, νέων εφαρμογών, αλλά και γιατί διαθέτει ανοιχτά δεδομένα σε εξωτερικές εφαρμογές
τρίτων.
Το μοντέλο δεδομένων περιγράφει τη ροή πληροφοριών από τα δεδομένα που διακινούνται στις
ψηφιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εννοιών, των σχετικών ορισμών τους, τύπων και
ψηφιακών μορφοποιήσεων, αλλά και των δομών, σχέσεων, περιορισμών, κανόνων και λειτουργιών.
Η διαδικασία της μοντελοποίησης είναι προοδευτική, καθώς μοντέλο των δεδομένων θα πρέπει
εξελίσσεται διαρκώς ώστε να αποτυπώνει τη μεταβαλλόμενη φύση των ψηφιακών υπηρεσιών.
Η πιλοτική εφαρμογή υιοθέτησε το εννοιολογικό μοντέλο, το οποίο είναι σύμφωνο με τα πρότυπα
ANSI. Το εννοιολογικό μοντέλο περιγράφει τη σημασιολογία των διεργασιών δεδομένων από τις
υπηρεσίες χρησιμοποιώντας κατηγορίες οντοτήτων (entity classes),

ορισμούς των τύπων των

πραγμάτων (definition of the types of things) και λογικές σχέσεις όσον αφορά τις ενώσεις ανάμεσα
στα ζεύγη κατηγοριών οντοτήτων.
Τα βασικά στάδια της μοντελοποίησης είναι: Εφοδιασμός με δεδομένα, (Data Provisioning), συλλογή
δεδομένων από εξωτερικές πηγές, εσωτερική δημιουργία δεδομένων (Data Internal Creation),
επεξεργασία δεδομένων, συσκευασία δεδομένων (Data Packaging) (αποθήκευση, συσσωμάτωση,
συνόψιση, αναφορά), λήψη απόφασης (με ανθρώπινη αλληλεπίδραση), εφαρμογή της απόφασης,
παράδοση δεδομένων (Data Delivery) και κατανάλωση δεδομένων (Data Consumption).
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Το μοντέλο δεδομένων της πλατφόρμας έξυπνης πόλης
Για την περιγραφή των τύπων δεδομένων που συναντώνται στις διάφορες εφαρμογές
χρησιμοποιήθηκε το λεξιλόγιο του ιστοτόπου schema.org 1 μαζί με πρότυπα microformats 2 . Ο
ιστότοπος schema.org παρέχει μια συλλογή των κοινών λεξιλογίων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε ιστοτόπους και εφαρμογές web ώστε οι ιστοσελίδες να είναι κατανοητές από
τις μεγάλες μηχανές αναζήτησης των εταιρειών Google, Microsoft και Yahoo! Το μοντέλο δεδομένων
που χρησιμοποιείται είναι πολύ γενικό και προκύπτει από το RDF Schema. Αποτελείται από:
1. Ένα σύνολο τύπων, διατεταγμένων σε μια πολλαπλή ιεραρχία κληρονομικότητας όπου κάθε
τύπος μπορεί να είναι μία υποκατηγορία πολλαπλών τύπων.
2. Ένα σύνολο ιδιοτήτων (attributes).
3. Ένα μικρό σύνολο βασικών τύπων δεδομένων για αριθμούς, κείμενο, κλπ.:


Boolean (True or False)



Date (A date value in ISO 8601 date format3)



Number



o

Float

o

Integer

Text
o

URL

Ο πιο γενικός τύπος στοιχείου είναι το στοιχείο "Thing". Το στοιχείο "Thing" περιλαμβάνει τις
ακόλουθες οντότητες (Πίνακας 4-4):






CreativeWork
o Article
o Map
o MediaObject
 AudioObject
 ImageObject
 VideoObject
o Photograph
o Review
Organisation
o LocalBusiness
 ProfessionalService
 Store
Person



Place
o CivicStructure
 Airport
 GovernmentBuilding
 Hospital
 Museum
 Park
 ParkingFacility
 Stadium
o LandmarksOrHistoricalBuildings
o LocalBusiness
o TouristAttraction
 Product

Πίνακας 4-4 – Οντότητες που περιλαμβάνονται στο γενικό τύπο “Thing”

1

Schema.org: http://schema.org (πρόσβαση στις 9/9/2012)
Microformats: http://microformats.org (πρόσβαση στις 9/9/2012)
3
ISO 8601: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601 (πρόσβαση στις 9/9/2012)
2
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Οι παραπάνω τύποι κληρονομούν όλες τις ιδιότητες από τον τύπο " Thing" καθώς και από τους τύπους
των προγόνων τους.
Χρησιμοποιούνται επίσης oι παρακάτω άυλοι τύποι:







ContactPoint: email, telephone, faxNumber, contactType
o PostalAddress: streetAddress, addressLocality, addressRegion, postalCode,
postOfficeBoxNumber, addressCountry
GeoCoordinates: latitude, longitude, elevation
Language: Greek, English
Offer: reviews, price, priceCurrency, priceValidUntil, seller, availability, itemOffered
Rating: bestRating, worstRating, ratingValue

Το προτεινόμενο μοντέλο δεδομένων είναι ένα υποσύνολο του μοντέλου παρουσιάζεται στο
http://schema.org/docs/full.html, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής. Πρόσθετοι
τύποι δεδομένων από αυτό το λεξιλόγιο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον εάν αυτό
κριθεί απαραίτητο. Εκτός από τους τύπους δεδομένων από το schema.org, έχει δημιουργηθεί και ένας
αριθμός νέων τύπων δεδομένων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Θέρμης.
Το μοντέλο δεδομένων των εφαρμογών έξυπνης πόλης παρουσιάζεται στο παράρτημα4. Ο παρακάτω
πίνακας (Πίνακας 4-5) παρουσιάζει ένα βασικό τύπο προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος με
τον οποίο συντίθεται το μοντέλο. Κάθε γραμμή δείχνει τις ιδιότητες των δεδομένων που τυγχάνουν
επεξεργασίας από τις εφαρμογές της πλατφόρμας. Οι ιδιότητες ομαδοποιούνται σε κλάσεις. Κάθε
κλάση περιγράφεται σε φυσική γλώσσα. Για κάθε κλάση παρέχονται οι ιδιότητές της και οι τύποι των
δεδομένων τους.
Entity Class
hCard

Description
hCard is a simple,
open, distributed
format for
representing peopl

Services
All

Attribute name
family-name
given-name
prefix
suffix
title
photo
tel
address
email
geo

Data type
Text
Text
Text
Text
Text
URL
Text
PostalAddress
Text
GeoCoordinates

Πίνακας 4-5 – Παρουσίαση του μοντέλου δεδομένων της πλατφόρμας έξυπνης πόλης

4

Παράρτημα - Μοντέλο δεδομένων εφαρμογών έξυπνης πόλης (σελ. iii)
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Διαγράμματα ροής πληροφορίας
Το μοντέλο δεδομένων συμπληρώνεται με τα διαγράμματα ροής πληροφορίας, τα οποία δείχνουν
για κάθε εφαρμογή το πώς κινούνται τα δεδομένα εντός των πληροφοριακών διαύλων από το ένα
στάδιο επεξεργασίας στο άλλο, καθώς και την κατεύθυνση της κίνησης. Για λόγους απλότητας
χρησιμοποιούνται διαγράμματα δραστηριοτήτων (UML activity diagrams) UML. Στην πράξη τα
διαγράμματα UML δείχνουν τη ροή των δεδομένων μεταξύ των ενεργειών του συστήματος. Η Unified
Modeling Language (UML) είναι η πρότυπη γλώσσα μοντελοποίησης στη μηχανική λογισμικού.
Χρησιμοποιείται για τη γραφική απεικόνιση, προσδιορισμό, κατασκευή και τεκμηρίωση των
στοιχείων ενός συστήματος λογισμικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης,
από την ανάλυση απαιτήσεων ως τον έλεγχο ενός ολοκληρωμένου συστήματος. Αποτελείται από ένα
σύνολο προσυμφωνημένων όρων, συμβόλων και διαγραμμάτων που επιτρέπουν:


την παρουσίαση των βασικών λειτουργιών ενός συστήματος χρησιμοποιώντας «περιπτώσεις
χρήσης» (use-cases) και «actors»



την επεξήγηση της πραγματοποίησης των περιπτώσεων χρήσης με «διαγράμματα
αλληλεπίδρασης»



την αναπαράσταση μιας στατικής δομής ενός συστήματος χρησιμοποιώντας «διαγράμματα
κλάσεων»



τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των αντικειμένων με «διαγράμματα καταστάσεων»



την αποκάλυψη της υλοποίησης της αρχιτεκτονικής με «διαγράμματα συστατικών» και
«ανάπτυξης»

Τα επόμενα διαγράμματα αφορούν στην εφαρμογή του Ψηφιακού Εμπορικού Κέντρου. Παρόμοια
διαγράμματα έχουν δημιουργηθεί για όλες τις εφαρμογές τις πλατφόρμας έξυπνης πόλης.

Initialize map

Initialize Filter Box

Fetch Shops / Business / Professionals
from DB

Create filter tree

Selected Checked Categories

Read Category

Read Geolocation

Read Textual &
Media Data

Create Category
Icon

Define Viewable
Map Boundaries

Define Information
Box

Check Search Text Box

[Term in Box is Defined]

Search Term on Title &
Description

[Else]
Define Query Based on
Categories

[Else]
[Term Found]

Create / Merge Filter Query

Create map

Display map

Διάγραμμα 4-4 – Εμφάνιση στο χάρτη
καταστημάτων / επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Define Query with Shops /
Business / Professionals Found

Apply Filter Query

Update Shops / Business /
Professionals on the Map

Διάγραμμα 4-5 - Εμφάνιση φιλτραρισμένης
πληροφορίας (π.χ. ανά κατηγορία)
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[Else]

[New User]

Display Registration
Form

[Existing User]
Display
Authentication Form

[User Completes Registration Process ]

[Is the User Logged In]
[Else]
Check Credentials

[Is the User Logged in]
Initialize New Review Form

[Not Found]

Fill Review Form
System Sends
Information Email

[No]

Content Manager Checks
if it is appropriate
[Yes]

Review Inserted in DB

Review is
Published

Shop Owner in
Informed

Initially the Review is
Published

Reviews List is Updated

Διάγραμμα 4-6 – Προσθήκη μιας κριτικής

Initialize Shops’ List

Get Front-End Filters

Apply Filters to
DB Query

[Complex Filters are Set]
[Else]

Fetch Shops from DB

Order Shops by Most Reviews

Define Paging

Order Shops by Highest Rating

See Also Display
Shops on the Map
Activity Diagram

Initialize Shops
Records
Order Shops by Most Offers
Display Map

Display Shops

Display Shops List

Διάγραμμα 4-7 – Εμφάνιση της λίστας των καταστημάτων

Review is
Unpublished
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[Else]

[New Retailer]
[Existing Retailer]

[Else]

Display Registration
Form
[Retailer Completes Registration Process]

Display
Authentication Form

System Sends
Information Email

Check Credentials

Content Manager Checks
the Retailer’s Account

[Is the Retailer Logged In]

[Activate Account]

[Is the User Logged in]

[Not Found]

Initialize New Shop Form

[Else]

Fill New Shop Form

New Shop Inserted in DB

Check Status

[Private]

Display Edit Shop Form

Retailer Adds/ Edits
Shop’s Data

[Public]
Display the New Shop on
the Web

Διάγραμμα 4-8 – Προσθήκη ενός νέου καταστήματος

[Is the User Logged In]

Load Existing
Shopping List

[Is the User Logged In]

Load Existing
Shopping List
[Else]

[Else]
Create New Shopping List

[No]

[No]

Create New Shopping List

[Yes]
[Yes]

Add New Product

Add New Product

Load Supermarkets’
Preferances

Finish?

Finish?
Check Using GPS
[No]

[No]

[Yes]

[Yes]

Check User’s Location

Choose Supermarkets

[No]

Check Using Wi-Fi

Check Using cell tower
triangulation

Finalize Shopping List

Finalize Shopping List

[Yes]

Retrieve Prices from DB

Retrieve Prices from DB
Display the Total Price for
Each Supermarket on the
Map

Display Supermarkets
on the Map

Display Supermarkets’
List (by best price)

Διάγραμμα 4-10 – Εύρεση χαμηλότερής τιμής γύρω από τη
θέση του χρήστη
Διάγραμμα 4-9 – Εύρεση χαμηλότερης
τιμής
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4.3.6. Βήμα 6ο Καθορισμός των προδιαγραφών / απαιτήσεων
των εφαρμογών
Γενικές έννοιες
Το βήμα αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό των λειτουργικών (Functional) και μη-λειτουργικών (nonfunctional) προδιαγραφών / απαιτήσεων (requirements) των προς ανάπτυξη εφαρμογών, καθώς και
της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας έξυπνης πόλης. Οι λειτουργικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν τα
χαρακτηριστικά των εφαρμογών που σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας τους, περιγράφουν
δηλαδή το τι πρέπει να κάνει η καθεμία από αυτές. Οι μη-λειτουργικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν
πιο γενικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να αξιολογηθεί ο τρόπος
λειτουργίας των εφαρμογών, περιγράφουν δηλαδή το πώς (ή το πόσο καλά) το σύστημα θα
υποστηρίξει τις λειτουργικές απαιτήσεις.
Ως μέσο για την ανάδειξη των λειτουργικών απαιτήσεων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφή μιας σειράς
περιπτώσεων χρήσης (use-cases). Οι περιπτώσεις χρήσης καλύπτουν όλες τις διαφορετικές
λειτουργίες που οι εφαρμογές προσφέρουν στους χρήστες. Μια περίπτωση χρήσης περιγράφει το
πως οι χρήστες εκτελούν τις διάφορες εργασίες σε μία εφαρμογή. Πρέπει δε να προσδιορίσει τρία
σημεία: τον πρωταγωνιστή (actor) (ποιος;), το σκοπό (τι;) και τα βήματα ή τις ενέργειες της
διαδικασίας (πως;).
Αρχικά, για κάθε εφαρμογή προσδιορίστηκαν οι πρωταγωνιστές (actors), δηλαδή οι επιδιωκόμενοι
χρήστες της υπηρεσίας. Ένας πρωταγωνιστής αντιπροσωπεύει μια ομάδα ανθρώπων που έχουν τις
ίδιες ανάγκες και συμπεριφορά. Στη συνέχεια εντοπίστηκαν οι σκοποί (επιδιώξεις) που αυτός θα
ήθελε να επιτύχει μέσω της εφαρμογής. Τέλος, περιγράφηκαν τα βήματα που θα ακολουθήσει ο
χρήστης προκειμένου να φέρει σε πέρας μια διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή
αποκρίνεται στις ενέργειές του.
Για την περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης χρησιμοποιήθηκαν διαγράμματα UML καθώς επίσης και
η κάρτα της περίπτωσης χρήσης. Η ανάλυση τους στη συνέχεια ανέδειξε τα χαρακτηριστικά που
πρέπει να έχει κάθε εφαρμογή προκειμένου να φέρει σε πέρας τις απαιτούμενες λειτουργίες. Τα
χαρακτηριστικά αυτά είναι οι λειτουργικές προδιαγραφές.
Για τις πέντε εφαρμογές της πιλοτικής εφαρμογής στο Δήμο Θέρμης εντοπίστηκε ένας μεγάλος
αριθμός πρωταγωνιστών και περιεγράφηκαν περίπου 90 περιπτώσεις χρήσης. Στην ενότητα αυτή θα
παρουσιαστούν οι πρωταγωνιστές, διαγράμματα όλων των περιπτώσεων χρήσης και κάποιες
ενδεικτικές κάρτες τους για την εφαρμογή «Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο». Η εφαρμογή αυτή αποτελεί
την πολυπλοκότερη από τις 5 της πιλοτικής εφαρμογής και συνεπώς προσφέρεται ώστε να γίνει
κατανοητή η μεθοδολογία εξαγωγής των λειτουργικών προδιαγραφών. Η μεθοδολογία αυτή
συναντάται ευρέως στη μηχανική του λογισμικού (software engineering).
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Περιπτώσεις Χρήσης (Use-Cases)
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι περιπτώσεις χρήσεις που αφορούν στην εφαρμογή
«Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο». Η εφαρμογή στοχεύει στην αναπαράσταση της τοπικής αγοράς σε ένα
ψηφιακό περιβάλλον, στην παρακίνηση των χρηστών να επισκεφτούν τα τοπικά καταστήματα, και
στην εξοικείωση των επιχειρηματιών με τις νέες τεχνικές προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Το
ψηφιακό εμπορικό Κέντρο περιλαμβάνει επίσης προσφορές και εκπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών
των τοπικών επιχειρήσεων, αλλά και χαρακτηριστικά κοινωνικών δικτύων, όπως ο σχολιασμός και η
βαθμολόγηση των προϊόντων, τη σύσταση προσφορών σε φίλους κλπ. Αποτελείται από τα παρακάτω
τμήματα:


Επαγγελματικός οδηγός



Αναπαράσταση της τοπικής αγοράς στο χάρτη



Κουπόνια προσφορών



Αξιολόγηση των καταστημάτων από τους επισκέπτες

Τα παραπάνω τέσσερα υποσυστήματα θα είναι διασυνδεμένα, επιτρέποντας την ροή της
πληροφορίας μεταξύ τους. Για παράδειγμα ο χρηστής που βλέπει ένα κατάστημα στον επαγγελματικό
κατάλογο θα έχει ταυτόχρονα πρόσβαση στις προσφορές του, όπως επίσης και στις κριτικές τον
άλλων χρηστών. Η πρόσβαση στην υπηρεσία θα είναι εφικτή μέσω υπολογιστών, έξυπνων κινητών
τηλεφώνων, των infokiosks που θα εγκατασταθούν στην πόλη και των ετικετών QR που θα είναι
αναρτημένες στα καταστήματα.
Για τη δημιουργία των περιπτώσεων χρήσης προσδιορίστηκαν 9 πρωταγωνιστές: 1) (), 2) 1) Πελάτης
(Customer), 2) χρήστης σε κίνηση (Mobile User), 3) ιδιοκτήτης επιχείρησης ή επαγγελματίας (Business
Owner or Professional), 4) καταστηματάρχης (Retailer), 5) εταίρος του έργου (Project Partner), 6)
δημοτικός άρχοντας (City Official), 7) υπεύθυνος για τη διαχείριση του περιεχομένου (Content
Manager), 8) διαχειριστής του συστήματος (Administrator) και 9) σύστημα (System). Ο
πρωταγωνιστής «σύστημα» απαιτείται προκειμένου να περιγραφούν οι λειτουργίες του συστήματος
που δεν περιέχουν την εμπλοκή των χρηστών. Για καθέναν από τους πρωταγωνιστές δημιουργήθηκε
ένας αριθμός από περιπτώσεις χρήσης, οι οποίες παρουσιάζονται στα επόμενα διαγράμματα χρήσης
(Διάγραμμα 4-11, Διάγραμμα 4-12, Διάγραμμα 4-13, Διάγραμμα 4-14, Διάγραμμα 4-15, Διάγραμμα
4-16, Διάγραμμα 4-17, Διάγραμμα 4-18).

Κεφάλαιο 4 – Πιλοτική εφαρμογή: Σχεδιασμός έξυπνης πόλης στο Δήμο Θέρμης

Find Businesses or
Professionals

Find Shops

Validate Information
Business Owner
or Professional

Create a Shop

Find Special Offers

Make Special Offers

Receive Offers

Create a QR Code

Compare Prices

Provide Customer
Feedback

Customer
Retailer

View Business
Trends

Get
Recommendations
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Διάγραμμα 4-14 – Διαγράμματα χρήσης:
Επαγγελματίας ή Καταστηματάρχης

Διάγραμμα 4-11 – Διαγράμματα χρήσης που
εμπλέκουν τον πρωταγωνιστή «Πελάτης»

View Business
Activity Reports
City Official

Scan a QR Code

Find Shops
Around Me

Mobile Customer

Διάγραμμα 4-15 – Διαγράμματα χρήσης:
Δημοτικός Άρχοντας
Manage Business
Directory

Find Offers
Around Me
Manage Shops

Find Best Price
Around Me

Content Manager
Moderate Reviews

Διάγραμμα 4-12 – Διαγράμματα χρήσης:
Χρήστης σε κίνηση

Διάγραμμα 4-16 – Διαγράμματα χρήσης:
Διαχειριστής περιεχομένου
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Manage Users

Produce Reports

System

Support Users

Post to Social Media

Backup the System
Administrator
View Performance
Reports
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Διάγραμμα 4-13 – Διαγράμματα χρήσης:
Σύστημα

Διάγραμμα 4-17 – Διαγράμματα χρήσης:
Διαχειριστής του συστήματος
View Activity
Reports
Project Partner

Διάγραμμα 4-18 – Διαγράμματα χρήσης:
Εταίρος του έργου
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Μετά τα διαγράμματα χρήσης, δημιουργήθηκαν τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης χρήστη (user
interaction diagrams), τα οποία παρουσιάζουν τις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
διαφόρων πρωταγωνιστών και των βασικών συστατικών της εφαρμογής (Διάγραμμα 4-19,
Διάγραμμα 4-20, Διάγραμμα 4-21).

Validate

Businesses &
Professionals

Find

Customer

Business Owner
or Professional

Shops
Special Offers
Best Price on
Consumer Goods

Add

QR Codes

Find
Around Me

Retailer

Manage

Mobile Customer

Support
Support

Content Manager

Διάγραμμα 4-19 – Διάγραμμα αλληλεπίδρασης μεταξύ χρηστών και συστατικών του συστήματος

Clarifications
Suggestions

Add

Ratings & Review

Retailer

Customer
Add
Moderate

Mobile Customer

Content Manager

Διάγραμμα 4-20 – Διάγραμμα αλληλεπίδρασης μεταξύ χρηστών και συστατικών του συστήματος

Business Activity

Retailer

Business Trends

Overall Performance

Administrator

City Official

Reporting Module

Overall Performance

Project Partner

Διάγραμμα 4-21 – Διάγραμμα αλληλεπίδρασης μεταξύ χρηστών και συστατικών του συστήματος

Κάθε περίπτωση χρήσης παρουσιάστηκε με τη βοήθεια της «κάρτας περίπτωσης χρήσης». Η κάρτα
αυτή περιείχε όλη την απαραίτητη πληροφορία προκειμένου να εξαχθούν οι επιθυμητές λειτουργίες
του συστήματος για την περίπτωση αυτή και στη συνέχεια, με την ανάλυση όλων των καρτών, οι
λειτουργικές προδιαγραφές της εφαρμογής. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά οι κάρτες δύο
περιπτώσεων χρήσης: της εύρεσης επιχείρησης ή καταστήματος (Πίνακας 4-6) και της δημιουργίας
καταστήματος (Πίνακας 4-7).
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Ονομασία περίπτωσης χρήσης: Εύρεση επιχείρησης ή καταστήματος
Περίληψη
Ο πελάτης φυλλομετρά τον κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών ή περιηγείται στο κέντρο
της πόλης μέσω του χάρτη, προκειμένου να βρει πληροφορίες σχετικά με μια επιχείρηση ή έναν
επαγγελματία
Πρωταγωνιστές
Πελάτης
Προϋποθέσεις
Ο πελάτης επισκέπτεται την αρχική σελίδα της εφαρμογής
Περιγραφή της βασικής αλληλουχίας
1. Ο πελάτης κάνει κλικ στην επιλογή “Κατάλογος” του κεντρικού μενού.
2. Το σύστημα παρουσιάζει τις καταχωρήσεις στο χάρτη όπως επίσης και έναν αριθμό κατηγοριών
(ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα ρούχων, κτηματομεσιτικά γραφεία, γιατροί, δικηγόροι,
κλπ.).
3. Ο χρήστης κάνει κλικ σε μια κατηγορία.
4. Το σύστημα παρουσιάζει μια λίστα με επιχειρήσεις και επαγγελματίες που ανήκουν στην
επιλεγμένη κατηγορία. Η λίστα είναι ταξινομημένη αλφαβητικά. Για κάθε καταχώρηση
εμφανίζεται ο τίτλος ή το όνομα και η διεύθυνση. Την ίδια στιγμή οι καταχωρήσεις
εμφανίζονται στο χάρτη.
5. Ο χρήστης κάνει κλικ στο σημάδι της καταχώρησης στο χάρτη.
6. Το σύστημα εμφανίζει ένα αναδυόμενο (pop-up) παράθυρο, το οποίο περιέχει τον τίτλο, μια
σύντομη περιγραφή, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο.
7. Ο χρήστης κάνει κλικ στο όνομα της καταχώρησης (είτε στο αναδυόμενο παράθυρο είτε στη
λίστα).
8. Το σύστημα εμφανίζει τη σελίδα όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η επιχείρηση ή ο
επαγγελματίας.
Εναλλακτική 1
Βήμα 1: Ο πελάτης χρησιμοποιεί το πλαίσιο αναζήτησης που βρίσκεται στην αρχική σελίδα όπου
πληκτρολογεί το όνομα μιας επιχείρησης ή του επαγγελματία που αναζητεί. Το σύστημα εμφανίζει
τα αποτελέσματα ή αν δεν υπάρχει καταχώρηση με το όνομα αυτό το μήνυμα "δεν βρέθηκε".
Αποτέλεσμα
Ο πελάτης έχει βρει ότι έψαχνε. Στη συνέχεια μπορεί να διαβάσει τις πληροφορίες ή να κάνει
ενέργειες όπως: επαφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτύπωση σελίδας, αποστολή της
σελίδας με e-mail, και αναδιανομή στα κοινωνικά δίκτυα.
Πίνακας 4-6 – Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Εύρεση επιχείρησης ή καταστήματος»
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Ονομασία περίπτωσης χρήσης: Δημιουργία ενός καταστήματος
Περίληψη
Ένας καταστηματάρχης δημιουργεί ένα κατάστημα στο ψηφιακό εμπορικό κέντρο και προσθέτει
όλη την απαιτούμενη πληροφορία.
Πρωταγωνιστές
Καταστηματάρχης
Προϋποθέσεις
Ο καταστηματάρχης επισκέπτεται την αρχική σελίδα της εφαρμογής
Περιγραφή της βασικής αλληλουχίας
1. Ο καταστηματάρχης κάνει κλικ στην επιλογή «Δημιουργία Νέου Καταστήματος».
2. Το σύστημα ζητά από τον καταστηματάρχη να συνδεθεί.
3. Ο καταστηματάρχης εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό του.
4. Το σύστημα ζητά από τον καταστηματάρχη να εισάγει τον ειδικό κωδικό που αντιστοιχεί στο
κατάστημά του, ο οποίος του έχει δοθεί από τον Σύλλογο Επαγγελματιών.
5. Ο καταστηματάρχης εισάγει τον κωδικό του καταστήματος.
6. Το σύστημα εμφανίζει μια φόρμα όπου ο καταστηματάρχης μπορεί να εισάγει τις βασικές
πληροφορίες σχετικά με το κατάστημα του, όπως όνομα, κατηγορία και υποκατηγορία,
περιγραφή, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας.
7. Ο καταστηματάρχης εισάγει τις απαιτούμενες πληροφορίες και κάνει κλικ στην επιλογή
«Δημιουργία Καταστήματος».
8. Ο καταστηματάρχης μεταφέρεται στη σελίδα διαχείρισης του καταστήματος απ’ όπου μπορεί
να διαχειριστεί το κατάστημά του.
9. Μέσω ενός αριθμού διαδικτυακών φορμών ο καταστηματάρχης μπορεί:


Να προσθέσει ή να τροποποιήσει το σύνολο των πληροφοριών που παρουσιάζονται στη
σελίδα του καταστήματος (όνομα, κατηγορία και υποκατηγορία, στοιχεία επικοινωνίας,
περιγραφή, ώρες λειτουργίας κλπ.).



Να προσθέσει προσφορές



Να ανεβάσει φωτογραφίες και βίντεο

10. Ο καταστηματάρχης αποθηκεύει τις αλλαγές
11. Το σύστημα εμφανίζει το κατάστημα στο Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο.
Εναλλακτική 1
Βήμα 3: Αν ο καταστηματάρχης δεν έχει λογαριασμό χρήστη πρέπει να δημιουργήσει έναν
εισάγοντας το ονοματεπώνυμό του και το email του.
Αποτέλεσμα
Το νέο κατάστημα έχει δημιουργηθεί και εμφανίζεται στο Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο.
Πίνακας 4-7 – Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Δημιουργία ενός καταστήματος»
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Λειτουργικές προδιαγραφές / απαιτήσεις
Από την ανάλυση των περιπτώσεων χρήσης, που δημιουργήθηκαν για κάθε εφαρμογή, προέκυψαν
οι λειτουργικές απαιτήσεις για τις πέντε εφαρμογές. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι απαιτήσεις
αυτές περιλαμβάνουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των εφαρμογών που σχετίζονται με τον τρόπο
λειτουργίας τους. Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότερες λειτουργικές προδιαγραφές για 2
εφαρμογές: το ψηφιακό εμπορικό κέντρο και τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ψηφιακό εμπορικό κέντρο


Οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες, τα καταστήματα και οι προσφορές κατηγοριοποιούνται σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες.



Οι καταχωρήσεις παρουσιάζονται σαν λίστα ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται στο χάρτη. Τα
σημεία στο χάρτη είναι ενεργά και εμφανίζουν σε ένα αναδυόμενο παράθυρο επιπλέον
πληροφορίες όπως το όνομα και οι διεύθυνση.



Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αναζήτησης.



Κάθε καταχώρηση παρουσιάζεται σε μια ξεχωριστή σελίδα όπου εμφανίζεται το σύνολο των
πληροφοριών που είναι διαθέσιμο για αυτή (π.χ. όνομα, περιγραφή, κατηγορία και
υποκατηγορία, στοιχεία επικοινωνίας, ωράριο λειτουργίας, προϊόντα και υπηρεσίες, θέση
στο χάρτη, αξιολογήσεις χρηστών, κλπ.).



Η εφαρμογή υποστηρίζει αξιολογήσεις και κριτικές των καταχωρημένων επιχειρήσεων,
καταστημάτων και επαγγελματιών. Οι κριτικές δημοσιεύονται μετά από έλεγχό τους από το
διαχειριστή.



Η εφαρμογή λαμβάνει υπόψη της τη θέση του χρήστη προκειμένου να του εμφανίσει τις
πλησιέστερες καταχωρήσεις.



Η διαχείριση των καταστημάτων και των χρηστών γίνεται από ειδικό περιβάλλον στο οποίο
έχουν πρόσβαση οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μέσω του web. Το περιβάλλον αυτό επιτρέπει
πολλαπλά επίπεδα πρόσβασης με διαφορετικά δικαιώματα στο καθένα. Για παράδειγμα οι
απλοί χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό προκειμένου να καταχωρούν
κριτικές και σχόλια ενώ οι καταστηματάρχες θα μπορούν αντίστοιχα να δημιουργούν και να
διαχειρίζονται τα καταστήματά τους. Τέλος ο διαχειριστής θα επιβλέπει την εύρυθμη
λειτουργία του συστήματος.



Οι καταστηματάρχες έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν πολυμεσικό περιεχόμενο, όπως
φωτογραφίες και βίντεο. Μπορούν επίσης να δημιουργούν επιπλέον σελίδες για το
κατάστημα τους.



Η εφαρμογή παράγει αυτόματα για κάθε κατάστημα έναν QR code, ο οποίος μπορεί στη
συνέχεια να τοποθετηθεί από τον εκάστοτε καταστηματάρχη σε εμφανές σημείο του
καταστήματος ώστε να τον σκανάρουν οι επισκέπτες με τα κινητά τους τηλέφωνα.



Η εφαρμογή επιτρέπει το μοίρασμα των καταχωρήσεων στα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook
και Twitter).
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Η εφαρμογή παρέχει στατιστικά στοιχεία όπως ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων,
επαγγελματιών, εγγεγραμμένων χρηστών, καταχωρημένων αξιολογήσεων, κλπ.

Μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης


Η εφαρμογή καθορίζει το διάστημα δειγματοληψίας.



Η εφαρμογή ελέγχει την κατάσταση των αισθητήρων και ειδοποιεί το διαχειριστή αν κάποιος
από αυτούς είναι εκτός λειτουργίας ή στέλνει τιμές που βρίσκονται εκτός των προδιαγραφών
λειτουργίας.



Η εφαρμογή αποθηκεύει στη βάση δεδομένων τις τιμές των αέριων ρύπων που
καταγράφονται από τους αισθητήρες.



Ο διαχειριστής μπορεί να καταχωρήσει τα επιτρεπτά όρια για κάθε μετρούμενο ρύπο όπως
αυτά προβλέπονται από την εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία.



Η εφαρμογή αναλύει τα δεδομένα και υπολογίζει μια σειρά από μεταβλητές, όπως μέση
ωριαία μέση ημερήσια τιμή, μέγιστη τιμή, κλπ.



Οι σταθμοί μέτρησης εμφανίζονται στο χάρτη της περιοχής.



Με την επιλογή κάποιου σταθμού από το χρήστη παρουσιάζονται οι τελευταίες μετρήσεις για
το σταθμό αυτό, όπως επίσης και οι τιμές των μεταβλητών που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Επίσης, εμφανίζονται τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια για κάθε μετρούμενο μέγεθος.



Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα δημιουργίας διαγραμμάτων, τα οποία παρουσιάζουν την
εξέλιξη των μετρούμενων μεγεθών στο χρόνο.



Η εφαρμογή έχει δυνατότητα χρωματικής απεικόνισης των μετρούμενων ποσοτήτων
(πράσινο για τιμές εντός ορίων και κόκκινο για τιμές εκτός ορίων)



Οι εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να καταχωρούν το email τους προκειμένου να
λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν οι τιμές κάποιου ρύπου υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια.



Η εφαρμογή διαθέτει το σύνολο των δεδομένων στον καθένα που επιθυμεί να τα
χρησιμοποιήσει σε μορφή svc.

Μη λειτουργικές προδιαγραφές / απαιτήσεις
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι μη λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν ιδιότητες και γενικά
χαρακτηριστικά των εφαρμογών, τα οποία καθορίζουν το πώς (ή το πόσο καλά) αυτές θα
υποστηρίξουν τις λειτουργικές απαιτήσεις. Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις ορίζουν τους λόγους
σύμφωνα με τους οποίους θα αξιολογήσουμε τις εφαρμογές και θα τις θεωρήσουμε επιτυχημένες ή
όχι. Με άλλα λόγια οι λειτουργικές απαιτήσεις θα υλοποιηθούν με βάση τους περιορισμούς που
θέτουν οι μη λειτουργικές απαιτήσεις.
Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις διατρέχουν το σύνολο των εφαρμογών της πλατφόρμας Έξυπνης
Πόλης στο Δήμο Θέρμης και ταυτίζονται με τις βασικές αρχές ανάπτυξης των σύγχρονων
πληροφοριακών συστημάτων. Οι απαιτήσεις αυτές είναι:
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Διαφάνεια και εξωστρέφεια: Οι εφαρμογές πρέπει να παρέχουν λεπτομερώς καθορισμένες
και τεκμηριωμένες διεπαφές (interfaces), προκειμένου να επιτρέπουν την εύκολη αξιοποίηση
των υπηρεσιών τους από τους χρήστες και άλλα συστήματα.



Επαναχρησιμοποίηση στοιχείων (Reusability): Η επαναχρησιμοποίηση στοιχείων μειώνει το
κόστος και το χρόνο ανάπτυξης των νέων εφαρμογών έξυπνης πόλης.



Προσαρμοστικότητα (Flexibility): Οι εφαρμογές πρέπει να επιτρέπουν τη σχετικά απλή ή με
λογικό κόστος προσαρμογή τους σε νέες συνθήκες ή απαιτήσεις λειτουργίας. Τέτοιες
απαιτήσεις πιθανόν να απαιτηθούν στην περίπτωση ανασχεδιασμού / βελτιστοποίησης της
διαδικασίας που εκτελείται για την παροχή της υπηρεσίας ή σε δράσεις διάδοσης ενός νέου
καναλιού παροχής της υπηρεσίας. Η προσαρμοστικότητα αναφέρεται στις δυνατότητες
τροποποίησης της αρχιτεκτονικής ενός πληροφοριακού συστήματος έτσι ώστε αυτό να
ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις,



Χρήση ανοιχτών προτύπων (Open standards): Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των
εφαρμογών πρέπει να στηρίζεται σε ευρέως διαδεδομένα πρότυπα.



Κλιμάκωση (Scalability): Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες Έξυπνης Πόλης μπορεί να
χρησιμοποιηθούν από το σύνολο των κατοίκων του Δήμου, αλλά και να απαιτηθούν από
μεγαλύτερες πόλεις, πρέπει να παρέχουν επαρκείς δυνατότητες κλιμάκωσης και επέκτασης,
π.χ. μέσω προσθήκης/ αναβάθμισης εξοπλισμού και λογισμικού, έτσι ώστε να μπορούν να
εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο όγκο χρηστών.



Απόδοση (Performance) και απόκριση (Response): Οι εφαρμογές πρέπει να είναι σε θέση να
αποκρίνονται στα αιτήματα των χρηστών σε ελάχιστο χρόνο από την υποβολή των αιτημάτων,
ακόμα και αν η ικανοποίηση ενός αιτήματος απαιτεί την επεξεργασία ενός πολύ μεγάλου
όγκου δεδομένων.



Φιλικότητα προς το χρήστη (User-friendliness): Οι εφαρμογές πρέπει να είναι φιλικές προς
το χρήστη ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά όπως η ύπαρξη απλών και κατανοητών
διεπαφών, η παροχή on-line βοήθειας, η εμφάνιση κατανοητών μηνυμάτων λάθους, κλπ.



Διαθεσιμότητα (Availability): Οι εφαρμογές πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμες και να μην
παρουσιάζουν προβλήματα στη λειτουργία τους. Το χαρακτηριστικό αυτό αυξάνει το βαθμό
αξιοπιστίας της πλατφόρμας και συνεπώς το βαθμό αποδοχής της από τους χρήστες.



Ανοχή σφαλμάτων (Fault tolerance): Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων στη λειτουργία
των εφαρμογών, πρέπει να διασφαλίζεται αφενός η γρήγορη επαναφορά τους σε κατάσταση
κανονικής λειτουργίας αφετέρου η ακεραιότητα των δεδομένων τους.



Συντήρηση (Maintenance) και αναβάθμιση (Updating): Μετά το τέλος του έργου η
λειτουργία, η συντήρηση και η αναβάθμισή των εφαρμογών θα γίνεται από το προσωπικό
του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου, το οποίο δεν συμμετείχε στην υλοποίησή τους. Το
γεγονός αυτό είναι πολύ κρίσιμο για την επίτευξη της βιωσιμότητας των εφαρμογών.
Απαιτείται επομένως λεπτομερής τεκμηρίωση των συστημάτων (υλικό τεκμηρίωσης της
ανάλυσης, σχεδιασμός βάσεων δεδομένων, εγχειρίδια χρήσης, διαχείρισης, λειτουργίας
κλπ.).
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Ασφάλεια (Security): Δεδομένου ότι πλατφόρμα συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πολιτών και επιχειρήσεων του Δήμου, είναι αναγκαία η
ύπαρξη μηχανισμών πιστοποίησης και ταυτοποίησης των χρηστών του πληροφοριακού
συστήματος, όπως και η διασφάλιση της ακεραιότητας της διακινούμενης πληροφορίας.
Προκειμένου να ενισχυθούν η προστασία και η ασφάλεια των δεδομένων κατά τη μετάδοσή
τους η πλατφόρμα πρέπει να χρησιμοποιήσει το πρωτόκολλο Ασφαλούς Επιπέδου Υποδοχής
(Secure Sockets Layer - SSL), το οποίο αποτελεί ένα διεθνώς καθιερωμένο πρωτόκολλο
κρυπτογραφίας που παρέχει ασφαλή επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου, σε συνδυασμό με το
πρωτόκολλο Μεταφοράς HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure), το οποίο διασφαλίζει
την προστασία από ωτακουστές και man-in-the-middle επιθέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση
για να μπορεί ένας εξυπηρετητής να δέχεται συνδέσεις https είναι η δημιουργία ενός
πιστοποιητικού δημόσιου κλειδιού (public key certificate), το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο
από μια Αρχή Πιστοποίησης και θα πιστοποιεί την ταυτότητα του κατόχου του.

Οι γενικές απαιτήσεις συμπληρώνονται κατάλληλα με επιπλέον απαιτήσεις για κάποιες από τις
εφαρμογές.

Τεχνική αρχιτεκτονική της πλατφόρμας
Η προτεινόμενη τεχνική αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης εξασφαλίζει την υλοποίηση
των μη λειτουργικών απαιτήσεων που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα και υποστηρίζει
την ολοκλήρωση των διαφορετικών εφαρμογών προσφέροντας στους τελικούς χρήστες πρόσβαση σε
αυτές αυτά από ένα ενιαίο σημείο (single-point). Η αρχιτεκτονική βασίζεται στο μοντέλο της πολύεπίπεδης αρχιτεκτονικής (multi-layer architecture) που χρησιμοποιείται ευρέως στην ανάπτυξη
σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Έτσι η πλατφόρμα αποτελείται από: 1) το επίπεδο χρηστών
(user layer), 2) το επίπεδο παρουσίασης (presentation layer), 3) το επίπεδο εφαρμογών (applications
layer) και 4) το επίπεδο δεδομένων (data layer):
1. Το επίπεδο χρηστών αποτελεί το μέρος στο οποίο επικοινωνεί ο χρήστης με την πλατφόρμα.
Το επίπεδο αυτό αφορά στη χρήση των υπηρεσιών έξυπνης πόλης μέσω φυλλομετρητή ιστού
(web browser) (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome) εγκατεστημένου σε σταθερό ή φορητό
προσωπικό υπολογιστή, καθώς και μέσω κινητών τηλεφώνων και tablets.
2. Το επίπεδο παρουσίασης επεξεργάζεται τα δεδομένα των εφαρμογών και είναι υπεύθυνο για
τη σχεδίαση και την ανάπτυξη των ιστοσελίδων και των μηχανισμών αλληλεπίδρασης και
διεπαφής των εφαρμογών έξυπνης πόλης με τον τελικό χρήστη. Το επίπεδο παρουσίασης θα
πρέπει να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία πρόσβασης από συγκεκριμένους τύπους
φυλλομετρητών ιστού και συσκευών. Θα πρέπει να υποστηρίζει επίσης την προσωποποίηση
της παρουσίασης των ιστοσελίδων και του τρόπου αλληλεπίδρασης ανά προφίλ τελικού
χρήστη.
3. Το επίπεδο εφαρμογών περιέχει τις εφαρμογές έξυπνης πόλης, όπως επίσης και κοινές
ρουτίνες που χρησιμοποιούνται από αυτές. Το κυρίως μέρος αυτού του επιπέδου είναι ο
Εξυπηρετητής Εφαρμογών (Application Server), ο οποίος περιέχει όλες τις αυτόνομες μονάδες
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λογισμικού (components) που υλοποιούν τις επιμέρους εφαρμογές. Οι επιμέρους αυτές
εφαρμογές είτε χρησιμοποιούν το επίπεδο πρόσβασης δεδομένων προκειμένου να
αποθηκεύσουν ή να ανακτήσουν δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων της πλατφόρμας ή
χρησιμοποιούν τις διεπαφές με τα τρίτα συστήματα ώστε να αλληλεπιδράσουν και να
ανταλλάξουν δεδομένα με τους αισθητήρες ή τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του
Δήμου.
4. Το επίπεδο δεδομένων είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση και τη διαχείριση των δεδομένων
των εφαρμογών. Το επίπεδο δεδομένων περιλαμβάνει και το στρώμα πρόσβασης και
ανταλλαγής δεδομένων, το οποίο παρέχει τους κατάλληλους μηχανισμούς αποθήκευσης,
αναζήτησης, ανάκτησης και αναθεώρησης δεδομένων στα ανώτερα επίπεδα της εφαρμογής.
Η επιλογή της πολύ-επίπεδης αρχιτεκτονικής παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα καθώς ο
διαχωρισμός των επιπέδων εξασφαλίζει τόσο την αυτόνομη λειτουργία των εφαρμογών όσο και τη
δυνατότητα αλλαγών σε κάθε επίπεδο χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία της πλατφόρμας. Πιο
συγκεκριμένα:


Ο διαχωρισμός των επιπέδων εφαρμογών και δεδομένων εξασφαλίζει την εύκολη επέκταση
του συστήματος στις περιπτώσεις που απαιτείται μεγαλύτερη απόδοση και διαθεσιμότητα
για μία εφαρμογή, καθώς η βάση δεδομένων της μπορεί να αντικατασταθεί, χωρίς να
απαιτείται και εκτενής τροποποίηση της εφαρμογής.



Ο διαχωρισμός των επιπέδων παρουσίασης και εφαρμογών παρέχει μία βέλτιστη τεχνική
λύση για πολλαπλούς τρόπους παρουσίασης, όπως για παράδειγμα διαφορετικούς τύπους
φυλλομετρητή ή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και tablets. Ο διαχωρισμός αυτός επιπλέον
βοηθά την πλατφόρμα να αναβαθμίζεται σε χαρακτηριστικά όπως προσαρμοστικότητα και
επαναχρησιμοποίηση στοιχείων με χαμηλό κόστος. Επίσης, ο διαχωρισμός αυτός δίνει τη
δυνατότητα να γίνεται κατανομή του φόρτου της πλατφόρμας (load balancing) σε
διαφορετικούς εξυπηρετητές (servers) χρησιμοποιώντας τεχνικές προσωρινής αποθήκευσης
(caching) όπου ο ένας εξυπηρετητής είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση των προσωρινών
δεδομένων και ο άλλος για την λειτουργία των εφαρμογών



Ο διαχωρισμός του επιπέδου χρήστη και του επιπέδου παρουσίασης είναι αναγκαίος
προκειμένου να αποφευχθεί η εγκατάσταση διαφορετικών λογισμικών στην πλευρά του
χρήστη για κάθε εφαρμογή. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση τις εφαρμογές με τη χρήση ενός
browser ανεξάρτητα από το είδος της συσκευής που χρησιμοποιούν.

Στα παρακάτω δύο σχήματα παρουσιάζεται η τεχνική αρχιτεκτονική της πλατφόρμας (Διάγραμμα
4-22) και ο συνδυασμός τεχνολογιών Web και εργαλείων που την κάνουν εφικτή (Διάγραμμα 4-23).
Η αρχιτεκτονική δεν αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι συγκεκριμένες εφαρμογές που συνθέτουν την
πλατφόρμα υλοποιούνται αλλά αναπαριστά την ολοκλήρωσή τους σε μια ενιαία πλατφόρμα παροχής
υπηρεσιών έξυπνης πόλης.
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Τεχνικές προδιαγραφές
Η υλοποίηση της πλατφόρμας βασίστηκε σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source) και πιο
συγκεκριμένα στον συνδυασμό του Apache Web Server ως εξυπηρετητή web, του MySQL Database
Server ως βάση δεδομένων και της γλώσσας προγραμματισμού PHP ως λογισμικό εφαρμογής:


Ο Apache HTTP Server 5 γνωστός και απλά σαν Apache είναι ένας εξυπηρετητής web. O
Apache είναι ο δημοφιλέστερος, εν μέρει γιατί λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρμες όπως τα
Windows, το Linux, το Unix και το Mac OS X, και κυρίως γιατί διατίθεται δωρεάν ως λογισμικό
ανοιχτού κώδικα.



Ο MySQL Database Server6 αποτελεί λογισμικό διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων
(RDBMS - Relational Database Management System). H MySQL είναι η πιο δημοφιλής βάση
δεδομένων ανοιχτού κώδικα στον κόσμο και διαθέτει πολλά εκατομμύρια εγκαταστάσεις.
Ακολουθεί το σχεσιακό μοντέλο (relational model) και είναι συμβατή με ANSI-SQL. Η MySQL
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο αριθμό λειτουργικών συστημάτων (Windows, Linux,
AIX, Solaris κα.) κάνοντας την ιδανική για την χρήση σε οποιοδήποτε περιβάλλον.



Η γλώσσα προγραμματισμού PHP

7

(PHP:Hypertext Preprocessor) είναι μία γλώσσα

προγραμματισμού ανοικτού κώδικα η οποία χρησιμοποιείται για την δημιουργία δυναμικών
δικτυακών τόπων.


Για την ανάπτυξη των εφαρμογών της πλατφόρμας χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες
web, όπως HTML5 και CSS3.

5

Apache httpd server: http://httpd.apache.org/ (πρόσβαση στις 3/9/2012)
MySQL Database Server: http://www.mysql.com/ (πρόσβαση στις 3/9/2012)
7
PHP programming language: http://php.net/ (πρόσβαση στις 3/9/2012)
6
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4.3.7. Βήμα 7ο Εγκατάσταση του εξοπλισμού
Θέση και χρήση του εξοπλισμού
Το βήμα αυτό περιλαμβάνει την επιλογή, προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού που απαιτείται
για τη λειτουργία των υπηρεσιών έξυπνης πόλης στο Δήμο Θέρμης. Ο εξοπλισμός που
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες εφαρμογές για την παροχή των υπηρεσιών
περιλαμβάνει:


Τέσσερεις διαδραστικούς σταθμούς πληροφόρησης (infokiosks)



Τέσσερεις ασύρματους σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης



Έναν σταθμό μέτρησης των ελεύθερων θέσεων στάθμευσης



Τρεις εξωτερικές οθόνες μηνυμάτων

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τη θέση του εξοπλισμού (Πίνακας 4-8) και τον τρόπο με τον οποίο
αυτός θα χρησιμοποιείται από τις ψηφιακές υπηρεσίες (Πίνακας 4-9).
Εξοπλισμός
Θέση

Σταθμός
μέτρησης
ρύπανσης

Σταθμός
μέτρησης
στάθμευσης

Εξωτερική
πινακίδα
μηνυμάτων

Infokiosk

Αεροδρόμιο

X

Πολιτιστικό Κέντρο

X
X

Νόησις

X
X

Πάρκινγκ Κεντρικής Πλατείας
X

Κεντρική Πλατεία

X

Είσοδος από Θεσ/νίκη

X

Είσοδος από Χαλκιδική

X

Βιομηχανική Περιοχή

X

Φράγμα Θέρμης

X

X

Πίνακας 4-8 – Θέση του εξοπλισμού
Υπηρεσία
Εξοπλισμός

Ψηφιακό
Εμπορικό
Κέντρο

Εικονική
περιήγηση

Εμφάνιση
θέσεων
στάθμευσης

Σταθμός μέτρησης ρύπανσης

Αναφορά
προβλημάτων

X

Σταθμός μέτρησης
στάθμευσης

X

Εξωτερική πινακίδα
μηνυμάτων

X

Infokiosk

Μέτρησης
ατμοσφαιρικής
ρύπανσης

X

X

X

X

X

Πίνακας 4-9 – Χρήση του εξοπλισμού από τις υπηρεσίες

Η επιλογή του εξοπλισμού έγινε με κριτήρια το χαμηλό κόστος και την υποστήριξη ανοιχτών
προτύπων.
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Εξοπλισμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Το σύστημα μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αποτελείται από τέσσερις (4) κόμβους συλλογής
δεδομένων μετρήσεων τύπου Waspmote8 στα οποία συνδέονται τα απαραίτητα περιφερειακά και οι
αισθητήρες μέτρησης και όλα μαζί τοποθετούνται σε στεγανό κιτίο με υψηλό βαθμό αντοχής σε
συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος και με ανοίγματα για την κυκλοφορία του αέρα.
Το Waspmote (Εικόνα 4-5) είναι μια ασύρματη πλατφόρμα αισθητήρων που αναπτύχθηκε από την
ισπανική εταιρία libelium. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλακέτα βασισμένη στον μικροεπεξεργαστή
της Atmel τον ATmega1281 με 128kb flash μνήμη και 8kB RAM ενώ περιέχει και θύρα για υποδοχή SD
κάρτας για την τοπική αποθήκευση δεδομένων. Παρέχει 7 αναλογικές εισόδους, 8 ψηφιακές
εισόδους/εξόδους, μια έξοδο PWN, 2 σειριακές θύρες UAR, μια θύρα σειριακής επικοινωνίας i2c και
μια θύρα USB. Οι δυνατότητες επικοινωνίας είναι πολλές καθώς υποστηρίζει το πρότυπο
802.15.4/Zigbee με κρυπτογράφηση AES 128b, Bluetooth, Wifi και GSM/GPRS modem.
Τα Waspmote είναι εξοπλισμένα με τους απαιτούμενους αισθητήρες μέτρησης παραμέτρων σχετικών
με την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη θερμοκρασία και την υγρασία (Εικόνα 4-6). Επιπλέον, τα Waspmote
περιλαμβάνουν τον απαραίτητο εξοπλισμό ασύρματης μεταγωγής των δεδομένων, καθώς και
αισθητήρα θερμοκρασίας, ο οποίος όταν ξεπεράσει κάποια όρια (ανώτερα και κατώτερα) γίνεται
αποστολή ενημερωτικού στον κεντρικό διακομιστή. Τα όρια αυτά είναι παραμετροποιήσιμα ανά
σταθμό.

Εικόνα 4-6 - Gases Board
Εικόνα 4-5 – Waspmote

8

Libelium Waspmote: http://www.libelium.com/products/waspmote (πρόσβαση 5/9/2012)
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Τα αισθητήρια που χρησιμοποιούνται παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4-10).
Μετρούμενη
Παράμετρος
Εξωτερική
θερμοκρασία

Εικόνα

Προδιαγραφές
Resolution = 0.1°C (typical)
Measurement Range = −40°C to +125°C
Response time = 1,65 sec

Εξωτερική υγρασία

Μονοξείδιο του
άνθρακα (CO)

Resolution = 0.3% RH (typical)
Measurement Range = 0 to 100% RH
Operating Temperature = −40°C to +85°C
Response time < 15 sec
Measurement Range = 30 ~ 1000ppm
Operating Temperature = −10°C to +50°C
Response time = 1 sec

Διοξείδιο του
άνθρακα (CO2)

Measurement Range = 350 ~ 10000ppm
Operating Temperature = −10°C to +50°C
Response time = 1,5 min

Διοξείδιο του
αζώτου (NO2)

Measurement Range = 0,05 ~ 5ppm
Operating Temperature = −30°C to +85°C
Response time = 30 sec

Αμμωνία (NH3)

Measurement Range = 10 ~ 30ppm
Operating Temperature = −10°C to +50°C
Response time = 250 msec

Αιθανόλη
(CH3CH2OH)

Measurement Range = 1 ~ 100ppm
Operating Temperature = −10°C to +50°C
Response time = 30 sec (max)

Σουλφίδιο του
Υδρογόνου (H2S)

Measurement Range = 1 ~ 30ppm
Operating Temperature = −10°C to +50°C
Response time = 30 sec (max)

Τολουόλιο (C6H5CH3)

Measurement Range = 1 ~ 30ppm
Operating Temperature = −10°C to +50°C
Response time = 30 sec (max)

Πίνακας 4-10 – Αισθητήρια που χρησιμοποιούνται σε κάθε σταθμό

Για όλα αυτά τα αισθητήρια το Waspmote μπορεί να ανιχνεύσει πιθανή βλάβη τους και να την στέλνει
σαν γεγονός στον κεντρικό εξυπηρετητή. Οι σταθμοί έχουν δικό τους data logger που τους επιτρέπει
αυτονομία σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να μεταδώσουν τις μετρήσεις προς τον κεντρικό
διακομιστή. Επιπλέον η τροφοδοσία του κάθε κόμβου γίνεται από κύκλωμα επαναφορτιζόμενων
μπαταριών το οποίο φορτίζει διαρκώς από την τροφοδοσία του δικτύου της ΔΕΗ ή από φωτοβολταϊκό
πάνελ, ώστε η λειτουργία να συνεχίζεται ακόμη και σε περιπτώσεις που διακοπεί η παροχή ρεύματος
στον κόμβο. Τα παραπάνω στοιχεία διασυνδέονται μεταξύ τους ώστε να επιτρέπουν στον σταθμό να
συνεχίζει την συλλογή δεδομένων ακόμη και αν δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος από το δίκτυο της
ΔΕΗ ή αν δεν υπάρχει ενεργή σύνδεση δεδομένων για την διαβίβαση των μετρήσεων.
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Το Meshlium9 (Εικόνα 4-7 – Meshlium) είναι ο κεντρικός
δρομολογητής (gateway) του συστήματος το οποίο
επικοινωνεί με τα Waspmote των περιβαλλοντικών
σταθμών και στη συνέχεια αποθηκεύει τις τιμές τοπικά
και προσπαθεί να τις στείλει στον κεντρικό διακομιστή
ώστε να τις αποθέσει στην κεντρική βάση δεδομένων. Η
επικοινωνία γίνεται είτε μέσω του προτύπου 802.15.4
είτε μέσω Wi-Fi ή GPRS (Διάγραμμα 4-24).

Εικόνα 4-7 – Meshlium

Διάγραμμα 4-24 – Επικοινωνία των περιβαλλοντικών σταθμών με την κεντρική βάση

Οι παρακάτω φωτογραφίες δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε ο εξοπλισμός στο
Δημαρχείο (Εικόνα 4-8) και το Νόεσις (Εικόνα 4-9)

Εικόνα 4-8 – Ο σταθμός στο Δημαρχείο
9

http://www.libelium.com/products/meshlium

Εικόνα 4-9 – Ο σταθμός στο Νόεσις
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Εξοπλισμός μέτρησης στάθμευσης
Το σύστημα μέτρησης στάθμευσης που καταγράφει τα εισερχόμενα και εξερχόμενα οχήματα στο
πάρκινγκ της κεντρικής πλατείας Παραμάνα, χρησιμοποιεί παρόμοιο εξοπλισμό με αυτό της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τη μόνη διαφορά ότι περιέχει δύο μαγνητικές επαφές για την ανίχνευση
της μετακίνησης της μπάρας εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων. Πιο συγκεκριμένα
αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:


Δύο αισθητήρες, έναν στην μπάρα εισερχόμενων και έναν στην μπάρα εξερχόμενων
οχημάτων. Οι αισθητήρες είναι τύπου Waspmote στα οποία συνδέονται από μία μαγνητικής
επαφή για την ανίχνευση της μετακίνησης της μπάρας. Ο κάθε κόμβος στεγάζεται μέσα σε
στεγανό κυτίο με υψηλό βαθμό αντοχής σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος με
ανοίγματα για το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο της μαγνητικής επαφής.



Έναν κεντρικό δρομολογητή (gateway) Meshlium με ενσωματωμένη έξοδο Wi-Fi και Ethernet.

Φωτεινές πινακίδες κυλιόμενων μηνυμάτων
Έχουν εγκατασταθεί τρεις φωτεινές πινακίδες κυλιόμενων μηνυμάτων, οι οποίες επικοινωνούν με την
εφαρμογή εύρεσης θέσεων στάθμευσης και εμφανίζουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων στο
πάρκινγκ της κεντρικής πλατείας (Εικόνα 4-10).

Εικόνα 4-10 – Φωτεινή πινακίδα στην κεντρική πλατεία

Οι πινακίδες αυτές έχουν οθόνη τεχνολογίας LED, μονής όψης, κατάλληλη για την προβολή
μηνυμάτων ενημέρωσης. Κάθε πινακίδα μπορεί προβάλλει το πλήθος των διαθέσιμων θέσεων σε ένα
χώρο στάθμευσης καθώς και την περιγραφή της τοποθεσίας αυτού. Επίσης, μπορεί να προβάλλει
εναλλάξ πληροφορίες μεταξύ των διαθέσιμων πάρκινγκ του συστήματος. Η κατασκευή της
ηλεκτρονικής πινακίδας βασίζεται στα πλέον πρόσφατα διεθνή πρότυπα που αφορούν στεγανότητα,
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και φιλικότητα στο περιβάλλον.
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Διαδραστικοί σταθμοί πληροφόρησης
Έχουν εγκατασταθεί τέσσερεις διαδραστικοί σταθμοί πληροφόρησης, δύο εσωτερικού και δύο
εξωτερικού χώρου. Οι σταθμοί αυτοί έχουν οθόνη αφής 32’’ και επιτρέπουν τη χρήση των υπηρεσιών
έξυπνης πόλης από τους πολίτες σε χώρους συνάθροισης κοινού.
Οι παρακάτω φωτογραφίες απεικονίζουν τους διαδραστικός σταθμούς πληροφόρησης στο
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης (Εικόνα 4-11) και το Νόεσις (Εικόνα 4-12).

Εικόνα 4-11 – Infokiosk στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης

Εικόνα 4-12 – Infokiosk και σημείο πληροφόρησης κοινού στο Νόεσις
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4.3.8. Βήμα 8ο Ανάπτυξη των εφαρμογών
Το βήμα αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη των 5 ψηφιακών εφαρμογών που περιλαμβάνονταν στο
σενάριο δημιουργίας της έξυπνης πόλης στο Δήμο Θέρμης. Η ανάπτυξη των εφαρμογών βασίστηκε
στο μοντέλο δεδομένων, τις λειτουργικές και μη λειτουργικές προδιαγραφές, την τεχνική
αρχιτεκτονική, και τις τεχνικές προδιαγραφές που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα βήματα.
Οι εφαρμογές διατίθενται με άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα Affero GPL v3.0.
Παρακάτω παρουσιάζεται εκτενώς η εφαρμογή «Βελτιώνω την Πόλη μου» ενώ για τις υπόλοιπες
παραθέτονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους καθώς και ενδεικτικές οθόνες.

Βελτιώνω την Πόλη μου

Εικόνα 4-13 – Η αρχική σελίδα της εφαρμογής Βελτιώνω την Πόλη μου

Η εφαρμογή επιτρέπει στους κατοίκους του Δήμου να αναφέρουν μέσω του διαδικτύου τοπικά
προβλήματα όπως πεταμένα σκουπίδια, καμένες λάμπες ηλεκτροφωτισμού, σπασμένα πλακάκια στα
πεζοδρόμια, παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, παράνομα παρκαρισμένα οχήματα κλπ. (Εικόνα
4-13). Οι χρήστες μπορούν επίσης να κάνουν προτάσεις για τη βελτίωση των υποδομών της γειτονιάς
τους. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου και οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν τα
προβλήματα χρησιμοποιώντας είτε υπολογιστή είτε το κινητό τους. Έχουν τη δυνατότητα ακριβούς
προσδιορισμού της θέσης του προβλήματος πάνω στο χάρτη, ενώ μπορούν να επισυνάψουν και
σχετικές φωτογραφίες. Όλες οι αναφορές εμφανίζονται πάνω στο χάρτη της περιοχής ενώ ξεχωριστά
παρουσιάζονται τα προβλήματα που έχουν λυθεί. Η εφαρμογή παρέχει στους χρήστες ενημέρωση
για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η επίλυση του προβλήματος που ανέφεραν.
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Χαρακτηριστικά της εφαρμογής
Ακριβής προσδιορισμός θέσης: Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ακριβούς προσδιορισμού της θέσης
του προβλήματος πάνω στο χάρτη, ενώ μπορούν να επισυνάψουν και σχετικές φωτογραφίες.

Εικόνα 4-14 – Ακριβής προσδιορισμός θέσης

Παρουσίαση στο χάρτη της περιοχής: Οι καταχωρήσεις των πολιτών παρουσιάζονται σε χάρτη της
περιοχής. Κάθε κατηγορία αιτήματος αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό εικονίδιο. Παρουσιάζονται οι
σημαντικότερες πληροφορίες για κάθε αίτημα.

Εικόνα 4-15 – Παρουσίαση στο χάρτη της περιοχής

Αναλυτική παρουσίαση καταχώρησης: Κάθε καταχώρηση παρουσιάζεται αναλυτικά, σε ξεχωριστή
σελίδα, όπου εμφανίζονται: η κατηγορία, η διεύθυνση, το όνομα του πολίτη που την έκανε, η
ημερομηνία, η φωτογραφία, η περιγραφή, τα σχόλια των χρηστών, η θέση στο χάρτη και ο αριθμός
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των θετικών ψήφων που έλαβε. Στη σελίδα αυτή οι χρήστες μπορούν επίσης να σχολιάσουν, να
δώσουν θετική ψήφο και να εκτυπώσουν την καταχώρηση.

Εικόνα 4-16 – Αναλυτική παρουσίαση καταχώρησης

Παρακολούθηση της κατάστασης: Οι πολίτες ενημερώνονται για την κατάσταση των αιτημάτων τους
με email. Αρχικά κάθε καταχώρηση βρίσκεται στην κατάσταση «Υποβλήθηκε». Μόλις ο Δήμος λάβει
γνώση και το αίτημα προωθηθεί στην αρμόδια υπηρεσία η κατάσταση αλλάζει σε «Σε εξέλιξη». Τέλος,
μόλις το πρόβλημα αντιμετωπιστεί η κατάσταση γίνεται «Διεκπεραιώθηκε». Σε κάθε αλλαγή
κατάστασης ένα ενημερωτικό email αποστέλλεται αυτόματα στον πολίτη που έκανε την καταχώρηση.
Φιλτράρισμα των καταχωρήσεων: Οι χρήστες μπορούν να δουν μόνο τις καταχωρήσεις
συγκεκριμένων κατηγοριών ή αυτές που βρίσκονται σε συγκεκριμένη κατάσταση. Επίσης, μπορούν
να ταξινομήσουν τις καταχωρήσεις ανά ημερομηνία καταχώρησης, αριθμό ψήφων και κατάσταση.

Κεφάλαιο 4 – Πιλοτική εφαρμογή: Σχεδιασμός έξυπνης πόλης στο Δήμο Θέρμης

341

Εικόνα 4-17 - Φιλτράρισμα των καταχωρήσεων με βάση την κατηγορία και την κατάσταση

Δυνατότητα σχολιασμού: Οι χρήστες μπορούν να καταθέτουν τα σχόλιά τους σχετικά με τις
υπάρχουσες καταχωρήσεις. Ο σχολιασμός επιτρέπεται μέχρι και δέκα μέρες μετά τη διεκπεραίωση
ενός αιτήματος.
Υποστήριξη ψηφοφοριών: Οι πολίτες μπορούν να παρέχουν θετική ψήφο στις καταχωρήσεις που
θεωρούν σημαντικές. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται καλύτερα η βούληση των κατοίκων της
πόλης.
Ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης: Η διαχείριση των καταχωρήσεων γίνεται μέσω ενός ειδικού
περιβάλλον που βασίζεται στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla. Για την πιο
αποτελεσματική λειτουργία της εφαρμογής η διαχείριση είναι αποκεντρωμένη στις διάφορες
υπηρεσίες του Δήμου. Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι διαχειρίζονται τις καταχωρήσεις μέσω μιας ειδικής
φόρμας στην οποία παρουσιάζονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες.

Αρχιτεκτονική της υπηρεσίας και της εφαρμογής
Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής ακολουθεί το πρότυπο Μοντέλο-Άποψη-Ελεγκτής (Model-ViewController (MVC)). Το πρότυπο MVC διαχωρίζει την παρουσίαση των πληροφοριών από τις
λειτουργίες που απαιτούνται για την προβολή τους. Το Μοντέλο αποτελείται από τα δεδομένα της
εφαρμογής και τους επιχειρησιακούς κανόνες, ενώ ο Ελεγκτής παίζει το ρόλο ενδιάμεσου,
μετατρέποντας τις εισόδους σε εντολές για το Μοντέλο ή την Άποψη. Μία Άποψη μπορεί να είναι
οποιαδήποτε αναπαράσταση των δεδομένων εξόδου

10

. Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής

παρουσιάζεται στο επόμενο διάγραμμα (Διάγραμμα 4-25).

10

Model–view–controller software architecture: http://goo.gl/kta8Q (πρόσβαση 5/9/2012)
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Διάγραμμα 4-25 – Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής Βελτιώνω την Πόλη μου

Το παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 4-26) παρουσιάζει την αρχιτεκτονική της υπηρεσίας και τις
βασικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους στην εφαρμογή και τους διαφορετικούς τύπους χρηστών.
 New account details
 New issue URL
 Notifications about:
 Status change
 New comments
 Support
 Print issue details add inform
the Department in charge
 Change issue status
 Post comments about
resolution process







View issues
Create account
Add an issue
Post comments
Vote for an issue

Citizens
le
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API
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Improve My City Application

Google Geolocation
Services
Similar Systems

Open 311
Users

Issues

Comments

Categories

Reports

Settings

Public Servants
 Notifications about:
 New Issues
 New Comments
 Support

City Officials

 User support requests
Administrator

 View issues
 Post comments
 View performance reports






Create Issues’ Categories
Assign Public Servants to specific categories
Support users
Create reports
Maintain & update the system

Διάγραμμα 4-26 – Αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην εφαρμογή και τους χρήστες της

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τις βασικές ροές πληροφορίας ανάμεσα στους διαφορετικούς
χρήστες της εφαρμογής και τα επιμέρους συστατικά της (Διάγραμμα 4-27).
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Διάγραμμα 4-27 – Ροές πληροφορίας στην εφαρμογή Βελτιώνω την Πόλη μου

Στο παραπάνω διάγραμμα, οι συνεχείς γραμμές αναπαριστούν ενέργειες των χρηστών (πολίτες
, δημοτικοί υπάλληλοι
) ή του συστήματος

, αιρετοί άρχοντες

και διαχειριστές

.

Οι διακεκομμένες γραμμές περιλαμβάνουν μια σειρά από ενέργειες μέσω των οποίων οι χρήστες
πραγματοποιούν βασικές διαδικασίες της εφαρμογής. Για παράδειγμα:
Διαδικασία 1 (

): Ένας πολίτης περιηγείται στα καταχωρημένα αιτήματα

χρησιμοποιώντας τη λίστα ή το χάρτη, βλέπει περισσότερες λεπτομέρειες για ένα θέμα, και τελικά το
διαμοιράζει στα κοινωνικά δίκτυα, ψηφίζει για την επίλυσή του και κάνει ένα σχόλιο .
Διαδικασία 2 (

): Ένας πολίτης καταχωρεί ένα αίτημα.

Διαδικασία 3 (

): Ένας δημόσιος υπάλληλος κινητοποιεί τμήμα του, ώστε να λυθεί ένα

αίτημα και μετά καταχωρεί τις σχετικές πληροφορίες στο σύστημα.

Εφαρμογή για έξυπνα κινητά Android
H Ομάδα Πολυμέσων του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανέπτυξε, σε
συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα URENIO, μια έκδοση της εφαρμογής Βελτιώνω την Πόλη μου
για κινητά με λειτουργικό σύστημα Android11. Η εφαρμογή αυτή έχει τη λειτουργικότητα της web
εφαρμογής. Επιπλέον, χρησιμοποιεί τις δυνατότητες των έξυπνων συσκευών όπως για παράδειγμα
το GPS για την αυτόματη εξαγωγή της γεωγραφικής θέσης και την κάμερα για την αποστολή

11

Improve my City mobile: http://mklab.iti.gr/imc/ (πρόσβαση 5/3/2013)
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φωτογραφιών. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν για τους δημότες της Θέρμης στο Google Play12
(Εικόνα 4-18).

Εικόνα 4-18 – Ενδεικτικές οθόνες της εφαρμογής για κινητά Android

Χρήσιμες διευθύνσεις

12



Δήμος Θέρμης - Βελτιώνω την πόλη μου: http://smartcity.thermi.gov.gr/improve/



Η εφαρμογή στο GitHub: https://github.com/icos-urenio/Improve-My-City

Google Play – Βελτιώνω την Πόλη μου: http://goo.gl/dOhqI (πρόσβαση 6/4/2013)
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Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο

Εικόνα 4-19 – Η αρχική σελίδα της εφαρμογής Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο

Η εφαρμογή δημιουργεί μια ψηφιακή αναπαράσταση της αγοράς της Θέρμης (Εικόνα 4-19). Αυτή η
ψηφιακή αγορά τροφοδοτείται από τους ίδιους τους επαγγελματίες και καταστηματάρχες της
περιοχής. Απαιτεί επίσης την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους
τοπικές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και τη δυνατότητα να αξιολογούν και να
σχολιάζουν τα διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Το ψηφιακό εμπορικό κέντρο αποτελεί τη σύνθεση
των παρακάτω τεσσάρων υποσυστημάτων:

Επαγγελματικός Οδηγός (Κατάλογος)
Ο κατάλογος παρουσιάζει τις τοπικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες στο χάρτη της πόλης
(Εικόνα 4-20). Οι εγγραφές του καταλόγου κατηγοριοποιούνται με τη βοήθεια κατηγοριών και
υποκατηγοριών (Εικόνα 4-22). Υπάρχει επίσης χωρική κατηγοριοποίηση με βάση την πόλη (Εικόνα
4-23). Για κάθε εγγραφή εμφανίζονται κάποιες βασικές πληροφορίες, όπως τίτλος, αντικείμενο,
διεύθυνση και τηλέφωνο, είτε στη λίστα είτε όταν κάποιος διαλέξει ένα σημείο στο χάρτη (Εικόνα
4-21).
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Εικόνα 4-22 – Εμφάνιση εγγραφών μιας
κατηγορίας

Εικόνα 4-20 – Κατάλογος επιχειρήσεων

Εικόνα 4-23 – Εμφάνιση εγγραφών μιας πόλης
Εικόνα 4-21 – Εμφάνιση λεπτομερειών

Κάθε εγγραφή του καταλόγου παρουσιάζεται σε ξεχωριστή σελίδα (Εικόνα 4-24). Στη σελίδα αυτή
εμφανίζονται τυχόν επιπλέον πληροφορίες που θα εισάγει στην εφαρμογή ο ίδιος ο επαγγελματίας,
η ακριβής θέση στο χάρτη της περιοχής και ένας κωδικός QR που αντιστοιχεί στη μοναδική διεύθυνση
της εγγραφής. Ο επαγγελματίας μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κωδικό αυτό για να προβάλει τη
δραστηριότητά του.

Εικόνα 4-24 – Παρουσίαση συγκεκριμένης εγγραφής του καταλόγου
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Εικονική Αγορά
Στην εικονική αγορά οι καταστηματάρχες της περιοχής μπορούν να δημιουργήσουν το κατάστημά
τους και να παρουσιάσουν επιλεγμένα προϊόντα (Εικόνα 4-25). Τα καταστήματα κατηγοριοποιούνται
με τρόπο παρόμοιο με αυτό του καταλόγου που παρουσιάστηκε παραπάνω. Οι επόμενες οθόνες
παρουσιάζουν τις δυνατοτήτων της εικονικής αγοράς (Εικόνα 4-25, Εικόνα 4-26, Εικόνα 4-27).

Εικόνα 4-25 – Αρχική οθόνη της ψηφιακής αγοράς
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Εικόνα 4-27 – Επεξεργασία καταστήματος μέσω ενός εύχρηστου web editor
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Προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών
Οι συμμετέχοντες καταστηματάρχες και επαγγελματίες προσφέρουν εκπτώσεις στα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους με τη μορφή εκπτωτικών κουπονιών. Οι καταναλωτές μπορούν να τυπώσουν τα
κουπόνια ή να τα αποθηκεύσουν στο κινητό τους. Οι προσφορές κατηγοριοποιούνται και αυτές ανά
κατηγορία, υποκατηγορία και πόλη. Οι επόμενες οθόνες είναι ενδεικτικές (Εικόνα 4-28, Εικόνα 4-29).

Εικόνα 4-28 – Παρουσίαση προσφοράς
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Εικόνα 4-29 – Παρουσίαση όλων των διαθέσιμων προσφορών

Αξιολογήσεις χρηστών
Το υποσύστημα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες
υπηρεσίες και τα προϊόντα των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που συμμετέχουν στο ψηφιακό
εμπορικό κέντρο. Οι χρήστες μπορούν να βαθμολογήσουν σε μια κλίμακα από το 1 ως το 5 αλλά και
να καταχωρήσουν σχόλια. Οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες μπορούν με τη σειρά τους να
απαντήσουν στα σχόλια των χρηστών. Τα σχόλια εμφανίζονται στη σελίδα του αντίστοιχου
καταστήματος ή επαγγελματία.

Χρήσιμες διευθύνσεις
 Δήμος Θέρμης - Ψηφιακό εμπορικό κέντρο: http://smartcity.thermi.gov.gr/market/
 Η εφαρμογή στο GitHub: https://github.com/icos-urenio/virtual-city-market
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Εικονική Περιήγηση
Η εφαρμογή προσφέρει εικονική περιήγηση στο Δήμο Θέρμης μέσα από την παρουσίαση των
εγκαταστάσεων αναψυχής και των σημείων ενδιαφέροντος της περιοχής. Η παρουσίαση γίνεται με
τη χρήση πανοραμάτων 360ο, φωτογραφιών και κειμένων (Εικόνα 4-30). Οι χρήστες έχουν τη
δυνατότητα να προσθέσουν σημεία ενδιαφέροντος, να σχολιάσουν τα καταχωρημένα και να
ψηφίσουν αυτά που θεωρούν πιο αξιόλογα. Τα σημεία ενδιαφέροντος κατηγοριοποιούνται σε
διάφορες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα: πολιτισμός, αναψυχή, ιστορία, κλπ. Η εφαρμογή
εμφανίζει για κάθε σημείο ενδιαφέροντος έναν κωδικό QR, ο οποίος μπορεί να τυπωθεί και να
χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του φυσικού σημείου με την ψηφιακή εφαρμογή.

Εικόνα 4-30 – Εικονική περιήγηση - Παρουσίαση ενός σημείου ενδιαφέροντος

Η διαχείριση των καταχωρήσεων γίνεται μέσω ενός ειδικού περιβάλλον που βασίζεται στο σύστημα
διαχείρισης περιεχομένου Joomla. Οι διαχειριστές έχουν μια εποπτική εικόνα των καταχωρήσεων,
μπορούν να προσθέσουν ή να επεξεργαστούν ένα σημείο ενδιαφέροντος, καθώς επίσης να
διαχειριστούν τους εγγεγραμμένους χρήστες.

Χρήσιμες διευθύνσεις


Εικονική περιήγηση: https://smartcity.thermi.gov.gr/improve/el/virtualcitytour



Η εφαρμογή στο GitHub: https://github.com/icos-urenio/VirtualCityTour
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Παρουσίαση Θέσεων Στάθμευσης
Η εφαρμογή παρουσιάζει στο χάρτη της περιοχής τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης. Επίσης
εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο τις ελεύθερες θέσεις στο υπόγειο πάρκινγκ της κεντρικής πλατείας.
Η εφαρμογή λαμβάνει δεδομένα από το σταθμό μέτρησης θέσεων στάθμευσης που παρουσιάστηκε
παραπάνω στην ενότητα του εξοπλισμού. Η εφαρμογή τροφοδοτεί επίσης, με τις ελεύθερες θέσεις
στάθμευσης, τις τρεις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων που βρίσκονται στην πλατεία και τις δύο
εισόδους της πόλης.

Εικόνα 4-31 – Αρχική σελίδα εφαρμογής εύρεσης χώρων και θέσεων στάθμευσης

Οι χώροι στάθμευσης εμφανίζονται ως λίστα (αριστερά) αλλά και πάνω στο διαδραστικό χάρτη
(Εικόνα 4-31). Με κλικ πάνω σε ένα χώρο στάθμευσης ο χάρτης εστιάζει πάνω του και εμφανίζει
επιπλέον πληροφορίες (Εικόνα 4-32).

Εικόνα 4-32 – Εμφάνιση περισσότερων πληροφοριών για ένα χώρο στάθμευσης
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Άλλα χαρακτηριστικά της εφαρμογής:


Τα εικονίδια των χώρων στάθμευσης χρωματίζονται ανάλογα με τις ελεύθερες θέσεις τους.
Όταν υπάρχουν περισσότερες από 50 ελεύθερες θέσεις, το χρώμα είναι πράσινο. Γίνεται
πορτοκαλί όταν υπάρχουν λιγότερες από 50 αλλά περισσότερες από 10 και κόκκινο όταν
υπάρχουν λιγότερες των 10. Το μπλε χρησιμοποιείται για χώρους στάθμευσης χωρίς
αυτόματο σύστημα καταγραφής των ελεύθερων θέσεων.



Η επιλογή “Κοντινότερο” εντοπίζει και εστιάζει στον χώρο στάθμευσης που βρίσκεται
κοντινότερα στον χρήστη. Η λειτουργία βασίζεται στη δυνατότητα εντοπισμού θέσης χρήστη
που παρέχουν οι σύγχρονες φορητές συσκευές (π.χ. κινητά τηλέφωνα) αλλά και οι browsers.



Tο εικονίδιο με το σύμβολο του αυτοκινήτου οδηγεί το χρήστη στη σελίδα του Google Maps
όπου μπορεί να υπολογίσει εύκολα την διαδρομή του έως τον συγκεκριμένο χώρο
στάθμευσης.



Η διαχείριση των χώρων στάθμευση γίνεται μέσω ενός ειδικού περιβάλλοντος που επιτρέπει
την προσθαφαίρεση χώρων, καθώς και την επεξεργασία τους (Εικόνα 4-33).

Εικόνα 4-33 – Επεξεργασία των στοιχείων ενός χώρου στάθμευσης

Χρήσιμες διευθύνσεις
 Δήμος Θέρμης - Παρουσίαση Θέσεων Στάθμευσης: https://smartcity.thermi.gov.gr/parking/
 Η εφαρμογή στο GitHub: https://github.com/icos-urenio/Parking-Spaces
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Μέτρηση Ποιότητας Αέρα
Η εφαρμογή επιτρέπει στους κατοίκους του Δήμου να παρακολουθούν τις περιβαλλοντικές συνθήκες
στην περιοχή τους, μέσω της καταγραφής και στη συνέχεια παρουσίασης των τιμών επιλεγμένων
αέριων ρύπων.

Η εφαρμογή λαμβάνει δεδομένα από τους τέσσερεις σταθμούς μέτρησης

ατμοσφαιρικής ρύπανσης που παρουσιάστηκαν παραπάνω στην ενότητα του εξοπλισμού. Οι ρύποι
που καταγράφονται είναι:

CO, CO2, NO2, NH3, SH2, C2H6O, C7H8. Εκτός από τους ρύπους

καταγράφονται θερμοκρασία και υγρασία.

Εικόνα 4-34 – Παρουσίαση μετρήσεων ανά σταθμό

Στην ιστοσελίδα της εφαρμογής παρουσιάζονται για κάθε σταθμό οι μέσες ημερήσιες τιμές κάθε
μετρούμενου μεγέθους, καθώς και η εξέλιξη των μεγεθών στο χρόνο. Υπάρχει επίσης χρωματική
ένδειξη όσον αφορά το αν οι τιμές είναι ενός ή εκτός των επιτρεπόμενων ορίων. Τέλος, τα δεδομένα
των μετρήσεων διατίθενται ως ανοιχτά δεδομένα σε μορφή csv (Εικόνα 4-34).
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Η εφαρμογή διαθέτει ειδικό περιβάλλον διαχείρισης των σταθμών μέτρησης στο οποίο έχουν
πρόσβαση οι διαχειριστές της εφαρμογής.

Εικόνα 4-35 – Περιβάλλον διαχείρισης σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Εικόνα 4-36 – Διαχείριση ενός σταθμού μέτρησης

Χρήσιμες διευθύνσεις
 Δήμος Θέρμης - Παρακολούθηση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης:
https://smartcity.thermi.gov.gr/improve/el/sensethecity
 Η εφαρμογή στο GitHub: https://github.com/icos-urenio/SenseTheCity
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4.3.9. Βήμα 9ο Δημιουργία επιχειρηματικού μοντέλου
βιωσιμότητας
Το βήμα αυτό περιλαμβάνει την εκπόνηση ενός επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο θα εξασφαλίσει
τη βιωσιμότητα των εφαρμογών έξυπνης πόλης στο Δήμο Θέρμης.
Η εγκατάσταση σε μια πόλη ευρυζωνικών υποδομών, αισθητήρων και εφαρμογών web, προκειμένου
να διατεθούν στους κατοίκους νέες υπηρεσίες, απαιτεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο που θα
εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση της υλοποίησης και θα παράγει κέρδη διασφαλίζοντας έτσι τη
βιωσιμότητα υποδομών και υπηρεσιών.
Η χρησιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων συνίσταται στο γεγονός ότι γεφυρώνουν το χάσμα
ανάμεσα στον εγκατεστημένο εξοπλισμό και τις διαθέσιμες εφαρμογές, και την παροχή των
υπηρεσιών έξυπνης πόλης, παρέχοντας λύσεις για τη χρηματοδότηση και την οικονομική
βιωσιμότητα. Τα επιχειρηματικά μοντέλα ασχολούνται με τις οικονομικές πτυχές των στρατηγικών
και έργων έξυπνης πόλης, καλύπτοντας τόσο τις πηγές της αρχικής επένδυσης όσο και της
χρηματοδότησης της λειτουργίας. Έτσι, ένα επιχειρηματικό μοντέλο είναι κάτι πολύ περισσότερο από
ότι ένα επιχειρηματικό σχέδιο που υπολογίζει το κόστους και τα έσοδα. Πρόκειται για μια
δημιουργική λύση για την εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων της αρχικής επένδυσης και των
εσόδων για τη μακροπρόθεσμη λειτουργία των υπηρεσιών και τη συντήρηση των υποδομών.
Προκειμένου να επιλεγεί το κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο για τις υπηρεσίες της Έξυπνης Θέρμης
εξετάστηκαν τα παρακάτω μοντέλα:
Δημόσια χρηματοδότηση: Στην περίπτωση αυτή η χρηματοδότηση προέρχεται από δημόσιους
πόρους. Προκειμένου να επιλεγεί αυτό το μοντέλο θα πρέπει οι υπηρεσίες να έχουν θετικό κοινωνικό
αντίκτυπο ώστε να δικαιολογούν τη χρήση δημόσιου χρήματος, (π.χ. βελτίωση της ποιότητας ζωής,
ενίσχυση της εικόνας της πόλης, μείωση του ψηφιακού χάσματος, κλπ.).
Μεταπώληση: Κάποια υπηρεσία μπορεί να είναι τόσο ελκυστική ώστε να μεταπωληθεί από τον Δήμο
Θέρμης σε ένα άλλο δήμο. Τα χρήματα που θα κερδίσει ο δήμος από την πώληση μπορούν στη
συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτηθεί η λειτουργία της υπηρεσίας και να
διασφαλισθεί η βιωσιμότητά της.
Διαφήμιση: Ο Δήμος Θέρμης θα μπορούσε να διαθέσει μια επιφάνεια του ψηφιακού χώρου της
πόλης έναντι αμοιβής σε όσες εταιρίες θέλουν να διαφημιστούν, εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη
επισκεψιμότητα των εφαρμογών. Τα έσοδα από τη διαφήμιση μπορεί να καλύψουν μέρος ή και το
σύνολο των λειτουργικών εξόδων.
Χορηγίες: Οι χορηγίες προέρχονται από ιδιώτες και επιχειρήσεις οι οποίοι πληρώνουν ένα ποσό
προκειμένου να προβληθούν εμπορικά μέσω των υπηρεσιών. Η διαφορά με τις διαφημίσεις έγκειται
στο γεγονός ότι οι χορηγοί δίνουν χρήματα με σκοπό να επιδοκιμάσουν ή να υποστηρίξουν ένα
στόχο/οργανισμό, ενώ οι διαφημιζόμενοι δίνουν χρήματα προκειμένου να προβληθεί ένα
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προϊόν/υπηρεσία στο κοινό. Οι χορηγίες μπορεί να καλύψουν μέρος ή και το σύνολο των
λειτουργικών εξόδων.
Δωρεές: Οι δωρεές αφορούν προσφορές φυσικών και νομικών προσώπων, συνήθως για
φιλανθρωπικούς σκοπούς ή την προώθηση ενός κοινωνικού σκοπού, χωρίς κανένα αντισταθμιστικό
όφελος.
Παροχή κάποιον υπηρεσιών δωρεάν και χρέωση για πρόσθετα χαρακτηριστικά: Σ’ αυτό το
επιχειρηματικό μοντέλο η βασική υπηρεσία παρέχεται στους πολίτες χωρίς επιπλέον κόστος.
Πρόσθετα χαρακτηριστικά όμως παρέχονται με κάποιο κόστος (π.χ. στο ψηφιακό εμπορικό κέντρο η
δυνατότητα χρήσης επιπλέον προτύπων παρουσίασης, η δυνατότητα ηλεκτρονικών αγορών, κλπ.).
Λειτουργία των υπηρεσιών από εμπορικό πάροχο: Κάποια εταιρεία θα μπορούσε να αναλάβει την
παροχή μίας ή περισσότερων εφαρμογών έξυπνης πόλης είτε δωρεάν είτε πληρώνοντας στο Δήμο
ένα ποσό. Η εταιρεία αυτή θα αποκομίζει μία προστιθέμενη αξία από την εφαρμογή και θα είναι
υπεύθυνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση της. Για παράδειγμα θα μπορούσε το κεντρικό
πάρκινγκ να συντηρεί την εφαρμογή εύρεσης θέσεων στάθμευσης καθώς αυτή το αποφέρει
περισσότερους χρήστες των υπηρεσιών του. Τα επιχειρηματικά μοντέλα που παρουσιάζονται για το
Δήμο αφορούν στην πλειονότητά τους και τις εταιρίες που αναλαμβάνουν τη λειτουργία των
υπηρεσιών έξυπνης πόλης.
Εμπορική χρήση των δεδομένων: Το μοντέλο αυτό αφορά στην πώληση δεδομένων που προκύπτουν
από τις υπηρεσίες έξυπνης πόλεις. Στην περίπτωση που τα δεδομένα αυτά δεν περιέχουν ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα μπορούν να διατεθούν από το Δήμο σε δημόσιους οργανισμούς και εταιρίες
έναντι αμοιβής. Η αμοιβή αυτή θα καλύψει το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας. Για παράδειγμα,
τα δεδομένα που συλλέγονται από την εφαρμογή του ψηφιακού εμπορικού κέντρου θα μπορούσαν
να διατεθούν, αφού πρώτα υποστούν επεξεργασία για την εξάλειψη τυχόν δεδομένων που ια
μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των χρηστών.
Crowdfunding: Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα δημοφιλή, νέο τρόπο χρηματοδότησης, ο οποίος αφορά
στη συλλογική προσπάθεια ατόμων τα οποία χρηματοδοτούν με μικρά ποσά μέσω του διαδικτύου
την προσπάθεια άλλων ανθρώπων και οργανισμών 13 . Έχουν δημιουργηθεί αρκετές διαδικτυακές
πλατφόρμες για παροχή crowdfunding. Η πιο γνωστή είναι η πλατφόρμα KickStarter14, ενώ πρόσφατα
λειτούργησε η πρώτη ελληνική με τον τίτλο Groopio15. Μέσω crowdfunding θα μπορούσαν τόσο οι
δημότες της Θέρμης, όσο και προγραμματιστές απ’ όλο τον κόσμο (καθώς οι εφαρμογές διατίθενται
στον οποιονδήποτε δωρεάν ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα) να υποστηρίξουν την ανάπτυξη επιπλέον
χαρακτηριστικών στις εφαρμογές.

13

Wikipedia Crowdfunding: http://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_funding (Πρόσβαση 4/10/2012)
Kickstarter: http:// www.kickstarter.com (Πρόσβαση 4/10/2012)
15
Groopio: http://www.groopio.com (Πρόσβαση 4/10/2012)
14
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Τα παραπάνω 9 επιχειρηματικά μοντέλα παρουσιάζουν λύσεις χρηματοδότησης της βιωσιμότητας
των υπηρεσιών έξυπνης πόλης οι οποίες μπορούν να υπάρξουν είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμούς.
Αφού λοιπόν εντοπίστηκαν τα πιθανά επιχειρηματικά μοντέλα, καθένα από αυτά αξιολογήθηκε σε
σχέση με τα υπόλοιπα, ώστε να επιλεγούν εκείνα που ταιριάζουν καλύτερα στην περίπτωση του
Δήμου Θέρμης. Η αξιολόγηση έλαβε υπόψη της τις διαχειριστικές δυνατότητες του Δήμου, τη φύση
της κάθε εφαρμογής, το οικοσύστημα καινοτομίας στο οποίο λειτουργούν οι υπηρεσίες και το νομικό
καθεστώς όσον αφορά τη χρηματοδότηση.
Στην 1η φάση της αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε, για καθεμία από τις πέντε υπηρεσίες της πιλοτικής
εφαρμογής, μια ανάλυση SWOT κατά την οποία μελετήθηκαν τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα
(Weaknesses) σημεία κάθε μοντέλου, καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats)
που υπάρχουν. Η ανάλυση αυτή οδήγησε στον εντοπισμό των πιο κατάλληλων επιχειρηματικών
μοντέλων για κάθε υπηρεσία (Πίνακας 4-11):
Βελτιώνω την
Πόλη μου

Ψηφιακό
Εμπορικό
Κέντρο

Εικονική
Περιήγηση

Παρουσίαση
Θέσεων
Στάθμευσης

Μέτρηση
Ποιότητας
Αέρα

Δημόσια
χρηματοδότηση











Μεταπώληση






















Διαφήμιση
Χορηγίες



Δωρεές



Χρέωση επιπλέων
χαρακτηριστικών



Λειτουργία από
εμπορικό πάροχο



Εμπορική χρήση
των δεδομένων




Crowdfunding

Πίνακας 4-11 – Πιθανά επιχειρηματικά μοντέλα ανά υπηρεσία έξυπνης πόλης

Στη 2η φάση της αξιολόγησης των επιχειρηματικών μοντέλων πραγματοποιήθηκε ποιοτική και
ποσοτική επικύρωση των μοντέλων που προέκυψαν από την πρώτη φάση. Η ποιοτική επικύρωση
βασίστηκε σε συναντήσεις με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, ενώ η ποσοτική στον
υπολογισμό των παρακάτω μεγεθών:


Μέγεθος της αγοράς για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (διαφορετικές ομάδες χρηστών και
πιθανώς αριθμός χρηστών)



Ετήσιο κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών



Αναμενόμενα κέρδη από τη λειτουργία των υπηρεσιών



Ανταγωνισμός (υπάρχων και μελλοντικός)
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Η ολοκλήρωση της 2ης φάσης οδήγησε στην επιλογή των τελικών επιχειρηματικών μοντέλων που θα

Βελτιώνω την Πόλη μου

εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των εφαρμογών Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Θέρμης.
Δημόσια χρηματοδότηση: Ο Δήμος Θέρμης αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το κόστος
λειτουργίας της υπηρεσίας καθώς αυτή αποτελεί βασικό δίαυλο επικοινωνίας με τους
πολίτες για τη συλλογή των προβλημάτων αλλά και προτάσεων βελτίωσης των τοπικών
υποδομών.
Μεταπώληση υπηρεσιών: Ο Δήμος Θέρμης μπορεί να παρέχει επί πληρωμή
τεχνογνωσία σε άλλους Δήμους που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή.
Διαφήμιση: Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες της περιοχής μπορούν να προβάλλουν

Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο

διαφημίσεις των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Επιπλέον η λύση AdSense της εταιρίας
Google μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβάλλονται διαφημίσεις.
Χορηγίες: Επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να έχουν μόνιμη προβολή στον
ιστότοπο του Εμπορικού Κέντρου.
Παροχή επιπλέων χαρακτηριστικών επί πληρωμή: Υπάρχει η δυνατότητα χρέωσης
επιπλέον

χαρακτηριστικών

όπως:

διαφορετικά

πρότυπα

παρουσίασης

των

καταστημάτων, επιπλέον χώρος για το ανέβασμα βιντεοπαρουσιάσεων και προβολή
στην πρώτη σελίδα.
Δημόσια χρηματοδότηση: Αν τα έσοδα από τις τρεις παραπάνω πηγές δεν επαρκούν, ο
Δήμος Θέρμης θα αναλάβει την κάλυψη του επιπλέον κόστους λειτουργίας.

Εικονική Περιήγηση

Διαφήμιση: Στον ιστότοπο της υπηρεσίας μπορούν να προβάλλονται προϊόντα και
υπηρεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον η λύση AdSense της εταιρίας Google
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβάλλονται διαφημίσεις.
Χορηγίες: Επιχειρήσεις και οργανισμοί που σχετίζονται με τον τουρισμό μπορούν να
έχουν μόνιμη προβολή στον ιστότοπο της υπηρεσίας.
Δημόσια χρηματοδότηση: Αν τα έσοδα από τις δύο παραπάνω πηγές δεν επαρκούν, ο
Δήμος Θέρμης θα αναλάβει την κάλυψη του επιπλέον κόστους λειτουργίας.

Παρουσίαση Θέσεων
Στάθμευσης

Διαφήμιση: Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες της περιοχής μπορούν να προβάλλουν
διαφημίσεις των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Επιπλέον η λύση AdSense της εταιρίας
Google μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβάλλονται διαφημίσεις.
Χορηγίες: Επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να έχουν μόνιμη προβολή στον
ιστότοπο της υπηρεσίας.
Δημόσια χρηματοδότηση: Αν τα έσοδα από τις δύο παραπάνω πηγές δεν επαρκούν, ο
Δήμος Θέρμης θα αναλάβει την κάλυψη του επιπλέον κόστους λειτουργίας.
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Διαφήμιση: Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες της περιοχής μπορούν να προβάλλουν

Μέτρηση Ποιότητας Αέρα

διαφημίσεις των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Επιπλέον η λύση AdSense της εταιρίας
Google μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβάλλονται διαφημίσεις.
Χορηγίες: Επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να έχουν μόνιμη προβολή στον
ιστότοπο της υπηρεσίας.
Εμπορική χρήση των δεδομένων: Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους αισθητήρες
μπορούν να διατίθενται έναντι συμβολικής αμοιβής σε ερευνητικούς οργανισμούς.
Δημόσια χρηματοδότηση: Αν τα έσοδα από τις τρεις παραπάνω πηγές δεν επαρκούν, ο
Δήμος Θέρμης θα αναλάβει την κάλυψη του επιπλέον κόστους λειτουργίας.
Πίνακας 4-12 - Επιχειρηματικά μοντέλα ανά υπηρεσία έξυπνης πόλης
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4.3.10. Βήμα 10ο Υλοποίηση κύκλων καινοτομίας
Το βήμα αυτό περιλαμβάνει την υλοποίηση «κύκλων ανοιχτής καινοτομίας (open innovation cycles)»
κατά τους οποίους οι τοπικοί φορείς, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο βήμα 2 (Ενεργοποίηση του τοπικού
συστήματος καινοτομίας), και οι κάτοικοι και εργαζόμενοι της πόλης που είναι και χρήστες των
εφαρμογών, συμμετέχουν στην διαμόρφωση τόσο της εμφάνισης όσο και της λειτουργίας των
εφαρμογών.
Οι κύκλοι ανοιχτής καινοτομίας είναι η προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο έργο PEOPLE για την
εξασφάλιση της συμμετοχής των χρηστών καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Η εμπλοκή των χρηστών
σε όλα τα στάδια της υλοποίησης των εφαρμογών από την αρχική σχεδίαση μέχρι την πλήρη
λειτουργία είναι μια καινοτόμος διαδικασία που περιλαμβάνει ανταλλαγή ιδεών και συλλογή
παρατηρήσεων, οδηγώντας στην προσαρμογή των υπηρεσιών στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών
και εντέλει στη βελτιστοποίησή τους, μέσα από μια ακολουθία διαδοχικών κύκλων καινοτομίας.
Πρόκειται για επαναλαμβανόμενες διαδικασίες που στοχεύουν στη συλλογή των παρατηρήσεων και
αντιδράσεων των χρηστών και των ενδιαφερομένων μερών που έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες,
την ανάλυση τους, την αντίστοιχη τροποποίηση των υπηρεσιών και τέλος την επανάληψη της
διαδικασίας. Η συνεχείς αυτή διαδικασία με τα επαναλαμβανόμενα στάδια και τους διαδοχικούς
βρόχους ανάδρασης έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των εφαρμογών έξυπνης πόλης στο τέλος κάθε
κύκλου. Η διάρκεια και οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε κάθε κύκλο παρουσιάζονται στην
επόμενη εικόνα (Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.).

1/11/2010 31/10/2011

1/1/2011 31/3/2012

1/4/2012 31/8/2012

1/9/2012 31/1/2013

Προπαρασκευαστικός
Κύκλος

•Αρχική αναγνώριση των ενδιαφερομένων μερών
•Προετοιμασία συλλογής παρατηρήσεων
•Προσδιορισμός των ενδιαφερομένων μερών ανά υπηρεσία

1ος Κύκλος
Καινοτομίας

•Εντοπισμός των τελικών χρηστών
•Εντοπισμός κοινοτήτων ανοιχτής καινοτομίας
•Έναρξη λειτουργίας υπηρεσιών
•Συλλογή παρατηρήσεων

2ος Κύκλος
Καινοτομίας

•Ενεργοποίηση των κοινοτήτων καινοτομίας ανα υπηρεσία
•Εντοπισμός ενδιαφερόμενων μερών για τις νέες υπηρεσίες
•Έναρξη λειτουργίας υπηρεσιών
•Συλλογή παρατηρήσεων

3ος Κύκλος
Καινοτομίας

•Ενεργοποίηση των κοινοτήτων καινοτομίας ανα υπηρεσία
•Εντοπισμός ενδιαφερόμενων μερών για τις νέες υπηρεσίες
•Έναρξη λειτουργίας υπηρεσιών
•Συλλογή παρατηρήσεων

Διάγραμμα 4-28 – Διάρκεια και δραστηριότητες κύκλων καινοτομίας

Η διαδικασία ανοιχτής καινοτομίας άρχισε με την ανάλυση του οικοσυστήματος καινοτομίας της
περιοχής, προκειμένου να προσδιοριστούν οι δημόσιοι φορείς, οι πάροχοι υπηρεσιών, οι δυνητικοί
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χρήστες και γενικότερα όσοι θα μπορούσαν να έχουν έναν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ανάπτυξης
και παροχής των υπηρεσιών έξυπνης πόλης. Ενημερώθηκαν όλοι οι τοπικοί φορείς και στη συνέχεια
προσδιορίστηκαν οι ανάγκες και τα κίνητρά τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν μέσω του
σχεδιασμού των κατάλληλων λύσεων, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Κατά τη διάρκεια του
προπαρασκευαστικού κύκλου εντοπίστηκαν τέσσερεις βασικές ομάδες χρηστών:
1. Ενδιαφερόμενοι φορείς (stakeholders): Οργανισμοί και ενώσεις με θεσμική οργάνωση, οι
οποίες έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στην πόλη της Θέρμης και ως εκ’ τούτου μπορούν
να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από τις δράσεις, τους στόχους και τις πολιτικές που
σχετίζονται με την πόλη. Στην ομάδα αυτή ανήκουν ενδεικτικά ο Δήμος, άλλοι δημόσιοι
οργανισμοί, ο εμπορικός σύλλογος, ερευνητικά ιδρύματα και πολιτιστικοί φορείς.
2. Πολίτες: Όσοι μένουν μόνιμα στη Θέρμη. Πρόκειται για την πολυπληθέστερη ομάδα, η οποία
θα χρησιμοποιήσει τις εφαρμογές κατά κόρον. Πολλά μέλη αυτής της ομάδας μπορεί να
ανήκουν και σε κάποια από τις υπόλοιπες.
3. Επαγγελματίες: Καταστηματάρχες και πάροχοι υπηρεσιών
4. Επισκέπτες: Περιστασιακοί επισκέπτες ή διερχόμενοι, που μένουν στην περιοχή για ένα
σύντομο χρονικό διάστημα, με κύριες δραστηριότητες την αναψυχή, τον τουρισμό, την
εργασία, κλπ.
Η ενημέρωση των χρηστών πραγματοποιήθηκε με διάφορους τρόπους: τηλεφωνικά, μέσω email, με
προσωπική επικοινωνία, μέσω καταχωρήσεων σε κοινωνικά δίκτυα και ιστολόγια, με δελτία τύπου
του Δήμου και τέλος, μέσω της διαδικασίας δημοσιότητας του προγράμματος. Η διαδικασία αυτή
περιελάμβανε τη δημιουργία διαφημιστικού υλικού με τη μορφή αφισών (Εικόνα 4-37, Εικόνα 4-38,
Εικόνα 4-39, Εικόνα 4-40 και Εικόνα 4-41) και φυλλαδίων (Εικόνα 4-42 και Εικόνα 4-43), και τη
λειτουργία στην πόλη πέντε σημείων πληροφόρησης του κοινού (κεντρική πλατεία, Πολιτιστικό
Κέντρο, Νόεσις, αεροδρόμιο Μακεδονία, και οδός Ταμβάκη), όπου ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό
διένειμε το διαφημιστικό υλικό και έκανε επίδειξη των υπηρεσιών στους πολίτες. Επιπλέον μια άλλη
ομάδα ενημέρωσε ξεχωριστά τους καταστηματάρχες και επαγγελματίες του Δήμου για την υπηρεσία
του Ψηφιακού Εμπορικού Κέντρου και στη συνέχεια εκπαίδευσε 50 από αυτούς στη χρήση της.

Εικόνα 4-37 – Αφίσα
70Χ100cm, όλες οι υπηρεσίες

Εικόνα 4-38 – Αφίσα
70Χ100cm, Βελτιώνω την Πόλη
μου

Εικόνα 4-39 – Αφίσα 70Χ100cm,
Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο
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Εικόνα 4-40 – Αφίσα 70Χ100cm, Εικονική
Περιήγηση

Εικόνα 4-41 – Αφίσα 35Χ50cm, παρουσίαση του
έργου PEOPLE

Εικόνα 4-42 – Εξωτερικό μέρος τρίπτυχου
φυλλαδίου παρουσίασης του έργου και των
υπηρεσιών Έξυπνης Πόλης

Εικόνα 4-43– Εσωτερικό μέρος τρίπτυχου
φυλλαδίου παρουσίασης του έργου και των
υπηρεσιών Έξυπνης Πόλης

Μετά από μια περίοδο διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες της
περιοχής, δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο (σενάριο), το οποίο περιελάμβανε την ανάπτυξη
της ένα ευρέως φάσματος εφαρμογών. Η συμμετοχή των χρηστών στο σχεδιασμό του σεναρίου,
διασφαλίζει το ότι οι τεχνολογικές λύσεις θα ικανοποιούν τα συμφέροντα και τις ανάγκες των τοπικών
φορέων.
Σε ένα δεύτερο στάδιο, καθώς άρχισε η φάση υλοποίησης των του σεναρίου, έγινε κατάτμηση των
τελικών χρηστών με βάση τις περιπτώσεις χρήσης των επιλεγμένων υπηρεσιών, καθώς και
ταυτοποίηση των ανοικτών κοινοτήτων καινοτομίας και που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην
ανοικτή προσέγγιση. Σε κάθε ομάδα επιλέχτηκαν κάποιοι χρήστες που η γνώμη τους θα είχε ιδιαίτερη
βαρύτητα κατά τη διαδικασία επαλήθευσης των εφαρμογών. Με τους χρήστες αυτούς, για τους
οποίους χρησιμοποιείται ο όρος βασικοί χρήστες (lead users), υπήρξε στενή συνεργασία σε όλα τα
στάδια ανάπτυξης των εφαρμογών κατά τη διάρκεια των κύκλων καινοτομίας.
Για κάθε κατηγορία τελικού χρήστη σχεδιάστηκε μια στρατηγική τόσο για την προβολή των
υπηρεσιών όσο και για τη λήψη της ανάδρασης. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι on-line έρευνες,
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συνεντεύξεις, συνεδρίες χρήσης και επικύρωσης (validation sections) και συνεδρίες συνεργατικού
σχεδιασμού (co-design). Στις περιπτώσεις που κάποια από τις εφαρμογές δεν είχε αναπτυχθεί
χρησιμοποιούνταν μια παρουσίαση των λειτουργιών της (demo).
Μια σημαντική ανοικτή κοινότητα που συμμετείχε στο 2ο στάδιο ήταν οι προγραμματιστές. Παρόλο
που πρόκειται για μια εξωτερική κοινότητα, καθώς τα μέλη της βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, είχε
καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των εφαρμογών. Η κοινότητα αυτή περιλαμβάνει τόσο τους
προγραμματιστές που δημιούργησαν την αρχική έκδοση των εφαρμογών όσο και αυτούς που
συνέβαλαν στη βελτιστοποίηση τους. Η δημιουργία της ανοιχτής κοινότητας των προγραμματιστών
οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι εφαρμογές διατίθενται ως ανοιχτό λογισμικό.
Οι διαδοχικοί κύκλοι καινοτομίας συνεχίζονται ανατροφοδοτούμενοι από τα αποτελέσματα των
προηγουμένων. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά
τη διάρκεια ενός κύκλου καινοτομίας (Διάγραμμα 4-29).
Νέες εκδόσεις των
εφαρμογών

Ψηφιακές υπηρεσίες
1,2,3 …
Βελτίωση των
υπηρεσιών

Έναρξη κύκλου
καινοτομίας

Ενδιαφερόμενοι
φορείς, πολίτες,
επαγγελματίες,
επισκέπτες

Προτάσεις
βελτίωσης

Κύκλος
Ανοιχτής
Καινοτομίας

Συλλογή και
ανάλυση
παρατηρήσεων

Συμμετοχή τελικών χρηστών,
προγραμματιστών και
βασικών χρηστών

Αξιολόγηση

Προσδιορισμός
τελικών χρηστών

Διαμόρφωση των
στρατηγικών
προβολής και
λήψης ανάδρασης

Επιδείξεις, ερωτηματολόγια,
συνεντεύξεις, συναντήσεις
επικύρωσης, πλατφόρμες
ανοιχτής καινοτομίας, κλπ.

Διάγραμμα 4-29 – Διαδικασίες ενός κύκλου ανοιχτής καινοτομίας

Σε κάθε κύκλο καινοτομίας οι παρατηρήσεις που συγκεντρώνονταν από τους βασικούς χρήστες και
την κοινότητα των προγραμματιστών εμπλουτίζονταν με στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των
εφαρμογών από αυτόματα εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά καταγράφουν την απόδοση των εφαρμογών,
παρακολουθούν την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού και τέλος δίνουν στοιχεία σχετικά με την
επισκεψιμότητα και τις προτιμήσεις των επισκεπτών. Ως αποτέλεσμα υπήρξαν αλλαγές στα
χαρακτηριστικά των εφαρμογών και κατά συνέπεια στη βελτίωση των αντίστοιχων υπηρεσιών (μέσω
της δημιουργίας νέων εκδόσεων των εφαρμογών). Αυτές οι νέες εκδόσεις επικυρώθηκαν κατά τον
επόμενο κύκλο καινοτομίας. Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει τη διαδικασία επικύρωσης (Πίνακας
4-13)
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Πηγές πληροφορίας

Μορφές ανάδρασης

Βελτιώσεις

Συναντήσεις με

• Πρακτικά

• Νέες λειτουργίες

τοπικούς φορείς,

• Συμπληρωμένα γραπτά και on-

• Λειτουργικές βελτιώσεις

έρευνες μεταξύ των
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line ερωτηματολόγια

• Εκσφαλμάτωση

πολιτών
• Καταχωρήσεις στο φόρουμ
Χώροι φιλοξενίας
ανοιχτού κώδικα

• Νέα χαρακτηριστικά

υποστήριξης, στο φόρουμ των

• Λειτουργικές βελτιώσεις

προγραμματιστών, στο χώρο

• Εκσφαλμάτωση

αποστολής σφαλμάτων, κλπ.

• Μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες

• Απευθείας emails

• Αντιμετώπιση κενών ασφαλείας

• Αναφορές από το Google

• Αναβάθμιση του εξοπλισμού

Analytics και άλλα παρόμοια

Αυτοματοποιημένα
εργαλεία web

• Άμεση αποκατάσταση βλαβών είτε

εργαλεία παρακολούθησης της

του εξοπλισμού είτε των

επισκεψιμότητας

διαδικτυακών υποδομών που

• Αναφορές από εργαλεία

χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία
16

παρακολούθησης της απόδοσης

των εφαρμογών

• Οθόνες από εργαλεία ελέγχου σε • Επιδιόρθωση προβλημάτων
πολλαπλούς browsers17

συμφόρησης
• Αντιμετώπιση κενών ασφαλείας

Πίνακας 4-13 – Επισκόπηση της διαδικασίας επικύρωσης των εφαρμογών

Οι παρακάτω οθόνες παρουσιάζουν την αρχική και τελική μορφή (μετά την υλοποίηση των κύκλων
καινοτομίας) των εφαρμογών Βελτιώνω την Πόλη μου και Εικονική Περιήγηση. Οι εμφανείς
βελτιώσεις στην αισθητική των εφαρμογών αντιστοιχούν επίσης σε νέα χαρακτηριστικά και
λειτουργικές βελτιώσεις.

16

Κάποια ενδεικτικά εργαλεία ελέγχου τις απόδοσης των εφαρμογών web είναι : Apache JMeter,
http://loadimpact.com, http://webcheck.me, http://www.monitor.us and http://pingdom.com.
17
Οι εφαρμογές BrowserLab (https://browserlab.adobe.com) και Browsershots (https://browsershots.org/)
είναι το πιο δημοφιλή εργαλεία, τα οποία δίνουν στους προγραμματιστές τη δυνατότητα να ελέγξουν τους
ιστοτόπους τους πάνω σε μια ποικιλία από web browsers και λειτουργικά συστήματα. Η εφαρμογή Adobe
Shadow (http://labs.adobe.com/technologies/shadow/) επιτρέπει στους προγραμματιστές να επιθεωρούν και
να κάνουν προεπισκόπηση των ροών εργασίας των εφαρμογών τους σε συσκευές iOS και Android.
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Εικόνα 4-44, Εικόνα 4-45 – Αρχική σχεδίαση της εφαρμογής «Βελτιώνω την Πόλη μου»

Εικόνα 4-46, Εικόνα 4-47 – Πρώτη επανασχεδίαση της εφαρμογής

Εικόνα 4-48, Εικόνα 4-49 – 2η επανασχεδίαση, περαιτέρω βελτιώσεις στην αισθητική και τη λειτουργικότητα
της εφαρμογής
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367

Εικόνα 4-50, Εικόνα 4-51 – 3η επανασχεδίαση

Εικόνα 4-52, Εικόνα 4-53 – Η πιο πρόσφατη μορφή της εφαρμογής (Μάρτιος 2013)

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η τροποποίηση της σχεδίασης προκειμένου αυτή να εμφανίζεται με
βέλτιστο τρόπο στο μεγάλο αριθμό συσκευών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες
(smartphones, tablets, κλπ.). Οι συσκευές αυτές έχουν διαφορετικό μέγεθος και διαφορετική
ανάλυση οθόνης. Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται ο τρόπος εμφάνισης της εφαρμογής στο
κινητό Google Nexus.

Κεφάλαιο 4 – Πιλοτική εφαρμογή: Σχεδιασμός έξυπνης πόλης στο Δήμο Θέρμης

368

Εικόνα 4-54, Εικόνα 4-55 – Προσαρμογή του τρόπου εμφάνισης της εφαρμογής ανάλογα με την οθόνη της
συσκευής
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4.3.11. Βήμα 11ο Διαμόρφωση συστήματος μέτρησης
Το βήμα αυτό περιλαμβάνει τη διαμόρφωση δύο συστημάτων μέτρησης. Το πρώτο αξιολογεί την
πορεία υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής σε σχέση με τους στόχους του έργου. Το δεύτερο μετρά
τις επιπτώσεις από τη λειτουργία των υπηρεσιών στην πόλη. Και για τα δύο συστήματα
προσδιορίζονται ταυτόχρονα και οι πηγές συλλογής δεδομένων (log files, συνεντεύξεις, στατιστικές,
κλπ.).

Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης της
πιλοτικής εφαρμογής
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, σχετικά με τους κύκλους καινοτομίας, στο τέλος κάθε
κύκλου γίνεται αξιολόγηση των διαδικασιών που έλαβαν χώρα σε αυτόν τον κύκλο και των
αποτελεσμάτων τους.
Το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης χρησιμοποιεί τις βασικές ιδέες της μεθοδολογίας του
έργου PEOPLE προκειμένου να αυξήσει την κατανόησή μας για το πώς κάθε πιλοτική εφαρμογή
διαμορφώνει τις διαδικασίες καινοτομίας και ταυτόχρονα προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη
μεθοδολογία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Επιπλέον,
πληροφορεί σχετικά με την κατάσταση των θεμάτων, προβλημάτων, και σημείων συμφόρησης
(bottlenecks), προκειμένου να καταστεί δυνατή μια διαδικασία μάθησης.
Το σύστημα μέτρησης περιλαμβάνει έναν αριθμό δεικτών που σχετίζονται με τους βασικούς στόχους
και δραστηριότητες του έργου. Οι δείκτες αυτοί αποτυπώνουν:


Την ενεργοποίηση των φορέων και τη συμμετοχή των πολιτών



Την ενεργοποίηση των (βασικών) χρηστών για την επικύρωση των εφαρμογών και τη συλλογή
παρατηρήσεων



Την ανάπτυξη, προσαρμογή, ολοκλήρωση και εγκατάσταση των υπηρεσιών ΤΠΕ:



Το σχεδιασμό του μοντέλου δεδομένων και των διαγραμμάτων ροής πληροφορίας



Τη δημιουργία των επιχειρηματικών μοντέλων



Τη συμμετοχή της Κοινότητας Ανοιχτού Λογισμικού

Οι τιμές των δεικτών συλλέγονται στο τέλος κάθε κύκλου καινοτομίας. Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας
4-14) παρουσιάζει τους δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την παρακολούθηση της πορείας
υλοποίησης καθεμιάς από τις πιλοτικές εφαρμογές. Περιέχει επίσης τις τιμές που είχαν αυτοί οι
δείκτες στην πιλοτική εφαρμογή της Θέρμης κατά τη διάρκεια του τρίτου κύκλου καινοτομίας. Οι τιμή
στόχος για κάθε δείκτη είχε καθοριστεί στην έναρξη του κύκλου καινοτομίας.
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Α/Α
1

Στόχος του έργου
Υπηρεσίες ΤΠΕ

Δείκτης

Τιμή
Στόχος

Τιμή

Αριθμός τροποποιημένων υπηρεσιών 3

2

Αριθμός νέων υπηρεσιών

2

2

3

Συνολικός αριθμός υπηρεσιών

5

6

4

Αριθμός επικυρωμένων υπηρεσιών

5

5

2

5

6

7

Ενεργοποίηση της
κοινότητας
ανοιχτού
λογισμικού

Επίπεδο
διαθέσιμων
υπηρεσιών

Μέθοδος Μέτρησης

Επίπεδο
Ποσοστό θετικών γνωμών από τους
80%
ανάλυσης πάνω χρήστες (μέσω ερωτηματολογίων και
στις υπηρεσίες συνεντεύξεων)
ΤΠΕ

85%

Επίπεδο
Αριθμός καναλιών που
10
ενεργοποίησης χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία
της κοινότητας θετικών εντυπώσεων (buzz)

>11

Αριθμός νέων μελών

800

>1700

8

Μέσος όρος χρήσης καναλιών την
εβδομάδα

7

5

9

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν
στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης

150

123

10

Αριθμός χαρακτηριστικών που
ζητήθηκαν από την κοινότητα

30

50

11

Αριθμός commits που έγινε σε όλες
τις εφαρμογές ανοιχτού κώδικα

50

313

12

Ενεργοποίηση των Επίπεδο
Φορείς που συμμετείχαν ενεργά στην 7
φορέων
ενεργοποίησης υλοποίηση και χρήση των υπηρεσιών
των φορέων

6

13

Ενεργοποίηση των Επίπεδο
χρηστών
κινητοποίησης
των χρηστών

14

15

Επίπεδο
εμπλοκής των
χρηστών

16
17
18
19

Σχεδιασμός
επιχειρηματικών
μοντέλων
βιωσιμότητας των
υπηρεσιών

Αριθμός των πολιτών που
ενημερώθηκαν κατά τη διάρκεια του
3ου κύκλου

500

>750

Αριθμός των χρηστών που
συμμετείχαν στα κοινωνικά μέσα
δικτύωσης

1000

>1500

Αριθμός συνεδριών επικύρωσης σε
ελεγχόμενο περιβάλλον ανά
υπηρεσία

3

3

Αριθμός επικυρώσεων από τους
χρήστες ανά υπηρεσία

50

150

9

9

6

6

6

6

Επίπεδο
Αριθμός πιθανών επιχειρηματικών
βιωσιμότητας μοντέλων
των
Αριθμός αξιοποιήσιμων
αποτελεσμάτων
αποτελεσμάτων
Αριθμός αδειών χρήσης που
εξετάστηκαν
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20

Αντίκτυπος και
διάχυση

21
22

Επίπεδο
Αριθμός των σημάτων διάχυσης που
διάχυσης
δημιουργήθηκαν
αποτελεσμάτων
Αριθμός εκδηλώσεων ενημέρωσης

20000

21230

10

13

Επίπεδο
Αριθμός των υπηρεσιών που
αντίκτυπου
μεταφέρθηκαν σε κάποιο άλλο
αποτελεσμάτων πιλοτικό έργο

1

1

23

Αριθμός των επιπλέον πόλεων όπου
έχουν εγκατασταθεί κάποιες από τις
υπηρεσίες του πιλοτικού έργου

2

2

24

Αριθμός των downloads των
εφαρμογών

1000

>1669

Πίνακας 4-14 – Δείκτες του συστήματος παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των πιλοτικών έργων και
οι τιμές τους για τον 3ο κύκλο καινοτομίας στη Θέρμη

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις τέσσερεις πιλοτικές εφαρμογές δείχνουν ότι για την
πλειοψηφία των δεικτών οι επιδιωκόμενες τιμές επιτεύχθηκαν (Διάγραμμα 4-30).

100%

90%

80%

70%

60%
Πάνω από το επιδιωκόμενο

50%

Σύμφωνα με το επιδιωκόμενο
Κάτω του επιδιωκόμενου

40%

30%

20%

10%

0%
Εγκατάσταση
υπηρεσιών ΤΠΕ

Ενεργοποίηση
της κοινότητας
ανοιχτού
λογισμικού

Ενεργοποίηση
των φορέων και
των χρηστών

Σχεδιασμός
επιχειρηματικών
μοντέλων

Αντίκτυπος και
διάχυση

Διάγραμμα 4-30 – Ποσοστά επίτευξης των στόχων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των τεσσάρων
πιλοτικών εφαρμογών του έργου PEOPLE
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Σύστημα μέτρησης των επιπτώσεων των εφαρμογών έξυπνης
πόλης
Στόχος του συστήματος μέτρησης των επιπτώσεων των εφαρμογών έξυπνης πόλης (Scoreboard) είναι
να καταδείξει την επίδραση του έργου PEOPLE και των υπηρεσιών έξυπνης πόλης στο
μετασχηματισμό των πόλεων που συμμετείχαν στις πιλοτικές εφαρμογές σε έξυπνες πόλεις.
Ειδικότερα το Scoreboard έχει τους παρακάτω σκοπούς:


Να διευκολύνει τη μελλοντική υλοποίηση νέων υπηρεσιών Έξυπνης Πόλης στις πόλεις των
πιλοτικών έργων δρώντας ως εργαλείο διακρίβωσης της βιωσιμότητάς τους.



Να αποτελέσει ένα εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των έξυπνων πόλεων ανά των κόσμο,
παίζοντας έτσι ρόλο στην ανέλιξη των αντιλήψεων σχετικά με τις Έξυπνες Πόλεις.



Να επιτρέψει τον εντοπισμό των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των διαφόρων
υπηρεσιών αποτελώντας ένα εργαλείο προσδιορισμού επιτυχημένων υπηρεσιών στις
Έξυπνες Πόλεις.



Να προσδιορίσει την επίδραση τόσο των μεθοδολογιών που βασίζονται στους χρήστες, όσο
και της συμμετοχής των τελικών χρηστών και των φορέων στη διαμόρφωση των Έξυπνων
Πόλεων, ώστε να αποχτήσουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε μελλοντικά έργα και πρωτοβουλίες.

Οι δείκτες που επιλέχτηκαν για τη συγκρότηση του συστήματος μέτρησης ανήκουν σε τέσσερεις
διαστάσεις:
1. Έξυπνη Οικονομία (Smart Economy): Περιλαμβάνονται δείκτες που αποτυπώνουν τόνωση
της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.
2. Έξυπνες Υποδομές (Smart Infrastructures): Περιλαμβάνονται δείκτες που σχετίζονται με της
υποδομές μεταφορών και ΤΠΕ.
3. Έξυπνη Διακυβέρνηση (Smart Governance): Περιλαμβάνει δείκτες που σχετίζονται με το
ρόλο της δημόσιας διοίκησης στην προώθηση της διαδικασία της καινοτομίας στις Έξυπνες
Πόλεις μέσω ειδικών προγραμμάτων Ε&Α και παροχή κινήτρων. Σχετίζεται επίσης με το
επίπεδο του διαφανούς διακυβέρνησης μέσω καινοτόμων τεχνολογιών.
4. Έξυπνοι Πολίτες (Smart Citizens): Περιλαμβάνει δείκτες που σχετίζονται με τη βελτίωση της
ζωής πολιτών και επισκεπτών.
Άλλοι παράγοντες που έχουν μεγάλη σημασία για τη γενική ιδέα της Έξυπνης Πόλης, όπως για
παράδειγμα, το περιβάλλον και την υγεία δεν έχουν συμπεριληφθεί, δεδομένου ότι δεν έχουν σχέση
με τους ειδικούς στόχους του έργου PEOPLE. Θεωρήθηκε ότι η

χρησιμότητα του συστήματος

μέτρησης θα είναι μεγαλύτερη αν αυτό εστιαστεί μόνο στις πιο σημαντικές πτυχές του έργου PEOPLE.
Η πρόοδος στις διάφορες διαστάσεις υποκινείται μέσω της σταδιακής λειτουργίας των καινοτόμων
υπηρεσιών στα πιλοτικά έργα, δημιουργώντας μια αλληλοπαθή διαδικασία για την τόνωση και την
ενίσχυση της Έξυπνης Πόλης. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια αμοιβαία διαδικασία μεταξύ των διαφόρων
διαστάσεων, καθώς οι πιο έξυπνες υποδομές θα έχουν τελικά επιπτώσεις στην έξυπνη οικονομία, την
έξυπνη διακυβέρνηση και τους έξυπνους πολίτες.
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Η διαδικασία αυτή (Διάγραμμα 4-31) αντανακλά
το στόχο του έργου PEOPLE που είναι η
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ανάπτυξης
εφαρμογών βασισμένων στις τεχνολογίες του
διαδικτύου και την ταχεία αφομοίωσή τους σε
νέες υπηρεσίες με στόχο τη δημιουργία
συνεργιών μεταξύ όλων των διαστάσεων της
Έξυπνης Πόλης μέσω υπηρεσιών ΤΠΕ.
Οι παρακάτω τέσσερεις πίνακες περιέχουν τους
δείκτες που έχουν επιλεγεί στις διάφορες
διαστάσεις και τις τιμές που αυτοί έχουν στην
πιλοτική εφαρμογή της Θέρμης (Πίνακας 4-15,
Πίνακας 4-16, Πίνακας 4-17, Πίνακας 4-18).

Διάγραμμα 4-31 – Ανατροφοδότηση των
διαστάσεων της Έξυπνης Πόλης μέσω υπηρεσιών
ΤΠΕ

Α/Α

Δείκτης

Μέθοδος Μέτρησης

Τιμή

1

Επιχειρήσεις στην
Έξυπνη Πόλη

Αριθμός επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην την πιλοτική
εφαρμογή

~420

Αριθμός επιχειρήσεων που υιοθετούν ή χρησιμοποιούν της 75
υπηρεσίες του έργου στις δραστηριότητές τους
2

Έξυπνες υπηρεσίες
και προϊόντα

Αριθμός ανεπτυγμένων υπηρεσιών που μπορούν να
προσφερθούν εμπορικά από τις επιχειρήσεις

5

3

Καινοτόμος
επιχειρηματικότητα

Αριθμός αδειών χρήσης που έχουν προσδιοριστεί

6

Αριθμός εταιριών που έχουν ενδιαφερθεί για τα διατεθέντα 0
ανοιχτά δεδομένα
Αριθμός νέων καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων
βασισμένων στα αποτελέσματα του έργου

Ν/Α

Αριθμός επιχειρηματιών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες
ΤΠΕ του έργου

Ν/Α

Πίνακας 4-15 – Scoreboard: Δείκτες έξυπνης οικονομίας

Α/Α

Δείκτης

Μέθοδος Μέτρησης

Τιμή

4

Υποδομές ΤΠΕ

Ποσοστό της περιοχής της πόλης που καλύπτεται από
δημόσιο ασύρματο δίκτυο Wi-Fi

Ν/Α

Ποσοστό της περιοχής που καλύπτεται από δίκτυο UMTS

Ν/Α

Ποσοστό της περιοχής που καλύπτεται από δίκτυο LTE

Ν/Α

5

Έξυπνες μεταφορές

Αριθμός καινοτόμων υπηρεσιών ΤΠΕ που διευκολύνουν τις
μεταφορές στην πόλη.

2

6

Έξυπνες δημόσιες
υποδομές

Ποσοστό των δημόσιων κτηρίων που υποστηρίζουν
εσωτερική πλοήγηση (indoor navigation)

0
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Ποσοστό των δημόσιων υποδομών (δημόσια κτίρια,
λεωφορεία, χώροι στάθμευσης, συστήματα μεταφορών,
κλπ.) που είναι εξοπλισμένα με συστήματα NFC

0

Ποσοστό των δημόσιων υποδομών (δημόσια κτίρια,
0
λεωφορεία, χώροι στάθμευσης, κλπ.) που είναι εξοπλισμένα
με έξυπνες κάμερες
Ποσοστό των δημόσιων υποδομών (δημόσια κτίρια,
Ν/Α
λεωφορεία, χώροι στάθμευσης, κλπ.) που είναι εξοπλισμένα
με αισθητήρες
Πίνακας 4-16 – Scoreboard: Δείκτες έξυπνων υποδομών

Α/Α

Δείκτης

Μέθοδος Μέτρησης

Τιμή

7

Διαφανή δεδομένα

Αριθμός διαθέσιμων συνόλων δεδομένων (datasets) από τις
δημόσιες αρχές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
δημιουργία νέων υπηρεσιών

2

Αριθμός υπηρεσιών του έργου που χρησιμοποιούν ανοικτά
δεδομένα

Ν/Α

8

Καινοτόμος δημόσια Ποσό των δημόσιων δαπανών για Ε&Α ως ποσοστό των
πολιτική
συνολικών δαπανών μιας πόλης

Ν/Α

9

Έξυπνες δημόσιες
υπηρεσίες

Ποσοστό των υπηρεσιών του έργου που διευκολύνουν ή
συμπληρώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες

100%

10

Συμβολή της
δημόσιας διοίκησης

Αριθμός δημοσίων οργανισμών και τμημάτων που
εμπλέκονται στο έργο

8

Πίνακας 4-17 – Scoreboard: Δείκτες έξυπνης διακυβέρνησης

Α/Α

Δείκτης

Μέθοδος Μέτρησης

Τιμή

11

Πρόσβαση των
πολιτών στις ΤΠΕ

Ποσοστό των πολιτών που έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο

Ν/Α

12

Πολίτες και
υπηρεσίες ΤΠΕ

Αριθμός πολιτών που συμμετέχουν στο έργο

>1500

Αριθμός πολιτών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες του έργου

>4500

Αριθμός πολιτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες για
περισσότερες από μία φορές

43.51
%

Μέσος χρόνος που οι πολίτες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες

6'38

Επίπεδο ικανοποίηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του
έργου

>80%

Αντίληψη των πολιτών σχετικά με τον αντίκτυπο των
υπηρεσιών στην ποιότητα ζωής

Θετική

Ποσοστό επιτυχίας υπηρεσιών

100%

13

Επίπεδο
ικανοποίησης
των πολιτών

Πίνακας 4-18 – Scoreboard:Δείκτες έξυπνων πολιτών
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4.4. Κοινότητα Ανοιχτού Λογισμικού για Ευφυείς
Πόλεις
Στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής έγινε επίσης ο σχεδιασμός μιας Κοινότητας Ανοιχτού
Λογισμικού για Ευφυείς Πόλεις. Η κοινότητα ICOS (Intelligent Cities Open Source Community)
φιλοδοξεί να συνεισφέρει με λύσεις ανοικτού λογισμικού αλλά και υποστήριξη στην προσπάθεια των
πόλεων, σε όλο τον κόσμο, να μετασχηματιστούν σε Ευφυείς (Εικόνα 4-56)18.

Εικόνα 4-56 – Κοινότητα ICOS – Αρχική Σελίδα

Η κοινότητα ICOS υποστηρίζεται από μια πλατφόρμα βασισμένη στο σύστημα διαχείρισης
περιεχομένου WordPress. Στην πλατφόρμα αυτή καταχωρούνται εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού

18

Κοινότητα Ανοιχτού Λογισμικού για Ευφυείς Πόλεις: http://icos.urenio.org/ (Πρόσβαση 19/5/2013)
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που ανήκουν στις τέσσερεις μεγάλες κατηγορίες εφαρμογών Ευφυών Πόλεων που προέκυψαν στο 3ο
κεφάλαιο (Εικόνα 4-57):
1. Οικονομία της καινοτομίας (Innovation Economy): Εφαρμογές σχετικά με τους
παραγωγικούς τομείς τις πόλης όπως: κατασκευές, βιομηχανία, εμπόριο, επιχειρηματικές
υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, υγεία, τουρισμός, δραστηριότητες
του πρωτογενή τομέα.
2. Υποδομές της πόλης (Infrastructure and Utilities): Εφαρμογές σχετικά με τις μεταφορές, την
κινητικότητα, τη στάθμευση, τα δίκτυα και την εξοικονόμηση ενέργειας, το smart grid, τα
δίκτυα ύδρευσης, και τα ασύρματα και ενσύρματα ευρυζωνικά δίκτυα
3. Ποιότητα ζωής – Διαβίωση (Quality of Life): Εφαρμογές σχετικά με την ποιότητα ζωής, το
κοινωνικό και ψηφιακό χάσμα, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την κοινωνική
φροντίδα
4. Διακυβέρνηση πόλεων (City Governance): Εφαρμογές σχετικά με την παροχή υπηρεσιών
δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση της
πόλης, τη λήψη αποφάσεων, τη συμμετοχή των πολιτών και τη δημοκρατία, και τη μέτρηση
των επιπτώσεων και την αξιολόγηση.

Εικόνα 4-57 – ICOS – Λίστα εφαρμογών
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Επιπλέον των κατηγοριών που σχετίζονται με την Ευφυή Πόλη υπάρχει και μια κατηγορία για γενικές
υποστηρικτικές εφαρμογές (Generic Apps). Εκεί καταχωρούνται εφαρμογές ανοιχτού κώδικα που
χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθούν εφαρμογές στις παραπάνω τέσσερεις κατηγορίες.
Η πλατφόρμα ICOS επιτρέπει την κατηγοριοποίηση των εφαρμογών και με άλλους τρόπους. Έτσι οι
εφαρμογές κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον τύπο / τεχνολογία του λογισμικού (π.χ. Business –
Collective Intelligence, Collaborative Development, Content Management System, Crowdsourcing,
Data Mining, Geographic Information System, Open Data, Simulation, Social Networking, Statistical
Analysis, Visualization of Information, κλπ.) και την άδεια χρήσης με την οποία αυτό διατίθεται (π.χ.
Apache License v2.0, BSD, GNU Affero GPL, GPL v2.0, GPL v3.0, LGPL, MIT, κλπ.).
Η περιγραφή κάθε εφαρμογής ακολουθεί συγκεκριμένο πρότυπο παρουσίασης. Το πρότυπο αυτό
παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος προκειμένου αρχικά να καταλάβει τη
χρησιμότητά της και στη συνέχεια να την εγκαταστήσει.

Εικόνα 4-58 – ICOS – Τρόπος παρουσίασης της εφαρμογής

Η κοινότητα ICOS φιλοδοξεί να αποτελέσει όχι μόνο ένα αποθετήριο εφαρμογών αλλά μια κοινότητα
όπου προγραμματιστές και χρήστες των εφαρμογών (τοπικές αρχές, πολίτες, φορείς και οργανισμοί
της πόλης) ανταλλάσσουν εμπειρίες, αλληλοϋποστηρίζονται και συνδιαμορφώνουν λύσεις.
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4.5. Συμπεράσματα
Η πλατφόρμα του πιλοτικού έργου που παρέχει πρόσβαση στις 5 υπηρεσίες έξυπνης πόλης είναι
διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://smartcity.thermi.gov.gr (Εικόνα 4-59)

Εικόνα 4-59 - Αρχική σελίδα της πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης

Η αποτίμηση του πιλοτικού έργου δημιουργίας έξυπνης πόλης βασίζεται στα στατιστικά χρήσης των
υπηρεσιών, στα δεδομένα που έγιναν διαθέσιμα μέσω της αλληλεπίδρασης των χρηστών με τις
υπηρεσίες, και τέλος στη σύγκρισή των αποτελεσμάτων των συστημάτων παρακολούθησης
υλοποίησης και μέτρησης επιπτώσεων με τα αντίστοιχα των πιλοτικών έργων στις άλλες τρεις πόλεις
(Μπιλμπάο, Βρέμη και Vitry – Παρίσι).

4.5.1. Στατιστικά χρήσης
Τον ένα χρόνο που διήρκησε η πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Θέρμης, 7.831 μοναδικοί χρήστες
χρησιμοποίησαν τις εφαρμογές έξυπνης πόλης. Η καταγραφή της επισκεψιμότητας έγινε με τη χρήση
των εφαρμογών Google Analytics 19 και gaug.es 20 . Οι χρήστες αυτοί πραγματοποίησαν 17.350
19
20

Google Analytics: https://www.google.com/analytics (Πρόσβαση στις 10/4/2013)
Gaug.es: http://get.gaug.es (Πρόσβαση στις 10/4/2013)
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επισκέψεις και είδαν 109.710 σελίδες. Ο αριθμός των μοναδικών χρηστών αλλά και των επισκέψεων
παρουσιάζει μια μεγάλη αύξηση τους τελευταίους μήνες (Διάγραμμα 4-32). Αυτό σχετίζεται τόσο με
την διάθεση νέων υπηρεσιών όσο και με τη μεγάλη δημοσιότητα που έλαβε το έργο.

Διάγραμμα 4-32 – Εξέλιξη του αριθμού των μοναδικών επισκεπτών και των επισκέψεων κατά το διάστημα
23/11/2012 ως 22/3/2013

Για την ανάλυση των στατιστικών χρήσης των εφαρμογών πρέπει να ληφθεί υπόψη μία σημαντική
παράμετρος: ενώ η εφαρμογή «Βελτιώνω την Πόλη μου» είναι διαθέσιμη από τον Απρίλιο του 2012,
οι υπόλοιπες τέσσερεις διατέθηκαν προς χρήση στα μέσα Ιανουαρίου του 2013. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα μια ανισοκατανομή ανάμεσα στους χρήστες των εφαρμογών, με την εφαρμογή
«Βελτιώνω την Πόλη μου» να είναι η δημοφιλέστερη έχοντας στο διάστημα που λειτουργούν όλες οι
εφαρμογές (21/1/2013 – 22/3/2013) το 45% των επισκέψεων και το 39% των επισκεπτών. Όμως το
γεγονός ότι η εφαρμογή αυτή είχε πολύ μεγάλη απήχηση παγκοσμίως, σε συνδυασμό με το ότι
παραμένει η δημοφιλέστερη και την περίοδο λειτουργίας όλων των εφαρμογών, μας οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι η εφαρμογή αυτή είναι θα ήταν η δημοφιλέστερη από τις πέντε εφαρμογές ακόμα
και αν ξεκινούσε τη λειτουργία της ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες. Η υπηρεσία του Ψηφιακού
Εμπορικού Κέντρου ακολουθεί σε επισκεψιμότητα, με την Εικονική Περιήγηση να έπεται (Πίνακας
4-19).
Επισκέψεις
Βελτιώνω την Πόλη μου
Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο
Εικονική Περιήγηση
Μέτρηση Ποιότητας Αέρα
Παρουσίαση Θέσεων Στάθμευσης

3239
1974
745
694
535

Μοναδ. Επισκέπτες
1976
1594
605
525
434

Σελίδες
25908
22462
14647
13135
12385

Πίνακας 4-19 – Στατιστικά επισκεψιμότητας των υπηρεσιών το διάστημα 21/1/2013 – 22/3/2013

Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν την κατανομή των επισκέψεων (Διάγραμμα 4-33) και των
επισκεπτών ανά υπηρεσία (Διάγραμμα 4-34).
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Διάγραμμα 4-33 – Κατανομή επισκέψεων ανά εφαρμογή στο διάστημα 21/1/2013 – 22/3/2013

Διάγραμμα 4-34 – Κατανομή επισκεπτών ανά εφαρμογή στο διάστημα 21/1/2013 – 22/3/2013

Εκτός από τους επισκέπτες, ένα στοιχείο που δείχνει τη διείσδυση των υπηρεσιών έξυπνης πόλης
είναι οι εγγεγραμμένοι χρήστες. Στην εφαρμογή «Βελτιώνω την Πόλη μου» 460 εγγεγραμμένοι
χρήστες απέστειλαν 550 αιτήματα ή προτάσεις (Εικόνα 4-60). Στην εφαρμογή του Ψηφιακού
Εμπορικού Κέντρου, στους δύο μήνες λειτουργίας, έχουν εγγραφεί 88 επαγγελματίες και έχουν
δημιουργηθεί 21 καταστήματα (Μάρτιος 2013). Σημειώνεται ότι στην εφαρμογή αυτή
παρουσιάζονται 414 καταστήματα και επιχειρήσεις, το σύνολο δηλαδή των εγγεγραμμένων στο
Σύλλογο Επαγγελματιών και Καταστημάτων Θέρμης.
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Εικόνα 4-60 – Χωρική κατανομή των αιτημάτων που καταχωρήθηκαν στην εφαρμογή «Βελτιώνω την Πόλη
μου»

Εικόνα 4-61 – Χωρική κατανομή των αιτημάτων στην πόλη της Θέρμης

Σχετικά με την αποδοχή της εφαρμογής Βελτιώνω την Πόλη μου» από την κοινότητα ανοιχτού κώδικα
τα επόμενα στατιστικά στοιχεία είναι χαρακτηριστικά (Μάρτιος 2013):


1η θέση με βάση τις αξιολογήσεις στον κατάλογο επεκτάσεων του Joomla (Joomla Extensions
Directory – JED) στην κατηγορία «Communities», όπου έχει και 15.513 εμφανίσεις (Εικόνα
4-62).



3013 download από το JED αλλά και αδιευκρίνιστος αριθμός downloads από το GitHub όπου
επίσης φιλοξενείται ο κώδικάς της εφαρμογής (το GitHub δεν παρέχει τέτοια στοιχεία).



Εκατοντάδες καταχωρήσεις στο φόρουμ που απευθύνεται στους προγραμματιστές
(https://groups.google.com/forum/#!forum/impovemycity).
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1 εφαρμογή για κινητά.



Μετάφραση σε 20 γλώσσες: English, Catalan (Spain), Greek, Japanese, Portuguese (Brazil),
Russian, Spanish, Swedish, French, Italian, Finnish (Finland), Norwegian (Norway), Bulgarian,
German, Romanian, Turkish, Dutch, Portuguese, Croatian, Arabic (Unitag).

Εικόνα 4-62 – Η εφαρμογή «Βελτιώνω την Πόλη μου» στον κατάλογο επεκτάσεων του Joomla!

Εικόνα 4-63 – Οι διαθέσιμες γλώσσες της εφαρμογής «Βελτιώνω την Πόλη μου» 21

21

Improve My City localization: https://www.transifex.com/projects/p/improvemycity/ (πρόσβαση 9/5/2013)
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4.5.2. Τι αποκαλύπτουν οι υπηρεσίες έξυπνης πόλης για τη
λειτουργία του Δήμου αλλά και της πόλης
Εκτός από τα στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών
Έξυπνης Πόλης από τους πολίτες του Δήμου Θέρμης και κατ’ επέκταση από τους πολίτες
οποιασδήποτε πόλης που θέτει σε λειτουργία παρόμοιες υπηρεσίες, μεγάλο ενδιαφέρον επίσης
παρουσιάζουν τα δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση των εφαρμογών. Τα δεδομένα αυτά
αποτυπώνουν την καθημερινή λειτουργία της πόλης και η ανάλυσή τους μας επιτρέπει να
κατανοήσουμε πτυχές της καθημερινότητας, της οικονομικής δραστηριότητας και της λειτουργίας του
Δήμου. Η κατανόηση αυτή οδηγεί στη συνέχεια σε τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση
πόρων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Καθώς η συλλογή δεδομένων απαιτεί τη μακροχρόνια λειτουργία των υπηρεσιών, παρακάτω
παρουσιάζονται στοιχεία κυρίως από την υπηρεσία «Βελτιώνω την Πόλη μου». Για τις υπόλοιπες
υπηρεσίες παρουσιάζεται μια εκτίμηση των στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η υπηρεσία «Βελτιώνω την Πόλη μου» λειτουργεί για περίπου ένα
χρόνο. Στο διάστημα αυτό έχουν καταχωρηθεί περίπου 550 αιτήματα και προτάσεις. Τα επόμενα
διαγράμματα παρουσιάζουν μια οπτικοποίηση των αιτημάτων αυτών ανάλογα με την κατηγορία
τους, τη Δημοτική Υπηρεσία την οποία αφορούν, την κατάστασή τους και τη γεωγραφική τους θέση.
Η οπτικοποίηση αυτή μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα τόσο τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι πολίτες, όσο και τις αδυναμίες της Δημόσιας Διοίκησης. Έτσι ο Δήμος θα είναι σε
θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση των επιμέρους τμημάτων του προκειμένου να
επιλυθούν τα συσσωρευμένα προβλήματα.

Εικόνα 4-64 – «Σύννεφο» λέξεων που παρουσιάζει τις κατηγορίες προβλημάτων ανάλογα με τον αριθμό
αιτημάτων που αυτές περιέχουν

Διάγραμμα 4-35 – Κατανομή των αιτημάτων ανά κατάσταση
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Διάγραμμα 4-36 – Κατανομή των αιτημάτων ανά υπηρεσία
Πρόταση
Άλλο αίτημα
Ύδρευση
Αποχέτευση
Δ.Ε.Υ.Α.
Επικίνδυνα και ετοιμόρροπα κτίρια
Διεύθυνση Πολεοδομίας
Βλάβες στο αρδευτικό δίκτυο πάρκων και…
Χόρτα ή κλαδιά που εμποδίζουν σήματα της …
Επικίνδυνα κλαδιά
Κοπή χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους
Κλάδεμα δέντρων κοινόχρηστων χώρων
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς
Παράνομη στάθμευση
Παράνομες διαφημιστικές πινακίδες
Εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα
Διεύθυνση Αστυνομίας
Αδέσποτα ζώα
Αποκομιδή απορριμμάτων
Τοποθέτηση / αντικατάσταση κάδου
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Καθαρισμός οδών και κοινόχρηστων χώρων
Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Χαλασμένος σηματοδότης
Χαλασμένο φωτιστικό σώμα
Παιδικές χαρές με πρόβλημα
Οδός χωρίς πινακίδα ονομασίας
Λακκούβες σε δρόμο
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διαγράμμιση οδών
Αποτρεπτικό παρκαρίσματος
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Διάγραμμα 4-38 – Αριθμός αιτημάτων ανά υπηρεσία και κατάσταση

Η γεωγραφική απεικόνιση των αιτημάτων στο χάρτη της περιοχής επιτρέπει τον εντοπισμό των
ιδιαιτέρων προβλημάτων κάθε περιοχής. Για παράδειγμα αν παρατηρήσουμε την απεικόνιση των
αιτημάτων στους οικισμούς της Θέρμης (Εικόνα 4-65), του Τριλόφου (Εικόνα 4-66) και των
Ταγαράδων (Εικόνα 4-67) θα διαπιστώσουμε ότι σε αντίθεση με τη Θέρμη, οι δύο τελευταίοι έχουν
έντονα προβλήματα που σχετίζονται με την ύδρευση και αποχέτευση (εικονίδια με κίτρινο χρώμα).
Τα προβλήματα αυτά είναι εντονότερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Η περιοδική παραγωγή των
παρακάτω διαγραμμάτων και η σύγκρισή τους στην πάροδο του χρόνου, επιτρέπει την ανίχνευση
τάσεων που σχετίζονται με συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (π.χ. αυξημένα προβλήματα
υδροδότησης το καλοκαίρι) ώστε να ληφθούν προληπτικά μέτρα, και την αξιολόγηση της επίδοσης
των Δημοτικών Υπηρεσιών.

Κεφάλαιο 4 – Πιλοτική εφαρμογή: Σχεδιασμός έξυπνης πόλης στο Δήμο Θέρμης

386

Εικόνα 4-66 – Αιτήματα Τριλόφου

Εικόνα 4-65 – Αιτήματα Θέρμης

Εικόνα 4-67 – Αιτήματα Ταγαράδων

Ανάλογα δεδομένα προκύπτουν και από τις υπόλοιπες υπηρεσίες Έξυπνης Πόλης. Για παράδειγμα,
από την εφαρμογή Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης βλέπουμε την εξέλιξη των μεγεθών της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο χρόνο και τις διαφορές των τιμών των ρύπων ανάλογα με την περιοχή.
Από την εφαρμογή Εικονικής Περιήγησης προκύπτουν τα πιο δημοφιλή σημεία ενδιαφέροντος της
περιοχής, ενώ από την εφαρμογή Παρουσίασης Χώρων Στάθμευσης η εξέλιξη των διαθέσιμων
θέσεων στάθμευσης στο κεντρικό πάρκινγκ ανά ώρα και ημέρα. Η εφαρμογή του Ψηφιακού
Εμπορικού Κέντρου δίνει επίσης πολύτιμα δεδομένα για την οικονομική δραστηριότητα στην
περιοχή. Για παράδειγμα, στον παρακάτω χάρτη απεικονίζονται οι πιο εμπορικοί δρόμοι της Θέρμης
με βάση των αριθμό των καταστημάτων και των επαγγελματιών που είναι καταχωρημένοι στην
εφαρμογή (Εικόνα 4-68).

Εικόνα 4-68 – Χωρική κατανομή καταστημάτων και επαγγελματιών στην πόλη της Θέρμης

Σε επόμενο επίπεδο μπορεί να γίνει συσχέτιση των δεδομένων των διαφορετικών υπηρεσιών ώστε
να γίνει μεγαλύτερη εμβάθυνση στη λειτουργία της πόλης και στην καλύτερη αντιμετώπιση των
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προβλημάτων. Έτσι λοιπόν, συσχετίζοντας την εξέλιξη στις τιμές των ατμοσφαιρικών ρύπων με την
εξέλιξη των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης στο κεντρικό παρκινγκ (οι οποίες αποτελούν ισχυρή
ένδειξη της πυκνότητας της κίνησης στο κέντρο), μπορεί να διερευνηθεί η συμβολή των αυτοκινήτων
στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Η συσχέτιση των αιτημάτων των πολιτών με τα δημοφιλή σημεία
ενδιαφέροντος επιτρέπει στο Δήμο να δώσει προτεραιότητα στην επίλυση προβλημάτων που
βρίσκονται κοντά σε αυτά.

4.5.3. Αξιολόγηση σε σχέση με τις άλλες πιλοτικές εφαρμογές
Όπως έχει ήδη αναφερθεί το έργο PEOPLE εκτός από την πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Θέρμης
περιελάμβανε και αντίστοιχες πιλοτικές εφαρμογές στις πόλεις Μπιλμπάο (Ισπανία), Βρέμη
(Γερμανία) και το προάστιο του Παρισιού Vitry-sur-Seine (Γαλλία). Η συλλογή δεδομένων, για τους
δείκτες των συστημάτων παρακολούθησης της υλοποίησης των πιλοτικών και μέτρησης των
επιπτώσεών τους, σε κάθε πόλη επέτρεψε τη σύγκριση μεταξύ των τεσσάρων υλοποιήσεων.
Προκειμένου να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών πιλοτικών έργων έγινε
κανονικοποίηση (Standardization) των τιμών των δεικτών με βάση τον παρακάτω τύπο:
𝜡=

𝜲−𝝁
𝝈

Όπου:
Χ είναι η τιμή του μετρούμενου δείκτη.
μ είναι ο μέσος όρος των τιμών που λαμβάνει ο εν λόγω δείκτης (στα διαφορετικά πιλοτικά έργα ή σε
διαφορετικές χρονικές στιγμές στην πόλη, ανάλογα με τον τύπο της απαιτούμενης σύγκρισης).
σ είναι η τυπική απόκλιση που υπολογίζεται ως η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης. Η τυπική
απόκλιση δείχνει πόσο μακριά από το μέσο μια τιμή εξακολουθεί να θεωρείται «φυσιολογική».
Όσον αφορά στην αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των πιλοτικών έργων, όπως φαίνεται από το
παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 4-39), το πιλοτικό έργο στο Δήμο Θέρμης είχε μακράν την
καλύτερη εξέλιξη μεταξύ των υλοποιήσεων στις τέσσερεις πόλεις.
25
20
15
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Μπιλμπάο

5

Θέρμη

0
-5
-10

Προπαρ/κός

1ος Κύκλος

2ος Κύκλος

3ος Κύκλος

Vitry
Βρέμη

-15
-20
-25
Διάγραμμα 4-39 – Εξέλιξη των δεικτών του συστήματος παρακολούθησης υλοποίησης
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Το ίδιο εντυπωσιακή είναι και η επίδοση του πιλοτικού έργου της Θέρμης όσον αφορά στις
επιπτώσεις των υπηρεσιών Έξυπνης Πόλης στην πόλη. Η Θέρμη έρχεται πρώτη στην κατάταξη μεταξύ
των τεσσάρων πόλεων στις τρεις από τις τέσσερεις διαστάσεις του Scoreboard:
Έξυπνη Οικονομία

Έξυπνη Διακυβέρνηση

1. Θέρμη

1. Θέρμη

2. Μπιλμπάο

2. Vitry

3. Vitry

3. Μπιλμπάο

4. Βρέμη

4. Βρέμη

Έξυπνες Υποδομές

Έξυπνοι Πολίτες

1. Μπιλμπάο

1. Θέρμη

2. Vitry

2. Μπιλμπάο

3. Βρέμη

3. Βρέμη

4. Θέρμη

4. Vitry

Η υστέρηση δε στις έξυπνες υποδομές, όπως φαίνεται και από τον σχετικό πίνακα (Πίνακας 4-16), δεν
οφείλεται στο ίδιο το έργο αλλά στην έλλειψη αντίστοιχων υποδομών στην πόλη. Το έργο συνέβαλε
στη βελτίωση του δείκτη με την εγκατάσταση αισθητήρων και διαδραστικών σταθμών
πληροφόρησης. Στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 4-69) γίνεται ακόμη πιο εμφανής η υπεροχή του
πιλοτικού έργου στο Δήμο Θέρμης.

Έξυπνη Οικονομία

Έξυπνες Υποδομές

Έξυπνη Διακυβέρνηση

Έξυπνοι Πολίτες

Θέρμη; 0,69
Θέρμη; 0,57

Θέρμη; 0,27

Μπιλμάο; 0,27
Μπιλμάο; 0,18
Μπιλμάο; 0,09

Βρέμη; 0,16

Vitry; 0,23
Vitry; 0,18

Βρέμη; -0,26

Vitry; -0,22
Vitry; -0,26

Μπιλμάο; -0,10

Θέρμη; -0,48

Βρέμη; -0,52
Βρέμη; -0,64

Εικόνα 4-69 – Σύγκριση των τιμών των δεικτών του Scoreboard μεταξύ των 4 πιλοτικών έργων
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4.5.4. Συμβολή στην έρευνα
Το πιλοτικό έργο δημιουργίας έξυπνης πόλης στο Δήμο Θέρμης βοήθησε στην περαιτέρω εμβάθυνση
της έρευνας για τις ευφυείς πόλεις καθώς ιδέες και μεθοδολογίες ελέγχτηκαν σε ένα πραγματικό
περιβάλλον. Το όλο εγχείρημα θεωρείται επιτυχημένο, γιατί παρά το γεγονός ότι εξελίχθηκε κατά τη
διάρκεια της Ελληνικής κρίσης, άφησε πίσω του ένα ενεργό οικοσύστημα που περιλαμβάνει τη
Δημοτική Αρχή, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της πόλης οι οποίοι υποβοηθούμενοι από
ψηφιακές υπηρεσίες προσπαθούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιοχή αλλά και την
ανταγωνιστικότητα της πόλης. Επίσης, άφησε πίσω του 5 εφαρμογές ανοιχτού κώδικα που
χρησιμοποιούνται ήδη όχι μόνο σε Ελληνικές πόλεις αλλά σε όλο τον κόσμο.
Καθώς αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού έργου με πιλοτικές εφαρμογές και σε τρεις
άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, κατέστη δυνατή η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του σε σχέση με τις
υπόλοιπες εφαρμογές. Από την αξιολόγηση αυτή αναδείχθηκε ως το πιο πετυχημένο έργο,
υπερέχοντας στο μεγαλύτερο αριθμό δεικτών. Η υπεροχή αυτή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία της Έξυπνης / Ευφυούς Πόλης. Η μεθοδολογία
αυτή συνοψίστηκε σε έναν οδικό χάρτη, με τρία στάδια και επτά βήματα, που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από πόλεις και συνοικίες προκειμένου αυτές να μετασχηματιστούν σε ευφυείς.
Συνοψίζοντας, η εμπειρία από το πιλοτικό έργο της Θέρμης οδηγεί στις παρακάτω βασικές
διαπιστώσεις σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν στον πυρήνα κάθε έργου δημιουργίας
έξυπνης πόλης:


Σύνδεση με την υπάρχουσα κατάσταση, τα προβλήματα και τις δυνατότητες της πόλης: Οι
λύσεις που θα δώσει η έξυπνη πόλη πρέπει να απαντούν σε συγκεκριμένα προβλήματα της
πόλης και να αξιοποιούν για το σκοπό αυτό όλα τα πλεονεκτήματα που αυτή έχει, τόσο σε
επίπεδο αστικών και ψηφιακών υποδομών, όσο και σε επίπεδο ανθρώπων, οργανισμών και
θεσμών.



Χρήση μεθόδων ανοιχτής καινοτομίας για την κινητοποίηση του μέγιστου δυνατού
αριθμού φορέων, οργανισμών και πολιτών: Τα προς επίλυση προβλήματα αλλά και οι
λύσεις πρέπει να προκύπτουν από τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των
πολιτών, μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας ανοιχτής καινοτομίας, η οποία λαμβάνει
υπόψη τις ιδέες των χρηστών για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων λύσεων. Επιπλέον, η
συμμετοχή των χρηστών πρέπει να αποτελεί δομικό στοιχείο των ψηφιακών εφαρμογών που
θα επιλεγούν.



Διασύνδεση του φυσικού, θεσμικού και ψηφιακού χώρου των πόλεων: Οι λύσεις έξυπνων
πόλεων πρέπει να εξασφαλίζουν τη διασύνδεση του φυσικού χώρου της πόλης (αστικό
περιβάλλον, υποδομές, άνθρωποι και οργανισμοί) με το θεσμικό χώρο (μηχανισμοί μάθησης,
καινοτομίας, διακυβέρνησης, κλπ.) και τον ψηφιακό χώρο (εξοπλισμός και εφαρμογές ΤΠΕ).



Χρήση εφαρμογών ανοιχτού κώδικα όπου αυτό είναι δυνατόν: Οι εφαρμογές ανοιχτού
κώδικα δίνουν τη δυνατότητα στις πόλεις να υλοποιήσουν γρήγορα και με μικρό κόστος
υπηρεσίες έξυπνων πόλεων. Με τη ραγδαία εξάπλωση του λογισμικού (software) και υλικού
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(hardware) ανοιχτού κώδικα, οι πόλεις έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη δεξαμενή λύσεων οι
οποίες βελτιώνονται συνεχώς. Επιπλέον η χρήση ανοιχτών προτύπων εξασφαλίζει τις πόλεις
απέναντι στην παγίδευση σε λύσεις συγκεκριμένων προμηθευτών.


Διασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών με την επιλογή κατάλληλων ψηφιακών
εφαρμογών. Η συμμετοχή των πολιτών, ένα απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία των έργων
δημιουργίας έξυπνων πόλεων, εξασφαλίζεται με την λειτουργία ψηφιακών εφαρμογών που
είναι απλές στη χρήση τους και επιλύουν ένα απτό πρόβλημα των χρηστών. Οι εφαρμογές
αυτές βοηθούν στην εξοικείωση των πολιτών με τις εφαρμογές έξυπνης πόλης και τους
προετοιμάζουν ώστε να είναι σε θέση αργότερα να χρησιμοποιήσουν το σύνολο των
υπηρεσιών, κάποιες από τις οποίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα σύνθετες.



Διαρκής βελτίωση μέσω της μέτρησης αποτελεσμάτων και επιπτώσεων: Τα συστήματα
μέτρησης αφενός μεν για την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης ενός έργου δημιουργίας
έξυπνης πόλης, αφετέρου δε για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του έργου τα επόμενα
χρόνια, παρέχουν τα απαραίτητα δεδομένα για την τεκμηρίωση της χρησιμότητας των έργων
αυτών.

Κεφάλαιο 5 – Γενικά συμπεράσματα για
τη δημιουργία του ψηφιακού χώρου
των Ευφυών Πόλεων
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5.1. Εισαγωγή
Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύθηκαν όλες οι πτυχές που συνδέονται με την έννοια των Ευφυών
Πόλεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο τρίτο συστατικό μιας Ευφυούς Πόλης, δηλαδή του Ψηφιακού
Χώρου της.
Στόχος της ανάλυσης ήταν αρχικά να παρουσιαστεί το ερευνητικό πεδίο που σχετίζεται με τη συμβολή
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία των πόλεων, ώστε αυτές να
προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής, να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητας τους, να βελτιώσουν
την ανταγωνιστικότητάς τους, και να παράσχουν νέους τρόπους με τους οποίους τα προβλήματα της
φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και του υποβαθμισμένου περιβάλλοντος
μπορούν να αντιμετωπιστούν.
Μέσα από την εκτενή παρουσίαση της βιβλιογραφίας και των πρωτοβουλιών ενσωμάτωσης ΤΠΕ στη
λειτουργία της πόλης, οι οποίες μπορεί μεν να ξεκίνησαν στη δεκαετία του ’70, αλλά τα τελευταία
χρόνια γνώρισαν μια μεγάλη έκρηξη καθώς εισήλθαν στο χώρο οι μεγαλύτερες εταιρίες παροχής
λογισμικού και εξοπλισμού ΤΠΕ (IBM, Microsoft, Cisco, Oracle, κ.α.), αποσαφηνίστηκε η έννοια της
Ευφυούς Πόλης και παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά και τα επιμέρους συστατικά της. Από την
παρουσίαση αυτή προέκυψε επίσης το πως αυτή διαφοροποιείται από την Ψηφιακή και την Έξυπνη
Πόλη.
Στη συνέχεια μέσα από την παρουσίαση μελετών περίπτωσης πόλεων που προσπαθούν να
μετασχηματιστούν σε Ευφυείς καταδεικνύεται η πολυμορφία των λύσεων και εφαρμογών που
μπορούν να συνθέσουν μία Ευφυή Πόλη και γίνεται φανερή η ανάγκη για επιμέρους εξειδίκευση των
εφαρμογών σε επίπεδο συνοικίας. Επίσης, αναγνωρίζεται η μεγάλη συμβολή του κινήματος για το
λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα στην επιτάχυνση της δημιουργίας Ευφυών Πόλεων, μέσα από την
παρουσίαση εφαρμογών που είναι εξαιρετικά δημοφιλείς σε πολλές πόλεις.
Ακολούθησε η παρουσίαση των βασικών τεχνολογιών στις οποίες βασίζεται η δημιουργία του
ψηφιακού χώρου των ευφυών πόλεων. Πρόκειται για ΤΠΕ, οι περισσότερες από τις οποίες ανήκουν
σε αυτό που ονομάζεται «Διαδίκτυο του Μέλλοντος», και χρησιμοποιούμενες σε συνδυασμό
επιτρέπουν την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών ευφυών πόλεων.
Τέλος, η θεωρητική προσέγγιση τέθηκε σε εφαρμογή στο Δήμο Θέρμης, όπου εκτελέστηκε ένα
πιλοτικό έργο δημιουργίας μιας ευφυούς συνοικίας. Το έργο περιελάμβανε την ανάπτυξη ψηφιακών
υπηρεσιών με σκοπό (1) την ενίσχυση του εμπορικού κέντρο της Θέρμης, (2) την αύξηση της
επισκεψιμότητας και (3) τη βελτίωση της πρόσβασης στην περιοχή της Θέρμης, δημιουργώντας
συνολικά μια ευφυή συνοικία "εμπορίου-αναψυχής" στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η πιλοτική
εφαρμογή ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιτρέποντας τη διατύπωση και επαλήθευση μιας
μεθοδολογίας δημιουργίας ευφυών πόλεων.
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας αλλά και ένα καθολικό μοντέλο
σχεδιασμού και διακυβέρνησης του Ψηφιακού Χώρου των Ευφυών Πόλεων. Η πρόταση περιλαμβάνει
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έναν οδικό χάρτη δημιουργίας Ευφυών Πόλεων και ένα πακέτο βασικών εφαρμογών που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για τη γρήγορη δημιουργία του Ψηφιακού Χώρου τους. Οι εφαρμογές
διατίθενται ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα κάτι που επιτρέπει αφενός μεν τη χρήση τους δωρεάν,
αφετέρου δε, και αυτό είναι το σημαντικότερο, τη συνεχή τους βελτίωση από μια παγκόσμια
κοινότητα προγραμματιστών.
Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής έγινε και το επιπλέον βήμα για τον εμπλουτισμό της
προτεινόμενης λύσης, με τη δημιουργία μιας Κοινότητας Ανοιχτού Λογισμικού για Ευφυείς Πόλεις1.
Η κοινότητα ICOS (Intelligent Cities Open Source Community) φιλοδοξεί να συνεισφέρει με λύσεις
αλλά και υποστήριξη στην προσπάθεια των πόλεων, σε όλο τον κόσμο, να μετασχηματιστούν σε
Ευφυείς.

1

ICOS - Intelligent Cities Open Source Community (Κοινότητα Ανοιχτού Λογισμικού για Ευφυείς Πόλεις):
http://icos.urenio.org/
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5.2. Συμπεράσματα
Μέσα από την εκτενή παρουσίαση της βιβλιογραφίας, των έργων δημιουργίας Ψηφιακών, Έξυπνων
και Ευφυών Πόλεων και των σχετικών πρωτοβουλιών μεγάλων εταιριών και ερευνητικών οργανισμών
αποσαφηνίστηκε η έννοια της Ευφυούς Πόλης και παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά και τα
επιμέρους συστατικά της. Από την παρουσίαση αυτή προέκυψε επίσης το πως αυτή διαφοροποιείται
από την Ψηφιακή και την Έξυπνη Πόλη. Παρόλο που οι τρεις όροι χρησιμοποιούνται συχνά για να
περιγράψουν ταυτόσημα θέματα, το πως δηλαδή οι ΤΠΕ μπορούν να βελτιώσουν συνολικά τη
λειτουργία των πόλεων, οι Ευφυείς Πόλεις, ως νέο παράδειγμα πολεοδομικού σχεδιασμού, έχουν
μετατοπίσει το ενδιαφέρον από στις τεχνολογίες και την ψηφιακή υποδομή των πόλεων, στις
ανθρώπινες, θεσμικές, και ψηφιακές διαστάσεις της πόλης, όπως αυτές αναδύονται από την
ολοκλήρωση των ανθρώπινων δημιουργικών ικανοτήτων, τη συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας,
καθώς και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που είναι διαθέσιμες εντός μιας κοινότητας.
Η έρευνα για τις Ευφυείς Πόλεις παρουσιάζει μεγάλο διεπιστημονικό εύρος, καθώς αφενός μεν οι
ερευνητές ανήκουν σε τρεις μεγάλες ακαδημαϊκές κοινότητες: 1) κοινωνικές επιστήμες, 2) αστικές
σπουδές και πολεοδομικός σχεδιασμός, και 3) πληροφορική και επικοινωνίες, αφετέρου δε η έρευνα
τέμνει τρεις περιοχές: 1) την αστική κοινωνιολογία, 2) την αστική πληροφορική και 3) την κοινωνική
πληροφορική. Το διεπιστημονικό εύρος σχετίζεται άμεσα με την πολυπλοκότητα που παρουσιάζει η
φυσική πόλη. Οι πόλεις είναι στην πραγματικότητα ζωντανοί οργανισμοί οι οποίοι παρουσιάζουν
έντονη δραστηριότητα και βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση. Η ταχεία ροή των ανταλλαγών
διευκολύνεται από ένα πλέγμα υποδομών διασύνδεσης. Δίκτυα μεταφορών, οικοδομικά
συγκροτήματα, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, κοινωνικά δίκτυα και άνθρωποι
σχηματίζουν τα οστά, τα όργανα, τους μυς, τα νεύρα και τους κυτταρικούς ιστούς της πόλης. Κατ’
αναλογία με το ανθρώπινο σώμα που υπερβαίνει το άθροισμα των μερών του, η πόλη είναι κάτι
παραπάνω από το άθροισμα των φυσικών στοιχείων της.
Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να δραστηριοποιούνται στο χώρο οι μεγαλύτερες εταιρίες παροχής
λογισμικού και εξοπλισμού ΤΠΕ (IBM, Microsoft, Cisco, Oracle, κ.α.). Η ενασχόληση των εταιριών
αυτών προσέφερε μεγάλη δημοσιότητα στο αντικείμενο δίνοντας ταυτόχρονα νέα ώθηση στην
έρευνα. Σε όλο τον κόσμο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλος αριθμός έργων δημιουργίας Έξυπνων και
Ευφυών Πόλεων, ενώ ενεργός είναι και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενέταξε τα έργα αυτά
στην έρευνα για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος. Έτσι, στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο και
του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία χρηματοδοτήθηκε ένας
μεγάλος αριθμός έργων σχετικά με Έξυπνες και Ευφυείς Πόλεις, τα οποία υλοποιήθηκαν από
πανευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων, εταιριών και οργανισμών. Τα έργα αυτά στόχευαν στη συνεργασία
και ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, όπως επίσης και στην ανάπτυξη λογισμικού και
παροχή ευφυών υπηρεσιών σε αστικό επίπεδο.
Για τη δημιουργία του Ψηφιακού Χώρου των Ευφυών Πόλεων απαιτείται ο συνδυασμός τεχνολογιών
αιχμής στο χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών (Πίνακας 5-1).
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Τεχνολογίες
δικτύωσης
•Ενσύρματα Δίκτυα
•Οπτικές ίνες FTTx
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τηλεφωνίας (xDSL)
•Ασύρματα Δίκτυα
•Wi-Fi
•WiMAX
•Zigbee
•Δίκτυα κινητής
τηλεφωνία
•Ετερογενή Δίκτυα

Τεχνολογίες
διασύνδεσης φυσικού
και ψηφιακού χώρου
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Αντικειμένων
•Επαυξημένη
Πραγματικότητα
•Τεχνολογίες
προσδιορισμού θέσης
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Υποστηρικτικές
τεχνολογίες Web
•Cloud Computing
•SaaS
•PaaS
•IaaS
•Σημασιολογικός Ιστός
•Ανοιχτά Δεδομένα
•Ανοιχτά Πρότυπα
•Λογισμικό Ανοιχτού
Κώδικα

Τεχνολογίες
διαχείρισης
δεδομένων
•Συγκέντρωση,
Ανάλυση και
Οπτικοποίηση
Δεδομένων
•Διαχείριση
Περιεχομένου
•Υποστήριξη
Συνεργασίας
•Συλλογική ευφυΐα
•Crowdsourcing
•Δισδιάστατη /
τρισδιάστατη
απεικόνιση

Πίνακας 5-1 – Τεχνολογίες δημιουργίας Ψηφιακού Χώρου Ευφυών Πόλεων

H πλειονότητα των παραπάνω τεχνολογιών είναι μέρος μιας γενικότερης έννοιας που ονομάζεται
«Διαδίκτυο του Μέλλοντος» και ορίζεται ως ένα εξελισσόμενο, συγκλίνον Διαδίκτυο των αντικειμένων
και των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμο οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή ως μέρος ενός διάχυτου
πανταχού παρόν κοινωνικο-οικονομικό ιστό, που αποτελείται από συγκλίνουσες υπηρεσίες, κοινά
δεδομένα και μια προηγμένη ασύρματη και ενσύρματη υποδομή που συνδέει ανθρώπους και μηχανές
για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και στους πολίτες.
Ο βαθμός ωριμότητας των επιμέρους τεχνολογιών ποικίλει, με αρκετές από αυτές να θεωρούνται
ώριμες (π.χ. οπτικές ίνες, δίκτυα κινητής τεχνολογίας 3G, Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου,
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, κλπ.), ενώ άλλες να βρίσκονται στα πρώτα στάδια της
εξέλιξης (δίκτυα κινητής τεχνολογίας 4ης γενιάς, Επαυξημένη Πραγματικότητα, Διαδίκτυο των
Αντικειμένων, κλπ.).
Ενώ η ιδέα ενός κοινού λειτουργικού συστήματος που ενσωματώνει όλες τις συσκευές και τις έξυπνες
υπηρεσίες είναι μια συναρπαστική προοπτική, με δυνατότητες οικονομιών κλίμακας και πεδίου, η
δομή και η διακυβέρνηση των πόλεων δεν προκρίνει μια ενοποιημένη καθολική αρχιτεκτονική. Οι
τεχνολογικές λύσεις πρέπει να προσαρμοστούν στις υπάρχουσες επιμέρους αρχές της πόλης, αντί να
θεωρήσουν μια πόλη με καθολική διοίκηση και διαχείριση. Η συνοικία και ο τομέας κοινής ωφέλειας
είναι τα κατάλληλα επίπεδα για την οργάνωση έξυπνων υποδομών και υπηρεσιών, βασισμένων στις
τεχνολογίες του Μελλοντικού Διαδικτύου και όχι το σύνολο της πόλης με όλα τα υποσυστήματά του
και την κατακερματισμένη διακυβέρνηση.
Κατά την τελευταία δεκαετία, έχουμε δει την άνοδο του κινήματος για λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
Προγραμματιστές σε όλο τον κόσμο προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους, εμπειρία και καινοτόμες
ιδέες για να δημιουργήσουν εφαρμογές που να μπορεί ο οποιοσδήποτε να τις χρησιμοποιήσει
ελεύθερα. Οι πόλεις έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτή τη συλλογική δύναμη για την
προώθηση της καινοτομίας και την ταχεία υλοποίηση υπηρεσιών Ευφυών Πόλεων με πολύ μικρό
κόστος, βασιζόμενες σε εφαρμογές οι οποίες έχουν ήδη υλοποιηθεί με επιτυχία σε άλλες πόλεις.
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Οι στρατηγικές δημιουργίας Ψηφιακών / Έξυπνων / Ευφυών πόλεων που παρουσιάστηκαν στο 3ο
κεφάλαιο καταδεικνύουν το εύρος των διαφορετικών προσεγγίσεων που ακολουθούν οι πόλεις στην
προσπάθειά τους να μετασχηματιστούν σε ευφυείς. Οι διαφορές συναντώνται σε πολλά επίπεδα: στο
φορέα υλοποίησης, στην κύρια πηγή χρηματοδότησης, στη γεωγραφική κάλυψη και στο πεδίο
εφαρμογής. Οι διαφορές στο επίπεδο της στρατηγικής, οδηγούν με τη σειρά τους σε διαφορετικές
τεχνολογίες και ψηφιακές υπηρεσίες.
Η μεγάλη πολυμορφία των εφαρμογών οδηγεί στην ανάγκη επικέντρωσης στις επιμέρους συνοικίες
της πόλης, όπως το ιστορικό κέντρο, το εμπορικό κέντρο, οι διαμετακομιστικοί σταθμοί (λιμάνι,
αεροδρόμιο, κλπ.), το πανεπιστήμιο, η βιομηχανική περιοχή, η περιοχή αναψυχής, κλπ.
Η παράθεση των ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών των έξι πόλεων, αυτών που συναντώνται σε
επιμέρους συνοικίες της πόλης, αλλά και των εφαρμογών ανοιχτού κώδικα καταδεικνύουν το εύρος
των εφαρμογών ψηφιακών / έξυπνων / ευφυών πόλεων. Οι εφαρμογές αυτές κατανέμονται σε όλους
τους τομείς, τις υποδομές, τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες της πόλης.
Παρά το μεγάλο εύρος των ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν
έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η μεταφορά τους από μία πόλη ή συνοικία σε μία άλλη. Η
ομαδοποίηση βασίζεται στη διαπίστωση ότι οι πόλεις σε όλο τον κόσμο, παρά την ποικιλομορφία
τους και τις ανεξάρτητες αναπτυξιακές πορείες τους, φαίνεται να αντιμετωπίζουν αρκετά παρόμοια
προβλήματα / προκλήσεις, όπως η ανεργία, η ρύπανση του περιβάλλοντος, η φτώχεια, η
εγκληματικότητα, κ.λπ. Πιο συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες προκλήσεις που ορθώνονται στις
αστικές περιοχές σχετίζονται με α) την οικονομία, όπως για παράδειγμα η έλλειψη
ανταγωνιστικότητας, η ανεργία και τα άλλα προβλήματα που δημιουργούν άνιση κατανομή του
πλούτου, η φτώχειας και ο κοινωνικός αποκλεισμός, β) την ποιότητα της ζωής, δηλαδή τις συνθήκες
διαβίωσης και την ποιότητα του αστικού περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών (π.χ.
δομές κοινωνικής φροντίδας, προστασία και ασφάλεια) και περιβαλλοντικών προβλημάτων
(προστασία του περιβάλλοντος, έλεγχος της ρύπανσης κ.λπ.), γ) τα δίκτυα και τις υπηρεσίες κοινής
ωφελείας, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω της έλλειψης
υποδομών, π.χ. δίκτυα μεταφοράς ή επικοινωνιών, καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν από
την υπερβολική σπατάλη των φυσικών πόρων, και δ) τη διακυβέρνηση, δηλαδή τον τρόπο που
λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες και το επίπεδο ικανοποίησης των πολιτών (π.χ. διαφθορά,
δυσλειτουργία της δημοκρατίας, περιορισμένη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, λανθασμένη κατανομή των δημόσιων πόρων κλπ.).
Οι πιθανές εφαρμογές Ευφυών Πόλεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερεις μεγάλες
ενότητες:
1. Οικονομία της καινοτομίας


Παραγωγικοί τομείς τις πόλης: κατασκευές, βιομηχανία, εμπόριο, επιχειρηματικές
υπηρεσίες,

χρηματοοικονομικές

υπηρεσίες,

δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα.

εκπαίδευση,

υγεία,

τουρισμός,
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Συμπλέγματα (clusters): διάφορες ομάδες των διασυνδεδεμένων οργανισμών και
δραστηριοτήτων που βρίσκονται στην πόλη.

2. Υποδομές της πόλης – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας


Κινητικότητα, μεταφορές και στάθμευση



Δίκτυα ενέργειας, εξοικονόμηση, smart grid



Διαχείριση δικτύων ύδρευσης, εξοικονόμηση



Ασύρματα και ενσύρματα ευρυζωνικά δίκτυα

3. Ποιότητα ζωής – Διαβίωση


Ποιότητα ζωής



Κοινωνικό και ψηφιακό χάσμα



Περιβαλλοντική παρακολούθηση



Κοινωνική φροντίδα

4. Διακυβέρνηση πόλεων


Λήψη αποφάσεων / συμμετοχή των πολιτών / δημοκρατία



Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες



Πολεοδομικός σχεδιασμός / διαχείριση της πόλης



Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Καθώς οι πόλεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων
προβλημάτων, χρησιμοποιούν διαφορετικούς συνδυασμούς ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη μεγάλης ποικιλίας προτάσεων για αρχιτεκτονικές οργάνωσης
των Ευφυών Πόλεων. Παρά την μεγάλη ποικιλία υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία που διέπουν τις
διάφορες μορφές χωρικής νοημοσύνης των πόλεων. Καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να
διαχειριστούν το πληροφοριακό μόνο συστατικό των αστικών δραστηριοτήτων και του φυσικού
χώρου, από την ανάλυση προκύπτουν τέσσερεις τύποι πληροφοριακών διαδικασιών που λαμβάνουν
χώρα συνεργατικά στις πόλεις:


Η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, με τη συμμετοχή κοινοτήτων ενδιαφέροντος
(communities of interest), τελικών χρηστών, πολιτών, φορέων για τη διαχείριση των
πληροφοριών, και ψηφιακών υποδομών.



Η μεταφορά της γνώσης και η μάθηση που επιτρέπουν την απόκτηση τεχνολογιών αιχμής
και τη δημιουργία ικανοτήτων, με τη συμμετοχή οργανισμών της κοινότητας που βασίζονται
σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία, ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και
ψηφιακών εργαλείων διαχείρισης της τεχνολογίας.



Η καινοτομία και η δημιουργία νέων γνώσεων μέσα σε οικοσυστήματα καινοτομίας που
καθοδηγούνται από το χρήστη (user-driven), με τη συμμετοχή κοινοτήτων χρηστών, πολιτών,
ιδρυμάτων για την καινοτομία, καθώς και εφαρμογών crowdsourcing και ψηφιακών
εργαλείων.



Η διάχυση της πληροφορίας μέσα από αγορές πληροφοριών (information marketplaces) που
συνδυάζουν φυσικούς χώρους της πόλης, κοινότητες προμηθευτών, κανόνες λειτουργίας της
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αγοράς και σχετικούς θεσμών, εικονικές αγορές, και μέσω κοινωνικής δικτύωσης για τη
διάδοση ενός προϊόντος.
Αυτές οι θεμελιώδεις γνωσιακές διαδικασίες δημιουργούν τον πυρήνα των καθοδηγούμενων από
τους ανθρώπους συστημάτων γνώσης και καινοτομίας μέσα σε κάθε συνοικία ή οικοσύστημα της
πόλης, σε συνδυασμό με παγκόσμια πληροφόρηση, εκπαίδευση στην τεχνολογία, και δίκτυα
προώθησης στην αγορά. Τα συστήματα αυτά αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί κάθε
περιοχή ή οικοσύστημα της πόλης, το πως παράγονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, το πως
χρησιμοποιούνται οι πόροι, πώς επηρεάζεται το περιβάλλον, κτλ.
Το πιλοτικό έργο δημιουργίας έξυπνης πόλης στο Δήμο Θέρμης βοήθησε στην περαιτέρω εμβάθυνση
της έρευνας για τις έξυπνες πόλεις καθώς ιδέες και μεθοδολογίες ελέγχτηκαν σε ένα πραγματικό
περιβάλλον. Το όλο εγχείρημα θεωρείται επιτυχημένο, γιατί παρά το γεγονός ότι εξελίχθηκε κατά τη
διάρκεια της Ελληνικής κρίσης, άφησε πίσω του ένα ενεργό οικοσύστημα που περιλαμβάνει τη
Δημοτική Αρχή, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της πόλης οι οποίοι υποβοηθούμενοι από
ψηφιακές υπηρεσίες προσπαθούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιοχή αλλά και την
ανταγωνιστικότητα της πόλης. Επίσης, άφησε πίσω του πέντε εφαρμογές ανοιχτού κώδικα που
χρησιμοποιούνται ήδη όχι μόνο σε Ελληνικές πόλεις αλλά σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, το γεγονός ότι ήταν το πιο μεταξύ των τεσσάρων πιλοτικών έργων που εκτελέστηκαν σε
αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Πόλεις δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη
δημιουργία της Ευφυούς Πόλης. Η μεθοδολογία αυτή συνοψίστηκε σε έναν οδικό χάρτη, με τρία
στάδια και επτά βήματα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πόλεις και συνοικίες προκειμένου αυτές
να μετασχηματιστούν σε ευφυείς. Ο οδικός αυτός χάρτης παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα.
Η μελέτες περιπτώσεων του 3ου κεφαλαίου σε συνδυασμό με την εμπειρία από το πιλοτικό έργο της
Θέρμης οδηγεί στις παρακάτω βασικές διαπιστώσεις σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν
στον πυρήνα κάθε έργου δημιουργίας έξυπνης πόλης:


Σύνδεση με την υπάρχουσα κατάσταση, τα προβλήματα και τις δυνατότητες της πόλης: Οι
λύσεις που θα δώσει η έξυπνη πόλη πρέπει να απαντούν σε συγκεκριμένα προβλήματα της
πόλης και να αξιοποιούν για το σκοπό αυτό όλα τα πλεονεκτήματα που αυτή έχει, τόσο σε
επίπεδο αστικών και ψηφιακών υποδομών, όσο και σε επίπεδο ανθρώπων, οργανισμών και
θεσμών.



Χρήση μεθόδων ανοιχτής καινοτομίας για την κινητοποίηση του μέγιστου δυνατού
αριθμού φορέων, οργανισμών και πολιτών: Τα προς επίλυση προβλήματα αλλά και οι
λύσεις πρέπει να προκύπτουν από τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των
πολιτών, μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας ανοιχτής καινοτομίας, η οποία λαμβάνει
υπόψη τις ιδέες των χρηστών για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων λύσεων. Επιπλέον, η
συμμετοχή των χρηστών πρέπει να αποτελεί δομικό στοιχείο των ψηφιακών εφαρμογών που
θα επιλεγούν.
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Διασύνδεση του φυσικού, θεσμικού και ψηφιακού χώρου των πόλεων: Οι λύσεις έξυπνων
πόλεων πρέπει να εξασφαλίζουν τη διασύνδεση του φυσικού χώρου της πόλης (αστικό
περιβάλλον, υποδομές, άνθρωποι και οργανισμοί) με το θεσμικό χώρο (μηχανισμοί μάθησης,
καινοτομίας, διακυβέρνησης, κλπ.) και τον ψηφιακό χώρο (εξοπλισμός και εφαρμογές ΤΠΕ).



Χρήση εφαρμογών ανοιχτού κώδικα όπου αυτό είναι δυνατόν: Οι εφαρμογές ανοιχτού
κώδικα δίνουν τη δυνατότητα στις πόλεις να υλοποιήσουν γρήγορα και με μικρό κόστος
υπηρεσίες έξυπνων πόλεων. Με τη ραγδαία εξάπλωση του λογισμικού (software) και υλικού
(hardware) ανοιχτού κώδικα, οι πόλεις έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη δεξαμενή λύσεων οι
οποίες βελτιώνονται συνεχώς. Επιπλέον η χρήση ανοιχτών προτύπων εξασφαλίζει τις πόλεις
απέναντι στην παγίδευση σε λύσεις συγκεκριμένων προμηθευτών.



Εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών αρχών. Πολύ σημαντικός για την επιτυχία των
προσπαθειών δημιουργίας Ευφυών Πόλεων είναι ο ρόλος των Τοπικών Αρχών. Ο Δήμος της
πόλης αποτελεί καταλυτικό παράγοντα καθώς είναι εκείνος που στην πλειονότητα των
περιπτώσεων τις συντονίζει και τις χρηματοδοτεί.



Διασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών με την επιλογή κατάλληλων ψηφιακών
εφαρμογών. Η συμμετοχή των πολιτών, ένα απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία των έργων
δημιουργίας έξυπνων πόλεων, εξασφαλίζεται με την λειτουργία ψηφιακών εφαρμογών που
είναι απλές στη χρήση τους και επιλύουν ένα απτό πρόβλημα των χρηστών. Οι εφαρμογές
αυτές βοηθούν στην εξοικείωση των πολιτών με τις εφαρμογές έξυπνης πόλης και τους
προετοιμάζουν ώστε να είναι σε θέση αργότερα να χρησιμοποιήσουν το σύνολο των
υπηρεσιών, κάποιες από τις οποίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα σύνθετες.



Διαρκής βελτίωση μέσω της μέτρησης αποτελεσμάτων και επιπτώσεων: Τα συστήματα
μέτρησης αφενός μεν για την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης ενός έργου δημιουργίας
έξυπνης πόλης, αφετέρου δε για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του έργου τα επόμενα
χρόνια, παρέχουν τα απαραίτητα δεδομένα για την τεκμηρίωση της χρησιμότητας των έργων
αυτών.
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5.3. Πρόταση για τη δημιουργία του ψηφιακού χώρου
Το καθολικό μοντέλο σχεδιασμού και διακυβέρνησης του ψηφιακού χώρου των Ευφυών Πόλεων που
προτείνεται στην ενότητα αυτή απαντά στο βασικό ερευνητικό ερώτημα της διδακτορικής διατριβής,
πώς δηλαδή σχεδιάζεται ο Ψηφιακός Χώρος των Ευφυών Πόλεων. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει
έναν οδικό χάρτη δημιουργίας Ευφυών Πόλεων και ένα πακέτο βασικών εφαρμογών που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για τη γρήγορη δημιουργία του ψηφιακού χώρου τους. Το μοντέλο δίνει τη
δυνατότητα στους φορείς διοίκησης πόλεων και συνοικιών να επιλέξουν, μέσα από μια συνεργατική
διαδικασία, την αρχιτεκτονική, τις τεχνολογίες και εφαρμογές, και τις βασικές αρχές διακυβέρνησης,
ώστε να συνθέσουν ένα ψηφιακό χώρο, ο οποίος στη συνέχεια θα οδηγήσει στο μετασχηματισμό της
πόλης σε Ευφυή. Οι εφαρμογές διατίθενται ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, κάτι που επιτρέπει
αφενός μεν τη χρήση τους δωρεάν αφετέρου δε, και αυτό είναι το σημαντικότερο, τη συνεχή τους
βελτίωση από μια παγκόσμια κοινότητα προγραμματιστών. Η κοινότητα ICOS που αναπτύχθηκε
επίσης στα πλαίσια της διατριβής και παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, συμπληρώνει το
μοντέλο σχεδιασμού και διακυβέρνησης του ψηφιακού χώρου υποστηρίζοντας την ταχεία ανάπτυξη
βιώσιμων λύσεων ευφυών πόλεων.

5.3.1. Οδικός χάρτης για τη δημιουργία Ευφυών Πόλεων
Η εμπειρία από την επιτυχημένη υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής στο Δήμο Θέρμης οδήγησε στη
σύλληψη ενός οδικού χάρτη (roadmap) για τη δημιουργία Έξυπνων / Ευφυών πόλεων 2. Ο οδικός
αυτός χάρτης, αποτελείται από τρία στάδια και επτά συνολικά βήματα (Διάγραμμα 5-1). Το πρώτο
στάδιο περιλαμβάνει την περιγραφή των βασικών συστατικών / επιπέδων μιας ευφυούς πόλης
(αστικό σύστημα / σύστημα καινοτομίας / ψηφιακό περιβάλλον), το δεύτερο αφορά στην
ολοκλήρωση (integration) αυτών των στοιχείων και τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων, και τέλος το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει την
εφαρμογή της στρατηγικής μέσω της εγκατάστασης εξοπλισμού, της ανάπτυξης ψηφιακών
υπηρεσιών, της δημιουργίας επιχειρηματικών μοντέλων και της διαμόρφωσης συστημάτων
μέτρησης.
Το σκεπτικό πίσω από αυτά τα στάδια είναι η διασφάλιση της διασύνδεσης των ψηφιακών
εφαρμογών και υπηρεσιών αφενός μεν με τα προβλήματα και τις προκλήσεις της πόλης, αφετέρου
δε με το φυσικό και κοινωνικό χώρο των πόλεων, καθώς και η πραγμάτωση συμμετοχικών
διαδικασιών μεταξύ ενδιαφερομένων μερών, τελικών χρηστών, οργανώσεων, επιχειρήσεων και
πολιτών για την επιλογή, δημιουργία και βελτίωση των λύσεων και υπηρεσιών.

2

Kakderi C., Komninos N. and Tsarchopoulos P. “A Planning roadmap for intelligent cities: case study on
revitalizing a commercial district”, RSA European Conference 2012, 13th – 16th May 2012, Delft University of
Technology, Delft, The Netherlands.
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Διαμόρφωση
Στρατηγικής

5. Ανάπτυξη εφαρμογών και
λύσεων

1. Πόλη
Υπάρχουσα κατάσταση,
κοινότητες και προκλήσεις
2. Οικοσύστημα καινοτομίας
Θεσμοί και διαδικασίες
προσαρμοσμένες στις ανάγκες
του χρήστη που αντιμετωπίζουν
τις προκλήσεις

3. Ψηφιακός χώρος
Τεχνολογίες και λύσεις για
ευφυή περιβάλλοντα

Υλοποίηση

4. Ολοκλήρωση των
συστατικών με στόχο τη
χωρική ευφυΐα
Εκπόνηση ενός στρατηγικού
σχεδίου το οποίο κινητοποιεί
φορείς και πολίτες ώστε
χρησιμοποιώντας τα "δυνατά"
σημεία της πόλης σε
συνδυασμό με ΤΠΕ να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις
που τέθηκαν στο βήμα 1

για συνοικίες, υποδομές,
κλάδους δραστηριότητας,
διακυβέρνηση
6. Επιχειρηματικά μοντέλα
για τη βιωσιμότητα των
ψηφιακών υπηρεσιών
7. Μέτρηση των επιπτώσεων
ώστε να διαπιστωθεί αν η
έυφυής πόλη αντιμετωπίζει
καλύτερα τα προβλήματα

Διάγραμμα 5-1 – Οδικός χάρτης δημιουργίας Έξυπνων / Ευφυών πόλεων.

Τα βήματα του τρίτου σταδίου υλοποιούνται με τη μορφή ανατροφοδοτούμενων κύκλων
καινοτομίας.
Ο οδικός χάρτης έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των τριών
σημαντικότερων συνιστωσών των Έξυπνων / Ευφυών Πόλεων: το αστικό περιβάλλον, το οικοσύστημα
της καινοτομίας και το ψηφιακό περιβάλλον, δίνοντας προτεραιότητα σε μηχανισμούς ανοικτής
καινοτομίας και από τα κάτω (bottom-up) προσπάθειες για τη δημιουργία λύσεων για τη βιωσιμότητα
και την ανάπτυξη. Ο οδικός χάρτης σηματοδοτεί την αλλαγή του παραδοσιακού πολεοδομικού
μοντέλου, καθώς η από τα πάνω (top-down) προσέγγιση εγκαταλείπεται. Αντίθετα οι λύσεις έξυπνων
πόλεων προκύπτουν και υλοποιούνται με την ενεργή συμμετοχή των χρηστών, οι οποίοι έχουν πια
κεντρικό ρόλο. Η συμμετοχή των πολιτών τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών Ευφυούς Πόλης όσο
και στην ανάπτυξη των εφαρμογών λογισμικού που καθιστούν τις υπηρεσίες αυτές εφικτές,
εξασφαλίζει όχι μόνο τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος, αλλά και τη συνεχή βελτίωση και επέκταση
των προσφερόμενων υπηρεσιών.
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5.3.2. Πακέτο βασικών εφαρμογών Ευφυούς Πόλης
Προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργία του Ψηφιακού Χώρου των Ευφυών Πόλεων επιλέχθηκε
ένας πυρήνας δώδεκα υπηρεσιών οι οποίες αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία κάθε Ευφυούς
Πόλης. Η επιλογή των υπηρεσιών βασίστηκε στην έρευνα πάνω στις εφαρμογές και τις τεχνολογίες
των Ευφυών Πόλεων (κεφαλαία 2 και 3), καθώς και στην εμπειρία της υλοποίησης πέντε τέτοιων
υπηρεσιών στο Δήμο Θέρμης (κεφάλαιο 4). Οι υπηρεσίες αυτές ανήκουν στις τέσσερεις μεγάλες
ενότητες (οικονομία της καινοτομίας, υποδομές της πόλης και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,
ποιότητα ζωής – διαβίωση, και διακυβέρνηση) που εντοπίστηκαν μέσω της ανάλυσης Ευφυών
Πόλεων και Συνοικιών από όλο τον κόσμο.
Για καθεμιά από τις βασικές υπηρεσίες επιλέχθηκε μια εφαρμογή (Πίνακας 5-2). Η επιλογή των
εφαρμογών βασίστηκε σε δύο κριτήρια που όπως προέκυψε από την έρευνα παίζουν πολύ σημαντικό
ρόλο στην επιτυχία των εγχειρημάτων δημιουργίας Ευφυών Πόλεων:


Διατίθενται δωρεάν ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα



Εμπεριέχουν στη λειτουργία τους ως βασικό συστατικό τη συμμετοχή των χρηστών με τη
μορφή του crowdsourcing. Η εμπλοκή των χρηστών είναι εξαιρετικής σημασίας για την
επιτυχία κάθε προτεινόμενης λύσης.

Τομέας
Οικονομία της

Υπηρεσία
Παρακολούθηση αγορών και τεχνολογιών

Καινοτομία

Δίκτυα &
Υποδομές

Ποιότητα ζωής
και Διαβίωση

Διακυβέρνηση

Εφαρμογή
Πλατφόρμα Παρακολούθησης
Αγορών και Τεχνολογιών

Ψηφιακή αγορά

Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο

Χρηματοδότηση

Selfstarter Crowdfunding Platform

Φροντίδα δημόσιων υποδομών

Adopt a Hydrant

Σχεδιασμός συνδυαστικής μετακίνησης

OpenTripPlanner

Υποβοήθηση στάθμευσης

Εύρεση Στάθμευσης

Εικονική περιήγηση

Εικονική περιήγηση

Παρακολούθηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Μέτρηση Ποιότητας Αέρα

Τοπική πληροφόρηση

OpenBlock

Αιτήματα Πολιτών

Βελτιώνω την Πόλη μου

Άμεση δημοκρατία

We The People Petitions

Επίλυση κοινωνικών προβλημάτων μέσω

ChangeByUs

συνεργασίας
Πίνακας 5-2 – Πακέτο βασικών εφαρμογών Ευφυούς Πόλης
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Εφαρμογή 1: Πλατφόρμα Παρακολούθησης Αγορών και Τεχνολογιών
Η πλατφόρμα επιτρέπει την παρακολούθηση συγκεκριμένων αγορών και τεχνολογιών. Η εφαρμογή
δίνει τη δυνατότητα σε πανεπιστήμια, οργανισμούς, επαγγελματικά επιμελητήρια, συστάδες
επιχειρήσεων, κλπ. να ενημερώνονται για αγορές και τεχνολογίες στους κλάδους που
δραστηριοποιούνται. Η ενημέρωση βασίζεται στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τιμές προϊόντων,
τεχνολογίες, νέα προϊόντα, προμηθευτές, ανταγωνιστές, κλπ. Η συλλογή αυτή γίνεται από ένα
κατανεμημένο δίκτυο συγγραφέων που συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τα επιμέρους
ενδιαφέροντα τους.
Βασικά Χαρακτηριστικά
Η Πλατφόρμα Παρακολούθησης Αγορών και Τεχνολογιών προσφέρει:


Παρακολούθηση αγορών και τεχνολογιών με καθημερινή ενημέρωση από την ομάδα
διαχείρισης της πλατφόρμας. Καταγράφονται οι τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου σε θέματα
σχετικά με επιδόσεις του κλάδου, νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και οργάνωση,
αναδυόμενες αγορές, και ανταγωνισμός. Οι επισκέπτες έχουν δυνατότητα αξιολόγησης των
εγγραφών.



Ενημέρωση μέσω ενημερωτικών δελτίων (newsletters) που αποστέλλονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα, μέσω email, σε όσους έχουν εγγραφεί ως αποδέκτες και περιλαμβάνει τις
σημαντικότερες ειδήσεις και πληροφορίες, σύμφωνα με την επισκεψιμότητα και την
αξιολόγηση τους από τους χρήστες της πλατφόρμας.



Ενημέρωση για την προσφορά και ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, και προσφορά εργασίας
από τις επιχειρήσεις του κλάδου και τα μέλη της πλατφόρμας.



Προβολή προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων που είναι μέλη της πλατφόρμας.



Ανάλυση της καταχωρημένης πληροφορίας και παραγωγή αναφορών σχετικά με
διαφαινόμενες τάσεις στον κλάδο.

Η πλατφόρμα βασίζεται στη συλλογική ευφυΐα της κοινότητας τόσο για την συλλογή όσο και για την
αξιολόγηση της πληροφορίας.
Η πλατφόρμα βασίζεται στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου WordPress.
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Ερευνητική Μονάδα URENIO - URENIO Watch on Intelligent Cities, Smart Cities & Innovation
Ecosystems: http://www.urenio.org/



Πύλη Στρατηγικής Ευφυΐας ΤΠΕ: http://www.urenio.org/bi/



MedLab Green Buildings Living Lab: http://www.intelspace.eu/greenmed/livinglab/
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Ενδεικτικές Οθόνες

Εικόνα 5-1 – Living Lab για πράσινα κτίρια

Εικόνα 5-2 – Πύλη Στρατηγικής Ευφυΐας ΤΠΕ

Εικόνα 5-3 – - URENIO Watch
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Εφαρμογή 2: Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο
Η εφαρμογή δημιουργεί μια ψηφιακή αναπαράσταση της αγοράς της πόλης. Αυτή η ψηφιακή αγορά
τροφοδοτείται από τους ίδιους τους επαγγελματίες και καταστηματάρχες της περιοχής. Απαιτεί
επίσης την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους τοπικές προσφορές
για προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και τη δυνατότητα να αξιολογούν και να σχολιάζουν τα διαθέσιμα
προϊόντα και υπηρεσίες.
Βασικά Χαρακτηριστικά
Το ψηφιακό εμπορικό κέντρο αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα:


Επαγγελματικός Οδηγός (Κατάλογος): Ο κατάλογος παρουσιάζει τις τοπικές επιχειρήσεις και
τους επαγγελματίες στο χάρτη της πόλης. Οι εγγραφές του καταλόγου κατηγοριοποιούνται
με τη βοήθεια κατηγοριών και υποκατηγοριών. Υπάρχει επίσης χωρική κατηγοριοποίηση με
βάση την πόλη. Για κάθε εγγραφή εμφανίζονται κάποιες βασικές πληροφορίες, όπως τίτλος,
αντικείμενο, διεύθυνση και τηλέφωνο, είτε στη λίστα είτε όταν κάποιος διαλέξει ένα σημείο
στο χάρτη. Κάθε εγγραφή του καταλόγου παρουσιάζεται σε ξεχωριστή σελίδα. Στη σελίδα
αυτή εμφανίζονται τυχόν επιπλέον πληροφορίες που θα εισάγει στην εφαρμογή ο ίδιος ο
επαγγελματίας, η ακριβής θέση στο χάρτη της περιοχής και ένας κωδικός QR που αντιστοιχεί
στη μοναδική διεύθυνση της εγγραφής. Ο επαγγελματίας μπορεί να χρησιμοποιήσει τον
κωδικό αυτό για να προβάλει τη δραστηριότητά του.



Εικονική Αγορά: Στην εικονική αγορά οι καταστηματάρχες της περιοχής μπορούν να
δημιουργήσουν το κατάστημά τους και να παρουσιάσουν επιλεγμένα προϊόντα. Τα
καταστήματα κατηγοριοποιούνται με τρόπο παρόμοιο με αυτό του καταλόγου που
παρουσιάστηκε παραπάνω.



Προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών: Οι συμμετέχοντες καταστηματάρχες και
επαγγελματίες προσφέρουν εκπτώσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με τη μορφή
εκπτωτικών κουπονιών. Οι καταναλωτές μπορούν να τυπώσουν τα κουπόνια ή να τα
αποθηκεύσουν στο κινητό τους. Οι προσφορές κατηγοριοποιούνται και αυτές ανά κατηγορία,
υποκατηγορία και πόλη.



Αξιολογήσεις χρηστών: Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες
υπηρεσίες και τα προϊόντα των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που συμμετέχουν στο
ψηφιακό εμπορικό κέντρο. Οι χρήστες μπορούν να βαθμολογήσουν σε μια κλίμακα από το 1
ως το 5 αλλά και να καταχωρήσουν σχόλια. Οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες μπορούν με τη
σειρά τους να απαντήσουν στα σχόλια των χρηστών. Τα σχόλια εμφανίζονται στη σελίδα του
αντίστοιχου καταστήματος ή επαγγελματία.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Ο κώδικας της εφαρμογής: https://github.com/icos-urenio/virtual-city-market



Δήμος Θέρμης - Ψηφιακό εμπορικό κέντρο: http://smartcity.thermi.gov.gr/market/
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Ενδεικτικές Οθόνες

Εικόνα 5-4 – Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο Δήμου Θέρμης

Περισσότερες ενδεικτικές οθόνες υπάρχουν στην περιγραφή της εφαρμογής στο κεφάλαιο 4.
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Εφαρμογή 3: Selfstarter Crowdfunding Platform
Η πλατφόρμα επιτρέπει τη δημιουργία ενός ιστοτόπου για τη συνεργατική χρηματοδότηση
(crowdfunding).
Βασικά Χαρακτηριστικά
Η πλατφόρμα Selfstarter δημιουργήθηκε ως προσπάθεια αντιγραφής της πολύ πετυχημένης
πλατφόρμας crowdfunding Kickstarter3. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της είναι:


Για τις πληρωμές υποστηρίζεται η πλατφόρμα Amazon Payments. Οι προγραμματιστές
μπορούν όμως να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, τους οποίους πρέπει
να ενσωματώσουν στην εφαρμογή.



Η χρέωση των υποστηρικτών μπορεί να γίνει είτε αρχικά είτε με την ολοκλήρωση του
χρηματοδοτούμενου προϊόντος.



Υποστηρίζονται διαφορετικά επίπεδα χρηματοδότησης, τα οποία αντιστοιχούν σε
διαφορετικές παροχές προς τους υποστηρικτές. Τα επίπεδα αυτά καθορίζονται στις
ρυθμίσεις.



Διατίθεται μια λειτουργία υπενθύμισης, η οποία επιτρέπει την εγγραφή υποστηρικτών και
την αυτόματη ειδοποίησή τους όταν πλησιάζει το τέλος της καμπάνιας υποστήριξης.



Οι δυνατότητες διαχείρισης είναι περιορισμένες, καθώς η πλατφόρμα παρέχει μια βασική
λειτουργικότητα ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για πιο ολοκληρωμένες λύσεις
crowdfunding, οι οποίες θα ενσωματώνουν συστήματα ταυτοποίησης χρηστών, διαχείρισης,
αποστολής e-mail, ανάλυσης δεδομένων, κλπ.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

3



Ο κώδικας της εφαρμογής: https://github.com/lockitron/selfstarter



Η επίσημη σελίδα της εφαρμογής: http://selfstarter.us/

Kickstarter: http://www.kickstarter.com/ (Πρόσβαση στις 2/5/2013)
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Ενδεικτικές Οθόνες

Εικόνα 5-5 – Παράδειγμα χρήσης της πλατφόρμας Selfstarter

Εικόνα 5-6 – Το πρώτο προϊόν που χρηματοδοτήθηκε με χρήση της πλατφόρμας Selfstarter
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Εφαρμογή 4: Adopt a Hydrant
Η εφαρμογή Adopt a Ηydrant επιτρέπει στους πολίτες να αναλάβουν από κοινού τη συντήρηση των
αστικών υποδομών. Οι υποδομές της πόλης (πυροσβεστικοί κρουνοί, σειρήνες πολιτικής προστασίας,
πεζοδρόμια, κλπ. παρουσιάζονται πάνω στο χάρτη της πόλης και μπορούν να «υιοθετηθούν» από
τους πολίτες, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη φροντίδα και αποκατάστασή τους, ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων όπου η κρατική μηχανή αδυνατεί να ανταποκριθεί λόγου
μεγάλου φόρτου εργασίας. Επιπλέον, η αποτύπωση των υποδομών αυτών στο χάρτη βοηθάει στον
εύκολο εντοπισμό τους από τους πολίτες όταν παραστεί ανάγκη.
Βασικά Χαρακτηριστικά
Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής Adopt a Ηydrant είναι:


Προσφέρει ένα απλό interface στους κατοίκους για να αναλάβουν τη φροντίδα υποδομών της
πόλης



Χρησιμοποιεί τους χάρτες της Google ως χαρτογραφικό υπόβαθρο



Για να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή σε μια πόλη πρέπει να είναι γνωστές οι συντεταγμένες
των υποδομών

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Ο κώδικας της εφαρμογής: https://github.com/codeforamerica/adopt-a-hydrant



Βοστώνη – Adopt a Ηydrant: http://boston.adoptahydrant.org/

Ενδεικτικές Οθόνες

Εικόνα 5-7 –Adopt a Hydrant στη Βοστώνη

Περισσότερες ενδεικτικές οθόνες υπάρχουν στην περιγραφή της εφαρμογής στο κεφάλαιο 2 (2.4.4.
Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα).
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Εφαρμογή 5: OpenTripPlanner
Η εφαρμογή OpenTripPlanner (http://opentripplanner.com) είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για
την υποστήριξη των μετακινήσεων στην πόλη, η οποία συνδυάζει πληροφορίες σχετικά με τις
διαδρομές πεζών, ποδηλάτων και μέσων μαζικής μεταφοράς και τις παρέχει στους χρήστες μέσω του
web. Οι χρήστες επιλέγουν στο χάρτη τα σημεία αναχώρησης και άφιξης και η εφαρμογή τους
προτείνει εναλλακτικές διαδρομές χρησιμοποιώντας πεζοπορία, ποδήλατο (αν υπάρχουν
ποδηλατόδρομοι ή κοινόχρηστα ποδήλατα) και μέσα μαζικής μεταφοράς.
Βασικά Χαρακτηριστικά
Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:


Επιτρέπει το σχεδιασμό πολυτροπικών διαδρομών στην πόλη υποστηρίζοντας αυτοκίνητο,
μέσα μαζικής μεταφοράς, περπάτημα, αναπηρική καρέκλα, ποδήλατο και περιφερειακή
διέλευση.



Στο σχεδιασμό διαδρομών με ποδήλατο λαμβάνει υπόψη το χρόνο του ταξιδιού, τον τύπο και
την ασφάλεια της οδού, και υψομετρικά δεδομένα, παρέχοντας ταυτόχρονα μια διεπαφή για
την προσαρμογή της στάθμισης των τριών αυτών παραγόντων.



Εμφανίζει γραφικά τα υψομετρικά προφίλ για διαδρομές με ποδήλατο



Εισάγει δεδομένα από πολλές πηγές όπως: αρχεία σχημάτων (shapefiles), OpenStreetMap,
σύνολα δεδομένων υψομετρικών διαφορών και δεδομένα που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο
General Transit Feed Specification (GTFS).



Ο υπολογισμός της διαδρομής γίνεται σε περίπου 100ms σε μία μεσαίου μεγέθους πόλη.



Παρέχει μια διεπαφή RESTful API (XML και JSON), την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν
άλλες εφαρμογές για ανταλλαγή δεδομένων.



Υποστηρίζει το πρωτόκολλο GTFS-Realtime για αλλαγές των δρομολογίων και ειδοποιήσεις.



Υποστηρίζει την ενοικίαση ποδηλάτων



Υλοποιεί τον αλγόριθμο RAPTOR για τον υπολογισμό των διαδρομών



Κατά το σχεδιασμό της διαδρομής μπορεί να ληφθεί υπόψη η θέση των οχημάτων σε
πραγματικό χρόνο.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Ο κώδικας της εφαρμογής: https://github.com/openplans/OpenTripPlanner



Η επίσημη σελίδα της εφαρμογής: http://opentripplanner.com/



Παραδείγματα πόλεων που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα OpenTripPlanner:
http://opentripplanner.com/demos
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Ενδεικτικές Οθόνες

Εικόνα 5-8 – OpenTripPlanner στο Portland

Περισσότερες ενδεικτικές οθόνες υπάρχουν στην περιγραφή της εφαρμογής στο κεφάλαιο 2 (2.4.4.
Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα).
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Εφαρμογή 6: Παρουσίαση χώρων στάθμευσης
Η εφαρμογή παρουσιάζει στο χάρτη πόλης τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης. Επίσης εμφανίζει
σε πραγματικό χρόνο τις ελεύθερες θέσεις των πάρκινγκ στα οποία έχει εγκατασταθεί σύστημα
μέτρησης ελεύθερων χώρων στάθμευσης.
Βασικά Χαρακτηριστικά
Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:


Οι χώροι στάθμευσης εμφανίζονται ως λίστα αλλά και πάνω στο διαδραστικό χάρτη. Με κλικ
πάνω σε ένα χώρο στάθμευσης ο χάρτης εστιάζει πάνω του και εμφανίζει επιπλέον
πληροφορίες.



Η εφαρμογή μπορεί να τροφοδοτεί με τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης,

πινακίδες

μεταβλητών μηνυμάτων που βρίσκονται εγκατεστημένες στην πόλη.


Τα εικονίδια των χώρων στάθμευσης χρωματίζονται ανάλογα με τον αριθμό των ελεύθερων
θέσεών τους.



Η εφαρμογή μπορεί να εντοπίζει και εστιάζει στον χώρο στάθμευσης που βρίσκεται
κοντινότερα στον χρήστη. Η λειτουργία βασίζεται στη δυνατότητα εντοπισμού θέσης χρήστη
που παρέχουν οι σύγχρονες φορητές συσκευές (π.χ. κινητά τηλέφωνα) αλλά και οι browsers.



Η εφαρμογή συνδέεται με τους χάρτες της Google για παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη
διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης από τη θέση του μέχρι τον συγκεκριμένο
χώρο στάθμευσης.



Η διαχείριση των χώρων στάθμευση γίνεται μέσω ενός ειδικού περιβάλλοντος που επιτρέπει
την προσθαφαίρεση χώρων, καθώς και την επεξεργασία τους.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Ο κώδικας της εφαρμογής: https://github.com/icos-urenio/Parking-Spaces



Δήμος Θέρμης - Παρουσίαση Θέσεων Στάθμευσης: https://smartcity.thermi.gov.gr/parking

Ενδεικτικές Οθόνες

Εικόνα 5-9 – Η εφαρμογή εύρεσης χώρων στάθμευσης στο Δήμο Θέρμης

Περισσότερες ενδεικτικές οθόνες υπάρχουν στην περιγραφή της εφαρμογής στο κεφάλαιο 4.
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Εφαρμογή 7: Εικονική περιήγηση
Η εφαρμογή προσφέρει εικονική περιήγηση σε μια πόλη μέσα από την παρουσίαση των
εγκαταστάσεων αναψυχής και των σημείων ενδιαφέροντος. Η παρουσίαση γίνεται με τη χρήση
πανοραμάτων 360ο, φωτογραφιών και κειμένων. Η εφαρμογή διευκολύνει τη δημιουργία
συνεργατικών περιηγήσεων καθώς οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν υλικό.
Βασικά Χαρακτηριστικά
Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:


Τα σημεία ενδιαφέροντος παρουσιάζονται πάνω στο χάρτη της πόλης.



Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σημεία ενδιαφέροντος, να σχολιάσουν τα
καταχωρημένα και να ψηφίσουν αυτά που θεωρούν πιο αξιόλογα.



Τα σημεία ενδιαφέροντος κατηγοριοποιούνται σε διάφορες κατηγορίες (π.χ.: πολιτισμός,
αναψυχή, ιστορία, κλπ.). Κάθε κατηγορία έχει το δικό της εικονίδιο στο χάρτη.



Η εφαρμογή εμφανίζει για κάθε σημείο ενδιαφέροντος έναν κωδικό QR, ο οποίος μπορεί να
τυπωθεί και να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του φυσικού σημείου με την ψηφιακή
εφαρμογή.



Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τους χάρτες της Google ως χαρτογραφικό υπόβαθρο



Η διαχείριση των καταχωρήσεων γίνεται μέσω ενός ειδικού περιβάλλον που βασίζεται στο
σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla. Οι διαχειριστές έχουν μια εποπτική εικόνα των
καταχωρήσεων, μπορούν να προσθέσουν ή να επεξεργαστούν ένα σημείο ενδιαφέροντος,
καθώς επίσης να διαχειριστούν τους εγγεγραμμένους χρήστες.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Ο κώδικας της εφαρμογής: https://github.com/icos-urenio/VirtualCityTour



Εικονική περιήγηση στο Δήμο Θέρμης: http://goo.gl/wbRXy

Ενδεικτικές Οθόνες

Εικόνα 5-10 – Εικονική περιήγηση στο Δήμο Θέρμης
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Εφαρμογή 8: Μέτρηση Ποιότητας Αέρα
Η εφαρμογή υποστηρίζει την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών σε μια πόλη, μέσω
της καταγραφής και στη συνέχεια της παρουσίασης στο Web των τιμών επιλεγμένων αέριων ρύπων.
Η εφαρμογή λαμβάνει δεδομένα από τους σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στη
συνέχεια τα παρουσιάζει στο χάρτη της περιοχής οπτικοποιημένα. Ενδεικτικοί ρύποι που
καταγράφονται είναι: CO, CO2, NO2, NH3, SH2, C2H6O, C7H8. Εκτός από τους ρύπους καταγράφονται
θερμοκρασία και υγρασία.
Βασικά Χαρακτηριστικά
Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:


Στην ιστοσελίδα της εφαρμογής παρουσιάζονται για κάθε σταθμό οι μέσες ημερήσιες τιμές
κάθε μετρούμενου μεγέθους, καθώς και η εξέλιξη των μεγεθών στο χρόνο.



Υπάρχει χρωματική ένδειξη για το αν οι τιμές είναι ενός ή εκτός των επιτρεπόμενων ορίων.



Τα δεδομένα των μετρήσεων διατίθενται ως ανοιχτά δεδομένα σε μορφή CSV.



Η εφαρμογή διαθέτει ειδικό περιβάλλον διαχείρισης των σταθμών μέτρησης στο οποίο έχουν
πρόσβαση οι διαχειριστές της εφαρμογής.



Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τους χάρτες της Google ως χαρτογραφικό υπόβαθρο

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Ο κώδικας της εφαρμογής: https://github.com/icos-urenio/SenseTheCity



Δήμος Θέρμης - Παρακολούθηση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης: http://goo.gl/m1D5O

Ενδεικτικές Οθόνες

Εικόνα 5-11 – Μέτρηση Ποιότητας Αέρα Στο Δήμο Θέρμης
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Εφαρμογή 9: OpenBlock
Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να μάθουν τι συμβαίνει στην περιοχή τους παρουσιάζοντας
πληροφορίες τοπικού ενδιαφέροντος. Η εφαρμογή συλλέγει δεδομένα από διάφορες πηγές. Οι
χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν τα δεδομένα αυτά με διάφορους τρόπους: με την γεωγραφική
περιοχή (μικρή ή μεγάλη), με το είδος των ειδήσεων, με διάφορες κατηγορίες που σχετίζονται με τους
τύπους των ειδήσεων που συλλέγονται, με αναζήτηση κειμένου, και τέλος, με οποιονδήποτε
συνδυασμό των παραπάνω.
Βασικά Χαρακτηριστικά
Η εφαρμογή OpenBlock αποθηκεύει δύο ειδών πληροφορίες:


Τοπικά νέα. Τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή; Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται
αυτόματα ή σχεδόν αυτόματα από ένα μεγάλο αριθμό πηγών στο διαδίκτυο (π.χ. τοπικά νέα,
αναφορές εγκλημάτων, επιθεωρήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κλπ.).



Τοπικά γεωγραφικά δεδομένα. Ποια μέρη μας ενδιαφέρουν; Όρια γειτονιών, ταχυδρομικοί
κώδικες, σχολικές περιφέρειες, θέσεις δημοσίων κτιρίων, αστυνομικών τμημάτων, κλπ.

Άλλα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:


Μετατρέπει τα αστικά δεδομένα σε νέα, συνδέοντας πηγές όπως: αναφορές εγκλημάτων,
αιτήματα πολιτών, οικοδομικές άδειες, κλπ.



Συγκεντρώνει τοπικά νέα και δεδομένα από διάφορες πηγές και τα παρουσιάζει πάνω σε
τοπικούς χάρτες.



Παρέχεται πληροφόρηση ακόμα και σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου (block).



Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν με βάση την τοποθεσία (γειτονιά, ΤΚ, οικοδομικό
τετράγωνο, κλπ.) ή με τον τύπο περιεχομένου (τοπικές ειδήσεις, αναφορές εγκλημάτων,
επιθεωρήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κλπ.).



Οι χρήστες μπορούν να καθορίσουν τα όρια των περιοχών που τους ενδιαφέρουν και να
λαμβάνουν γι’ αυτές πληροφόρηση και ειδοποιήσεις με e-mail.



Ενσωματώνεται σε υπάρχουσες ιστοσελίδες παρέχοντας τοπικό περιεχόμενο με γεωγραφική
επισήμανση (geotagged).



Επιτρέπει τη γρήγορη γεωγραφική επισήμανση όλων των καταχωρημένων άρθρων, ώστε να
είναι δυνατή η αναζήτηση με βάση την τοποθεσία.



Παρέχει μια διεπαφή API (Application Programming Interface) και τροφοδοσία RSS με
γεωγραφική επισήμανση για το σύνολο της καταχωρημένης πληροφορίας.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Ο κώδικας της εφαρμογής: https://github.com/openplans/openblock



Η επίσημη σελίδα της εφαρμογής: http://openblockproject.org/

Κεφάλαιο 5 – Γενικά συμπεράσματα
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Εικόνα 5-12 – OpenBlock – Demo στη Βοστώνη

Εικόνα 5-13 – OpenBlock στο Kansas University
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Εφαρμογή 10: Βελτιώνω την Πόλη μου
Η εφαρμογή επιτρέπει στους κατοίκους μιας πόλης να αναφέρουν μέσω του διαδικτύου τοπικά
προβλήματα όπως πεταμένα σκουπίδια, καμένες λάμπες ηλεκτροφωτισμού, σπασμένα πλακάκια στα
πεζοδρόμια, παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, παράνομα παρκαρισμένα οχήματα κλπ. Οι χρήστες
μπορούν επίσης να κάνουν προτάσεις για τη βελτίωση των υποδομών της γειτονιάς τους. Η εφαρμογή
είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου και οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν τα προβλήματα
χρησιμοποιώντας είτε υπολογιστή είτε το κινητό τους.
Βασικά Χαρακτηριστικά
Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:


Ακριβής προσδιορισμός θέσης: Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ακριβούς προσδιορισμού
της θέσης του προβλήματος πάνω στο χάρτη, ενώ μπορούν να επισυνάψουν και σχετικές
φωτογραφίες.



Παρουσίαση στο χάρτη της περιοχής: Οι καταχωρήσεις των πολιτών παρουσιάζονται σε
χάρτη της περιοχής. Κάθε κατηγορία αιτήματος αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό εικονίδιο.
Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες πληροφορίες για κάθε αίτημα.



Αναλυτική παρουσίαση καταχώρησης: Κάθε καταχώρηση παρουσιάζεται αναλυτικά, σε
ξεχωριστή σελίδα, όπου εμφανίζονται: η κατηγορία, η διεύθυνση, το όνομα του πολίτη που
την έκανε, η ημερομηνία, η φωτογραφία, η περιγραφή, τα σχόλια των χρηστών, η θέση στο
χάρτη και ο αριθμός των θετικών ψήφων που έλαβε. Στη σελίδα αυτή οι χρήστες μπορούν
επίσης να σχολιάσουν, να δώσουν θετική ψήφο και να εκτυπώσουν την καταχώρηση.



Παρακολούθηση της κατάστασης: Οι πολίτες ενημερώνονται για την κατάσταση των
αιτημάτων τους με email. Αρχικά κάθε καταχώρηση βρίσκεται στην κατάσταση
«Υποβλήθηκε». Μόλις ο Δήμος λάβει γνώση και το αίτημα προωθηθεί στην αρμόδια
υπηρεσία η κατάσταση αλλάζει σε «Σε εξέλιξη». Τέλος, μόλις το πρόβλημα αντιμετωπιστεί η
κατάσταση γίνεται «Διεκπεραιώθηκε». Σε κάθε αλλαγή κατάστασης ένα ενημερωτικό email
αποστέλλεται αυτόματα στον πολίτη που έκανε την καταχώρηση.



Φιλτράρισμα των καταχωρήσεων: Οι χρήστες μπορούν να δουν μόνο τις καταχωρήσεις
συγκεκριμένων κατηγοριών ή αυτές που βρίσκονται σε συγκεκριμένη κατάσταση. Επίσης,
μπορούν να ταξινομήσουν τις καταχωρήσεις ανά ημερομηνία καταχώρησης, αριθμό ψήφων
και κατάσταση.



Δυνατότητα σχολιασμού: Οι χρήστες μπορούν να καταθέτουν τα σχόλιά τους σχετικά με τις
υπάρχουσες καταχωρήσεις. Ο σχολιασμός επιτρέπεται μέχρι και δέκα μέρες μετά τη
διεκπεραίωση ενός αιτήματος.



Υποστήριξη ψηφοφοριών: Οι πολίτες μπορούν να παρέχουν θετική ψήφο στις καταχωρήσεις
που θεωρούν σημαντικές. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται καλύτερα η βούληση των
κατοίκων της πόλης.



Ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης: Η διαχείριση των καταχωρήσεων γίνεται μέσω ενός
ειδικού περιβάλλον που βασίζεται στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla. Για την
πιο αποτελεσματική λειτουργία της εφαρμογής η διαχείριση είναι αποκεντρωμένη στις
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διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι διαχειρίζονται τις καταχωρήσεις
μέσω μιας ειδικής φόρμας στην οποία παρουσιάζονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες.


Εφαρμογή για έξυπνα κινητά Android: Έχει αναπτυχθεί ειδική εφαρμογή για κινητά
τηλέφωνα με λειτουργικό Android. Η εφαρμογή αυτή έχει τη λειτουργικότητα της web
εφαρμογής. Επιπλέον, χρησιμοποιεί τις δυνατότητες των έξυπνων συσκευών όπως για
παράδειγμα το GPS για την αυτόματη εξαγωγή της γεωγραφικής θέσης και την κάμερα για
την αποστολή φωτογραφιών.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Ο κώδικας της εφαρμογής: https://github.com/icos-urenio/Improve-My-City



Δήμος Θέρμης - Βελτιώνω την πόλη μου: http://smartcity.thermi.gov.gr/improve/

Ενδεικτικές Οθόνες

Εικόνα 5-14 – Βελτιώνω την Πόλη μου στο Δήμο Θέρμης

Περισσότερες ενδεικτικές οθόνες υπάρχουν στην περιγραφή της εφαρμογής στο κεφάλαιο 4.
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Εφαρμογή 11: We The People Petitions
Η εφαρμογή επιτρέπει τη συγκέντρωση υπογραφών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Οι πολίτες
καταχωρούν θέματα που τους ενδιαφέρουν και στη συνέχεια προωθούν τις απόψεις τους και
συλλέγουν ψηφιακές υπογραφές. Εάν ένα θέμα συγκεντρώσει έναν ελάχιστο αριθμό υπογραφών σε
ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, οι Αρχές πρέπει να το επανεξετάσουν και να δημοσιεύσουν μια
επίσημη απάντηση.
Βασικά Χαρακτηριστικά
Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από το Λευκό Οίκο και στη συνέχεια διατέθηκε ως λογισμικό ανοιχτού
κώδικα. Τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι:


Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό, να συνδεθούν και να δημιουργήσουν
ένα ψήφισμα / έκκληση για το οποίο θέλουν να συλλέξουν υπογραφές.



Οι δημιουργοί των εκκλήσεων μπορούν να προωθήσουν το URL του ψηφίσματός τους για τη
συλλογή υπογραφών.



Όταν μία έκκληση συγκεντρώσει πάνω από ένα συγκεκριμένο αριθμό υπογραφών γίνεται
«δημόσια» και αναφέρεται ως μια ανοικτή έκκληση στη σελίδα παρουσίασης των «ανοικτών
εκκλήσεων".



Οι επισκέπτες μπορούν να υπογράψουν μία έκκληση. Οι εκκλήσεις που συγκεντρώνουν πάνω
από ένα αριθμό υπογραφών (στην περίπτωση του Λευκού Οίκου ο αριθμός αυτός είναι
25.000 μέσα σε ένα μήνα) λαμβάνουν μια επίσημη απάντηση



Η εφαρμογή βασίζεται στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Drupal

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Ο κώδικας της εφαρμογής: https://github.com/WhiteHouse/petitions



Η επίσημη σελίδα της εφαρμογής στο Λευκό Οίκο: https://petitions.whitehouse.gov/

Ενδεικτικές Οθόνες

Εικόνα 5-15 – Η εφαρμογή «We The People Petitions» στο Λευκό Οίκο
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Εικόνα 5-17 – Παρουσίαση μεμονωμένης έκκλησης και διαδικασία συλλογής υπογραφών
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Εφαρμογή 12: ChangeByUs
Η εφαρμογή Change by Us είναι μια πλατφόρμα συλλογής ιδεών, η οποία επιτρέπει τους πολίτες να
συμβάλουν στο μετασχηματισμό των πόλεων, αρχικά καταχωρώντας τις προτάσεις τους και στη
συνέχεια συμμετέχοντας σε συνεργασία με άλλους πολίτες στην υλοποίηση των έργων.
Βασικά Χαρακτηριστικά
Η πλατφόρμα παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον στο οποίο παρουσιάζονται οι προτάσεις των
πολιτών, δημιουργούνται ομάδες εργασίας για να δουλέψουν πάνω στην πραγματοποίηση των
προτάσεων, καταχωρούνται πόροι, και γενικώς υποστηρίζεται η διαδικασία μετασχηματισμού της
πόλης μέσω της συμμετοχής των πολιτών.
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Ο κώδικας της εφαρμογής: https://github.com/codeforamerica/Change-By-Us



Η επίσημη σελίδα της εφαρμογής: http://changeby.us/

Ενδεικτικές Οθόνες

Εικόνα 5-18 - Change by Us στη Νέα Υόρκη

Περισσότερες ενδεικτικές οθόνες υπάρχουν στην περιγραφή της εφαρμογής στο κεφάλαιο 2 (2.4.4.
Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα).
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5.4. Μελλοντικές Ερευνητικές Κατευθύνσεις
Στα πλαίσια επέκτασης της παρούσας διδακτορικής διατριβής, η μελλοντική ερευνητική προσπάθεια
θα επικεντρωθεί σε μια τεχνολογία που συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το κίνημα για το ανοιχτό
λογισμικό, επιτρέποντας την κλιμάκωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ευφυούς πόλης όχι μόνο στο
σύνολο των κατοίκων μιας πόλης αλλά και σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό πόλεων παγκοσμίως. Η
τεχνολογία αυτή είναι το “Cloud Computing”.
Το cloud computing, μια από τις γενικές υποστηρικτικές τεχνολογίες Web που παρουσιάστηκαν στο
2ο κεφάλαιο, αποτελεί ένα ιδανικό μοντέλο παροχής λύσεων Ευφυών Πόλεων καθώς επιτρέπει τη
βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών μέσω της αυτόματης, ομαλής προσαρμογής των πόρων
(εύρος ζώνης, υποδομές, δεδομένα, κ.λπ.) στις ανάγκες της ζήτησης, και ως εκ τούτου, επιτρέπει
επίσης, τη βελτιστοποίηση των σχετικών δαπανών. Το cloud computing δίνει μια νέα ώθηση στον
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες οποιαδήποτε
στιγμή,

οπουδήποτε

και

από

οποιαδήποτε

συσκευή,

επιτρέποντας

τη

βελτίωση

της

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών. Βοηθά επίσης στην αύξηση της αξιοπιστίας της πρόσβασης
σε ενημερώσεις υπηρεσιών και νέα δεδομένα, ανοίγοντας ταυτόχρονα νέους ορίζοντες για την
ασφάλεια. Τέλος, επιτρέπει την ευκολότερη και πιο ευέλικτη συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών,
πολιτών και επιχειρήσεων στις παγκόσμιες οικονομίες και κοινωνίες.
Το cloud computing αποτελεί επίσης μια από τις βασικές ερευνητικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία έχει εκπονήσει ειδική στρατηγική 4 στα πλαίσια της Ψηφιακής Ατζέντας για την
Ευρώπη με ορίζοντα το έτος 20205.
Η μελλοντική έρευνα λοιπόν θα ως στόχο την υποστήριξη της επιτάχυνσης της αποδοχής του cloud
computing από τις τοπικές αρχές των Ευρωπαϊκών Πόλεων και τη διευκόλυνση της υιοθέτησης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο cloud-based υπηρεσιών που προκύπτουν από καινοτόμα ερευνητικά προϊόντα.
Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους:
1. Με την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας σχετικά με το πώς θα επιταχυνθεί η υιοθέτηση του cloud
computing από τις τοπικές αρχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η μεθοδολογία αυτή θα έχει
στον πυρήνα της τη συμμετοχική διαδικασία που περιλαμβάνεται στον οδικό χάρτη
δημιουργίας Ευφυών Πόλεων.
2. Με την προσαρμογή υφιστάμενων εφαρμογών ευφυών πόλεων ανοιχτού κώδικα ώστε αυτές
να προσφέρονται ως υπηρεσία στο cloud. Η προσαρμογή θα βασίζεται σε μια πρότυπη
διαδικασία μετατροπής της αρχιτεκτονικής των εφαρμογών ώστε αυτές να μπορούν να
εγκατασταθούν στο cloud. Με τον τρόπο αυτό θα προκύψει ένα πακέτο εφαρμογών το οποίο
θα μπορεί να διατεθεί στις ενδιαφερόμενες πόλεις ως υπηρεσία είτε με τη μορφή λογισμικού
(SaaS) είτε με τη μορφή πλατφόρμας (PaaS).

4
5

European Cloud Computing Strategy: http://goo.gl/MYZgN (πρόσβαση στις 14/5/2013)
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Β. Μοντέλο δεδομένων εφαρμογών έξυπνης πόλης
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το εννοιολογικό μοντέλο της πλατφόρμας έξυπνης πόλης. Κάθε γραμμή
δείχνει τις ιδιότητες των δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από τις εφαρμογές της
πλατφόρμας. Οι ιδιότητες ομαδοποιούνται σε κλάσεις που σχετίζονται με τη λίστα των εφαρμογών.
Κάθε κλάση περιγράφεται σε φυσική γλώσσα. Για κάθε κλάση παρέχονται οι ιδιότητές της και οι τύποι
των δεδομένων τους. Ορισμένοι σύνθετοι τύποι δεδομένων που αναφέρονται σε κάποιες κλάσεις
επίσης περιγράφονται στον πίνακα. Η αρίθμηση των υπηρεσιών είναι:


Ψηφιακό εμπορικό κέντρο (SRV T1)



Εικονική Περιήγηση (SRV T2)



Εμφάνιση διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης (SRV T3)



Μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (SRV T4)



Αναφορά προβλημάτων / προτάσεις βελτίωσης (SRV T5)

Entity Class
hCard

Description
hCard is a simple,
open, distributed
format for
representing peopl

Services
All

hReview

hReview is a simple,
open, distributed
format, suitable for
embedding reviews (of
products, services,
businesses, events,
etc.)

SRV T1

Thing

The most generic type
of item

All

CreativeWork

The most generic kind
of creative work,
including books,
movies, photographs,
software programs,
etc.

SRV T1,
SRV T2

Attribute name
family-name
given-name
prefix
suffix
title
photo
tel
address
email
geo
summary
item type
item info
reviewer
rating
description
permalink
description
image
name
url
Properties from Thing
about
audio
author
comment
contentLocation
contributor
copyrightHolder
copyrightYear

Data type
Text
Text
Text
Text
Text
URL
Text
PostalAddress
Text
GeoCoordinates
Text
Product or
business
Text or URL
hCard
Integer [1.0-5.0]
Text
URL
Text
URL
Text
URL
Thing
AudioObject
Person or
Organization
UserComments
Place
Person or
Organization
Person or
Organization
Number

Παράρτημα

Entity Class

V

Description

Services

Attribute name
creator
dateCreated
dateModified
datePublished
discussionUrl
encodings
genre
headline
inLanguage
keywords
offers
provider

Article

An article, such as a
news article or piece of
investigative report.

SRV T1,
SRV T2

Map

A map

All

MediaObject

An image, video, or
audio object
embedded in a web
page

SRV T1,
SRV T2.
SRV T5

AudioObject

An audio file

SRV T1,
SRV T2

ImageObject

An image file

SRV T1,
SRV T2,
SRV T5

VideoObject

A video file

SRV T1,
SRV T2

Data type
Person or
Organization
Date
Date
Date
URL
MediaObject
Text
Text
Text
Text
Offer
Person or
Organization
Organization
URL
Review
URL
Number
VideoObject

publisher
publishingPrinciples
reviews
thumbnailUrl
version
video
Properties from Thing
Properties from CreativeWork
articleBody
Text
articleSection
Text
wordCount
Integer
Properties from Thing
Properties from CreativeWork
Properties from Thing
Properties from CreativeWork
bitrate
Text
contentSize
Text
contentURL
URL
duration
Duration
embedURL
URL
encodingFormat
Text
expires
Date
height
Number
playerType
Text
requiresSubscription
Boolean
uploadDate
Date
width
Number
Properties from Thing
Properties from CreativeWork
Properties from MediaObject
transcript
Text
Properties from Thing
Properties from CreativeWork
Properties from MediaObject
caption
Text
exifData
Text
thumbnail
ImageObject
Properties from Thing
Properties from CreativeWork
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Entity Class

Description

Services

Photograph

A photograph

Review

A review of an item for example, a
restaurant, movie, or
store

SRV T1,
SRV T2
SRV T1

Organisation

An organization such
as a school, NGO,
corporation, club, etc.

SRV T1,
SRV T2

LocalBusiness

A particular physical
business or branch of
an organization (i.e. a
restaurant, a particular
branch of a restaurant
chain, a branch of a
bank, a medical
practice, a club, a
bowling alley,etc.
Provider of
professional services

SRV T1

Store

A retail good store

SRV T1

Person

A person (alive, dead,
undead, or fictional)

SRV T1,
SRV T2

ProfessionalService

SRV T1

Attribute name
Data type
Properties from MediaObject
caption
Text
productionCompany
Organization
thumbnail
ImageObject
transcript
Text
videoFrameSize
Text
videoQuality
Text
Properties from Thing
Properties from CreativeWork
Properties from Thing
Properties from CreativeWork
itemReviewed
Thing
reviewBody
Text
reviewRating
Rating
Properties from Thing
address
PostalAddress
contactPoints
ContactPoint
email
Text
faxNumber
Text
Founders
Person
foundingDate
Date
location
Place or
PostalAddress
members
Person or
Organization
reviews
Review
telephone
Text
Properties from Thing
Properties from Place
Properties from Organization
branchOf
Organization
openingHours
Duration
paymentAccepted
Text
priceRange
Text
Properties from Thing
Properties from Place
Properties from Organization
Properties from LocalBusiness
Properties from Thing
Properties from Place
Properties from Organization
Properties from LocalBusiness
Properties from Thing
middleName
Text
address
PostalAddress
affiliation
Organization
birthDate
Date
contactPoints
ContactPoint
email
Text
familyName
Text
faxNumber
Text
gender
Text
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Description

Services

Attribute name
givenName
homeLocation
honorificPrefix
honorificSuffix
jobTitle
memberOf
nationality
telephone
workLocation

Place

CivicStructure

Entities that have a
somewhat fixed,
physical extension

SRV T2
SRV T3
SRV T5

A public structure,
such as a town hall or
concert hall
An historical landmark
or building
A tourist attraction

SRV T2

Product

A product is anything
that is made available
for sale—for example,
a pair of shoes, a
concert ticket, or a car.

SRV T1

ContactPoint

A contact point—for
example, a Customer
Complaints
department

SRV T1,
SRV T2

PostalAddress

The mailing address

SRV T1,
SRV T2

GeoCoordinates

The geographic
coordinates of a place
or event

All

LandmarksOrHistorica
lBuildings
TouristAttraction

Offer

SRV T2
SRV T2

SRV T1

worksFor
Properties from Thing
address
containedIn
faxNumber
geo
maps
photos

Data type
Text
Place or
ContactPoint
Text
Text
Text
Organization
Country
Text
Place or
ContactPoint
Organization
PostalAddress
Place
Text
GeoCoordinates
URL
Photograph or
ImageObject
Review
Text

reviews
telephone
Properties from Thing
Properties from Place
openingHours
Duration
Properties from Thing
Properties from Place
Properties from Thing
Properties from Place
Properties from Thing
brand
Organization
manufacturer
Organization
model
Text
offers
Offer
productID
Text
reviews
Review
Properties from Thing
contactType
Text
email
Text
faxNumber
Text
telephone
Text
Properties from Thing
Properties from ContactPoint
addressCountry
Country
addressLocality
Text
addressRegion
Text
postOfficeBoxNumber
Text
postalCode
Text
streetAddress
Text
Properties from Thing
elevation
Number or Text
latitude
Number or Text
longitude
Number or Text
Properties from Thing
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Entity Class

Description
An offer to sell an
item—for example, an
offer to sell a product,
the DVD of a movie, or
tickets to an event

Services

Rating

The rating of
something

SRV T1

The main attributes
necessary to fill out
the new issue form
(prerequisite:
registered and logged
users only)
Address attribute can
also be found by geolocating longitude and
latitude (reverse action
is also possible,
namely; for a given
address find the
longitude and latitude)

SRV T5

Add New Issue

Vote on issue

Comment on issue

Parking facility

*Attributes marked
with asterisk (*) are
auto completed
The main attributes to
allow citizens voting
for an issue to be fixed
(prerequisite:
registered and logged
users only)
The main attributes to
allow citizens
commenting for an
issue (prerequisite:
registered and logged
users only)
A parking area

Attribute name
availability
itemOffered
price
priceCurrency
priceValidUntil
Reviews
seller
Properties from Thing
bestRating
ratingValue
worstRating
Title
Category
Address
Photo(s)

Data type
ItemAvailability
Product
Number or Text
Text
Date
Review
Organization

Description
Longitude*
Latitude*
Status*
Votes*
Date*
UserID*

Number or Text
Text
Number or Text
Text
Integer
PostalAddress
Photograph or
ImageObject
Text
Number or Text
Number or Text
Text
Number
Date
Integer

SRV T5

IssueID
Votes
Date
UserID

Integer
Integer (counter)
Date
Integer

SRV T5

IssueID
Description
Date
UserID

Integer
Text
DateTime
Integer

SRV T3

Properties from Thing
Properties from Place
Properties from Civic Structure
Empty parking seats
Number
Description
String
Location of the parking GeoCoordinates
Price of the parking
Geo
GeoCoordinates
Date
Date
Pollution Indicator
Number
Pollution Indicator
Number
Pollution Indicator
Number

Parking space

The main attributes to
show the number of
free parking spaces

SRV T3

Driver
Measurement date
CO Indicator
NO Indicator
NO2 Indicator

A driver
The main attributes of
air pollution data

SRV T3
SRV T4

Παράρτημα

IX

Entity Class
Volatile compounds
indicator
Temperature
indicator
Humidity indicator
CO2 Indicator
CO maximum limit
NO maximum limit
NO2 maximum limit
Volatile compounds
maximum limit
Alert
Station on line status
Station location

Description

Administrator
Connection

Connection details of a
user with
administrative
privileges

All

User Feedback

User feedback

All

Set filter

The main attributes
necessary to filter the
points of interest to be
shown on map
The main attributes to
allow administrators to
create new point of
interest (POI) category

SRV T2

The main attributes to
allow administrators to
add new point of
interest (POI)

SRV T2

Add category
/subcategory

Add point of interest
(POI)

Services

SRV T2,
SRV T5

Attribute name
Pollution Indicator

Data type
Number

Pollution Indicator

Number

Pollution Indicator
Pollution Indicator
Pollution limit
Pollution limit
Pollution limit
Pollution limit

Number
Number
Number
Number
Number
Number

Excessive alert
Status
Address
geo
User login
User Location
IP address
Password
Name
Service name
Comment
Captcha

Text
Text
PostalAddress
GeoCoordinates
Text
GeoCoordinates
Text
Text
Text
Text
Text
Text

Search term

Text

Categories ID

Integer

Title
Parent Category ID
Icon
Visible
Title
Description
geo

Text
Integer
ImageObject
Boolean
Text
Text
GeoCoordinates
ImageObject or
Photograph
MediaObject
Integer

Set of photos
Set of panoramas
Category
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Γ. Εφαρμογή «Βελτιώνω την Πόλη μου»
Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται τμήματα κώδικα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της
διδακτορικής διατριβής.
Αρχείο: site/controllers/mobile.json.php
Λειτουργία: Υλοποιεί το API της εφαρμογής εξασφαλίζοντας την επικοινωνία με άλλες εφαρμογές με
τη μορφή RESTful services.
<?php
/**
* @version 2.5.x
* @package com_improvemycity
* @copyright Copyright (C) 2011 - 2013 URENIO Research Unit. All rights reserved.
* @license GNU Affero General Public License version 3 or later; see LICENSE.txt
* @author Panagiotis Tsarchopoulos for the URENIO Research Unit
*
* **** WARNING *****
* DURING JSON REQUESTS, USERNAME AND PASSWORD ALTHOUGH TRANSMITTED ENCRYPTED, MIGHT BE STOLEN BY SNIFFERS AND
USED AS IS.
* FOR MAXIMUM PROTECTION YOU ARE ADVISED TO --USE THIS CONTROLLER ON SSL--- (HTTPS) WEB-SERVERS ONLY.
* THIS CONTROLLER IS DISABLED BY DEFAULT. YOU CAN ENABLE IT ON COMPONENT'S SETTINGS UNDER THE 'ADVANCED' TAB
* YOU SHOULD ALWAYS SEND PASSWORD DECRYPTED LIKE THIS:
-- HOW TO ENCRYPT THE PASSWORD BEFORE CALLING THE MOBILE.JSON CONTROLLER
$key = 'secret key'; //the secret key as set on component's menu "API KEY" (Keys on client and server should MATCH )
Follow the instructions on: http://www.androidsnippets.com/encrypt-decrypt-between-android-and-php
Important: Key length must be 16 characters
-*/
// No direct access.
defined('_JEXEC') or die;
jimport('joomla.application.controller');
class ImprovemycityControllerMobile extends JController
{
private $enablejsoncontroller = 0;
private $key = null;
function __construct()
{
// Load the parameters.
$app = JFactory::getApplication();
$params = $app->getParams();
$this->enablejsoncontroller = $params->get('enablejsoncontroller');
if(!$this->enablejsoncontroller)
die('CONTROLLER MOBILE.JSON IS DISABLED');
parent::__construct();
//populate key from DB
$model = $this->getModel('keys');
$key = $model->getSecretKey();
$this->key = $key;
}
/* arguments:
* limit=0 : get ALL issues, limit=5 get recent 5 issues
* showComments=1: includes issue's discussion, showComments=0 (default) discussion is not included
* x0up: longitude < x0up
* x0down: longitude > x0down
* y0up: latitude < y0up
* y0down: latitude > y0down
* */
public function getIssues()
{
//get request
$showComments = JRequest::getInt('showComments');
$limit = JRequest::getInt('limit');
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//get boundaries
$x0up
= JRequest::getFloat('x0up');
$x0down = JRequest::getFloat('x0down');
$y0up
= JRequest::getFloat('y0up');
$y0down = JRequest::getFloat('y0down');
//get model and items
$items = array();
if( !empty($x0up) && !empty($x0down) && !empty($y0up) && !empty($y0down)){
$model = $this->getModel('issues');
$items
= $model->getItemsInBoundaries($x0up, $x0down, $y0up, $y0down, $limit);
}
else {
$model = $this->getModel('issues');
$items
= $model->getItems();
}
//clean up and prepare for json
foreach($items as $item){
unset($item->params);
if(!$showComments)
unset($item->discussion);
}
//$document = &JFactory::getDocument();
//$document->setMimeEncoding('text/xml');
echo json_encode($items);
return;
}
//testing zip
public function getIssuesZipped()
{
//get request
$showComments = JRequest::getInt('showComments');
$limit = JRequest::getInt('limit');
//get boundaries
$x0up
= JRequest::getFloat('x0up');
$x0down = JRequest::getFloat('x0down');
$y0up
= JRequest::getFloat('y0up');
$y0down = JRequest::getFloat('y0down');
//get model and items
$items = array();
if( !empty($x0up) && !empty($x0down) && !empty($y0up) && !empty($y0down)){
$model = $this->getModel('issues');
$items
= $model->getItemsInBoundaries($x0up, $x0down, $y0up, $y0down, $limit);
}
else {
$model = $this->getModel('issues');
$items
= $model->getItems();
}
//clean up and prepare for json
foreach($items as $item){
unset($item->params);
if(!$showComments)
unset($item->discussion);
}
//$document = &JFactory::getDocument();
//$document->setMimeEncoding('text/xml');
if(function_exists('ob_gzhandler')){
$document = &JFactory::getDocument();
//$document->setMimeEncoding('application/json', true);
//JResponse::setHeader('Content-Encoding','gzip');
JResponse::setheader("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1",true);
//ob_start('ob_gzhandler');
//echo json_encode($items);
//$var = ob_get_clean();//ob_end_flush();
//echo $var;
//echo gzcompress(json_encode($items), 9);
echo gzdeflate(json_encode($items), 1);
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return;
}
echo json_encode($items);
return;
}
/* arguments:
* issueId=X : get issue with ID = X
* showComments=1: includes issue's discussion, showComments=0 (default) discussion is not included
* */
public function getIssue()
{
//get request
$showComments = JRequest::getInt('showComments');
$issueId = JRequest::getInt('issueId');
//get model and items
$model = $this->getModel('issue');
$item = $model->getItem($issueId);
if($item == null){
echo json_encode('IssueId: ' .$issueId.' not found');
return;
}
//clean up and prepare for json
unset($item->params);
if(!$showComments)
unset($item->discussion);
echo json_encode($item);
return;
}
public function getCategories()
{
//get model and categories
$model = $this->getModel('issues');
$categories
= $model->getSimpleCategories();
echo json_encode($categories);
return;
}
public function getTimestamp()
{
//get model and timestamp
$model = $this->getModel('issues');
$timestamp = $model->getTimestamp();
echo json_encode($timestamp);
return;
}
public function getCategoryTimestamp()
{
//get model and timestamp
$model = $this->getModel('issues');
$timestamp = $model->getCategoryTimestamp();
echo json_encode($timestamp);
return;
}
/* BELOW FUNCTIONS NEED valid username and encrypted_password */
public function addIssue()
{
$username = JRequest::getVar('username');
$password = JRequest::getVar('password');
//Check authentication
$auth = $this->authenticate($username, $password);
if(!empty($auth['error_message'])){
echo json_encode("Authentication failed");
return;

Παράρτημα

XIII

}
$userid = $auth['id'];
$title = JRequest::getVar('title');
$title = strip_tags($title);
$catid = JRequest::getVar('catid');
$address = JRequest::getVar('address');
$address = strip_tags($address);
$description = JRequest::getVar('description');
$description = strip_tags($description);
$latitude = JRequest::getVar('latitude');
$longitude = JRequest::getVar('longitude');
if(strstr($title, '|') != false) $title = substr(strstr($title, '|'),1);
if(strstr($address, '|') != false) $address = substr(strstr($address, '|'),1);
if(strstr($description, '|') != false) $description = substr(strstr($description, '|'),1);
//get model
$model = $this->getModel('addissue');
$data['title'] = $title;
$data['catid'] = $catid;
$data['latitude'] = $latitude;
$data['longitude'] = $longitude;
$data['address'] = $address;
$data['description'] = $description;
$data['userid'] = $userid;
$data['inserted_by'] = 1; //1 for mobile
$s = $model->save($data);
echo json_encode($s); //0 or 1
return;
}
/*
* return number of votes after voting, 0 if fail, -1 if already voted
*/
public function voteIssue()
{
$username = JRequest::getVar('username');
$password = JRequest::getVar('password');
//Check authentication
$auth = $this->authenticate($username, $password);
if(!empty($auth['error_message'])){
echo json_encode("Authentication failed");
return;
}
$userid = $auth['id'];
$issueId = JRequest::getInt('issueId');
//get model
$model = $this->getModel('issue');
//check if user has already voted for the issue
$hasVoted = $model->getHasVoted($issueId, $userid);
if($hasVoted){
echo json_encode("-1");
return;
}
//do the voting
$newVotes = $model->vote($issueId, $userid);
echo json_encode($newVotes); //number of votes after voting or 0 if fail
return;
}
public function addComment()
{
$username = JRequest::getVar('username');
$password = JRequest::getVar('password');
//Check authentication
$auth = $this->authenticate($username, $password);
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if(!empty($auth['error_message'])){
echo json_encode("Authentication failed");
return;
}
$userid = $auth['id'];
$issueId = JRequest::getInt('issueId');
$description = JRequest::getVar('description');
$description = strip_tags($description);
//get model
$model = $this->getModel('discussions');
$lastComment = $model->comment($issueId, $userid, $description);
echo json_encode($lastComment);
return;
}
public function getUserInfo()
{
$username = JRequest::getVar('username');
$password = JRequest::getVar('password');
//Check authentication
$auth = $this->authenticate($username, $password);
echo json_encode($auth);
return;
}
public function getUserVotes()
{
$username = JRequest::getVar('username');
$password = JRequest::getVar('password');
//Check authentication
$auth = $this->authenticate($username, $password);
if(!empty($auth['error_message'])){
echo json_encode("Authentication failed");
return;
}
$userid = $auth['id'];
//get model and items
$model = $this->getModel('users');
$item = $model->getUserVotes($userid);
if($item == null){
echo json_encode('0');
return;
}
//prepare for json
echo json_encode($item);
return;
}
private function authenticate($username, $encrypted_password)
{
$code = "";
for ($i = 0; $i < strlen($encrypted_password); $i += 2) {
$code .= chr(hexdec(substr($encrypted_password, $i, 2)));
}
$iv = $this->key; //Initialization vector same as key
$key= $this->key;
$td = mcrypt_module_open('rijndael-128', '', 'cbc', $iv);
mcrypt_generic_init($td, $key, $iv);
$decrypted_password = mdecrypt_generic($td, $code);
mcrypt_generic_deinit($td);
mcrypt_module_close($td);
$decrypted_password = utf8_encode(trim(substr($decrypted_password,0,16)));
//get model
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$model = $this->getModel('users');
$response = $model->authenticateUser($username, $decrypted_password);
return $response;
}
//User registration using JUser
public function registerUser()
{
if(JComponentHelper::getParams('com_users')->get('allowUserRegistration') == 0) {
echo 'Registration is not allowed in this site';
return;
}
$username = JRequest::getVar('username');
$name = JRequest::getVar('name');
$email = JRequest::getVar('email');
$encrypted_password = JRequest::getVar('password');
if(empty($email) || empty($encrypted_password) || empty($name) || empty($username)){
echo 'Wrong input';
return;
}
//password should be decrypted first and then stored by JUser
$code = "";
for ($i = 0; $i < strlen($encrypted_password); $i += 2) {
$code .= chr(hexdec(substr($encrypted_password, $i, 2)));
}
$iv = $this->key; //Initialization vector same as key
$key= $this->key;
$td = mcrypt_module_open('rijndael-128', '', 'cbc', $iv);
mcrypt_generic_init($td, $key, $iv);
$decrypted_password = mdecrypt_generic($td, $code);
mcrypt_generic_deinit($td);
mcrypt_module_close($td);
$decrypted_password = utf8_encode(trim(substr($decrypted_password,0,16)));

//check if username exists
$model = $this->getModel('users');
if($model->userExists($username)){
//echo json_encode(JText::_('COM_USERS_USER_ALREADY_EXISTS'));
echo JText::_('COM_USERS_USER_ALREADY_EXISTS');
return;
}
//create user with username = email, email = email, password = decrypted_password, name = name;
$temp = array('username' => $username, 'email1' => $email, 'password1' => $decrypted_password, 'name' =>
$name);
$return = $model->register($temp);
$ret = '';
if ($return === 'adminactivate'){
$ret = JText::_('COM_USERS_REGISTRATION_COMPLETE_VERIFY');
} elseif ($return === 'useractivate') {
$ret = JText::_('COM_USERS_REGISTRATION_COMPLETE_ACTIVATE');
} else {
//$ret = JText::_('COM_USERS_REGISTRATION_SAVE_SUCCESS');
$ret = $return;
}
echo $ret;
return;
}
}
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Αρχείο: site/views/issues/tmpl/default.php
Λειτουργία: Αποτελεί το πρότυπο παρουσίασης των αιτημάτων.
<?php
/**
* @version 2.5.x
* @package com_improvemycity
* @copyright Copyright (C) 2011 - 2013 URENIO Research Unit. All rights reserved.
* @license GNU Affero General Public License version 3 or later; see LICENSE.txt
* @author Panagiotis Tsarchopoulos for the URENIO Research Unit
*/
// no direct access
defined('_JEXEC') or die;
//JHtml::_('behavior.tooltip');
//JHtml::_('behavior.formvalidation');
//load mootools for the ordering
JHtml::_('behavior.framework', true);
$listOrder= $this->escape($this->state->get('list.ordering'));
$listDirn= $this->escape($this->state->get('list.direction'));
?>
<div id="imc-wrapper" class="imc <?php echo $this->pageclass_sfx; ?>">
<?php if ($this->params->get('show_page_heading', 0)) : ?>
<h1 class="title">
<?php if ($this->escape($this->params->get('page_heading'))) :?>
<?php echo $this->escape($this->params->get('page_heading')); ?>
<?php else : ?>
<?php echo $this->escape($this->params->get('page_title')); ?>
<?php endif; ?>
</h1>
<?php endif; ?>
<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div id="imc-header">
<div id="imc-menu" class="issueslist">
<!-- Filters -->
<form action="<?php echo htmlspecialchars(JFactory::getURI()->toString()); ?>" method="post" name="adminForm" id="adminForm">
<input type="hidden" name="filter_order" value="<?php echo $listOrder; ?>" />
<input type="hidden" name="filter_order_Dir" value="<?php echo $listDirn; ?>" />
<input type="hidden" name="status[0]" value="0" />
<input type="hidden" name="cat[0]" value="0" />
<input type="hidden" name="limitstart" value="" />
<input type="hidden" name="limit" value="<?php echo $this->state->get('list.limit');?>" />
<input type="hidden" name="task" value="" />
<!-- Mega Menu -->
<ul id="mega-menu">
<li id="drop-1"><a id="btn-1" href="javascript:void(0);" class="btn"><i class="icon-list-alt"></i> <?php echo
JText::_('COM_IMPROVEMYCITY_FILTER_SELECTION')?></a>
<div class="megadrop dropdown_6columns">
<div class="col_6">
<h2><?php echo JText::_('COM_IMPROVEMYCITY_CATEGORIES')?></h2>
</div>
<?php foreach($this->arCat as $c){?>
<div class="col_2">
<?php echo $c; ?>
</div>
<?php }?>
<div class="col_6">
<h2><?php echo JText::_('COM_IMPROVEMYCITY_ISSUE_STATUS')?></h2>
</div>
<div class="col_6">
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<ul>
<?php echo $this->statusFilters; ?>
</ul>
</div>
<div class="col_6" style="text-align: center;">
<button type="submit" class="btn btn-success" name="Submit" value="<?php echo
JText::_('COM_IMPROVEMYCITY_APPLY_FILTERS')?>"><i class="icon-ok icon-white"></i> <?php echo
JText::_('COM_IMPROVEMYCITY_APPLY_FILTERS')?></button>
</div>
</div>
</li>
<li id="drop-2"><a id="btn-2" href="javascript:void(0);" class="btn"><i class="icon-signal"></i> <?php echo
JText::_('COM_IMPROVEMYCITY_ORDERING')?></a>
<div class="megadrop dropdown_2columns">
<div class="col_2">
<ul>
<!-- dropdown menu links -->
<li><?php echo JHtml::_('grid.sort', JText::_('COM_IMPROVEMYCITY_BY_DATE'), 'a.ordering', $listDirn, $listOrder);?></li>
<li><?php echo JHtml::_('grid.sort', JText::_('COM_IMPROVEMYCITY_BY_VOTES'), 'a.votes', $listDirn, $listOrder);?></li>
<li><?php echo JHtml::_('grid.sort', JText::_('COM_IMPROVEMYCITY_BY_STATUS'), 'a.currentstatus', $listDirn, $listOrder);?></li>
</ul>
</div>
</div>
</li>
<li id="drop-3"><a id="btn-3" href="javascript:void(0);" class="btn"><i class="icon-check"></i> <?php echo
JText::_('JGLOBAL_DISPLAY_NUM')?></a>
<div class="megadrop dropdown_1column">
<div class="col_1">
<ul>
<!-- dropdown menu links -->
<?php echo $this->getLimitBox; ?>
</ul>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</form>
<div class="header-button">
<a class="btn btn-large btn-primary rr" href="<?php echo
ImprovemycityHelper::generateRouteLink('index.php?option=com_improvemycity&task=addIssue');?>"><i class="icon-plus iconwhite"></i> <?php echo JText::_('REPORT_AN_ISSUE');?></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="loading"><img src="<?php echo JURI::base().'components/com_improvemycity/images/ajax-loader.gif';?>" /></div>
<div class="row-fluid">
<div class="span6">
<div class="imc-wrapper">
<?php if(empty($this->items)) : ?>
<div class="alert alert-error width75">
<?php echo JText::_('COM_IMPROVEMYCITY_FILTER_REVISION'); ?>
</div>
<?php endif; ?>
<?php foreach($this->items as $item){ ?>
<div class="imc-issue-item" id="issueid-<?php echo $item->id;?>" onclick="location.href='<?php echo
ImprovemycityHelper::generateRouteLink('index.php?option=com_improvemycity&view=issue&issue_id='.$item->id);?>';void(0);" >
<div class="imc-issue-content">
<div class="imc-issue-review">
<h2 class="imc-issue-title">
<?php echo '#' . $item->id . '. ' .$item->title;?>
<?php $status = '';
switch($item->currentstatus){
case 1:
$status = 'OPEN';
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break;
case 2:
$status = 'ACK';
break;
case 3:
$status = 'CLOSED';
break;
}
?>
<span class="status-<?php echo $status;?>">
<?php echo JText::_($status);?>
</span>
</h2>
<div class="imc-issue-address"><?php echo $item->address;?></div>
<div class="imc-issue-posted">
<?php
echo JText::_('ISSUE_REPORTED') . ' ' . $item->reported_rel;
if($item->closed_rel != ''){
echo ' ' . JText::_('AND_CLOSED') . ' ' . $item->closed_rel;
}
else if($item->acknowledged_rel != ''){
echo ' ' . JText::_('AND_ACKNOWLEDGED') . ' ' . $item->acknowledged_rel;
}
?>
</div>
<div><span class="label"><?php echo $item->votes;?> <?php echo JText::_('VOTES');?></span></div>
</div>
</div>
<?php if ($item->photo != '') : ?>
<div class="imc-issue-photo">
<img src="<?php echo JURI::root().$item->photo;?>" alt="thumbnail photo">
</div>
<?php endif; ?>

<?php /* UNCOMMENT IF YOU NEED DISCUSSION IN FRONT LIST...
<?php $i=0; foreach($item->discussion as $item_d){ $i++;?>
<div class="chat">
<span class="chat-info">(<?php echo $item_d->userid . ') ' . JText::_('COMMENT_REPORTED') . ' ' . $item_d->progressdate_rel;?></span>
<span class="chat-desc"><?php echo $item_d->description;?></span>
</div>
<?php
if($i == 3){echo '<a
href="'.ImprovemycityHelper::generateRouteLink('index.php?option=com_improvemycity&view=issue&issue_id='.$item->id).'">See all
comments...</a>';break;}
}?>
<!-<div class="issue-join"><a href="<?php echo JRoute::_('index.php?option=com_improvemycity&view=issue&issue_id='.$item>id);?>"><?php echo JText::_('JOIN_DISCUSSION');?></a></div>-->
*/
?>
</div>
<?php }?>
<div id="system">
<?php echo $this->pagination->getPagesLinks(); ?>
</div>
</div>
</div>
<div class="span6">
<div class="imc-wrapper">
<div id="mapCanvas"><?php echo JText::_('COM_IMPROVEMYCITY');?></div>
<?php if($this->credits == 1) : ?>
<div style="margin-top: 30px;" class="alert alert-info"><?php echo JText::_('COM_IMPROVEMYCITY_INFOALERT');?></div>
<?php endif; ?>
</div>
</div>
</div>
</div>

Παράρτημα

XIX

Αρχείο: site/views/issues/view.html.php
Λειτουργία: Αποτελεί μέρους του τρόπου προβολής των αιτημάτων.
<?php
/**
* @version 2.5.x
* @package com_improvemycity
* @copyright Copyright (C) 2011 - 2013 URENIO Research Unit. All rights reserved.
* @license GNU Affero General Public License version 3 or later; see LICENSE.txt
* @author Panagiotis Tsarchopoulos for the URENIO Research Unit
*/

// No direct access
defined('_JEXEC') or die;
jimport('joomla.application.component.view');
/**
* HTML View class for the Improvemycity component
*/
class ImprovemycityViewIssues extends JView
{
protected $state;
protected $items;
protected $categories;
protected $pagination;
protected $params;
protected $pageclass_sfx;
protected $customMarkers = '';
protected $filters = '';
protected $markers = '';
protected $statusFilters = '';
protected $getLimitBox = '';
protected $language = '';
protected $region = '';
protected $lat = '';
protected $lon = '';
protected $searchterm = '';
protected $zoom;
protected $loadjquery;
protected $loadbootstrap;
protected $loadbootstrapcss;
protected $credits;
protected $arCat;
protected $showcomments;
protected $approveissue;
protected $loadjqueryui;
public $f = '';
function display($tpl = null)
{
$app
= JFactory::getApplication();
$this->params
= $app->getParams();
//remove || from title
$strip_title = $this->params->get('page_title');
$strip_title = str_replace('||', '', $strip_title);
$this->params->set('page_title', $strip_title);
$this->pageclass_sfx = htmlspecialchars($this->params->get('pageclass_sfx'));
$this->state = $this->get('State');
// Get some data from the models
$this->items
= $this->get('Items');
//echo json_encode($this->items);
$this->categories = $this->get('Categories');
$this->pagination
= $this->get('Pagination');
$this->arCat = $this->createFiltersAsArray($this->categories);
$this->createFilters($this->categories);
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$this->statusFilters = $this->createStatusFilters();
$this->getLimitBox = $this->createLimitBox();
//merge params
$this->params

= $this->state->get('params');

/*
This method only for menu parameters namely: views/issues/tmpl/default.xml
$lang = JRequest::getVar('maplanguage');
$region = JRequest::getVar('mapregion');
$lat = JRequest::getFloat('latitude');
$lon = JRequest::getFloat('longitude');
$term = JRequest::getVar('searchterm');
*/
$lang = $this->params->get('maplanguage');
$region = $this->params->get('mapregion');
$lat = $this->params->get('latitude');
$lon = $this->params->get('longitude');
$term = $this->params->get('searchterm');
$zoom = $this->params->get('zoom');
$this->loadjquery = $this->params->get('loadjquery');
$this->loadbootstrap = $this->params->get('loadbootstrap');
$this->loadbootstrapcss = $this->params->get('loadbootstrapcss');
$this->credits = $this->params->get('credits');
$this->showcomments = $this->params->get('showcomments');
$this->approveissue = $this->params->get('approveissue');
$this->loadjqueryui = $this->params->get('loadjqueryui');
$this->language = (empty($lang) ? "en" : $lang);
$this->region = (empty($region) ? "GB" : $region);
$this->lat = (empty($lat) ? 40.54629751976399 : $lat);
$this->lon = (empty($lon) ? 23.01861169311519 : $lon);
$this->searchterm = (empty($term) ? "" : $term);
$this->zoom = (empty($zoom) ? 17 : $zoom);
//testing: retrieve data from another model
//$model = $this->getModel('issue');
//$item = $model->getItem();
//testing ends
// Check for errors.
if (count($errors = $this->get('Errors')))
{
JError::raiseError(500, implode('<br />', $errors));
return false;
}
// get the menu parameters
$menuparams = $this->state->get("parameters.menu");
$html5 = $menuparams->get("html5");
//select if HTML5 or previous and load the appropriate template
if($html5 == 0)
$tpl = 'nohtml5';
else
$tpl = null;
parent::display($tpl);
// Set the document
$this->setDocument();
}
protected function createFilters($cats = array())
{
$filter_category = $this->state->get('filter_category');
$this->filters .= '<ul>';
foreach($cats as $JCatNode){
//id is the category id
if(empty($filter_category)){
if($JCatNode->parentid == 'root')
$this->filters .='<li><input path="'.$JCatNode->path.'" parent="box'.$JCatNode>parentid.'" name="cat[]" value="'.$JCatNode->id.'" type="checkbox" checked="checked" id="cat-'.$JCatNode->id.'"
onclick="boxclick2(this,'.$JCatNode->id.')" /><span class="root">'.$JCatNode->title.'</span></li>' . "\n";
else
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$this->filters .='<li><input path="'.$JCatNode->path.'" parent="box'.$JCatNode>parentid.'" name="cat[]" value="'.$JCatNode->id.'" type="checkbox" checked="checked" id="cat-'.$JCatNode->id.'"
onclick="boxclick2(this,'.$JCatNode->id.')" />'.$JCatNode->title.'</li>' . "\n";
}
else{
if($JCatNode->parentid == 'root'){
$this->filters .='<li><input path="'.$JCatNode->path.'" parent="box'.$JCatNode>parentid.'" name="cat[]" value="'.$JCatNode->id.'" type="checkbox" '; if(in_array($JCatNode->id, $filter_category)) $this->filters .=
'checked="checked"'; $this->filters .= ' id="cat-'.$JCatNode->id.'" onclick="boxclick2(this,'.$JCatNode->id.')" /><span
class="root">'.$JCatNode->title.'</span></li>' . "\n";
}
else{
$this->filters .='<li><input path="'.$JCatNode->path.'" parent="box'.$JCatNode>parentid.'" name="cat[]" value="'.$JCatNode->id.'" type="checkbox" '; if(in_array($JCatNode->id, $filter_category)) $this->filters .=
'checked="checked"'; $this->filters .= ' id="cat-'.$JCatNode->id.'" onclick="boxclick2(this,'.$JCatNode->id.')" />'.$JCatNode->title.'</li>' .
"\n";
}
}
if(!empty($JCatNode->children)){
$this->createFilters($JCatNode->children);
}
}
$this->filters .= '</ul>';
return $this->filters;
}
protected function createFiltersAsArray($cats)
{
$ar[] = null;
foreach($cats as $cat){
$this->filters = '';
$ar[] = $this->createFilters(array($cat));
}
$this->filters = '';
return $ar;
}
protected function createStatusFilters()
{
$filter_status = $this->state->get('filter_status');
$html = '';
if(empty($filter_status)){
//$html = '<ul>';
$html .= '<li style="display: inline;"><input name="status[]" value="1" type="checkbox"
checked="checked" id="status-1" />'.JText::_('OPEN').'</li>' . "\n";
$html .= '<li style="display: inline;"><input name="status[]" value="2" type="checkbox"
checked="checked" id="status-2" />'.JText::_('ACK').'</li>' . "\n";
$html .= '<li style="display: inline;"><input name="status[]" value="3" type="checkbox"
checked="checked" id="status-3" />'.JText::_('CLOSED').'</li>' . "\n";
//$html .= '</ul>';
}
else {
//$html = '<ul>';
$html .= '<li style="display: inline;"><input name="status[]" value="1" type="checkbox" '; if(in_array(1,
$filter_status)) $html .= 'checked="checked"'; $html .= ' id="status-1" />'.JText::_('OPEN').'</li>' . "\n";
$html .= '<li style="display: inline;"><input name="status[]" value="2" type="checkbox" '; if(in_array(2,
$filter_status)) $html .= 'checked="checked"'; $html .= ' id="status-2" />'.JText::_('ACK').'</li>' . "\n";
$html .= '<li style="display: inline;"><input name="status[]" value="3" type="checkbox" '; if(in_array(3,
$filter_status)) $html .= 'checked="checked"'; $html .= ' id="status-3" />'.JText::_('CLOSED').'</li>' . "\n";
//$html .= '</ul>';
}
return $html;
}
/*

protected function createLimitBox()
{
$selected = $this->state->get('list.limit');
$html = '<select id="limit" name="limit" class="inputbox" size="1" onchange="this.form.submit()">';
for($i=5;$i<=15;$i+=5){
if($selected == $i)
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$html .= '<option value="'.$i.'" selected="selected">'.$i.'</option>';
else
$html .= '<option value="'.$i.'">'.$i.'</option>';
}
$html .= '</select>';
return $html;
}
*/
protected function createLimitBox()
{
$selected = $this->state->get('list.limit');
$html = '';
$values = array (10, 20, 100, 0);
foreach($values as $i){
$a = $i;
if($a == 0)
$a = JText::_('ALL');
if($selected == $i){
$html .= '<li><a href="#"
onclick="jImc(\'input[name=limit]\').val('.$i.');jImc(\'#adminForm\').submit();">'.$a.' <i class="icon-ok"></i></a></li>';
}
else {
$html .= '<li><a href="#"
onclick="jImc(\'input[name=limit]\').val('.$i.');jImc(\'#adminForm\').submit();">'.$a.'</a></li>';
}
}
return $html;
}
protected function createCustomMarkers($cats = array())
{
if(is_array($cats))
{
$i = 0;
$return = array();
foreach($cats as $JCatNode)
{
$return[$i]->title = $JCatNode->title;
$return[$i]->id = $JCatNode->id;
$return[$i]->image = $JCatNode->image;
if(!empty($return[$i]->image)){
$this->customMarkers .= $return[$i]->id . ": {icon: '".JURI::root(true).'/'.$return[$i]>image."', shadow: '".JURI::root(true).'/images/markers/shadow.png'."' }," . "\n";
}
if(!empty($JCatNode->children))
$return[$i]->children = $this->createCustomMarkers($JCatNode->children);
else
$return[$i]->children = false;
$i++;
}
return $return;
}
return false;
}
protected function getMarkersArrayFromItems() {
$ar = array();
foreach($this->items as $item){
$ar[] = array('name'=>$item->title,
'description'=>$item->description,
'catid'=>$item->catid,
'id'=>$item->id,
'lat'=>$item->latitude,
'lng'=>$item->longitude
);
}
return $ar;
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}
protected function setDocument()
{
$document = JFactory::getDocument();
if($this->loadbootstrapcss == 1){
$document>addStyleSheet(JURI::root(true).'/components/com_improvemycity/bootstrap/css/bootstrap.min.css');
$document>addStyleSheet(JURI::root(true).'/components/com_improvemycity/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css');
}
$document->addStyleSheet(JURI::root(true).'/components/com_improvemycity/css/mega-menu.css');
$document->addStyleSheet(JURI::root(true).'/components/com_improvemycity/css/improvemycity.css');
//add scripts
if($this->loadjquery == 1){
$document->addScript(JURI::root(true).'/components/com_improvemycity/js/jquery-1.7.1.min.js');
}
//jquery noConflict
$document->addScriptDeclaration( 'var jImc = jQuery.noConflict();' );
if($this->loadbootstrap == 1)
$document>addScript(JURI::root(true).'/components/com_improvemycity/bootstrap/js/bootstrap.min.js');
$document->addScript(JURI::root(true).'/components/com_improvemycity/js/improvemycity.js');
//add google maps
//$document->addScript("https://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&language=". $this->language
."&region=". $this->region);
$document->addScript("https://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&language=". $this->language
."&region=". $this->region);
$document->addScript(JURI::root(true).'/components/com_improvemycity/js/infobox_packed.js');
$document->addScriptDeclaration('var jsonMarkers = '.json_encode($this->getMarkersArrayFromItems()).';');
$LAT = $this->lat;
$LON = $this->lon;
//prepare custom icons accordingly (get images from improvemycity categories)
$this->createCustomMarkers($this->categories);
$this->customMarkers = substr($this->customMarkers, 0, -2);
//remove /n and comma
$googleMap = "
var geocoder = new google.maps.Geocoder();
var map;
var gmarkers = [];
function zoomIn() {
map.setCenter(marker.getPosition());
map.setZoom(map.getZoom()+1);
}
function zoomOut() {
map.setCenter(marker.getPosition());
map.setZoom(map.getZoom()-1);
}
var customIcons = {
".$this->customMarkers."
};
// Creating a LatLngBounds object
var bounds = new google.maps.LatLngBounds();
var infoWindow = null;
var infoBox = null;
function initialize() {
var LAT = ".$LAT.";
var LON = ".$LON.";
var latLng = new google.maps.LatLng(LAT, LON);
map = new google.maps.Map(document.getElementById('mapCanvas'), {
zoom: ".$this->zoom.",
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center: latLng,
panControl: false,
streetViewControl: false,
zoomControlOptions: {
style: google.maps.ZoomControlStyle.SMALL
},
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
});
infoWindow = new google.maps.InfoWindow;
var infoBoxOptions = {
disableAutoPan: false
,maxWidth: 0
,pixelOffset: new google.maps.Size(-100, 0)
,zIndex: null
,boxStyle: {
background: \"url(" .
JURI::base().'components/com_improvemycity/images/tipbox.gif' . ") -40px 0 no-repeat\"
,opacity: 0.75
,width: \"200px\"
}
,closeBoxMargin: \"10px 2px 2px 2px\"
,closeBoxURL: \"https://www.google.com/intl/en_us/mapfiles/close.gif\"
,infoBoxClearance: new google.maps.Size(1, 1)
,isHidden: false
,pane: \"floatPane\"
,enableEventPropagation: false
};
infoBox = new InfoBox(infoBoxOptions);
for (var i = 0; i < jsonMarkers.length; i++) {
var name = jsonMarkers[i].name;
var description = jsonMarkers[i].description;
var catid = jsonMarkers[i].catid;
var id = jsonMarkers[i].id;
//var photos = markers[i].photos;

var point = new google.maps.LatLng(
parseFloat(jsonMarkers[i].lat),
parseFloat(jsonMarkers[i].lng)
);
var html = '<strong>' + name + '</strong>';
var icon = customIcons[catid] || {};
var marker = new google.maps.Marker({
map: map,
position: point,
title: name,
icon: icon.icon,
shadow: icon.shadow
});
marker.catid = catid;
marker.id = id;
//marker.photos = photos;
marker.description = description;
//bindInfoWindow(marker, map, infoWindow, html);
bindInfoBox(marker, map, infoBox, html);
gmarkers.push(marker);
}
resetBounds();
jImc(\"#loading\").hide();
}
function bindInfoWindow(marker, map, infoWindow, html) {
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google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {
infoWindow.setContent(html);
infoWindow.open(map, marker);
map.panTo(marker.getPosition());
//showInfo(marker);
});
}
//alternative to infoWindow is the infoBox
function bindInfoBox(marker, map, infoWindow, html) {
var boxText = document.createElement(\"div\");
boxText.style.cssText = \"border: 1px solid black; margin-top: 8px; background-color: yellow;
padding: 5px;\";
boxText.innerHTML = html;
google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {
window.location.href = '".
ImprovemycityHelper::generateRouteLink('index.php?option=com_improvemycity&view=issue&issue_id=') . "' + marker.id;
});
google.maps.event.addListener(marker, 'mouseover', function() {
infoBox.setContent(boxText);
infoBox.open(map, marker);
jImc(\"#issueid-\"+marker.id).addClass(\"imc-highlight\");
});
google.maps.event.addListener(marker, 'mouseout', function() {
infoBox.close();
jImc(\"#issueid-\"+marker.id).removeClass(\"imc-highlight\");
});
}
function downloadUrl(url, callback) {
var request = window.ActiveXObject ?
new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP') :
new XMLHttpRequest;
request.onreadystatechange = function() {
if (request.readyState == 4) {
request.onreadystatechange = doNothing;
callback(request, request.status);
resetBounds();
}
};
request.open('GET', url, true);
request.send(null);
}
function doNothing() {}
function resetBounds() {
var a = 0;
bounds = null;
bounds = new google.maps.LatLngBounds();
for (var i=0; i<gmarkers.length; i++) {
if(gmarkers[i].getVisible()){
a++;
bounds.extend(gmarkers[i].position);
}
}
if(a > 0){
map.fitBounds(bounds);
var listener = google.maps.event.addListener(map, 'idle', function() {
if (map.getZoom() > 16) map.setZoom(16);
google.maps.event.removeListener(listener);
});
}
}
//show markers according to filtering
function show(category) {

Παράρτημα

XXVI

// == check the checkbox ==
document.getElementById('cat-'+category).checked = true;
}
function hide(category) {
// == clear the checkbox ==
document.getElementById('cat-'+category).checked = false;
}
//--- non recursive since IE cannot handle it (doh!!)
function boxclick2(box, category) {
if (box.checked) {
show(category);
} else {
hide(category);
}
var com = box.getAttribute('path');
var arr = new Array();
arr = document.getElementsByName('cat[]');
for(var i = 0; i < arr.length; i++)
{
var obj = document.getElementsByName('cat[]').item(i);
var c = obj.id.substr(4, obj.id.length);
var path = obj.getAttribute('path');
if(com == path.substring(0,com.length)){
if (box.checked) {
obj.checked = true;
show(c);
} else {
obj.checked = false;
hide(c);
}
}
}
return false;
}
function markerclick(i) {
google.maps.event.trigger(gmarkers[i],'click');
}
function markerhover(id) {
var index;
for (var i=0; i<gmarkers.length; i++) {
if(gmarkers[i].id == id){
index = i;
}
}
google.maps.event.trigger(gmarkers[index],'mouseover');
}
function markerout(id) {
var index;
for (var i=0; i<gmarkers.length; i++) {
if(gmarkers[i].id == id){
index = i;
}
}
google.maps.event.trigger(gmarkers[index],'mouseout');
}
// Onload handler to fire off the app.
//google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
";
$documentReady = "
jImc(document).ready(function() {
initialize();
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jImc(\".imc-issue-item\").mouseenter(function(event)
{
jImc(this).addClass(\"imc-highlight\");
markerhover(jImc(this).attr('id').substring(8));
});
jImc(\".imc-issue-item\").mouseleave(function(event)
{
jImc(this).removeClass(\"imc-highlight\");
markerout(jImc(this).attr('id').substring(8));
});
jImc(document).click(function(e) {
if( jImc('#drop-1').is('.hover')) { jImc('#drop-1').removeClass('hover');
if( jImc('#drop-2').is('.hover')) { jImc('#drop-2').removeClass('hover');
if( jImc('#drop-3').is('.hover')) { jImc('#drop-3').removeClass('hover');
});
jImc('#btn-1').click(function(event)
{
if( jImc('#drop-2').is('.hover')) { jImc('#btn-2').click(); }
if( jImc('#drop-3').is('.hover')) { jImc('#btn-3').click(); }
if( jImc('#drop-1').is('.hover')) {
jImc('#drop-1').removeClass('hover');
}
else{
jImc('#drop-1').addClass('hover');
}
event.stopPropagation();
});
jImc('#btn-2').click(function(event)
{
if( jImc('#drop-1').is('.hover')) { jImc('#btn-1').click(); }
if( jImc('#drop-3').is('.hover')) { jImc('#btn-3').click(); }
if( jImc('#drop-2').is('.hover')) {
jImc('#drop-2').removeClass('hover');
}
else{
jImc('#drop-2').addClass('hover');
}
event.stopPropagation();
});
jImc('#btn-3').click(function(event)
{
if( jImc('#drop-1').is('.hover')) { jImc('#btn-1').click(); }
if( jImc('#drop-2').is('.hover')) { jImc('#btn-2').click(); }
if( jImc('#drop-3').is('.hover')) {
jImc('#drop-3').removeClass('hover');
}
else{
jImc('#drop-3').addClass('hover');
}
event.stopPropagation();
});
jImc('.megadrop').click(function(event) { event.stopPropagation(); });
});
";
$document->addScriptDeclaration($googleMap);
$document->addScriptDeclaration($documentReady);
}
}

}
}
}
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Δ. Εφαρμογή «Εικονική Περιήγηση»
Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται τμήματα κώδικα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της
διδακτορικής διατριβής.
Αρχείο: site/views/pois/tmpl/default.php
Λειτουργία: Αποτελεί το πρότυπο παρουσίασης των σημείων ενδιαφέροντος.
<?php
/**
* @version 2.5.x
* @package com_virtualcitytour
* @copyright Copyright (C) 2011 - 2013 URENIO Research Unit. All rights reserved.
* @license GNU Affero General Public License version 3 or later; see LICENSE.txt
* @author Panagiotis Tsarchopoulos for the URENIO Research Unit
*/
// no direct access
defined('_JEXEC') or die;
//JHtml::_('behavior.tooltip');
//JHtml::_('behavior.formvalidation');
//load mootools for the ordering
JHtml::_('behavior.framework', true);
$listOrder= $this->escape($this->state->get('list.ordering'));
$listDirn= $this->escape($this->state->get('list.direction'));
?>
<div id="imc-wrapper" class="imc <?php echo $this->pageclass_sfx; ?>">
<?php if ($this->params->get('show_page_heading', 0)) : ?>
<h1 class="title">
<?php if ($this->escape($this->params->get('page_heading'))) :?>
<?php echo $this->escape($this->params->get('page_heading')); ?>
<?php else : ?>
<?php echo $this->escape($this->params->get('page_title')); ?>
<?php endif; ?>
</h1>
<?php endif; ?>
<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div id="imc-header">
<div id="imc-menu" class="poislist">
<!-- Filters -->
<form action="<?php echo htmlspecialchars(JFactory::getURI()->toString()); ?>" method="post" name="adminForm" id="adminForm">
<input type="hidden" name="filter_order" value="<?php echo $listOrder; ?>" />
<input type="hidden" name="filter_order_Dir" value="<?php echo $listDirn; ?>" />
<input type="hidden" name="status[0]" value="0" />
<input type="hidden" name="cat[0]" value="0" />
<input type="hidden" name="limitstart" value="" />
<input type="hidden" name="limit" value="<?php echo $this->state->get('list.limit');?>" />
<input type="hidden" name="task" value="" />
<!-- Mega Menu -->
<ul id="mega-menu">
<li id="drop-1"><a id="btn-1" href="javascript:void(0);" class="btn"><i class="icon-list-alt"></i> <?php echo
JText::_('COM_VIRTUALCITYTOUR_FILTER_SELECTION')?></a>
<div class="megadrop dropdown_6columns">
<div class="col_6">
<h2><?php echo JText::_('COM_VIRTUALCITYTOUR_CATEGORIES')?></h2>
</div>
<?php foreach($this->arCat as $c){?>
<div class="col_2">
<?php echo $c; ?>
</div>
<?php }?>
<div class="col_6" style="text-align: center;">
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<button type="submit" class="btn btn-success" name="Submit" value="<?php echo
JText::_('COM_VIRTUALCITYTOUR_APPLY_FILTERS')?>"><i class="icon-ok icon-white"></i> <?php echo
JText::_('COM_VIRTUALCITYTOUR_APPLY_FILTERS')?></button>
</div>
</div>
</li>
<?php /*
<li id="drop-2"><a id="btn-2" href="javascript:void(0);" class="btn"><i class="icon-signal"></i> <?php echo
JText::_('COM_VIRTUALCITYTOUR_ORDERING')?></a>
<div class="megadrop dropdown_2columns">
<div class="col_2">
<ul>
<!-- dropdown menu links -->
<li><?php echo JHtml::_('grid.sort', JText::_('COM_VIRTUALCITYTOUR_BY_DATE'), 'a.ordering', $listDirn, $listOrder);?></li>
<li><?php echo JHtml::_('grid.sort', JText::_('COM_VIRTUALCITYTOUR_BY_VOTES'), 'a.votes', $listDirn, $listOrder);?></li>
<li><?php echo JHtml::_('grid.sort', JText::_('COM_VIRTUALCITYTOUR_BY_STATUS'), 'a.currentstatus', $listDirn, $listOrder);?></li>
</ul>
</div>
</div>
</li>
*/ ?>
<li id="drop-3"><a id="btn-3" href="javascript:void(0);" class="btn"><i class="icon-check"></i> <?php echo JText::_('NUM_OF_POIS')?></a>
<div class="megadrop dropdown_1column">
<div class="col_1">
<ul>
<!-- dropdown menu links -->
<?php echo $this->getLimitBox; ?>
</ul>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</form>
<div class="header-button">
<a class="btn btn-large btn-primary rr" href="<?php echo
VirtualcitytourHelper::generateRouteLink('index.php?option=com_virtualcitytour&task=addPoi');?>"><i class="icon-plus icon-white"></i>
<?php echo JText::_('REPORT_AN_POI');?></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="loading"><img src="<?php echo JURI::base().'components/com_virtualcitytour/images/ajax-loader.gif';?>" /></div>
<div class="row-fluid">
<div class="span6">
<div class="imc-wrapper">
<?php if(empty($this->items)) : ?>
<div class="alert alert-error width75">
<?php echo JText::_('COM_VIRTUALCITYTOUR_FILTER_REVISION'); ?>
</div>
<?php endif; ?>
<h2 class="imc-poi-title" id="markerTitle"></h2>
<div id="panorama"></div>
<div style="padding-top: 5px;" id="markerHead"></div>
<div style="padding-top: 5px;" id="markerImages"></div>
<div style="padding-top: 5px;" id="markerInfo"></div>
<div style="float:right; padding-top: 5px;" id="detailsButton"></div>
</div>
</div>
<div class="span6">
<div class="imc-wrapper">
<div id="mapCanvas"><?php echo JText::_('COM_VIRTUALCITYTOUR');?></div>
<?php if($this->credits == 1) : ?>
<div style="margin-top: 30px;" class="alert alert-info"><?php echo JText::_('COM_VIRTUALCITYTOUR_INFOALERT');?></div>
<?php endif; ?>
</div>
</div>
</div>
</div>
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Αρχείο: site/views/pois/view.html.php
Λειτουργία: Αποτελεί μέρους του τρόπου προβολής των σημείων ενδιαφέροντος.
<?php
/**
* @version 2.5.x
* @package com_virtualcitytour
* @copyright Copyright (C) 2011 - 2013 URENIO Research Unit. All rights reserved.
* @license GNU Affero General Public License version 3 or later; see LICENSE.txt
* @author Panagiotis Tsarchopoulos for the URENIO Research Unit
*/

// No direct access
defined('_JEXEC') or die;
jimport('joomla.application.component.view');
/**
* HTML View class for the Virtualcitytour component
*/
class VirtualcitytourViewPois extends JView
{
protected $state;
protected $items;
protected $categories;
protected $pagination;
protected $params;
protected $pageclass_sfx;
protected $customMarkers = '';
protected $filters = '';
protected $markers = '';
//protected $statusFilters = '';
protected $getLimitBox = '';
protected $language = '';
protected $region = '';
protected $lat = '';
protected $lon = '';
protected $searchterm = '';
protected $zoom;
protected $loadjquery;
protected $loadbootstrap;
protected $loadbootstrapcss;
protected $credits;
protected $arCat;
protected $showcomments;
protected $approvepoi;
protected $loadjqueryui;
public $f = '';
function display($tpl = null)
{
$app
$this->params

= JFactory::getApplication();
= $app->getParams();

//remove || from title
$strip_title = $this->params->get('page_title');
$strip_title = str_replace('||', '', $strip_title);
$this->params->set('page_title', $strip_title);
$this->pageclass_sfx = htmlspecialchars($this->params->get('pageclass_sfx'));
$this->state = $this->get('State');
// Get some data from the models
$this->items
= $this->get('Items');
//echo json_encode($this->items);
$this->categories = $this->get('Categories');
$this->pagination
= $this->get('Pagination');
$this->arCat = $this->createFiltersAsArray($this->categories);
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$this->createFilters($this->categories);
//$this->statusFilters = $this->createStatusFilters();
$this->getLimitBox = $this->createLimitBox();
//merge params
$this->params

= $this->state->get('params');

/*
This method only for menu parameters namely: views/pois/tmpl/default.xml
$lang = JRequest::getVar('maplanguage');
$region = JRequest::getVar('mapregion');
$lat = JRequest::getFloat('latitude');
$lon = JRequest::getFloat('longitude');
$term = JRequest::getVar('searchterm');
*/
$lang = $this->params->get('maplanguage');
$region = $this->params->get('mapregion');
$lat = $this->params->get('latitude');
$lon = $this->params->get('longitude');
$term = $this->params->get('searchterm');
$zoom = $this->params->get('zoom');
$this->loadjquery = $this->params->get('loadjquery');
$this->loadbootstrap = $this->params->get('loadbootstrap');
$this->loadbootstrapcss = $this->params->get('loadbootstrapcss');
$this->credits = $this->params->get('credits');
$this->showcomments = $this->params->get('showcomments');
$this->approvepoi = $this->params->get('approvepoi');
$this->loadjqueryui = $this->params->get('loadjqueryui');
$this->language = (empty($lang) ? "en" : $lang);
$this->region = (empty($region) ? "GB" : $region);
$this->lat = (empty($lat) ? 40.54629751976399 : $lat);
$this->lon = (empty($lon) ? 23.01861169311519 : $lon);
$this->searchterm = (empty($term) ? "" : $term);
$this->zoom = (empty($zoom) ? 17 : $zoom);
// Check for errors.
if (count($errors = $this->get('Errors')))
{
JError::raiseError(500, implode('<br />', $errors));
return false;
}
// get the menu parameters
$menuparams = $this->state->get("parameters.menu");
$html5 = $menuparams->get("html5");
//select if HTML5 or previous and load the appropriate template
if($html5 == 0)
$tpl = 'nohtml5';
else
$tpl = null;
parent::display($tpl);
// Set the document
$this->setDocument();
}
protected function createFilters($cats = array())
{
$filter_category = $this->state->get('filter_category');
$this->filters .= '<ul>';
foreach($cats as $JCatNode){
//id is the category id
if(empty($filter_category)){
if($JCatNode->parentid == 'root')
$this->filters .='<li><input path="'.$JCatNode->path.'" parent="box'.$JCatNode>parentid.'" name="cat[]" value="'.$JCatNode->id.'" type="checkbox" checked="checked" id="cat-'.$JCatNode->id.'"
onclick="boxclick2(this,'.$JCatNode->id.')" /><span class="root">'.$JCatNode->title.'</span></li>' . "\n";
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else
$this->filters .='<li><input path="'.$JCatNode->path.'" parent="box'.$JCatNode>parentid.'" name="cat[]" value="'.$JCatNode->id.'" type="checkbox" checked="checked" id="cat-'.$JCatNode->id.'"
onclick="boxclick2(this,'.$JCatNode->id.')" />'.$JCatNode->title.'</li>' . "\n";
}
else{
if($JCatNode->parentid == 'root'){
$this->filters .='<li><input path="'.$JCatNode->path.'" parent="box'.$JCatNode>parentid.'" name="cat[]" value="'.$JCatNode->id.'" type="checkbox" '; if(in_array($JCatNode->id, $filter_category)) $this->filters .=
'checked="checked"'; $this->filters .= ' id="cat-'.$JCatNode->id.'" onclick="boxclick2(this,'.$JCatNode->id.')" /><span
class="root">'.$JCatNode->title.'</span></li>' . "\n";
}
else{
$this->filters .='<li><input path="'.$JCatNode->path.'" parent="box'.$JCatNode>parentid.'" name="cat[]" value="'.$JCatNode->id.'" type="checkbox" '; if(in_array($JCatNode->id, $filter_category)) $this->filters .=
'checked="checked"'; $this->filters .= ' id="cat-'.$JCatNode->id.'" onclick="boxclick2(this,'.$JCatNode->id.')" />'.$JCatNode->title.'</li>' .
"\n";
}
}
if(!empty($JCatNode->children)){
$this->createFilters($JCatNode->children);
}
}
$this->filters .= '</ul>';
return $this->filters;
}
protected function createFiltersAsArray($cats)
{
$ar[] = null;
foreach($cats as $cat){
$this->filters = '';
$ar[] = $this->createFilters(array($cat));
}
$this->filters = '';
return $ar;
}
/*
protected function createStatusFilters()
{
$filter_status = $this->state->get('filter_status');
$html = '';
if(empty($filter_status)){
//$html = '<ul>';
$html .= '<li style="display: inline;"><input name="status[]" value="1" type="checkbox"
checked="checked" id="status-1" />'.JText::_('OPEN').'</li>' . "\n";
$html .= '<li style="display: inline;"><input name="status[]" value="2" type="checkbox"
checked="checked" id="status-2" />'.JText::_('ACK').'</li>' . "\n";
$html .= '<li style="display: inline;"><input name="status[]" value="3" type="checkbox"
checked="checked" id="status-3" />'.JText::_('CLOSED').'</li>' . "\n";
//$html .= '</ul>';
}
else {
//$html = '<ul>';
$html .= '<li style="display: inline;"><input name="status[]" value="1" type="checkbox" '; if(in_array(1,
$filter_status)) $html .= 'checked="checked"'; $html .= ' id="status-1" />'.JText::_('OPEN').'</li>' . "\n";
$html .= '<li style="display: inline;"><input name="status[]" value="2" type="checkbox" '; if(in_array(2,
$filter_status)) $html .= 'checked="checked"'; $html .= ' id="status-2" />'.JText::_('ACK').'</li>' . "\n";
$html .= '<li style="display: inline;"><input name="status[]" value="3" type="checkbox" '; if(in_array(3,
$filter_status)) $html .= 'checked="checked"'; $html .= ' id="status-3" />'.JText::_('CLOSED').'</li>' . "\n";
//$html .= '</ul>';
}
return $html;
}
*/
protected function createLimitBox()
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{
$selected = $this->state->get('list.limit');
$html = '';
$values = array (10, 20, 100, 0);
foreach($values as $i){
$a = $i;
if($a == 0)
$a = JText::_('ALL');
if($selected == $i){
$html .= '<li><a href="#"
onclick="jImc(\'input[name=limit]\').val('.$i.');jImc(\'#adminForm\').submit();">'.$a.' <i class="icon-ok"></i></a></li>';
}
else {
$html .= '<li><a href="#"
onclick="jImc(\'input[name=limit]\').val('.$i.');jImc(\'#adminForm\').submit();">'.$a.'</a></li>';
}
}
return $html;
}

protected function createCustomMarkers($cats = array())
{
if(is_array($cats))
{
$i = 0;
$return = array();
foreach($cats as $JCatNode)
{
$return[$i]->title = $JCatNode->title;
$return[$i]->id = $JCatNode->id;
$return[$i]->image = $JCatNode->image;
if(!empty($return[$i]->image)){
$this->customMarkers .= $return[$i]->id . ": {icon: '".JURI::root(true).'/'.$return[$i]>image."', shadow: '".JURI::root(true).'/images/markers/shadow.png'."' }," . "\n";
}
if(!empty($JCatNode->children))
$return[$i]->children = $this->createCustomMarkers($JCatNode->children);
else
$return[$i]->children = false;
$i++;
}
return $return;
}
return false;
}
protected function getMarkersArrayFromItems() {
$ar = array();
foreach($this->items as $item){
$ar[] = array('name'=>$item->title,
'description'=>$item->description,
'catid'=>$item->catid,
'id'=>$item->id,
'lat'=>$item->latitude,
'lng'=>$item->longitude,
'photo'=>$item->photo,
'photos'=>$item->photos,
'panoramas'=>$item->panoramas
);
}
return $ar;
}
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protected function setDocument()
{
$document = JFactory::getDocument();
if($this->loadbootstrapcss == 1){
$document>addStyleSheet(JURI::root(true).'/components/com_virtualcitytour/bootstrap/css/bootstrap.min.css');
$document->addStyleSheet(JURI::root(true).'/components/com_virtualcitytour/bootstrap/css/bootstrapresponsive.min.css');
}
$document->addStyleSheet(JURI::root(true).'/components/com_virtualcitytour/css/mega-menu.css');
$document->addStyleSheet(JURI::root(true).'/components/com_virtualcitytour/css/virtualcitytour.css');
//add scripts
if($this->loadjquery == 1){
$document->addScript(JURI::root(true).'/components/com_virtualcitytour/js/jquery-1.7.1.min.js');
}
//jquery noConflict
$document->addScriptDeclaration( 'var jImc = jQuery.noConflict();' );
if($this->loadbootstrap == 1)
$document>addScript(JURI::root(true).'/components/com_virtualcitytour/bootstrap/js/bootstrap.min.js');
//colorbox
$document->addScript(JURI::root(true) . "/components/com_virtualcitytour/js/colorbox/jquery.colorbox-min.js");
$document->addStyleSheet(JURI::root(true).'/components/com_virtualcitytour/js/colorbox/css/colorbox.css');
$document->addScript(JURI::root(true).'/components/com_virtualcitytour/js/virtualcitytour.js');
//add google maps
$document->addScript("https://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&language=". $this->language
."&region=". $this->region);
$document->addScript(JURI::root(true).'/components/com_virtualcitytour/js/infobox_packed.js');
$document->addScriptDeclaration('var jsonMarkers = '.json_encode($this->getMarkersArrayFromItems()).';');
//prepare custom icons accordingly (get images from virtualcitytour categories)
$this->createCustomMarkers($this->categories);
$this->customMarkers = substr($this->customMarkers, 0, -2);
//remove /n and comma
$LAT = $this->lat;
$LON = $this->lon;
$googleMap = "
var geocoder = new google.maps.Geocoder();
var map;
var gmarkers = [];
function zoomIn() {
map.setCenter(marker.getPosition());
map.setZoom(map.getZoom()+1);
}
function zoomOut() {
map.setCenter(marker.getPosition());
map.setZoom(map.getZoom()-1);
}
var customIcons = {
".$this->customMarkers."
};
// Creating a LatLngBounds object
var bounds = new google.maps.LatLngBounds();
var infoWindow = null;
var infoBox = null;
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function initialize() {
var LAT = ".$LAT.";
var LON = ".$LON.";
var latLng = new google.maps.LatLng(LAT, LON);
map = new google.maps.Map(document.getElementById('mapCanvas'), {
zoom: ".$this->zoom.",
center: latLng,
panControl: false,
streetViewControl: false,
zoomControlOptions: {
style: google.maps.ZoomControlStyle.SMALL
},
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
});
infoWindow = new google.maps.InfoWindow;
var infoBoxOptions = {
disableAutoPan: false
,maxWidth: 0
,pixelOffset: new google.maps.Size(-100, 0)
,zIndex: null
,boxStyle: {
background: \"url(" .
JURI::base().'components/com_virtualcitytour/images/tipbox.gif' . ") -40px 0 no-repeat\"
,opacity: 0.75
,width: \"200px\"
}
,closeBoxMargin: \"10px 2px 2px 2px\"
,closeBoxURL: \"https://www.google.com/intl/en_us/mapfiles/close.gif\"
,infoBoxClearance: new google.maps.Size(1, 1)
,isHidden: false
,pane: \"floatPane\"
,enableEventPropagation: false
};
infoBox = new InfoBox(infoBoxOptions);
for (var i = 0; i < jsonMarkers.length; i++) {
var name = jsonMarkers[i].name;
var description = jsonMarkers[i].description;
var catid = jsonMarkers[i].catid;
var id = jsonMarkers[i].id;
var photo = jsonMarkers[i].photo;
var photos = jsonMarkers[i].photos;
var panoramas = jsonMarkers[i].panoramas;
var point = new google.maps.LatLng(
parseFloat(jsonMarkers[i].lat),
parseFloat(jsonMarkers[i].lng)
);

var html = '<strong>' + name + '</strong>';
var icon = customIcons[catid] || {};
var marker = new google.maps.Marker({
map: map,
position: point,
title: name,
icon: icon.icon,
shadow: icon.shadow
});

marker.catid = catid;
marker.id = id;
marker.photos = photos;
marker.photo = photo;
if(marker.photo)
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marker.photo_orig = photo.replace('/images/thumbs/','/images/');
else
marker.photo_orig = null;
marker.panoramas = panoramas;
marker.description = description;

/*bindInfoWindow(marker, map, infoWindow, html);*/
bindInfoBox(marker, map, infoBox, html);
gmarkers.push(marker);
}
resetBounds();
google.maps.event.addListenerOnce(map, 'idle', function(){
//google.maps.event.trigger(gmarkers[gmarkers.length-1], 'click'); //FIRST POI IS
SELECTED BY DEFAULT (TODO: set this on settings)
google.maps.event.trigger(gmarkers[4], 'click');
});
jImc(\"#loading\").hide();
}
/*
function bindInfoWindow(marker, map, infoWindow, html) {
google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {
infoWindow.setContent(html);
infoWindow.open(map, marker);
map.panTo(marker.getPosition());
//showInfo(marker);
});
}
*/
//alternative to infoWindow is the infoBox
function bindInfoBox(marker, map, infoWindow, html) {
var boxText = document.createElement(\"div\");
boxText.style.cssText = \"border: 1px solid black; margin-top: 8px; background-color: yellow;
padding: 5px;\";
boxText.innerHTML = html;
google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {
//window.location.href = '".
VirtualcitytourHelper::generateRouteLink('index.php?option=com_virtualcitytour&view=poi&poi_id=') . "' + marker.id;
var href = '".
VirtualcitytourHelper::generateRouteLink('index.php?option=com_virtualcitytour&view=poi&poi_id=') . "' + marker.id;
infoBox.close();
showInfo(marker, href);
infoBox.setContent(boxText);
infoBox.open(map, marker);
});
/*
google.maps.event.addListener(marker, 'mouseover', function() {
infoBox.setContent(boxText);
infoBox.open(map, marker);
jImc(\"#poiid-\"+marker.id).addClass(\"imc-highlight\");
});
google.maps.event.addListener(marker, 'mouseout', function() {
infoBox.close();
jImc(\"#poiid-\"+marker.id).removeClass(\"imc-highlight\");
});
*/
}
function downloadUrl(url, callback) {
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var request = window.ActiveXObject ?
new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP') :
new XMLHttpRequest;
request.onreadystatechange = function() {
if (request.readyState == 4) {
request.onreadystatechange = doNothing;
callback(request, request.status);
resetBounds();
}
};
request.open('GET', url, true);
request.send(null);
}
function doNothing() {}
function resetBounds() {
var a = 0;
bounds = null;
bounds = new google.maps.LatLngBounds();
for (var i=0; i<gmarkers.length; i++) {
if(gmarkers[i].getVisible()){
a++;
bounds.extend(gmarkers[i].position);
}
}
if(a > 0){
map.fitBounds(bounds);
var listener = google.maps.event.addListener(map, 'idle', function() {
if (map.getZoom() > 16) map.setZoom(16);
google.maps.event.removeListener(listener);
});
}
}
//show markers according to filtering
function show(category) {
// == check the checkbox ==
document.getElementById('cat-'+category).checked = true;
}
function hide(category) {
// == clear the checkbox ==
document.getElementById('cat-'+category).checked = false;
}
//--- non recursive since IE cannot handle it (doh!!)
function boxclick2(box, category) {
if (box.checked) {
show(category);
} else {
hide(category);
}
var com = box.getAttribute('path');
var arr = new Array();
arr = document.getElementsByName('cat[]');
for(var i = 0; i < arr.length; i++)
{
var obj = document.getElementsByName('cat[]').item(i);
var c = obj.id.substr(4, obj.id.length);
var path = obj.getAttribute('path');
if(com == path.substring(0,com.length)){
if (box.checked) {
obj.checked = true;
show(c);
} else {
obj.checked = false;
hide(c);
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}
}
}
return false;
}
function markerclick(i) {
google.maps.event.trigger(gmarkers[i],'click');
}
function markerhover(id) {
var index;
for (var i=0; i<gmarkers.length; i++) {
if(gmarkers[i].id == id){
index = i;
}
}
google.maps.event.trigger(gmarkers[index],'mouseover');
}
function markerout(id) {
var index;
for (var i=0; i<gmarkers.length; i++) {
if(gmarkers[i].id == id){
index = i;
}
}
google.maps.event.trigger(gmarkers[index],'mouseout');
}

function trim_words(theString, numWords) {
expString = theString.split(/\s+/,numWords);
theNewString=expString.join(' ');
return theNewString;
}

function showInfo(marker, href){
//console.log(marker);
jImc(\"#markerTitle\").html('<span class=\"markerTitle\">' + marker.title + '</span>');
jImc(\"#panorama\").html('');
jImc(\"#markerHead\").html('');
jImc(\"#markerInfo\").html('');
jImc(\"#markerImages\").html('');
jImc(\"#detailsButton\").html('<a class=\"btn\"
href=\"'+href+'\">".JText::_('COM_VIRTUALCITYTOUR_DETAILS')."</a>');
var intro = trim_words(marker.description, 100) + ' ...';

if(marker.panoramas){
jImc(\"#markerHead\").html(createInfoPanoramas(marker));
//jImc(\"#markerImages\").html(createInfoImages(marker));
jImc(\"#markerInfo\").html(intro);
}
else if(marker.photo){
var img = '" . JURI::root()."/" . "' + marker.photo_orig;
jImc(\"#markerHead\").html('<img src=\"'+img+'\" />');
jImc(\"#markerInfo\").html(intro);
}
else if(marker.photos){
jImc(\"#markerImages\").html(createInfoImages(marker));
jImc(\"#markerInfo\").html(intro);
}
else {
jImc(\"#markerHead\").html(intro);
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}

//if(marker.photos != null){
//
jImc(\"a[rel='photos']\").colorbox();
//}
if(marker.panoramas){
jImc(\"#panorama\").show();
}
else{
jImc(\"#panorama\").hide();
}
jImc(\"#wrapper-info\").show(500);
}
function createInfoImages(marker){
var arr = marker.photos.split(';');
var html = '';
for(i = 0; i < arr.length; i++){
if(arr[i] != ''){
var thumb = '" . JURI::root(true). "/images/virtualcitytour/". "' +
marker.id + '/images/thumbs/' + arr[i];
var img = '" . JURI::root(true). "/images/virtualcitytour/". "' + marker.id +
'/images/' + arr[i];
html += '<a title=\"'+marker.title+'\" href=\"'+img+'\">';
html += '<img src=\"' ;
html += img;
html += '\" />';
html += '</a>';
break; //quick and dirty... TODO: need revision
}
}
return html;
}
function createInfoPanoramas(marker){
var arr = marker.panoramas.split(';');
var html = '';
for(i = 0; i < arr.length; i++){
if(arr[i] != ''){
var pan = '" . JURI::root(). "images/virtualcitytour/". "' + marker.id +
'/panoramas/original/' + arr[i];
embedFlash(pan);
break;
}
}
return html;
}
function embedFlash(pan){
var flash = '<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\"
codebase=\"https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0\" id=\"RyubinPanorama\" >';
flash += '<param name=\"wmode\" value=\"transparent\"> ';
flash +='<embed src=\"".
JURI::base()."components/com_virtualcitytour/pano/RyubinPanoPlayer5.swf\" wmode=\"transparent\"
FlashVars=\"playmode=sphere&internal_ctrl=no&img_path='+pan+'&cursor_path=".
JURI::base()."components/com_virtualcitytour/pano/my_cursor.png&xml_path=".
JURI::base()."components/com_virtualcitytour/pano/panosettings.xml\" width=\"100%\" height=\"350px\" name=\"RyubinPanorama\"
allowFullScreen=\"true\" type=\"application/x-shockwave-flash\" pluginspage=\"https://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" />';
flash += '</object>';
jImc(\"#panorama\").html(flash);
}

";

Παράρτημα

XL

$documentReady = "
jImc(document).ready(function() {
initialize();
jImc(document).click(function(e) {
if( jImc('#drop-1').is('.hover')) { jImc('#drop-1').removeClass('hover');
if( jImc('#drop-2').is('.hover')) { jImc('#drop-2').removeClass('hover');
if( jImc('#drop-3').is('.hover')) { jImc('#drop-3').removeClass('hover');
});
jImc('#btn-1').click(function(event) {
if( jImc('#drop-2').is('.hover')) { jImc('#btn-2').click(); }
if( jImc('#drop-3').is('.hover')) { jImc('#btn-3').click(); }
if( jImc('#drop-1').is('.hover')) {
jImc('#drop-1').removeClass('hover');
}
else{
jImc('#drop-1').addClass('hover');
}
event.stopPropagation();
});
jImc('#btn-2').click(function(event) {
if( jImc('#drop-1').is('.hover')) { jImc('#btn-1').click(); }
if( jImc('#drop-3').is('.hover')) { jImc('#btn-3').click(); }
if( jImc('#drop-2').is('.hover')) {
jImc('#drop-2').removeClass('hover');
}
else{
jImc('#drop-2').addClass('hover');
}
event.stopPropagation();
});
jImc('#btn-3').click(function(event) {
if( jImc('#drop-1').is('.hover')) { jImc('#btn-1').click(); }
if( jImc('#drop-2').is('.hover')) { jImc('#btn-2').click(); }
if( jImc('#drop-3').is('.hover')) {
jImc('#drop-3').removeClass('hover');
}
else{
jImc('#drop-3').addClass('hover');
}
event.stopPropagation();
});
jImc('.megadrop').click(function(event) { event.stopPropagation(); });
});
";
$document->addScriptDeclaration($googleMap);
$document->addScriptDeclaration($documentReady);
$document->addScript(JURI::root(true).'/components/com_virtualcitytour/js/map.js');
}
}
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}

