
 

 

 

Γεωχωρικά κοινωνικά δίκτυα. 

Ένα "γεωκοινωνικό" δίκτυο είναι ένα είδος κοινωνικού δικτύου με κύριο χαρακτηριστικό την παροχή 

πληροφοριών με βάση τη γεωγραφική θέση. Αυτός ο τύπος δικτύου επιτρέπει αλληλεπιδράσεις με 

τοπική δυναμική, επιτρέποντας στους χρήστες μιας περιοχής να συνδέονται και να αλληλοεπιδρούν 

βάσει της εγγύτητάς τους. 
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FIGURE 1 χαρακτηριστικό ενός γεωχωρικού κοινωνικού δικτύου είναι η αλληλεπίδραση των χρηστών βάσει 

εγγύτητας και όχι βάσει της ιδιωτικής τους ζωής . 

Η εφαρμογή FirstLife είναι ένα γεωχωρικό κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται σε έναν 

εικονικό χάρτη για τους πολίτες που δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του 

Τορίνο (UNITO). Είναι ένας εικονικός χώρος που διευκολύνει το συντονισμό της 

συνεργατικής διαδικασίας. Οι κυριότεροι δρώντες είναι οι πολίτες και η δημόσια 

διοίκηση. 

 

 
FIGURE 2 Ο κύριος στόχος της εφαρμογής FirstLife είναι να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας 

διοίκησης και των πολιτών, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις που δημιουργούν οι ίδιοι οι πολίτες. Είναι σημαντικό 

να επικεντρωθούμε σε αυτούς ως κύριους δρώντες . 

 

Κάθε δρών μπορεί να ορίσει τα αρχικά χαρακτηριστικά κάθε εργασίας/σημείου 

ενδιαφέροντος, όπως όνομα, περιγραφή, κατηγορίες, ετικέτες. Αυτές οι εργασίες 



 

μπορούν να εμπλουτιστούν με σχόλια, εικόνες, δημοσιεύσεις, έρευνες και επίσης να 

συνδεθούν με άλλες εργασίες. Η εφαρμογή FirstLife υποστηρίζει διάφορους 

μηχανισμούς συσχετισμού της με καθορισμένες εργασίες. Αυτοί οι συνδυασμοί  

μπορούν να λάβουν τη μορφή έξυπνων συμβάσεων προσαρμοσμένων σε 

συγκεκριμένο στόχο και συγκεκριμένους πολίτες. 

 

FIGURE 3: Screenshots της εφαρμογής FirstLife που δείχνουν πώς μπορείτε να προσθέσετε ιδιότητες στα σημεία 

ενδιαφέροντος, οι οποίες να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες, καθώς και να ενθαρρύνετε τις 

αλληλεπιδράσεις με έρευνες, σχόλια ή ακόμα και έξυπνες συμβάσεις για συμφωνίες  

Σε αντίθεση με άλλα συμβατικά κοινωνικά δίκτυα, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

ανθρώπων δημιουργούνται κυρίως σε σχέση με την εγγύτητά τους στη γειτονιά / 

πόλη και όχι από μια κλειστή ομάδα ανθρώπων. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να 

δημιουργήσουν ομάδες για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων μεταξύ των 

διοργανωτών και άλλων ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες 

(υποστηρικτές, ιδιοκτήτες χώρων κλπ.), δημιουργώντας, σε πραγματικό χρόνο, μια 

συνεργατική πλατφόρμα δραστηριοτήτων. Το FirstLife αποκλείει το προσωπικό 

περιεχόμενο που παρέχεται παραδοσιακά από τους χρήστες και είναι κύριο 

χαρακτηριστικό των mainstream κοινωνικών δικτύων. Ως πλατφόρμα 

crowdsourcing, επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες, 

ενσωματώνοντας ετερογενείς πηγές δεδομένων (ανοιχτά δεδομένα, αισθητήρες 

κλπ.). 

 



 

 
FIGURE 4: Στην εφαρμογή FirstLife μπορείτε να ορίσετε το εύρος των σημείων ενδιαφέροντος για να φιλτράρετε 

και να βελτιώσετε την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. Επιτρέπει ακόμη και το διαχωρισμό τους ανά 

περιοχή για τη διευκόλυνση του συντονισμού των ενεργειών 

 
FIGURE 5: Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται από το χρήστη, καθώς και από μηχανισμούς της εφαρμογής 

που επιτρέπουν τη χρήση της συσκευής ως πηγή πληροφοριών ή ως αισθητήρα  

 

Για την ενσωμάτωση της εφαρμογής FirstLife, διεξάγεται, πρώτα, μια ανάλυση 

απαιτήσεων, μοντελοποιώντας τους χρήστες και τους οργανισμούς. Αυτή η 

διαδικασία διεξάγεται στα συμμετοχικά εργαστήρια (workshops) που καθορίζουν το 

μοντέλο του χρήστη και των οντοτήτων. 

 

 



 

 

FIGURE 6 Το FirstLife δεν είναι ένα στατικό εργαλείο, αλλά ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων πρέπει να ρυθμιστεί 

κατά την εφαρμογή του. Επιπλέον, έχει διαφορετικές λειτουργίες που πρέπει να προσδιοριστούν στα στάδια 

υλοποίησης, ώστε να συμπεριλάβουν και επιπλέον λειτουργίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι 

σημαντικό να διοργανώνονται διαφορετικές συναντήσεις και workshops με τους stakeholders για την 

ολοκλήρωση του μοντέλου χρήστη και των οντοτήτων 

 

Το μοντέλο χρήστη περιέχει τους ρόλους που εκτελεί ο χρήστης σε διαφορετικά 

δίκτυα. Υπάρχει ένα επίσημο δίκτυο που περιλαμβάνει καθήκοντα και εργασιακές 

σχέσεις ξεκινώντας από μια κοινότητα γειτονιάς και καταλήγει σε επίπεδο 

περιφέρειας. Το χωρικό δίκτυο περιλαμβάνει προσωπικές και πολιτικές σχέσεις 

όπως τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση των κοινών πόρων σε τοπικό επίπεδο. 

Τέλος, το δίκτυο των κοινοτήτων είναι ευρύ περιλαμβάνοντας από μικρές τοπικές 

ομάδες ως και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 

Κάθε ένα από αυτά τα δίκτυα έχει διαφορετικές δυνατότητες ανάλογα με το ρόλο 

που αναλαμβάνει ο χρήστης κατά τον διαμοιρασμό πληροφοριών. Η εφαρμογή 

FirstLife θα εισάγει το μοντέλο χρήστη στο εργαλείο Unified User Management 

(CO3UUM). 

 

 

FIGURE 7 Το μοντέλο χρήστη αποτελείται από δεδομένα όπως οι σχέσεις που έχει ο χρήστης με επιμέρους 

εργασίες, ο τύπος χρήστη (άτομο, ομάδα, διαχείριση κτλ.) με τα αντίστοιχα δικαιώματα ή κανόνες. Αυτοί οι 



 

κανόνες καθορίζουν τα δικαιώματα των πόρων που μπορεί να διαχειριστεί ο χρήστης και των 

αλληλεπιδράσεών του με άλλους χρήστες . 

 

Οι οντότητες μοντελοποιούνται στο FirstLife με βάση τις πληροφορίες που 

ανταλλάσσουν. Το μοντέλο οντότητας μπορεί να περιέχει διαφορετικούς τύπους 

χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, περιλαμβάνει την τοποθεσία όπου προσφέρεται 

η υπηρεσία, η οποία καθορίζεται από ενώσεις, οργανισμούς, δημιουργώντας POIS 

(σημεία ενδιαφέροντος). 

Εκδηλώσεις που είναι δημόσιες πρωτοβουλίες όπως εκθέσεις, φεστιβάλ κτλ. 

μπορούν να δημιουργηθούν on the spot χωρίς να ανακοινωθούν σε άλλα μέσα. Έτσι 

μπορεί να δημιουργηθεί ένα ημερολόγιο εκδηλώσεων, εάν υπάρχει ενεργός 

συμμετοχή των πολιτών. 

Νέα, ειδήσεις, ανακοινώσεις, ιστορίες τοπικού ενδιαφέροντος κ.α. επιτρέπουν τη 

συνεχή ροή νέων στην περιοχή, ενημερώνοντας τους υπόλοιπους για το τι 

συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο. Τέλος, παρέχεται η ευελιξία σε ομάδες πολιτών να 

δημιουργούν εικονικές οντότητες από σύνολα αυτό-οργανωμένων πολιτών. 

 

(a): Το μοντέλο περιέχει  φυσικά δεδομένα σχετικά με τον τόπο στον οποίο προσφέρεται η υπηρεσία . 

 
 

(b): Το μοντέλο επιτρέπει τον ορισμό  κανόνων και  χαρακτηριστικών της συνεργασίας μεταξύ ομάδων και είναι 

δυνατόν να δημιουργηθούν άλλες ομάδες, εικονικές . 

 
(c): The model allows the definition of rules and attributes of collaboration between groups. Being able to create 

virtual units in which you can assign tasks. 



 

 

Το μοντέλο οντοτήτων είναι πιο περίπλοκο αφού αντιπροσωπεύει τα στοιχεία που 

δημιουργούνται και υπάρχουν στο FirstLife, οπότε έχουν σημαντικό αριθμό 

ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών, μερικά από τα οποία υποδεικνύονται στα 

διαγράμματα (α, β, γ). 

 

 

Tags: CO3 project - FirstLife - Geolocated Social Networks 

  



 

PROJECT 
 

Έχουμε δημοσιεύσει ένα νέο δελτίο τύπου που συνοψίζει την παρούσα φάση του έργου ένα χρόνο 

μετά την έναρξή του. Το πρώτο έτος του έργου ήταν απαιτητικό καθώς έπρεπε να προσδιοριστούν 

οι απαιτήσεις και οι περιορισμοί των πιλοτικών εφαρμογών στην Αθήνα, το Τορίνο και το Παρίσι σε 

σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά. 
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PROJECT  

 

 

 

Έχουμε δημοσιεύσει ένα νέο δελτίο τύπου που συνοψίζει την παρούσα φάση του 

έργου ένα χρόνο μετά την έναρξή του. Το πρώτο έτος του έργου ήταν απαιτητικό 

καθώς έπρεπε να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις και οι περιορισμοί των πιλοτικών 

εφαρμογών στην Αθήνα, το Τορίνο και το Παρίσι σε σχέση με τους στόχους που 

είχαν τεθεί αρχικά. Απαιτούσε μια διαδικασία σε διαφορετικές επαναλήψεις που 

επέτρεψε στους εταίρους να καθορίσουν μια λίστα χαρακτηριστικών που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για κάθε πιλότο και τεχνολογία. 

Αυτή η λίστα χαρακτηριστικών είναι ο πρώτος τεχνικός και επίσημος ορισμός της 

πλατφόρμας που δημιουργήθηκε στο έργο CO3 που ακολουθούν όλοι οι εταίροι 

κατά τη διάρκεια του 2020 για την πρώτη πλήρως λειτουργική έκδοση της 

πλατφόρμας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το δελτίο τύπου και μερικά από τα 

δημοσιευμένα παραδοτέα. 
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CO3 - Παρούσα κατάσταση του έργου: Το Ινστιτούτο IRI 

παρουσιάζει τα σενάριά του για την πιλοτική εφαρμογή 

στο Παρίσι. 
 

Για το σενάριο "contributive clinic" θα επικοινωνήσει με ενώσεις και ιδρύματα για την προώθηση της 

χρήσης της εφαρμογής FirstLife με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με τις εκδηλώσεις 

τους. Στην περίπτωση του «urban modeling», θα χρησιμοποιήσουν την ίδια τεχνολογία για να 

τοποθετήσουν στο χάρτη τα σχέδια και να συλλέξουν τις αποφάσεις. Το σενάριο ανταλλαγής 

γνώσεων θα υποστηρίζεται από ένα μητρώο που βασίζεται σε blockchain τεχνολογία ό που θα 

μπορούν να αναφέρουν και την πηγή πληροφοριών . 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο > 

 

CO3 - Παρούσα κατάσταση του έργου: Το Ινστιτούτο IRI 

παρουσιάζει τα σενάριά του για την πιλοτική εφαρμογή στο 

Παρίσι.  

 

Το IRI περιγράφει τη χρήση των τεχνολογιών κατά τη διάρκεια των πιλοτικών 

δοκιμών σε καθένα από τα τρία σενάριά του. Για το πρώτο σενάριο, contr ibutive 

clinic, προτείνεται η δημιουργία ενός γεωχωρικού κοινωνικού δικτύου (βασισμένο 

στην εφαρμογή FirstLife) μεταξύ των γονέων. Αυτό το δίκτυο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή πληροφοριών με τη συμμετοχή μεμονωμένων 

πολιτών, οργανισμών και φορέων δημόσιας υγείας, όπως τα PMI. Η απόφαση αυτή 

ανταποκρίνεται στον αυξανόμενο αριθμό των μονογονεϊκών οικογενειών στην 

περιοχή Plaine Commune που ανησυχούν για την ανατροφή των παιδιών τους. 

Προκειμένου να παρασχεθεί ένας μηχανισμός συζήτησης για καθεμία από τις 

εκδηλώσεις που δημιουργούνται στο FirstLife, προτείνεται η σύνδεσή  του με την 

εφαρμογή Liquidfeedback. Στο LiquidFeedback οι συζητήσεις συνεχίζονται, ώστε οι 

γονείς να μπορούν να υποστηρίξουν τα επιχειρήματα ή τις απόψεις τους.  

 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το IRI θα πραγματοποιήσει workshops με την 

συμμετοχή PMI's ώστε να ξεκινήσει η χαρτογράφηση των εκδηλώσεων στο FirstLife 

και να καθοδηγηθούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς. Επιπλέον, το IRI θα προτείνει τις 

παραπάνω πρωτοβουλίες στο FCPE, που είναι ένας οργανισμός μεγαλύτερης 

επιρροής, εφόσον είναι ο φορέας που περιλαμβάνει διάφορες ενώσεις γονέων.  

 

Το δεύτερο σενάριο, το urban modeling, επικεντρώθηκε στην κατασκευή του 

Ολυμπιακού χωριού έως το 2024. Η ιδέα είναι να συνδυαστεί η τεχνολογία AR με 

τρισδιάστατα αντικείμενα, ώστε να μπορεί να προβάλει τα σχέδια που έχουν 

προτείνει οι πολίτες σε κάθε τοποθεσία μέσω εργαλείων που χρησιμοποιεί ήδη το 

Ινστιτούτο IRI (SketchUp, BIM κτλ.). Για την προβολή των αντικειμένων AR, 

χρησιμοποιείται ένα σύνολο anchors σε κάθε τοποθεσία. Η συζήτηση για κάθε 

https://www.projectco3.eu/el/2020/04/01/iri-presents-the-uses-cases-at-the-paris-pilot-scenario/


 

σχέδιο ή κάθε πρόταση θα πραγματοποιείται από το LiquidFeeback, στο πλαίσιο 

του CO3 συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι οι προτάσεις μπορούν να βελτιωθούν με 

τις ιδέες και την υποστήριξη κάθε ομάδας πολιτών. Προκειμένου οι ομάδες πολιτών 

να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι σχεδιάζεται στην περιοχή, 

προτείνεται η χρήση του FirstLife έτσι ώστε να μαθαίνουν γρήγορα τι συμβαίνει στην 

γειτονιά/πόλη τους. 

 

 
FIGURE 2 Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου urban modeling  

 

Το  Ινστιτούτο IRI θα συνεργαστεί με αρχιτεκτονικά γραφεία όπως το O'zone, το ICI 

και το 3HC, καθώς και με άλλους επαγγελματίες, για να επεξεργαστούν τα 

λεπτομερή σχέδια και mockups που δημιουργήθηκαν από μαθητές και άλλους 

πολίτες. Ως εκ τούτου, ωφελούνται και οι δύο πλευρές, οι μαθητές γνωστοποιώντας 

τις ιδέες τους και οι urban planners αποκτώντας και άλλες απόψεις για νέες 

προτάσεις. 

 

 
FIGURE 2 Ιnfographic των αλληλεπιδράσεων με το σύστημα CO3 στο σενάριο Urban Modeling . 

 



 

Τέλος, το IRI παρουσίασε το τρίτο σενάριο, “Blockchain Μητρώο Γνώσης” 

("Blockchain Knowledge Registry") που εστιάζει στην δημιουργία ενός μητρώου 

γνώσης και στην αναγνώριση των γνώσεων. Αυτό το σενάριο είναι άμεσα 

συνδεδεμένο με την τεχνολογία blockchain της πλατφόρμας του CO3, καθώς 

προσφέρει τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των γνώσεων. Σκοπός αυτού του 

σεναρίου είναι η αντιμετώπιση του αυξανόμενου ποσοστού ανεργίας μέσω μιας 

αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Το Ινστιτούτο IRI θεωρεί εφικτή η μείωση της 

ανεργίας, εφόσον εκπαιδευθούν οι πολίτες στο διαμοιρασμό γνώσεις με 

επαγγελματίες που κατέχουν ειδίκευση σε άλλους τομείς γνώσης. Η τεχνολογία 

blockchain χρησιμοποιείται για να καταγραφούν οι γνώσεις και οι πηγές των 

γνώσεων ώστε να δίνονται τα σχετικά badges. Το FirstLife προτείνεται να 

χρησιμοποιηθεί για τη χαρτογράφηση των πολιτών με βάση τον τομέα ειδίκευσης 

τους. 

Tags: CO3 project - Paris - Pilots 

 

Η ΔΑΕΜ παρουσιάζει την εφαρμογή του CO3 στο πιλοτικό 

σενάριο της Αθήνας 

Η ΔΑΕΜ εντόπισε δύο σενάρια εφαρμογής για την Αθήνα. Στην πρώτη περίπτωση θα 

πραγματοποιούνται δωρεές που θα υλοποιούνται με την μορφή tokens ώστε να κατανέμονται σε 

πολίτες σε ανάγκη και να καταναλωθούν σε λαϊκές και άλλες αγορές. Το δεύτερο σενάριο 

επικεντρώνεται στην χαρτογράφηση άδειων κτηρίων της πόλης . 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο > 

 

Η ΔΑΕΜ παρουσιάζει την εφαρμογή του CO3 στο πιλοτικό 

σενάριο της Αθήνας  

Παρουσιάστηκαν δύο σενάρια για την πιλοτική εφαρμογή, το πρώτο αφορά σε 

δωρεές τροφίμων και το δεύτερο στην χαρτογράφηση άδειων κτηρίων της πόλης.  

 

Οι δωρεές συγκεντρώνονται σε κουτιά "CoopBox" που θα έχουν εγκατασταθεί στις 

αγορές όπου οι πολίτες μπορούν να δωρίσουν τα ρέστα τους ή ένα μικρό ποσό 

κερμάτων. Το ποσό της δωρεάς μετατρέπεται σε tokens και διανέμεται σε πολίτες 

που έχουν ανάγκη. Οι τελευταίοι θα μπορούν να καταναλώσουν τα tokens σε 

διαφορετικούς πάγκους της αγοράς μέσω QR. Όταν θα παίρνουν ένα προϊόν από 

έναν έμπορο, το ανάλογο ποσό σε tokens θα αφαιρείται από το σύνολο των tokens. 

Αυτό εξασφαλίζει τον ίσο καταμερισμό των δωρισθέντων χρημάτων και αποτρέπει 

την σπατάλη δωρεών σε μη-σημαντικά ή μη-υγιεινά προϊόντα. Για το σενάριο των 

CoopBoxes έχουν εντοπιστεί οι παρακάτω δρώντες: 

 

https://www.projectco3.eu/el/2020/04/15/daem-gives-an-insight-into-the-expected-application-of-co3-at-the-athens-pilot/


 

• Προμηθευτές: Έμποροι, πωλητές 

• Υποστηρικτές: δωρητές, πελάτες 

• Καταναλωτές: πολίτες σε ανάγκη, πολίτες με κοινωνικά προβλήματα 

 

Για την υλοποίηση του πιλότου, θα υπάρχουν τέσσερεις προμηθευτές (πάγκοι) σε 

κάθε αγορά. Επίσης, σχεδιάζονται συζητήσεις με τις ενώσεις πωλητών λαϊκών 

αγορών. Η υπηρεσία θα παρουσιαστεί σε εκδηλώσεις στις αγορές, σε άρθρο τοπικής 

εφημερίδας, καθώς και σε φυλλάδια που θα μοιράζονται σε στρατηγικά σημεία .  

 

 
FIGURE 3 Infographic του σεναρίου CoopBox 

 

Από την άλλη πλευρά, παρουσιάστηκε το σενάριο όπου θα χαρτογραφούνται 

εγκαταλελειμμένα κτήρια της πόλης. Η προσθήκη αντικειμένων στο First Life, θα 

δίνει τη δυνατότητα να προτείνονται από τους πολίτες πιθανές χρήσεις των 

κτηρίων ανάλογα με τις ανάγκες της πόλης. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα 

να γίνονται σχόλια πάνω στις προτάσεις με την χρήση του LiquidFeedback ως μια 

πλατφόρμα συζήτησης. Έχουν εντοπιστεί οι παρακάτω δρώντες:   

• Mappers: Εθελοντές από κοινωνικές ομάδες που θα αναζητούν 

εγκαταλελειμμένα κτήρια της πόλης. 

• Δημοτικοί υπάλληλοι: Υπάλληλοι δομών που ασχολούνται με την αστική 

ανάπτυξη της πόλης ή άλλες σχετικές υπηρεσίες κτηρίων. 



 

 
FIGURE 4 Infographic του σεναρίου χαρτογράφησης άδειων κτηρίων της Αθήνας  

 

Για την εισαγωγή σε αυτό το πιλοτικό σενάριο, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις 

σε 2 κοινωνικά κέντρα με περισσότερους από 10 συμμετέχοντες στο καθένα. Στόχος 

θα είναι να προωθηθεί ο ρόλος των συμμετεχόντων που θα χαρτογραφούν άδεια 

κτήρια. Θα συμμετέχει επίσης προσωπικό του Δήμου που ασχολείται με την 

διαχείριση κτηρίων και οι χρήσεις των άδειων κτηρίων που θα προκύψουν από την 

χαρτογράφηση θα τεθούν υπό συζήτηση σε συναντήσεις με τους συμμετέχοντες. Η 

συμμετοχή περισσότερων εθελοντών θα διασφαλιστεί μέσω εργαστηρίων που θα 

διοργανωθούν από τη ΔΑΕΜ και μέσω ανοιχτών συναντήσεων για συζήτηση και 

feedback.  

 

Tags: CO3 project - Athens - Pilots - CoopBox - Urban Mapping 

 

Η πιλοτική εφαρμογή στο Τορίνο: Rete Case del Quartiere. 

Τα κτήρια Rete Case del Quartiere (RcQ) παρουσιάζουν τρία βασικά σενάρια. Το AR θα επιτρέπει να 

εμφανίζεται εμπλουτισμένη πληροφορία σε επιφάνειες poster καθώς επίσης θα επιτρέπει την 

ανταλλαγή εργασιών. Το Blockchain θα χρησιμοποιείται ώστε να υποστηρίζεται η ανταλλαγή token 

σε κάθε CdQ,  τα οποία θα είναι διαφορετικά για κάθε CdQ . 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο > 

 

Η πιλοτική εφαρμογή στο Τορίνο: Rete Case del 

Quartiere.  

Τα κτήρια Rete Case del Quartiere (RcQ) παρουσιάζουν τα τρία βασικά σενάρια που 

θα τεστάρουν την εφαρμογή CO3. Τα RcQ αποτελούνται από 8 κτήρια: CdQ Vallete, 

https://www.projectco3.eu/el/2020/04/30/the-turin-pilot-rete-case-del-quartiere/


 

Hub Cecchi point, Spazio Quattro, CdQ San salvario, Cascina Roccafranca, Barrito, casa 

nel parco και bagni pubblici via aguè. 

 

Οι πιλοτικές εφαρμογές του CO3 θα επικεντρωθούν σε τρεις χώρους:  

 

• Multicultural Hub Cecchi Point -> Διαχειρίζεται από έναν συνεταιρισμό (Il 

Campanile) και χρησιμοποιείται από ομάδες πολιτών. Οι πολυλειτουργικοί 

χώροι του επιτρέπουν την διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 

εργαστηρίων. 

 

• Spazio 4 -> Μια πολυλειτουργική αίθουσα με coworking χώρο και χώρο για 

εργαστήρια. Επίσης περιλαμβάνει playrooms για παιδιά, σημείο τράπεζας 

χρόνου και σημεία πληροφόρησης για εύρεση εργασίας. Διαχειρίζεται από 

τον οργανισμό Casa delle Rane. 

 

• CdQ San Salvario -> Ο πιο δημοφιλής χώρος. Πάνω από 70 οργανισμοί 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με την μορφή δραστηριοτήτων. Ο χώρος 

περιλαμβάνει 7 πολυλειτουργικές αίθουσες για εκδηλώσεις όπως θεατρικά ή 

άλλα εργαστήρια. Ο χώρος διαχειρίζεται από μια δημοτική επιχείρηση.  

 

Στους χώρους των RcQ θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω εφαρμογές του CO3 με 

τους εξής στόχους: 

 

1. Το AR θα επιτρέψει την προβολή ενισχυμένης πληροφορίας σχετικά με τα 

μαθήματα στους πίνακες ανακοινώσεων. Επίσης, παρέχει έναν μηχανισμό 

ανταλλαγής εργασιών μεταξύ των εθελοντών σχετικά με τις εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται ή μεταξύ όσων συμμετέχουν βοηθητικά στην διοργάνωση. 

Τέλος, θα χρησιμοποιηθεί στην αλληλεπίδραση με multimedia στοιχεία μέσω 

QRs.  

 

2. Το Blockchain θα χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει την ανταλλαγή token σε 

κάθε CdQ. Τα tokens θα είναι διαφορετικά για κάθε CdQ και μπορεί να 

αντιστοιχούν σε κουπόνια, δικαιώματα χρήσης των χώρων, βραβεία σε 

εθελοντές κ.ά.  

 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια λίστα των use cases και ένας ενδεικτικός τρόπος 

χρήσης των τεχνολογιών. 

 

a) Περιεχόμενο ενισχυμένο με AR: Ένας αριθμός tokens δίνεται στους πολίτες 

που τους επιτρέπουν να προσθέσουν multimedia στοιχεία στους χώρους των 

CdQ. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι ανακοινώσεις, πληροφορίες 

μαθημάτων και άλλο multimedia περιεχόμενο. Το βασικό επαυξημένο 

περιεχόμενο θα είναι οι ανακοινώσεις εκδηλώσεων, στις οποίες ο δημιουργός 

θα μπορεί να προσθέτει προεπισκόπηση για τους ενδιαφερόμενους. Στις 



 

ανακοινώσεις οι πολίτες θα μπορούν να προσθέτουν απόψεις, οι οποίες θα 

είναι ανάλογες με τον αριθμό διαθέσιμων tokens.  

 

b) Προπληρωμένες κάρτες: Κάθε CdQ μπορεί να δημιουργήσει μια 

προπληρωμένη κάρτα κουπονιών, τα οποία μπορούν να διατεθούν σε 

διαφορετικές προσφορές εκδηλώσεων. Η συχνή χρήση της κάρτας θα 

μπορούσε να έχει προνόμια με την μορφή εκπτώσεων (ή επιστροφής 

χρημάτων). Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανόνες gamification για 

να επιβραβεύσουν τη χρήση της κάρτας και την συμμετοχή σε μαθήματα 

δίνοντας συγκεκριμένους πόντους. Η προπληρωμένη κάρτα επιτρέπει στους 

πολίτες να εγγραφούν σε επόμενες εκδηλώσεις, ώστε ο διοργανωτής να 

αποδεσμεύσει tokens αν ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών έχει επιτευχθεί 

ή διαφορετικά να τα επιστρέψει. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί  μέσω έξυπνων 

συμβολαίων. Οι διοργανωτές που λαμβάνουν τα tokens μπορούν να 

αποφασίζουν αν θα τα ξοδεύσουν στην ανταλλαγή χρόνου και χώρου στο 

CdQ ή ακόμα και στην συμμετοχή σε άλλες εκδηλώσεις. 

 

c) Εθελοντές: Σε αυτό το σενάριο, οι εθελοντές από το κάθε CdQ που 

υποστηρίζουν τις δραστηριότητες λαμβάνουν έναν αριθμό από tokens όταν 

ολοκληρωθεί μια εργασία στην οποία συνεισφέρουν. Αυτά τα tokens 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μαθήματα που γίνονται στο CdQ. 

 

 
FIGURE 5 Infographic των σεναρίων των Case del Quartiere στο Τορίνο. 

 

Tags: CO3 project - Torino - Pilots - Blockchain - Courses - AR 

 

Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: Επαυξημένη 

Πραγματικότητα (Geomotion). 

Το πρώτο πρωτότυπο, που αναπτύχθηκε από την Geomotion, επιτρέπει την επαλήθευση ταυτότητας 

καθώς και την άμεση διασύνδεση με τα άλλα τρία τεχνολογικά εργαλεία του έργου. Επίσης, αποτελεί 



 

μια εύχρηστη διεπαφή για να ελέγχει ο χρήστης το προφίλ του μέσω της οπτικής αναπαράστασης 

των διαφόρων gamification στοιχείων. 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο > 

Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: Επαυξημένη 

Πραγματικότητα (Geomotion).  

Η Geomotion ανέπτυξε τρία demos με διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης των 

αντικειμένων στην AR διεπαφή του CO3. Επίσης εξηγήθηκε ο τρόπος προσθήκης 

των αντικειμένων από την αναγνώριση των σχημάτων και των περιοχών ή απλά 

από την αναγνώριση της θέσης και της κίνησης. 

 

Επί του παρόντος η πρώτη έκδοση επιτρέπει την επαλήθευση χρηστών, περιέχει 

αρχικές πληροφορίες για το έργο και αλληλεπίδραση με QR. Στα πρώτα βήματα της 

εγγραφής ο χρήστης επιλέγει σε ποια πόλη πιλότο ανήκει ώστε να λάβει το ανάλογο 

περιεχόμενο. Ως εισαγωγικό στοιχείο, κάποιοι πόντοι δίνονται στο χρήστη και 

ορίζεται το πρώτο επίπεδο. 

 

 
FIGURE 6 Screenshots από τις οθόνες επαλήθευσης χρήστη και της αρχικής οθόνης του CO3 AR APP . 

Η AR εφαρμογή του CO3 διασυνδέεται με τις άλλες εφαρμογές όπως το blockchain 

και το gamification. Επίσης περιλαμβάνει διασυνδέσεις μέσω Webviews και με άλλες 

τεχνολογίες του έργου όπως το LiquidFeedback ή το FirstLife. Αυτή η προσέγγιση 

παρέχει στο APP έναν τμηματικό σχεδιασμό και την καλύτερη εμπειρία για το 

χρήστη. 

 

https://www.projectco3.eu/el/2020/05/02/state-of-development-of-the-projects-technologies-augmented-reality-geomotion/


 

 
FIGURE 2 Screenshots  του CO3 AR APP που παρουσιάζουν την διασύνδεση με τις τεχνολογίες CO3 . 

 

Η εφαρμογή επίσης περιλαμβάνει προβολή 2D χάρτη που επιτρέπει την πρόσβαση 

στο FirstLife μέσω συντόμευσης. Η προβολή χάρτη λειτουργεί ως ένα κοινό σημείο 

πρόσβασης για τις διαφορετικές πρωτοβουλίες ή τις εκδηλώσεις στο FirstLife ή στο 

LiquidFeedback ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη 

 

 
FIGURE 3 creenshot της διασύνδεσης του AR APP με το γεωχωρικό κοινωνικό δίκτυο (FirstLife)  

 

Τέλος παρουσιάστηκε μια πρώτη σχεδίαση της σελίδας για το προφίλ χρήστη, όπου 

περιλαμβάνεται η πρόοδος και οι αλληλεπιδράσεις των πολιτών στο CO3. Επίσης, 



 

εδώ παρουσιάζονται τα αυτοκόλλητα, τα βραβεία, η κατάταξη και το επίπεδο 

παιχνιδιού του χρήστη, ενώ, παράλληλα, εμφανίζεται μια λίστα με τις 

ολοκληρωμένες ενέργειές του. 

 

 
FIGURE 4 Screenshot τω στοιχείων gamification που περιλαμβάνονται στο προφίλ. Παρουσίαζεται η πρόοδος 

των χρηστών στην πλατφόρμα CO3 . 

 

Η Geomotion αναφέρει πως παρόλο που είναι μια πρώτη έκδοση της εφαρμογής, 

είναι απαραίτητο να εστιάσουν στην ανάπτυξη μιας εμπειρίας ελκυστικής για το 

χρήστη ώστε το UX να έχει καλό feedback και η αλληλεπίδραση των πολιτών να 

είναι αυξημένη. 

 

Tags: CO3 project - Augmented Reality - Gamification - User Journey 

 

 

Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: OnToMap data 

HUB (UNITO). 

Το Πανεπιστήμιο Τορίνο (Unito) παρουσίασε την υπηρεσία ανταλλαγής πληροφοριών του CO3, το 

CO3 OnToMap που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση πληροφοριών και την καταγραφή ενεργειών. 

Παρέχει επιπλέον την υπηρεσία εγγραφής ώστε οι εταίροι να μπορούν να ανταλλάσσ ουν 

πληροφορίες και να έχουν πρόσβαση στους χρήστες του CO3 . 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο > 

https://www.projectco3.eu/el/2020/05/06/state-of-development-of-the-projects-technologies-ontomap-data-hub-unito/


 

Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: OnToMap data 

HUB (UNITO).  

Το UNITO παρουσίασε την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας που χρησιμοποιείται για 

την διασύνδεση των εργαλείων του CO3. Το OnToMap χρησιμεύει ως ένας κόμβος 

υπηρεσιών και ως καταγραφέας ενεργειών και δεδομένων. Είναι το κεντρικό σημείο 

όπου οι τεχνικές λύσεις καταναλώνουν και παράγουν δεδομένα μέσω API. Το CO3 

OnToMap παρέχει: 

 

• Διαλειτουργικότητα των τεχνολογιών των εταίρων 

 

• Αρχείο των ενεργειών των χρηστών που είναι απαραίτητο για τον 

υπολογισμό των στοιχείων gamification. 

 

• Βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται media, πληροφορίες κειμένου και 

άλλα δεδομένα που διαμοιράζονται μέσω των metadata. 

 

Συνεπώς, το API του OnToMap χαρτογραφεί την πρόσβαση και την αποθήκευση 

δεδομένων των χρηστών και των οντοτήτων του συστήματος. Το παρακάτω σχήμα 

παρουσιάζει ένα παράδειγμα των διαφόρων χαρακτηριστικών του χρήστη που 

εμφανίζονται μέσω του API. 

 

 
 

 
FIGURE 7 Διάγραμμα των κλάσεων χρήστη που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών στο CO3 

OTM. 

Το παρακάτω γραφικό παράδειγμα παρουσιάζει την αλληλουχία ενεργειών κατά 

την αλληλεπίδραση με το OnToMap API. Παρατηρούνται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των εργαλείων του CO3 και του αρχείου/καταγραφέα (CO3OTM Logger) καθώς και 

οι αναθέσεις για τις ολοκληρωμένες ενέργειες (Achievements manager). 

 



 

 
FIGURE 2 Παράδειγμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός εργαλείου CO3 και του CO3 OTM . 

 

Ωστόσο είναι η πρώτη προσέγγιση για την βασική λειτουργία που υποστηρίζει τους 

εταίρους που θα δουλέψουν με το CO3 OTM, καθώς η αρχιτεκτονική μπορεί να 

αλλάξει εφόσον μπορεί να παρουσιαστούν και άλλες τεχνικές απαιτήσεις.  

 

Το CO3 OnToMap χρησιμοποιεί JSON για να ανταλλάξει πληροφορίες μεταξύ των 

διαφόρων εργαλείων. Ενδεικτικά, στο παρακάτω σχήμα εμφανίζονται ως 

παράδειγμα τα δεδομένα που έχει κατεβάσει ο χρήστης USER1 σχετικά με το προφίλ 

του που περιλαμβάνουν τα gamification στοιχεία. 

 

 
FIGURE 3 Το CO3 OTM χρησιμοποιεί JSON objects ως μια μορφή ανταλλαγής δεδομένων . 

 

Συνοπτικά, το CO3 OnToMap παρέχει APIs για να διαχειριστεί τις αναθέσεις των 

ενεργειών και τους σχετικούς κανόνες. Δουλεύει ως data center και ως καταγραφέας 

των αλληλεπιδράσεων. Επιτρέπει την εγγραφή σε ενέργειες όπως να επιτυγχάνεις 

έναν στόχο ή να υπερβείς το κατώφλι ενός δείκτη. 

 

Το UNITO καταλήγει πως παρόλο που υπάρχουν ακόμα βελτιώσεις για το CO3 OTM, 

η πλειοψηφία των εργασιών όμως έχει ολοκληρωθεί, είναι διαθέσιμη στους 

εταίρους και αφορά στην διαχείριση των επιτευγμάτων, στις πληροφορίες του 

προφίλ χρήστη και στην εγγραφή. 

 

 



 

Tags: CO3 project - OnToMap - API – Ontology 

 

 

 

Πρόταση για την στρατηγική gamification που θα 

χρησιμοποιηθεί στο CO3 (LINKS) 

Το LINKS παρουσίασε μια πρόταση σχετικά με την χρήση gamification στοιχείων όπως οι πόντοι, τα 

kudos κτλ. Προτείνει η πρόοδος του χρήστη να εμφανίζεται μέσω επιπέδων με αυτοκόλλητα (badges) 

και επιτεύγματα/στόχους που θα διαφέρουν από πιλότο σε πιλότο, συνεπώς θα πρέπει να γίνει και 

η σχετική ανάλυση κατά περίπτωση.. 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο > 

Πρόταση για την στρατηγική gamification που θα 

χρησιμοποιηθεί στο CO3 (LINKS)  

Το LINKS παρουσίασε την προσέγγιση σχετικά με το gamification. Παρόλο που θα 

πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσαρμογές με τους πιλότους, ωστόσο θεωρείται πως 

το παρακάτω θα είναι η βασική ιδέα. Το Links υπογραμμίζει πως θα πρέπει να 

υπάρχουν κάποια σημεία ελέγχου (πρόσβαση, ανακάλυψη, συμμετοχή κτλ.) που 

αντικατοπτρίζουν την πρόοδο του χρήστη στην πλατφόρμα και διασφαλίζουν ότι 

έχει αποκτήσει τις απαραίτητες ικανότητες χρήσης. 

 

 
FIGURE 8 Σύνοψη των προτεινόμενων αυτοκόλλητων (badges) ανάλογα με το επίπεδο συμμετοχής του χρήστη . 

Τα σημεία ελέγχου πρέπει να προσαρμοστούν στον κάθε πιλότο, ώστε το 

gamification να είναι ενδιαφέρον για τον κάθε χρήστη. Ο στόχος είναι η ενεργός 

συμμετοχή των πολιτών στον συν-σχεδιασμό και συν-διαχείριση υπηρεσιών ώστε 

να δημιουργηθεί μια κοινότητα ενεργών συμμετεχόντων, οι CO3 Commoners . 

 

https://www.projectco3.eu/el/2020/03/27/links-proposal-for-the-gamification-strategy-to-be-used-within-co3-summary/


 

 
FIGURE 2 Η ισορροπία της συμμετοχής χρήστη. Ο χρήστης συνεχίζει να είναι ενεργός αν ο στόχος παραμένει 

ενδιαφέρον. 

 

Για να αξιολογηθεί η πρόοδος του χρήστη, προτείνεται να χρησιμοποιηθούν τα 

παρακάτω στοιχεία: 

 

• Πόντοι: δίνουν αξία σε κάθε ενέργεια και συνοψίζουν την πρόοδο των 

ενεργειών. Οι πόντοι είναι αθροιστικοί για τον κάθε χρήστη και δεν μπορούν 

να ανταλλαχθούν ή να εξαργυρωθούν.   

• Kudos: Αντίθετα με τους πόντους, τα kudos μπορούν να εξαργυρωθούν και 

να ανταλλαχθούν για υπηρεσίες. Χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων των εθελοντών.  

• Μετρητές: κατηγοριοποιούν την καταμέτρηση διαφόρων μεταβλητών που 

χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του gamification: 

o Likes: Μετράει τον αριθμό των likes που έλαβε ο χρήστης ανάλογα με 

το περιεχόμενο που παρείχε. 

o Ανεβασμένες φωτογραφίες: Εμφανίζει τον αριθμό των στοιχείων 

media που ανέβασε ο χρήστης. 

o Δημιουργία πρωτοβουλιών: Ο αριθμός των συζητήσεων που ξεκίνησε 

ο χρήστης. 

o Συμμετοχές: Ο αριθμός των συμμετοχών ενός χρήστη σε μια εργασία 

ή σε ένα γκρουπ. 

o Δημιουργίες: Ο αριθμός των αντικειμένων που δημιούργησε ο 

χρήστης. 

 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω στοιχεία, ένας πίνακας κατάταξης μπορεί να 

δημιουργηθεί με τους top χρήστες ώστε να ενθαρρύνει τη συμμετοχή. 

 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις διαφορετικές ενέργειες που πρέπει να 

κάνει ο χρήστης ώστε να αυξήσει τους πόντους για το κάθε στοιχείο 

gamification: 

 



 

 
FIGURE 3 Πίνακας με τους πόντους που δίνονται σε κάθε μεταβλητή ανάλογα με την ενέργεια που 

πραγματοποιείται από το χρήστη. 

 

Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει τη σχέση μεταξύ των πόντων για το κάθε στοιχείο 

και του αυτοκόλλητου που δίνεται όταν επιτευχθεί ένας στόχος:  

 

 
FIGURE 4 Πίνακας των αυτοκόλλητων που δίνονται σε κάθε κατώφλι για τους διαφορετικούς δείκτες πόντων . 

 

 

Ένα παράδειγμα της διαδικασίας που θα μπορούσε να ακολουθηθεί για την 

διαχείριση των πόντων ή των στόχων είναι το ακόλουθο: 

 

1. Κάθε εργαλείο του CO3/APP προωθεί events στον CO3 OnToMap 

καταγραφέα. 

2. Στην πλευρά του server, για κάθε event που κάνει ο χρήστης, 

πραγματοποιείται μια επανάληψη των κανόνων, ώστε να διαπιστωθεί πως 

ο χρήστης πρέπει να λάβει πόντους. 

3. Για κάθε προσθήκη πόντων, γίνεται ένας έλεγχος αν πρέπει να δοθούν 

αυτοκόλλητα, επιτεύγματα ή να αλλάξει το επίπεδο. 

4. Το προφίλ χρήστη στέλνεται πίσω στο APP. Αυτό το προφίλ θα είναι 

ενημερωμένο με τα νέα στοιχεία gamification όπως τα αυτοκόλλητα, τους 

πίνακες κατάταξης, την πρόοδο και τα επιτεύγματα. 

 

Είναι σημαντικό οι κανόνες για τους πόντους, τα kudos και την κατάταξη να 

καθοριστούν για κάθε ACA (Augmented Commoning Area), καθώς οι διαχειριστές 

του κάθε ACA γνωρίζουν τα διαφορετικά προφίλ χρηστών που χρησιμοποιούν την 

υπηρεσία. 



 

 

 
FIGURE 5 Ένα παράδειγμα της προόδου του χρήστη με βάση τη βαθμολογία του. Η ολοκλήρωση ενεργειών 

αυξάνει το σκορ και δίνει διαφορετικά βραβεία  

 

Tags: CO3 project - Gamification 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / CALLS  

Ανακαλύψτε εκδηλώσεις όπως συνέδρια και εργαστήρια σχετικά με τις καινοτόμες 

τεχνολογίες για το 2020/2021 

 

https://www.projectco3.eu/el/event-type/journal-calls/ 

 

 

 

 

 
YouTube – ανακαλύψτε το κανάλι του CO3 

 

https://www.youtube.com/channel/UCcYU3mfVjqz3Bul0dr73q8w
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