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ΨηφιακήΨηφιακή ΠόληΠόλη ……

�� ΘεωρείταιΘεωρείται µίαµία περιεκτικήπεριεκτική, , βασισµένηβασισµένη στοστο web, web, 

ολικήολική ήή µερικήµερική αναπαραγωγήαναπαραγωγή τωντων διαφόρωνδιαφόρων

πτυχώνπτυχών καικαι λειτουργιώνλειτουργιών τουτου φυσικούφυσικού χώρουχώρου µίαςµίας

συγκεκριµένηςσυγκεκριµένης πόληςπόλης..

�� ΑφοράΑφορά δικτυακούςδικτυακούς τόπουςτόπους πουπου ενσωµατώνουνενσωµατώνουν

θεµατικέςθεµατικές πληροφορίεςπληροφορίες, , αναπαραστάσειςαναπαραστάσεις, , onon--

line line υπηρεσίεςυπηρεσίες καικαι εφαρµογέςεφαρµογές ηλεκτρονικούηλεκτρονικού

εµπορίουεµπορίου, , πουπου σχετίζονταισχετίζονται µεµε τητη µορφήµορφή καικαι τιςτις

λειτουργίεςλειτουργίες τωντων αντίστοιχωναντίστοιχων πραγµατικώνπραγµατικών

πόλεωνπόλεων καικαι υποστηρίζονταιυποστηρίζονται απόαπό κάποιονκάποιον

επίσηµοεπίσηµο φορέαφορέα τηςτης πόληςπόλης. . 



ΜοντέλαΜοντέλα ΨηφιακώνΨηφιακών ΠόλεωνΠόλεων

�� ΨηφιακέςΨηφιακές πόλειςπόλεις--πύλεςπύλες ((portal cities), portal cities), όπουόπου ηη κύριακύρια
λειτουργίαλειτουργία τουςτους είναιείναι ηη παροχήπαροχή πληροφοριώνπληροφοριών γιαγια τητη
φυσικήφυσική πόληπόλη καικαι τοτο µεγαλύτεροµεγαλύτερο µέροςµέρος τουτου υλικούυλικού τουςτους
αποτελείταιαποτελείται απόαπό κείµενακείµενα, , υπερκείµεναυπερκείµενα, , γραφικάγραφικά καικαι
συνδέσµουςσυνδέσµους..

�� ΨηφιακέςΨηφιακές πόλειςπόλεις-- ««καθρέπτεςκαθρέπτες»» ((mirror cities), mirror cities), είναιείναι δύοδύο ήή
τριώντριών διαστάσεωνδιαστάσεων αναπαραστάσειςαναπαραστάσεις πουπου ««εικονοποιούνεικονοποιούν»»
τοτο φυσικόφυσικό χώροχώρο µίαςµίας πόληςπόλης µέσωµέσω φωτογραφιώνφωτογραφιών, , 
πανοραµικώνπανοραµικών απεικονίσεωναπεικονίσεων 360360οο, , video, video, κάµερεςκάµερες
πραγµατικούπραγµατικού χρόνουχρόνου, , ηχητικόηχητικό υλικόυλικό, , διαδραστικούςδιαδραστικούς
χάρτεςχάρτες καικαι εφαρµογέςεφαρµογές γεωγραφικώνγεωγραφικών δεδοµένωνδεδοµένων..

�� ΨηφιακέςΨηφιακές πόλειςπόλεις--εργαλείαεργαλεία, , όπουόπου χρησιµοποιούνταιχρησιµοποιούνται
πληροφοριακάπληροφοριακά συστήµατασυστήµατα γιαγια νανα µεταφέρουνµεταφέρουν µέροςµέρος τωντων
λειτουργιώνλειτουργιών τηςτης πόληςπόλης στονστον ψηφιακόψηφιακό χώροχώρο, , 
προσφέρονταςπροσφέροντας µίαµία σειράσειρά υπηρεσίεςυπηρεσίες..



ΗΗ ΤοπικήΤοπική ΑυτοδιοίκησηΑυτοδιοίκηση

αντιµέτωπηαντιµέτωπη µεµε……
�� ΤηνΤην ανάγκηανάγκη ελάττωσηςελάττωσης τουτου κόστουςκόστους τωντων

παρεχοµένωνπαρεχοµένων υπηρεσιώνυπηρεσιών

((υπηρεσίεςυπηρεσίες ee--government, government, τηλεµετρίατηλεµετρία γιαγια δηµοτικέςδηµοτικές

επιχειρήσειςεπιχειρήσεις ύδρευσηςύδρευσης, , κλπκλπ.).)

��ΘέµαταΘέµατα δηµόσιαςδηµόσιας ασφάλειαςασφάλειας

((επιτήρησηεπιτήρηση χώρωνχώρων, , αντιµετώπισηαντιµετώπιση εκτάκτωνεκτάκτων

καταστάσεωνκαταστάσεων καικαι φυσικώνφυσικών καταστροφώνκαταστροφών, , κλπκλπ.) .) 

��ΤηΤη βελτίωσηβελτίωση τηςτης ποιότηταςποιότητας ζωήςζωής τωντων πολιτώνπολιτών

((κυκλοφοριακόςκυκλοφοριακός έλεγχοςέλεγχος, , αυτοµατοποίησηαυτοµατοποίηση λειτουργίαςλειτουργίας

χώρωνχώρων στάθµευσηςστάθµευσης, , ανάπτυξηανάπτυξη πολιτιστικώνπολιτιστικών

δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων, , περιβαλλοντικόςπεριβαλλοντικός έλεγχοςέλεγχος, , κλπκλπ.) .) 

��ΤηνΤην προώθησηπροώθηση τηςτης τοπικήςτοπικής οικονοµίαςοικονοµίας καικαι

ανάπτυξηςανάπτυξης

((δράσειςδράσεις γιαγια τοντον τουρισµότουρισµό-- Infokiosks, Infokiosks, ηλεκτρονικόηλεκτρονικό

εµπόριοεµπόριο, , κλπκλπ.)  .)  



ΒασικάΒασικά δοµικάδοµικά στοιχείαστοιχεία ΨηφιακήςΨηφιακής ΠόληςΠόλης::

�� ΕυρυζωνικέςΕυρυζωνικές υποδοµέςυποδοµές ((µητροπολιτικάµητροπολιτικά

δίκτυαδίκτυα οπτικώνοπτικών ινώνινών, , wireless community wireless community 

networksnetworks) ) 

�� ∆ηµιουργία∆ηµιουργία κοινοτήτωνκοινοτήτων χρηστώνχρηστών

�� ΚατάλληλοΚατάλληλο θεσµικόθεσµικό καικαι κανονιστικόκανονιστικό

πλαίσιοπλαίσιο

�� ΠροηγµένεςΠροηγµένες εφαρµογέςεφαρµογές γιαγια υπηρεσίεςυπηρεσίες

προσανατολισµένεςπροσανατολισµένες στουςστους χρήστεςχρήστες



ΣενάριοΣενάριο 1: 1: ΜουσικήΜουσική ΕκτέλεσηΕκτέλεση



ΣενάριοΣενάριο 2: 2: ΜετάδοσηΜετάδοση συναυλίαςσυναυλίας



ΣενάριοΣενάριο 3: 3: ∆ιεξαγωγή∆ιεξαγωγή Master classMaster class



Wireless community networks: Wireless community networks: ΑσύρµατηΑσύρµατη δικτύωσηδικτύωση

τουλάχιστοντουλάχιστον γιαγια πρόσβασηπρόσβαση ((ενδεχοµένωςενδεχοµένως καικαι σεσε δίκτυοδίκτυο

διανοµήςδιανοµής καικαι δίκτυοδίκτυο κορµούκορµού))

∆ιαθέσιµες∆ιαθέσιµες τεχνολογίεςτεχνολογίες::

�� WiWi--FiFi

�� WiMAXWiMAX

ΑσύρµαταΑσύρµατα δίκτυαδίκτυα

πλέγµατοςπλέγµατος ((mesh mesh 

networks):networks):

�� ΟµότιµαΟµότιµα ((peerpeer--toto--peer) peer) 

δίκτυαδίκτυα όπουόπου ηη

δροµολόγησηδροµολόγηση--µετάδοσηµετάδοση

τωντων δεδοµένωνδεδοµένων γίνεταιγίνεται

µέσωµέσω διαδοχικώνδιαδοχικών

αναπηδήσεωναναπηδήσεων απόαπό κόµβοκόµβο

σεσε κόµβοκόµβο



ΣύγκρισηΣύγκριση τεχνολογιώντεχνολογιών γιαγια wireless wireless 

community networkscommunity networks

Τεχνολογία Μετάδοση Μέγιστη

Χωρητικότητα

µικροκυψέλης

Αριθµός

µικροκυψελών

ανά

µακροκυψέλη

Μέγιστη

ακτίνα

µικροκυψέλης

Μέγιστη

Πυκνότητα

Εύρους ζώνης

(Mbps/0.01km2)

Μέση

καθυστέρηση

ανά

αναπήδηση

Wi-Fi NLOS 20 Mbps 1 100m 7 5 ms

Wi-Fi

mesh

Max. 2 

hops 

NLOS

7  Mbps 24 100m 3,5 10 ms

Wi-Fi

mesh

Max. 4 

hops 

NLOS

2 Mbps 80 100m 1 25 ms

WiMAX LOS 100 

Mbps

1 3 km 0,1 20 ms

WiMAX NLOS 50 Mbps 1 1 km 0,5 30 ms

WiMAX

mesh

Max. 2 

hops 

NLOS

16 Mbps 24 1 km 0,15 80 ms



ΑπαιτήσειςΑπαιτήσεις δικτυακώνδικτυακών υπηρεσιώνυπηρεσιών σεσε

µίαµία ψηφιακήψηφιακή πόληπόλη
Τύπος δικτυακής

υπηρεσίας

Εύρος ζώνης

ανά χρήστη

ανά

µικροκυψέλη

Πιθανότητα

ενεργοποίησης

ανά χρήστη

Μέσος

αριθµός

χρηστών

ανά

µικροκυψέλη

Μέσο εύρος

ζώνης ανά

µικροκυψέλη

Μέγιστη ανεκτή

καθυστέρηση

Σύστηµα

ασφαλείας

1 Mbps 1 2 2 Mbps 500 ms

Τηλεµετρία για

εταιρία

ύδρευσης

1 kbps <0,0001 50 < 1 kbps 2000 ms

Σύστηµα

διαχείρισης

παρκαρίσµατο

ς

10 kbps <0,001 50 < 1 kbps 500 ms

Υπηρεσίες για

τα δηµόσια

µέσα µαζικής

µεταφοράς

10 kbps 0,1 5 < 5 kbps 1000 ms

Πληροφοριακό

σύστηµα για

τον τουρισµό

1 Mbps 0,2 5 1 Mbps 500 ms



∆ιαγράµµατα∆ιαγράµµατα

VoronoiVoronoi

ΑπόΑπό τατα ΜαθηµατικάΜαθηµατικά, , 

τατα διαγράµµαταδιαγράµµατα

Voronoi Voronoi αποτελούναποτελούν

έναένα εργαλείοεργαλείο

κατάτµησηςκατάτµησης--

διαµοιρασµούδιαµοιρασµού τουτου

χώρουχώρου στηστη βάσηβάση τηςτης

απόστασηςαπόστασης απόαπό έναένα

προσδιορισµένοπροσδιορισµένο

σύνολοσύνολο αντικειµένωναντικειµένων



ΣχεδιασµόςΣχεδιασµός wireless community networkswireless community networks

καικαι διαγράµµαταδιαγράµµατα VoronoiVoronoi



∆ιαγράµµατα∆ιαγράµµατα DelaunayDelaunay καικαι

ασύρµαταασύρµατα δίκτυαδίκτυα πλέγµατοςπλέγµατος



∆ιαγράµµατα∆ιαγράµµατα Voronoi Voronoi καικαι ΓεωγραφικάΓεωγραφικά

ΣυστήµαταΣυστήµατα ΠληροφοριώνΠληροφοριών ((GIS)GIS)

ΤαΤα συστήµατασυστήµατα GIS GIS ενσωµατώνονταιενσωµατώνονται ολοέναολοένα καικαι

περισσότεροπερισσότερο στιςστις πλατφόρµεςπλατφόρµες τωντων ψηφιακώνψηφιακών πόλεωνπόλεων

γιαγια νανα παρέχουνπαρέχουν στουςστους χρήστεςχρήστες ((πολίτεςπολίτες καικαι επισκέπτεςεπισκέπτες) ) 

ολοκληρωµένεςολοκληρωµένες υπηρεσίεςυπηρεσίες πουπου συνδέουνσυνδέουν

πληροφορίαπληροφορία καικαι χώροχώρο

�� ΑναζήτησηΑναζήτηση χρηστώνχρηστών καικαι επαγγελµατιώνεπαγγελµατιών

�� ΣυστήµαταΣυστήµατα µεταφορώνµεταφορών καικαι πληροφορίεςπληροφορίες κυκλοφορίαςκυκλοφορίας

�� ΟλοκληρωµένοιΟλοκληρωµένοι οδηγοίοδηγοί πόλεωνπόλεων



ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα

�� ΗΗ πραγµάτωσηπραγµάτωση εφαρµογώνεφαρµογών γιαγια

ΨηφιακέςΨηφιακές ΠόλειςΠόλεις προχωράπροχωρά αρκετάαρκετά

πέρανπέραν τηςτης απαίτησηςαπαίτησης γιαγια

διαθεσιµότηταδιαθεσιµότητα εύρουςεύρους ζώνηςζώνης

�� ΟΟ σχεδιασµόςσχεδιασµός καικαι ηη επέκτασηεπέκταση τωντων

ευρυζωνικώνευρυζωνικών υποδοµώνυποδοµών µπορείµπορεί νανα

ιδωθείιδωθεί µέσωµέσω εργαλείωνεργαλείων πουπου έχουνέχουν

χωρικήχωρική διάστασηδιάσταση, , διάστασηδιάσταση πουπου

ενυπάρχειενυπάρχει σεσε πλήθοςπλήθος δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων

τωντων ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ.   .   


