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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έργο με ακρωνύμιο Ε-ΧΝΗΛΑΤΗΣ κατατέθηκε στις 15.06.2017 στον Τομέα 2-ΤΠΔ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Περιοχή 2.2:
Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των
οπτικοακουστικών, με έμφαση στην ενίσχυση εμπειρίας του τελικού χρήστη και
σκοπό την ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, του σύγχρονου
πολιτισμού και του τουριστικού προϊόντος.
Με συμμετέχοντες εταίρους τους ακόλουθους:
Ι. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /Ινστιτούτο
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ) – Συντονιστής
ΙΙ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ (ΕΟΑΕ)
ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΙΟΠ)
IV. TETRAGON ΕΠΕ
Το αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός συστήματος, το
οποίο, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες χωρο-χρονικής διασύνδεσης
πολλαπλών χώρων και γεγονότων περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και τουριστικού
ενδιαφέροντος, θα ανακαλύπτει και θα ενοποιεί σημασιολογικά πληροφορία από
πολλαπλές πηγές, παρέχοντας στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα οργάνωσης και
υλοποίησης ολοκληρωμένων τουριστικών διαδρομών και περιηγήσεων.
Το έργο Ε-ΧΝΗΛΑΤΗΣ εγκρίθηκε επίσημα στις 06.09.2018 με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
3036/6.9.2018 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας &
Τεχνολογίας, με θέμα: Ένατη (9η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
με Κωδικό ΟΠΣ 2076 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: 63Τ94653ΠΣ-ΡΛ1)
Επίσης, με την υπ΄αριθμ 956/24/2.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εγνατία Οδός Α.Ε. εγκρίθηκε η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εγνατία Οδός Α.Ε.
για το εγκεκριμένο από την ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ έργο E-ΧΝΗΛΑΤΗΣ, στο πλαίσιο της
Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».
Η αναλυτική περιγραφή του έργου βρίσκεται στο Παράρτημα του παρόντος
Αντικειμένου Εργασιών και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.

2.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου EΧΝΗΛΑΤΗΣ είναι η καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών της οδού και των
επισκεπτών σημείων/περιοχών πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και τουριστικού
ενδιαφέροντος που αποτελούν δυνητικούς χρήστες της ψηφιακής πλατφόρμας, η
ανάπτυξη πιλοτικών σεναρίων χρήσης της και η έγκαιρη δημιουργία μεθοδολογίας
δοκιμών.
Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τα
ακόλουθα:
1) Να διεξάγει έρευνα βιβλιογραφική σχετική με τις διάφορες ομάδες
χρηστών/στόχων (target groups), τις απαιτήσεις των χρηστών αυτοκινητοδρόμων ή
γενικότερα διαδρομών και των επισκεπτών σημείων/περιοχών πολιτιστικού,
περιβαλλοντικού και τουριστικού ενδιαφέροντος
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2) Να καταγράψει τις απαιτήσεις των χρηστών με εφαρμογή διάφορων τεχνικών
όπως ερωτηματολόγια (ανοιχτά και κλειστά), συνεντεύξεις (δομημένες και μη), κλπ.
3) Να κατηγοριοποιήσει τις υπάρχουσες πηγές πληροφοριών πολιτιστικού,
περιβαλλοντικού και τουριστικού ενδιαφέροντος (websites/portals) με βάση
κατάλληλα χαρακτηριστικά που θα οδηγήσουν τους αλγόριθμους αυτόματης
αναζήτησης, παρέχοντας μια ποιοτική αποτύπωση των πηγών, καθώς και μια
ποσοτική εκτίμησή τους. Πιο συγκεκριμένα:
i) Να διεξάγει μια μελέτη για τις υπάρχουσες πηγές πληροφοριών πολιτιστικού,
περιβαλλοντικού και τουριστικού ενδιαφέροντος (websites/portals). Αυτό
προϋποθέτει τη συλλογή ενός συνόλου πηγών που θα συλλεχθούν με τη βοήθεια
των αρμόδιων φορέων και που θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια όπως η
καταλληλότητα, η αξιοπιστία, και η ποιότητα. Απαραίτητη κρίνεται και η αξιολόγηση
των πηγών αυτών ώστε να εξαχθούν τα χαρακτηριστικά τους και βασίζεται στην
στατιστική ανάλυση τους με βάση το είδος πληροφοριών που παρέχουν, τις γλώσσες
παρουσίασης, την καλυπτόμενη περιοχή κ.α. Επιπρόσθετα δεδομένης της έλλειψης
θεωρητικών γνώσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων που περιέχουν
πληροφορίες πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, είναι
προφανές ότι η πιο κατάλληλη προσέγγιση για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών
κόμβων είναι μια εμπειρική μελέτη (π.χ. τεχνική του εμπειρικού κύκλου του AD de
Groot). Στα πλαίσια της μελέτης πηγών πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και
τουριστικού ενδιαφέροντος τα βήματα που μπορούν να υιοθετηθούν είναι η
παρατήρηση, η επαγωγή/ εξαγωγή συμπερασμάτων και οι δοκιμές. Συγκεκριμένα,
το στάδιο της παρατήρησης περιλαμβάνει την συστηματική μελέτη ενός δείγματος
πηγών ώστε να κατανοηθεί ο τύπος των πληροφοριών που είναι σημαντικές για να
συλλεχθούν και να χαρακτηρίσουν τις πηγές ώστε να διαχωρίσουν από άλλους
ιστοτόπους διαφορετικού περιεχομένου, το στάδιο της επαγωγής διατυπώνει και
ελέγχει ποιες είναι οι σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να εντοπιστούν για κάθε
ιστότοπο και τέλος το στάδιο των δοκιμών αφορά την συστηματική παρατήρηση των
υπόλοιπων πηγών, προκειμένου να προσδιοριστεί ο τύπος πληροφοριών που
μπορούν να ανιχνευθούν στο επιλεγμένο σύνολο δεδομένων υπό το πρίσμα των
πληροφοριών που προέκυψαν από τα βήματα παρατήρησης και επαγωγής. Τέλος,
ένας δεύτερο κύκλος της διαδικασίας απαιτείται προκειμένου να εντοπιστεί η θέση
των πληροφοριών εντός του ιστοτόπου και ο τρόπος κωδικοποίησης τους.
ii) Να αναλύσει τα κύρια χαρακτηριστικά των υπερσυνδέσμων (hyperlinks) που
περιλαμβάνονται σε πηγές σχετικού περιεχομένου προκειμένου η γνώση που θα
αποκτηθεί να αξιοποιηθεί από μηχανισμούς αυτόματης αναζήτησης διαδικτυακού
περιεχομένου σχετικού με τους τομείς ενδιαφέροντος.
iii) Να μελετήσει τη δομή των πηγών έτσι ώστε να εντοπίσει τις περιοχές από τις
οποίες θα πρέπει να εξαχθεί πληροφορία. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή
συλλογής πλεονάζουσας και αχρείαστης πληροφορίας, για παράδειγμα αυτής που
βρίσκεται στις μπάρες πλοήγησης των ιστοσελίδων.
4) Να αναλύσει στατιστικά τις απαιτήσεις των χρηστών και να τις ιεραρχήσει ανά
ομάδα στόχου
5) Να αναπτύξει πιλοτικά σενάρια χρήσης και να συντάξει μεθοδολογία δοκιμών και
το χρονικό πλάνο εκτέλεσής τους.
Το σύνολο των προαναφερόμενων θα συμβάλλουν στο να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός
και ανάπτυξη των συστημάτων του έργου:α) μιας ευρύτερης τουριστικής-πολιτιστικής
ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία -με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών σημασιολογικού
ιστού (Ontologies) και υπηρεσιών ιστού (web services)- αφενός θα ολοκληρώνει και
θα αξιοποιεί το περιεχόμενο των Portals όλων των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ.
δήμοι, περιφέρειες, επιμελητήρια κ.λπ.) και αφετέρου θα παρέχει σε φορείς του
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έργου τη δυνατότητα να διαχειρίζονται, δυναμικά πλέον, το περιεχόμενό τους,
παρέχοντας στους δυνητικούς χρήστες ολοκληρωμένες λύσεις ξενάγησης, με στόχο
την προώθηση της πολιτιστικής, τουριστικής προβολής και ανάπτυξης της περιοχής.
και β) μιας υπηρεσίας που θα παρέχει στον χρήστη προσωποποιημένες υπηρεσίες
οργάνωσης τουριστικών, πολιτιστικών επισκέψεων και προτάσεων κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης σε πολιτιστικούς χώρους (πχ. αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία)
μέσω της χρήσης κινητών συσκευών και χρησιμοποιώντας σύγχρονους αλγόριθμους
χρονοπρογραμματισμού. Η υπηρεσία θα αποσκοπεί στην παροχή φιλικά
προσκείμενων και πολυτροπικών μεθόδων αλληλεπίδρασης για τη βέλτιστη
αξιοποίηση της διαχείρισης της υπάρχουσας πληροφορίας με τη βοήθεια
επιπρόσθετων υπηρεσιών του κινητού (όπως η χρήση πυξίδας, GPS κ.λπ.) με στόχο
αναβαθμισμένες υπηρεσίες οργάνωσης επισκέψεων των χρηστών και απώτερο
σκοπό την προβολή της πολιτισμικής, περιβαλλοντικής, και τουριστικής κληρονομιάς
της χώρας μας. .
Προκειμένου να υλοποιηθούν τα όσα περιγράφονται στο παρόν Αντικείμενο
Εργασιών και στην συνημμένη αναλυτική περιγραφή του έργου Ε-ΧΝΗΛΑΤΗΣ που
αφορούν στα παραδοτέα Π1.1 και Π1.4 της πρώτης Ενότητας Εργασίας του έργου, ο
Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται όποτε του ζητηθεί με το σύνολο των εταίρων
του έργου και να συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας.

3.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ


Έκθεση Εκτίμησης Έργου στην οποία θα περιγραφεί συνοπτικά το σύνολο
των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της σύμβασης, θα παραδοθεί
η βιβλιογραφική έρευνα και το σχέδιο ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων.



Παραδοτέο Π1.1 της πρώτης Ενότητας Εργασίας του έργου Ε-ΧΝΗΛΑΤΗΣ



Παραδοτέο Π1.4 της πρώτης Ενότητας Εργασίας του έργου Ε-ΧΝΗΛΑΤΗΣ

Το format των Παραδοτέων θα είναι αυτό που απαιτείται από την ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ και θα
παραδοθεί στον Ανάδοχο με την υπογραφή της Σύμβασης.

4.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

4.1

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 8 μήνες από την υπογραφή της.
4.2 Τμηματικές Παραδόσεις & Πληρωμές
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και με βάση τον ακόλουθο πίνακα:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΜΟΙΒΗ
1. Έκθεση
Εκτίμησης 15
ημέρες
από
την 10% με την έγκρισή
Έργου
υπογραφή της σύμβασης
του παραδοτέου
2. Παραδοτέο Π1.1 της 1,5
μήνα
από
την 50% με την έγκρισή
πρώτης
ενότητας υπογραφή της σύμβασης
του παραδοτέου
εργασίας του έργου ΕΧΝΗΛΑΤΗΣ
3. Παραδοτέο Π1.4 της 7
μήνες
από
την 40% με την έγκρισή
πρώτης
ενότητας υπογραφή της σύμβασης
του παραδοτέου
εργασίας του έργου ΕΧΝΗΛΑΤΗΣ
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5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο Ανάδοχος θα είναι σε επικοινωνία με το σύνολο των εταίρων που εμπλέκονται στο
έργο Ε-ΧΝΗΛΑΤΗΣ για την άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της υπηρεσίας.

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Αναλυτική Περιγραφή του έργου Ε-ΧΝΗΛΑΤΗΣ

K:\Promithies\2019_5776_E-ΧΝΗΛΑΤΗΣ\Tefhi\02_SoW.doc

6

0000/5776/B02

Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ευθαλία Βαλκούμα
Υποδιευθύντρια Υποστήριξης
Στρατηγικού Σχεδιασμού

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Αθανάσιος Ιατρόπουλος
Διευθυντής Ανάπτυξης Συστημάτων &
Τεχνολογιών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

με την υπ’ αριθ. 959/17/18.12.18
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Πέτρος Μαλλίνης
Εντεταλμένος Σύμβουλος

Αθανάσιος Σχίζας
Διευθύνων Σύμβουλος

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

_____________________

_____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αναλυτική Περιγραφή του έργου Ε-ΧΝΗΛΑΤΗΣ
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ΙΙ.1.1 Αναλυτικά Στοιχεία του Έργου ως προς το Φυσικό Αντικείμενο και τις Επιπτώσεις
1.1.
Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου
1.1.1 Εισαγωγή
Ένα από τα πιο ισχυρά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Ελλάδα ως ταξιδιωτικός προορισμός είναι ο μοναδικός τρόπος με τον
οποίο συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον με την πολιτιστική κληρονομιά. Από τη μία, λίμνες, ποτάμια, σπήλαια, φαράγγια,
βουνά, δάση, εθνικοί δρυμοί και πάρκα, γεωμνημεία, οικοσυστήματα, παραλίες, από την άλλη, αρχαιολογικοί χώροι,
μνημεία, ιστορικοί τόποι, μουσεία, αρχιτεκτονήματα, παραδοσιακοί οικισμοί, συνθέτουν ένα εκτεταμένο, πλούσιο και
πολυποίκιλο δίκτυο περιοχών, χώρων και σημείων ενδιαφέροντος. Στα αξιοθέατα αυτά θα πρέπει να προστεθούν και τα
ποικίλα και πολυάριθμα γεγονότα και δράσεις πολιτισμού (π.χ. φεστιβάλ, εκθέσεις, συναυλίες, παραστάσεις και άλλες
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, αθλητικοί αγώνες κ.ά.), που σε σταθερή βάση και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
πραγματοποιούνται σχεδόν σε κάθε γωνιά της χώρας. Το εντυπωσιακό αυτό σύνολο μπορεί να τροφοδοτήσει και να
εμπλουτίσει το περιεχόμενο μεγάλων ή μικρών τουριστικών διαδρομών και περιηγήσεων σε ολόκληρη την ελληνική
επικράτεια και, κατ’ επέκταση, να ενισχύσει το εγχώριο τουριστικό προϊόν.
1.1.2 Αντικείμενο/Ιδέα της προτεινόμενης λύσης
Για την υποστήριξη, προώθηση και ανάδειξη χώρων και γεγονότων περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και τουριστικού
ενδιαφέροντος υφίστανται -και διαρκώς πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια- ψηφιακές εφαρμογές (είτε δικτυακές είτε σε
κινητά), οι οποίες αναμφίβολα είναι πολύ χρήσιμες για όποιον επιθυμεί να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει μία
διαδρομή-περιήγηση σε κάποια περιοχή της Ελλάδας. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις οι εφαρμογές αυτές
αφορούν σε μεμονωμένους χώρους και γεγονότα, αποτελούν κατατμημένες, ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης, απαιτούν
ξεχωριστή πρόσβαση και παρουσιάζονται με διαφορετική μορφή η καθεμία. Εξαίρεση αποτελούν τα τουριστικά portals
περιφερειών, δήμων ή άλλων τόπων (π.χ. www.athensattica.gr, www.mythicalpeloponnese.gr, www.visitwestmacedonia.gr,
www.destinationcrete.gr, http://gothessaly.gr, www.sensezagori.com, www.jti-rhodope.eu, www.emtgreece.com,
www.verymacedonia.gr, https://thessaloniki.travel), τα οποία έχουν πιο διευρυμένο χαρακτήρα και επιχειρούν την
ενοποίηση πολλαπλών θεματικών σε μία ενιαία παρουσίαση, όμως συνήθως το περιεχόμενό τους είναι ελλιπές ή
παραμένει στατικό και δεν ανανεώνεται. Υπό το πρίσμα αυτό, είναι αναγκαία η εξεύρεση έξυπνων και ολοκληρωμένων
τεχνολογικά λύσεων, που θα διευκολύνουν τον τελικό χρήστη και θα βελτιστοποιούν την εμπειρία του.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός
συστήματος, το οποίο, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες χωρο-χρονικής διασύνδεσης πολλαπλών χώρων και γεγονότων
περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, θα ανακαλύπτει και θα ενοποιεί σημασιολογικά
πληροφορία από πολλαπλές πηγές, παρέχοντας στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα οργάνωσης και υλοποίησης
ολοκληρωμένων τουριστικών διαδρομών και περιηγήσεων.
Το προτεινόμενο σύστημα (μαζί με τα υποσυστήματά του) θα χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές, όπως α) την
(ημι-)αυτόματη αναζήτηση και εξόρυξη γνώσης σε πραγματικό χρόνο από διαδικτυακές πηγές, κοινωνικά δίκτυα, ανοιχτά
δεδομένα και αισθητήρες, β) την αυτοματοποιημένη ανακάλυψη σημείων ενδιαφέροντος, γεγονότων και κίνησης, γ) τη
σημασιολογική ενοποίηση, διαβάθμιση και ιεράρχηση της πληροφορίας από διαφορετικές πηγές, δ) τη χωρική
αναπαράσταση του περιεχομένου, ε) την προσωποποιημένη εμπειρία χρήστη, στ) την επαυξημένη πραγματικότητα για τη
διασύνδεση του ψηφιακού περιβάλλοντος με το φυσικό. Στο πλαίσιο υλοποίησης του συστήματος θα αναπτυχθούν μία
σύνθετη διαδικτυακή πλατφόρμα και εφαρμογές για έξυπνες κινητές συσκευές (smartphones, tablets, smartglasses), έτσι
ώστε ο τελικός χρήστης, ανεξάρτητα από το μέσο που θα έχει στη διάθεσή του, να διαχειρίζεται και να προσλαμβάνει με
τον βέλτιστο τρόπο τις πληροφορίες για τη διαδρομή του. Η πλατφόρμα e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ θα αποτελεί ένα εργαλείο ανοιχτής
αρχιτεκτονικής, που με τους κατάλληλους χωρο-χρονικούς περιορισμούς θα μπορεί να δημιουργεί το περιεχόμενο και τις
εφαρμογές για αντίστοιχες περιπτώσεις (π.χ. δημιουργία ενοποιημένης πλατφόρμας για γειτονικά νησιά για τα οποία
υπάρχει δίκτυο επικοινωνίας, ενοποίηση πληροφορίας για γνωστές σιδηροδρομικές διαδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό).
Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Εγνατία Οδός, όπου θα γίνει και η εφαρμογή και δοκιμή της πλατφόρμας.
1.1.3 Εφαρμογή και επικύρωση ιδέας
Το προτεινόμενο σύστημα θα εφαρμοστεί πιλοτικά στον άξονα της Εγνατίας Οδού, τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της
Ελλάδας, με συνολικό μήκος 670 χλμ. Η Εγνατία Οδός διασχίζει την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, διέρχεται από όλα
τα μεγάλα αστικά κέντρα, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της βόρειας Ελλάδας, συνδέεται με την Αλβανία, την Π.Γ.Δ.Μ., τη
Βουλγαρία και την Τουρκία. Είναι ενδεικτικό ότι η περιοχή εξυπηρέτησης και επιρροής του αυτοκινητόδρομου
συγκεντρώνει το 36% του συνολικού πληθυσμού της χώρας και το 33% του συνολικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.
Επιπρόσθετα, κατά μήκος (και σε μικρή ακτίνα εκατέρωθεν) του άξονα της Εγνατίας Οδού συγκεντρώνονται πολυπληθείς
χώροι και γεγονότα ποικίλου ενδιαφέροντος (περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, ιστορικού, αρχαιολογικού, λαογραφικού,
θρησκευτικού, αθλητικού, καλλιτεχνικού), που μπορούν να διαμορφώσουν μία ολοκληρωμένη τουριστική διαδρομή, καθώς
και επιμέρους τοπικές διαδρομές-περιηγήσεις. Το ΠΙΟΠ, ως ίδρυμα που διαχειρίζεται 2 Θεματικά Μουσεία στην αρχή και
στο τέλος της Εγνατίας Οδού θα συμβάλει στην πιλοτική υλοποίηση του έργου σε πολιτιστικό επίπεδο, ενώ 3 Φορείς
Δαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών έχουν ήδη δεσμευτεί (επισυνάπτονται επιστολές υποστήριξης από τους Φορείς
Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και Λίμνης Παμβώτιδας) για την εφαρμογή του
προτεινόμενου συστήματος για περιηγήσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

1.1.4 Στόχοι του έργου
Ερευνητικοί στόχοι (Καινοτομία)
●

Στόχος ΕΣ1: Αναζήτηση και εξόρυξη γνώσης από κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο

●

Στόχος ΕΣ2: Σημασιολογική ενοποίηση και συγκερασμός πληροφορίας

●

Στόχος ΕΣ3: Χωρική αναπαράσταση δεδομένων και ημιαυτόματη δημιουργία διαδρομών

●

Στόχος ΕΣ4: Εξατομικευμένη περιήγηση με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας

●

Στόχος ΕΣ5: Προσωποποίηση εμπειρίας χρήστη

●

Στόχος ΕΣ6: Αναζήτηση και ανάκτηση 3Δ αντικειμένων

Τεχνικοί στόχοι
●

Στόχος ΤΣ1: Σχεδίαση, δημιουργία και ενσωμάτωση υποσυστημάτων συστήματος περιήγησης

●

Στόχος ΤΣ2: Ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών χρήστη για κινητά, ταμπλέτες και έξυπνες συσκευές

●

Στόχος ΤΣ3: Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος διασύνδεσης φυσικού και ψηφιακού περιβάλλοντος

●

Στόχος ΤΣ4: Ημιαυτόματη συλλογή δεδομένων από το διαδίκτυο, από αισθητήρες και γεωχωρικές πλατφόρμες

Προσανατολισμένοι στον χρήστη στόχοι

1.2.

●

Στόχος ΠΧΣ1: Ανάδειξη και προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, του σύγχρονου
πολιτισμού και του τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στην ενίσχυση της εμπειρίας του τελικού χρήστη

●

Στόχος ΠΧΣ2: Οργάνωση και υλοποίηση ολοκληρωμένων διαδρομών και περιηγήσεων σε περιοχές
περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος

●

Στόχος ΠΧΣ3: Παροχή αναβαθμισμένων και εξατομικευμένων πληροφοριών, συστάσεων και περιεχομένου προς
τους ταξιδιώτες, με χρήση τεχνολογιών αιχμής και λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς πρακτικές σε παρόμοια έργα (π.χ.
https://roadtrippers.com, www.myswitzerland.com, www.quebecoriginal.com)
Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου

Σε αντιδιαστολή με πληροφορίες από μεμονωμένες τοποθεσίες που προέρχονται από κατανεμημένες, ανεξάρτητες πηγές
πληροφόρησης, που απαιτούν διαφορετική πρόσβαση και παρουσιάζονται με ξεχωριστή μορφή η κάθε μία, το σύστημα θα
προσφέρει στον τελικό χρήστη μία ολοκληρωμένη διαδρομή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, χρησιμοποιώντας καινοτόμες
μεθόδους σημασιολογικής ενοποίησης πληροφορίας από διαφορετικές πηγές, παρέχοντας “έξυπνη” χωροχρονική
πληροφόρηση για τη διαδρομή, γεγονότα και εκδηλώσεις που συμβαίνουν κατά μήκος της, καθώς και πληροφόρηση σε
σχεδόν πραγματικό χρόνο, με τη χρήση καινοτόμων τεχνικών αναζήτησης σχετικών πόρων από δικτυακές πηγές, κοινωνικά
δίκτυα, αισθητήρες σε περιβάλλον διαδικτύου των πραγμάτων και ανοικτά δεδομένα. Για την ενισχυμένη εμπειρία του
τελικού χρήστη, το σύστημα θα υποστηρίζεται από αλγόριθμους αυτοματοποιημένης ανακάλυψης σημείων ενδιαφέροντος,
γεγονότων και κίνησης, βασισμένους επίσης και στην ανάδραση με το χρήστη, ενώ θα αναπτυχθούν και νέες μορφές
παρουσίασης των διαδρομών σε φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον υποστηρίζοντας και τη χρήση επαυξημένης
πραγματικότητας.
Συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν δύο συστήματα για τις ανάγκες του έργου:
α) Ευρύτερη τουριστική-πολιτιστική Ψηφιακή Πλατφόρμα Ολοκλήρωσης Πληροφοριών
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μιας ευρύτερης τουριστικής-πολιτιστικής ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία -με χρήση
καινοτόμων τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού (Ontologies) και υπηρεσιών ιστού (web services)- αφενός θα ολοκληρώνει
και θα αξιοποιεί το περιεχόμενο των Portals όλων των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δήμοι, περιφέρειες, επιμελητήρια κ.λπ.)
και αφετέρου θα παρέχει σε φορείς του έργου τη δυνατότητα να διαχειρίζονται, δυναμικά πλέον, το περιεχόμενό τους,
παρέχοντας στους δυνητικούς χρήστες ολοκληρωμένες λύσεις ξενάγησης, με στόχο την προώθηση της πολιτιστικής,
τουριστικής προβολής και ανάπτυξης της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα η διαδικτυακή πλατφόρμα θα υποστηρίζει: α)
Χαρακτηριστικά κοινωνικής δικτύωσης, β) Πληροφόρηση για θεματικές, όπως η βιοποικιλότητα, η χλωρίδα-πανίδα, η
ιστορία, η αρχαιολογία, η αρχιτεκτονική κ.ά., γ) Χάρτες διαδρομών που θα παρέχουν χρήσιμο πληροφοριακό υλικό και θα
ανανεώνονται δυναμικά από την πληροφορία συλλογικής νοημοσύνης, τα δεδομένα από κοινωνικά δίκτυα, γεωπύλες,
δεδομένα διαδικτύου των πραγμάτων καθώς και τις εμπειρίες (φωτογραφίες, βίντεο, υποδείξεις) εγγεγραμμένων
επισκεπτών (μέσω app) στην πλατφόρμα. δ) Ειδικά διαμορφωμένες προτάσεις-πακέτα για τους επισκέπτες, όπως
πληροφορίες και κόστος διαμονής σε ξενοδοχεία, διατροφής σε εστιατόρια και καφέ, αγοράς εισιτηρίων και αγαθών κ.λπ.
β) Εφαρμογή Δημιουργίας εναλλακτικών προτάσεων ξεναγήσεων – πολιτιστικών διαδρομών (mini-tours): Η
συγκεκριμένη υπηρεσία θα παρέχει στον χρήστη προσωποποιημένες υπηρεσίες οργάνωσης τουριστικών, πολιτιστικών
επισκέψεων και προτάσεων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε πολιτιστικούς χώρους (πχ. αρχαιολογικούς χώρους,
μουσεία) μέσω της χρήσης κινητών συσκευών και χρησιμοποιώντας σύγχρονους αλγόριθμους χρονοπρογραμματισμού. Η
υπηρεσία θα αποσκοπεί στην παροχή φιλικά προσκείμενων και πολυτροπικών μεθόδων αλληλεπίδρασης για τη βέλτιστη
αξιοποίηση της διαχείρισης της υπάρχουσας πληροφορίας με τη βοήθεια επιπρόσθετων υπηρεσιών του κινητού (όπως η
χρήση πυξίδας, GPS κ.λπ.) με στόχο αναβαθμισμένες υπηρεσίες οργάνωσης επισκέψεων των χρηστών και απώτερο σκοπό
την προβολή της πολιτισμικής, περιβαλλοντικής, και τουριστικής κληρονομιάς της χώρας μας.

Το έργο περιλαμβάνει 6 στόχους έρευνας και καινοτομίας και 4 τεχνικούς στόχους οι οποίοι αναπτύσσονται παρακάτω. Οι
προσανατολισμένοι στόχοι στον χρήστη αναπτύσσονται στο κεφάλαιο 1.4. Τέλος, οι γενικότεροι στόχοι για την ευρεία
διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αναπτύσσονται αντίστοιχα στα κεφάλαια 1.6 και 1.5.
1.2.1 Ερευνητικοί στόχοι (Καινοτομία)
Στόχος ΕΣ1: Αναζήτηση και εξόρυξη γνώσης από κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο
Αυτός ο στόχος περιλαμβάνει 1) τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα, και 2) τη στοχευμένη
εξαγωγή πληροφορίας από δικτυακές πηγές. Για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα θα
εφαρμοστούν τεχνικές εστιασμένης ανίχνευσης πληροφορίας (focused crawlers) για την ανακάλυψη διαλόγων, απόψεων
και συναισθημάτων στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με σημεία ενδιαφέροντος των διαδρομών. Οι τεχνικές θα επιτρέπουν
στον διαχειριστή του συστήματος περιήγησης να χρησιμοποιεί ως είσοδο λέξεις-κλειδιά και κατάλληλους λογαριασμούς
κοινωνικών δικτύων για τη συλλογή (δημόσια διαθέσιμου) σχετικού και ποιοτικού περιεχομένου. Στη συνέχεια στατιστικοί
και στοχαστικοί αλγόριθμοι εντοπισμού θεμάτων (topic detection) θα ανακαλύπτουν αυτοματοποιημένα τα σχετικά θέματα
που συζητούνται στα κοινωνικά δίκτυα με σκοπό τον εντοπισμό της αρχής, της εξέλιξης και του τέλους των συζητήσεων,
χρησιμοποιώντας χρονική ανάλυση και χρονικά μοντέλα ετικετών χρηστών (time-aware user-tag modeling). Τέλος θα
εφαρμοστούν και τεχνικές εξαγωγής πληροφορίας τοποθεσίας σε περιεχόμενο από κοινωνικά δίκτυα που θα επιτρέπουν
την κατανόηση με έμμεσο τρόπο της τοποθεσίας από την οποία προέρχεται ή στην οποία αναφέρεται το περιεχόμενο.
Η εξαγωγή πληροφορίας από δικτυακές πηγές στοχεύει στην ανάπτυξη του πλαισίου που θα επιτρέπει στο σύστημα τη
μαζική συλλογή δεδομένων (π.χ. τοποθεσία, φωτογραφίες, εκθέματα, ώρες λειτουργίας, πληροφοριακό υλικό) από σημεία
ενδιαφέροντος (μουσεία, αξιοθέατα κ.λπ.) που έχουν δικτυακή παρουσία και γειτνιάζουν στη διαδρομή. Το πλαίσιο θα είναι
αρκετά γενικό, ώστε να επιτρέπει την εξαγωγή πληροφορίας από πολλαπλές δικτυακές πηγές, με βάση τα σχήματα δομών
των δεδομένων τους. Για κάθε τέτοια πηγή θα αναπτυχθούν ξεχωριστοί μηχανισμοί που θα εξάγουν στοχευμένα την
πληροφορία που αιτείται ο διαχειριστής και θα την αντιστοιχίζουν σε σχετικά πεδία του μοντέλου δεδομένων του
συστήματος.
Στόχος ΕΣ2: Σημασιολογική ενοποίηση και συγκερασμός πληροφορίας
Η αναπαράσταση των ετερογενών πολυτροπικών δεδομένων που συλλέγονται (δεδομένα κοινωνικών δικτύων, δικτυακών
πηγών, γεωχωρικών πυλών, αισθητήρων, ανάδρασης χρήστη κ.λπ.) θα ακολουθεί πρότυπα του Σημασιολογικού Ιστού
(οντολογίες), ώστε να επιτευχθεί η ακριβής μοντελοποίηση των εννοιών ενδιαφέροντος (π.χ. χαρακτηριστικά διαδρομών,
δεδομένα αισθητήρων, διαλόγων στα κοινωνικά δίκτυα, γνώση από δικτυακές πηγές κ.ά.), αλλά και η συνοχή μεταξύ των
διαφορετικών δομών γνώσης, επιτρέποντας τον περαιτέρω συσχετισμό τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Με αυτόν
τον τρόπο τα ετερογενή πολυτροπικά δεδομένα που συλλέγονται αποκτούν σημασιολογική υπόσταση, επιτρέποντας τον
περαιτέρω συσχετισμό τους (ΕΣ3) και την εξατομικευμένη ερμηνεία βάσει της θέσης και του ιστορικού του χρήστη (ΕΣ5).
Στόχος ΕΣ3: Χωρική αναπαράσταση δεδομένων και ημιαυτόματη δημιουργία διαδρομών
Ο μεγάλος όγκος δεδομένων αισθητήρων, σε συνδυασμό με την μεταβλητότητα, ποικιλία και ετερογενή φύση των
δεδομένων, απαιτεί εξελιγμένες τεχνικές συγκερασμού και σημασιολογικής συσχέτισης. Το έργο θα αναπτύξει αποδοτικές
τεχνικές χωρικής αναπαράστασης, σημασιολογικής ενοποίησης, ευφυούς ανάλυσης και συγκερασμού πολυτροπικών
δεδομένων για εξαγωγή εξατομικευμένων προτάσεων διαδρομών. Οι τεχνικές που θα αναπτυχθούν θα διευκολύνουν τον
διαχειριστή (curator) της πλατφόρμας να την εμπλουτίζει με σχετικό και ποιοτικό περιεχόμενο. Πιο συγκεκριμένα,
καινοτόμοι αλγόριθμοι αυτόματου συμπερασμού θα υποστηρίζουν τον έξυπνο συγκερασμό των αποτελεσμάτων ανάλυσης
ετερογενών αισθητήρων, επιτρέποντας τη δημιουργία ενδιαφερουσών διαδρομών λαμβάνοντας υπόψη την θέση και τη
συνολική κατάσταση του ιστορικού του χρήστη. Επίσης, ο συνδυασμός της πληροφορίας από τη θέση και το ιστορικό του
χρήστη με πληροφορίες από δικτυακές πηγές, ανάδραση μέσω της πλατφόρμας, κοινωνικά δίκτυα και πρότυπες διαδρομές
θα επιτρέψει την εξαγωγή πολύτιμων συσχετίσεων και τη βελτιστοποίηση πρακτικών και μεθοδολογιών (π.χ. βελτίωση
υποδομών γύρω από/στα σημεία ενδιαφέροντος), εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα τη διαλογική συμπεριφορά της πλατφόρμας.
Στόχος ΕΣ4: Εξατομικευμένη περιήγηση με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας
Η επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality, AR) είναι μια τεχνολογία που θα αξιοποιηθεί σε εφαρμογές κινητών
τηλεφώνων και ταμπλετών για να βελτιώσει την εμπειρία ενός περιηγητή τόσο για μια επίσκεψη σε εσωτερικούς όσο και σε
εξωτερικούς χώρους. Το ΕΚΕΤΑ έχει πρωτοτυπήσει στον τομέα της περιήγησης σε εξωτερικούς χώρους δημιουργώντας ένα
πρόσθετο (plugin) λογισμικό ονόματι FastAR [1] για ιστότοπους που βασίζονται στο σύστημα Joomla, ώστε να είναι δυνατή
η εξαγωγή πληροφορίας από τη βάση δεδομένων του Joomla σε μορφή JSON και να τροφοδοτεί ένα κανάλι επικοινωνίας με
τους περιηγητές Layar και Wikitude. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εξαγωγή σημείων ενδιαφέροντος, όπως
καταστήματα, μουσεία, χώροι διασκέδασης, που είναι καταχωρημένα σε ενα site Joomla σε περιηγητές AR σε κινητές
συσκευές χωρίς καθόλου προγραμματισμό.
Όσον αφορά την επίσκεψη σε εσωτερικούς χώρους στόχος είναι η παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών ξενάγησης με
χρήση επαυξημένης πραγματικότητας: σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της ποιότητας περιήγησης μέσα σε χώρους
πολιτιστικού ενδιαφέροντος (π.χ. αρχαιολογικά μνημεία), η συγκεκριμένη υπηρεσία θα ενισχύει την περιήγηση με τεχνικές
επαυξημένης πραγματικότητας. Συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν αλγόριθμοι που θα επιτρέπουν την ανακατασκευή του
περιβάλλοντος χώρου για να προσδιορίσει τη θέση του χρήστη μέσα σε αυτόν και έτσι να του παρουσιάσει την ανάλογη
πληροφορία, με σκοπό την παροχή προσωποποιημένων, σύγχρονων και εξειδικευμένων υπηρεσιών οπτικής διερεύνησης
και εκμάθησης πολιτιστικών γεγονότων, αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, μουσείων κ.λπ., μέσω της χρήσης κινητών

συσκευών. Το σύστημα θα είναι ακόμη σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες πολιτιστικών διαδρομών,
λαμβάνοντας υπόψη τη φυσική θέση στην οποία βρίσκεται ο εκάστοτε χρήστης.

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική συστήματος e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ
Στόχος ΕΣ5: Προσωποποίηση εμπειρίας χρήστη
Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα προσωποποιημένης αναζήτησης αναλόγως με τα κριτήρια που έχει επιλέξει ο
εκάστοτε χρήστης. Ως ενδεικτικά παραδείγματα που μπορεί να υποστηρίζει ο ανάδοχος μπορεί να είναι:






Αναζήτηση προτεινόμενων διαδρομών με κριτήριο το διαθέσιμο χρόνο του επισκέπτη
Αναζήτηση με κριτήριο τα ενδιαφέροντά του
Αναζήτηση με κριτήριο τη χρονική στιγμή της επίσκεψης του
Αναζήτηση με κριτήριο τη χιλιομετρική απόσταση που είναι διατεθειμένος να διανύσει
Αναζήτηση με κριτήριο τη δημοτικότητα και τις κριτικές που έχει αποσπάσει κάθε διαδρομή από χρήστες των
κοινωνικών δικτύων της πύλης

Στόχος ΕΣ6: Αναζήτηση και ανάκτηση 3Δ αντικειμένων
Στόχος του υποσυστήματος αυτού είναι να εξετάσει υπάρχοντες αλγόριθμους αναζήτησης 3Δ αντικειμένων, ώστε να
επιλέξει τους πιο κατάλληλους και να διαμορφώσει το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η
αναζήτηση και ανάκτηση των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τους τυπικούς αλγορίθμους αναζήτησης με χρήση
κριτηρίων υψηλού επιπέδου (π.χ. λεκτικές περιγραφές), θα εξεταστούν αλγόριθμοι που θα βασίζονται σε «2Δ-3Δ», «2.5Δ3Δ», «3Δ-3Δ» τεχνικές αναζήτησης 3Δ αντικειμένων. Στη συνέχεια θα επιλεγούν και θα αναπτυχθούν οι αλγόριθμοι οι
οποίοι θα χρησιμοποιηθούν τελικά από το σύστημα για την αναζήτηση και ανάκτηση 3Δ αντικειμένων. Οι αλγόριθμοι που

θα αναπτυχθούν και θα χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση του συστήματος, αναλόγως με την πολυπλοκότητά τους και τις
λειτουργικές απαιτήσεις τους, θα είναι σε θέση να λειτουργούν στην κινητή συσκευή του εκάστοτε δυνητικού χρήστη, αλλά
και σε ειδικά διαμορφωμένους διακομιστές, οι οποίοι θα παρέχουν την προσφερόμενη λειτουργικότητα σε μορφή
δικτυακών υπηρεσιών. Για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων των αλγορίθμων αναζήτησης 3Δ αντικειμένων θα
χρησιμοποιηθεί η βάση δεδομένων των μουσείων που διαχειρίζεται το ΠΙΟΠ κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού.
Αναμενόμενο αποτέλεσμα της παρούσας εργασίας αποτελεί η ολοκλήρωση του συστήματος αναζήτησης και ανάκτησης 3Δ
αντικειμένων. Οι προαναφερθέντες αλγόριθμοι θα δίνουν τη δυνατότητα στο σύστημα να αναζητά μέσα στις διαθέσιμες
βάσεις δεδομένων (αρχικά, βάση δεδομένων μουσείων ΠΙΟΠ) 3Δ αντικείμενα όμοια με πραγματικά, τα οποία είναι
καταγεγραμμένα σε μορφή 2Δ, 2.5Δ ή 3Δ απεικόνισης, με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης «χαμηλού» επιπέδου. Ακόμη, το
σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναζητούν πολιτισμικά αντικείμενα με κριτήρια «υψηλού» επιπέδου
(π.χ. λεκτικές περιγραφές) καθώς και με συνδυασμό κριτηρίων.
1.2.2 Τεχνικοί στόχοι
Οι τεχνικοί στόχοι αναπαριστούνται με την αρχιτεκτονική στην Εικόνα 1.
1.3.

Περιγραφή ενοτήτων εργασίας και παραδοτέων

1.3.2 Περιγραφή ενοτήτων εργασίας (ΕΕ) και υποενοτήτων εργασίας (YΕ)
Αριθμός ενότητας
1
Μήνας εκκίνησης: 1 Μήνας λήξης: 12
TETRAGON
εργασίας
Τίτλος ενότητας εργασίας Καθορισμός απαιτήσεων χρηστών και προδιαγραφών ανοικτής αρχιτεκτονικής
Αριθμός δικαιούχου
1
2
3
4
Σύνολο
Δικαιούχοι
ΕΚΕΤΑ ΠΙΟΠ TETRAGON ΕΟΑΕ
37
PMs για κάθε δικαιούχο
6
12
13
6
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει (1) την καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών, (2) την περιγραφή των σεναρίων
χρήσης, (3) την μεθοδολογία για επιλογή και ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος, (4) τον καθορισμό προδιαγραφών για
τα αντικείμενα εισόδου, (5) την σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος και (6) τον καθορισμό της μεθοδολογίας
των πιλοτικών δοκιμών.
Υποενότητες εργασίας
ΥE1.1 Καθορισμός απαιτήσεων χρηστών (EOAE)
Για να διασφαλίσουμε ότι ο e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ θα μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις πραγματικές ανάγκες των
περιηγητών, θα εφαρμόσουμε μια φιλοσοφία σχεδίασης με γνώμονα τον τελικό χρήστη. Συγκεκριμένα, θα
καταγραφούν ιεραρχικά οι πιο σημαντικές απαιτήσεις περιηγητικού τουρισμού, τόσο σε πολιτιστικό όσο και σε
περιβαλλοντικό επίπεδο. Επιπλέον, θα διερευνηθούν πιθανές ηθικές και νομικές πτυχές της λύσης προκειμένου να
διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα των χρηστών. Θα καθοριστούν επίσης οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των χρηστών-περιηγητών
που ταυτόχρονα πραγματοποιούν διαδρομή μέσω μίας κεντρικής οδικής αρτηρίας.
ΥE1.2 Σχεδίαση πιλότων (EOAE)
Βάση των απαιτήσεων (ΥΕ1.1), θα δημιουργηθούν σενάρια χρήσης που θα περιγράφουν καθημερινές καταστάσεις
που αντιμετωπίζουν οι περιηγητές πολιτιστικού και περιβαλλοντικού τουρισμού, καθώς και τον τρόπο που θα τους
βοηθήσει η προτεινόμενη λύση.
YE1.3 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την επιλογή και ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος των διαδρομών (TETRAGON)
Θα αναπτυχθεί η σχετική μεθοδολογία αφήγησης (storytelling) για την επιλογή και ενσωμάτωση κατάλληλων σημείων
ενδιαφέροντος κατά μήκος μιας διαδρομής.
YE1.4 Αντικείμενα εισόδου και σχεδιασμός διεπαφών για δημιουργία και ανάκτηση διαδρομών σε φυσικό και
αστικό περιβάλλον (ΠΙΟΠ)
Ο στόχος της εργασίας είναι να καθοριστούν οι προδιαγραφές των αντικειμένων εισόδου, καθώς και των διεπαφών
σύνδεσης του συστήματος με βάσεις δεδομένων πολιτισμικού περιεχομένου για την αναζήτηση και ανάκτηση 3Δ
αντικειμένων. Για τη δημιουργία των αντικειμένων εισόδου με τη χρήση κινητής συσκευής θα μελετηθούν και
αναπτυχθούν κατάλληλοι αλγόριθμοι. Συγκεκριμένα, τα 2Δ αντικείμενα θα προέρχονται είτε από φωτογραφίες του
χρήστη είτε από σκίτσα που μπορεί να σχεδιάσει μέσω της εφαρμογής. Για τα αντικείμενα 2.5Δ και 3Δ τα οποία έχουν
αποθανατιστεί με τη λήψη video θα μελετηθούν τεχνικές «εξαγωγής δομής από κίνηση».
YE1.5 Σχεδίαση, υλοποίηση και ανάπτυξη αρχιτεκτονικής του συστήματος (ΕΚΕΤΑ)
Αυτή η εργασία περιλαμβάνει τη σχεδίαση ενός τεχνικού χάρτη για την ανάπτυξη της πλατφόρμας e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ που
θα περιλαμβάνει τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων, τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής και των επιμέρους
υποσυστημάτων, και τον καθορισμό των δεδομένων που θα ανταλλάσσονται. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτών
προδιαγραφών με σκοπό τη διασύνδεση και τη χρήση υποδομών υφιστάμενων συστημάτων γεωπυλών και βάσεων
δεδομένων κεντρικών οδικών αρτηριών (Πχ. Γεωπύλη, ΒΔ ή/και Παρατηρητήριο της ΕΟΑΕ).
YE1.6 Δημιουργία μεθοδολογίας δοκιμών (EOAE)
Σκοπός τα εργασίας αυτής είναι η έγκαιρη δημιουργία της κατάλληλης μεθοδολογίας δοκιμών (συμπεριλαμβανομένου
του χρονικού πλάνου εκτέλεσης) με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πιλότων πολιτισμικής και περιβαλλοντικής

περιήγησης.
Παραδοτέα
Π1.1 Απαιτήσεις χρηστών και σενάρια χρήσης (έκθεση, ΕΟΑΕ, Μ4)
Π1.2 Μεθοδολογία αφήγησης και ανάδειξης σημείων ενδιαφέροντος (έκθεση, TETRAGON, M4)
Π1.3 Προδιαγραφές και αρχιτεκτονική του συστήματος (έκθεση, ΕΚΕΤΑ, Μ12)
Π1.4 Μεθοδολογία πιλοτικών δοκιμών, πρωτόκολλα αξιολόγησης και ενημέρωση σεναρίων χρήσης (έκθεση, ΕΟΑΕ,
Μ12)
Αριθμός ενότητας
εργασίας

2

Μήνας εκκίνησης:

2 Μήνας λήξης: 36

ΕΚΕΤΑ

Ανάπτυξη τεχνολογιών χωρο-χρονικής διασύνδεσης πολλαπλών χώρων και γεγονότων
περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος
Αριθμός δικαιούχου
1
2
3
4
Σύνολο
Δικαιούχοι
ΕΚΕΤΑ ΠΙΟΠ TETRAGON ΕΟΑΕ
42
PMs για κάθε δικαιούχο
25
4
9
4
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει (1) την αυτόματη εξόρυξη γνώσης από κοινωνικά δίκτυα και τον ιστό, (2) τη σημασιολογική
ενοποίηση πληροφορίας, (3) τη δημιουργία σημασιολογικά συνεκτικών διαδρομών, (4) τις τεχνικές προσωποποίησης
εμπειρίας χρήστη, (5) την εξατομικευμένη περιήγηση με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας, (6) την ημιαυτόματη
συλλογή δεδομένων από αισθητήρες, και (7) την αναζήτηση και ανάκτηση 3Δ αντικειμένων.
Υποενότητες εργασίας
YE2.1 Αυτόματη αναζήτηση και γνώση από κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο (ΕΚΕΤΑ)
Σε αυτή την εργασία θα αναπτυχθούν οι αλγόριθμοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα καθώς και
οι αλγόριθμοι στοχευμένης εξαγωγής δεδομένων από δικτυακές πηγές.
YE2.2 Σημασιολογική ενοποίηση πληροφορίας (ΕΚΕΤΑ)Στην υποενότητα αυτή θα πραγματοποιηθεί η συνολική ενο
ποίηση των διαφορετικών μορφών περιεχομένου (κοινωνικών δικτύων, δικτυακών πηγών, αισθητήρων, γεωπυλών) σε
ένα ενιαίο μοντέλο δεδομένων του συστήματος.
YE2.3 Χωρική αναπαράσταση περιεχομένου και σημασιολογικός συσχετισμός για τη δημιουργία διαδρομών (ΕΚΕΤΑ)
Αυτή η εργασία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη οντολογικών μοντέλων βάση υπάρχουσων οντολογιών και προτύπων
που θα προσαρμοστούν και/ή θα επεκταθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος (π.χ. οντολογίες για σημεία
ενδιαφέροντος, προφίλ χρηστών).. Με βάση αυτό, θα πραγματοποιηθεί η συνολική ενοποίηση των διαφορετικών
σημάτων στο χάρτη και η ερμηνεία τους για τη δημιουργία συνεκτικών και διαδρομών περιήγησης.
YE2.4 Τεχνικές προσωποποίησης εμπειρίας χρήστη (ΕΚΕΤΑ)
Θα αναπτυχθούν οι κατάλληλες τεχνικές αναζήτησης σημείων ενδιαφέροντος βάσει διαφορετικών κριτηρίων που θα
επιτρέπουν στο χρήστη προσωποποιημένη χρήση του συστήματος ανάλογα με τις ανάγκες του μια δεδομένη στιγμή.
YE2.5 Ανάπτυξη συστήματος παροχής εξατομικευμένης περιήγησης με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (ΕΚΕΤΑ)
Στόχος του επιμέρους συστήματος είναι η παροχή της απαραίτητης λειτουργικότητας για την επίτευξη ρεαλιστικής
περιήγησης με χρήση τεχνικών επαυξημένης πραγματικότητας. Θα ληφθεί μέριμνα για τη δημιουργία υποσυστήματος η
οποία θα απαιτεί όσο το δυνατόν λιγότερους υπολογιστικούς πόρους, ώστε να είναι εφικτή η ταυτόχρονη λειτουργία σε
μια κινητή συσκευή ή σε έξυπνα γυαλιά.
YE2.6 Υλοποίηση συστήματος ημιαυτόματης συλλογής δεδομένων από αισθητήρες (ΕΚΕΤΑ)
Θα αναπτυχθούν μέθοδοι που θα επιτρέπουν στον διαχειριστή του συστήματος τη διασύνδεση και την ανάκτηση
δεδομένων (π.χ. κυκλοφορίας, καιρού, συναγερμών κλπ.) από γεωπύλες κεντρικών οδικών αρτηριών με σκοπό τον
εμπλουτισμό της πλατφόρμας με σχετικές πληροφορίες πραγματικού χρόνου, με σκοπό την δημιουργία αξιόπιστων
διαδρομών περιήγησης.
YE2.7 Επιλογή και ανάπτυξη αλγορίθμων αναζήτησης και ανάκτησης 3Δ αντικειμένων (ΕΚΕΤΑ)
Η εργασία αυτή θα αναπτύξει αλγόριθμους για την αυτοματοποιημένη αναζήτηση και ανάκτηση 3Δ αντικειμένων. Το
σύστημα θα πρέπει αναγνωρίζοντας συνεχώς την τρέχουσα θέση, τις κινήσεις και τον προσανατολισμό. του χρήστη σε
σχέση με κάποιο πραγματικό σημείο ενδιαφέροντος, αξιοθέατο, μνημείο, να είναι σε θέση να απεικονίζει μια
ανακατασκευασμένη έκδοση ενός αξιοθέατου στην οθόνη της κινητής συσκευής ή στα γυαλιά, χρησιμοποιώντας οπτική
γωνία ίδια με την πραγματική.
Παραδοτέα
Π2.1 Τεχνικές αυτόματης αναζήτησης και εξόρυξης γνώσης από κοινωνικά δίκτυα και τον ιστό (Έκθεση + Λογισμικό,
ΕΚΕΤΑ, Μ18, Μ34)
Τίτλος ενότητας εργασίας

Π2.2 Σημασιολογικά μοντέλα και τεχνικές σημασιολογικού συσχετισμού για την δημιουργία διαδρομών. (Έκθεση +
Λογισμικό, EKETA, Μ12, Μ33)
Π2.3 Τεχνικές προσωποποίησης εμπειρίας χρήστη (Έκθεση + Λογισμικό, EKETA, Μ12, Μ33)
Π2.4 Σύστημα περιήγησης με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (Έκθεση + Λογισμικό, EKETA, Μ13, Μ34)
Π2.5 Σύστημα ημιαυτόματης συλλογής δεδομένων από αισθητήρες (Έκθεση + Λογισμικό, EKETA, Μ13)

Π2.6 Αλγόριθμοι αναζήτησης και ανάκτησης 3Δ αντικειμένων (Έκθεση + Λογισμικό, EKETA, Μ13, Μ34)
Π2.7 ΔημοσιεύσειςΧ4 (Δημοσίευση, EKETA, Μ18, Μ26, Μ30, Μ36)
Αριθμός ενότητας
3
Μήνας εκκίνησης:
3 Μήνας λήξης: 36
ΕΚΕΤΑ
εργασίας
Τίτλος ενότητας εργασίας Δημιουργία συστήματος ολοκληρωμένης τουριστικής διαδρομής
Αριθμός δικαιούχου
1
2
3
4
Σύνολο
Δικαιούχοι
ΕΚΕΤΑ ΠΙΟΠ TETRAGON ΕΟΑΕ
40
PMs για κάθε δικαιούχο
14
5
19
2
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό (1) διεπαφών χρήστη, (2) τρόπων αλληλεπίδρασης, και την ανάπτυξη (3) της
δικτυακής πλατφόρμας ενοποίησης, (4) των εφαρμογών για κινητά, (5) του συστήματος ανάδρασης χρήστη, και (6) της
διασύνδεσης ψηφιακού και φυσικού περιβάλλοντος.
Υποενότητες εργασίας
ΥΕ3.1 Σχεδιασμός διεπαφών χρήστη των ψηφιακών εφαρμογών (User Interface Design) (TETRAGON)
Θα σχεδιαστούν οι διεπαφές χρήστη τόσο για την δικτυακή πλατφόρμα, όσο και για την εφαρμογή προτεινόμενων
διαδρομών και ξενάγησης για κινητά και έξυπνες συσκευές.
YE3.2 Σχεδιασμός τρόπων αλληλεπίδρασης χρήστη εφαρμογής (UX Design) (TETRAGON)
Στην εργασία αυτή θα σχεδιαστούν τα σενάρια χρήσης των εφαρμογών με σκοπό την μεγιστοποίηση της εμπειρίας του
τελικού χρήστη.
YE3.3 Ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας ενοποίησης (ΕΚΕΤΑ)
Αυτή η εργασία έχει να κάνει με την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις που
καθορίζονται στο ΥΕ1.6.
ΥΕ3.4 Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά (ΕΚΕΤΑ)
Θα υλοποιηθούν οι εφαρμογές ξενάγησης και προτάσεων διαδρομών για κινητά και έξυπνες συσκευές.
YE3.5 Ανάπτυξη συστήματος ανάδρασης χρηστών με ενσωμάτωση τεχνολογιών crowd-sourcing (EKETA)
Θα υλοποιηθεί μια πλατφόρμα για τη κοινωνική διασύνδεση των χρηστών του συστήματος που θα επιτρέπει διάλογο και
σχολιασμό των διαδρομών με σκοπό την λήψη ανάδρασης χρήστη και τη χρήση της για την βελτιστοποίηση των
προτεινόμενων διαδρομών.
YE3.6 Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος διασύνδεσης φυσικού και ψηφιακού περιβάλλοντος (TETRAGON)
Η εργασία αυτή αφορά στη εγκατάσταση έξυπνων συσκευών (π.χ. κάσκες με γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας) σε
κομβικά σημεία της διαδρομής στο φυσικό περιβάλλον (π.χ. σε σταθμούς ανάπαυσης) που θα επιτρέπουν τη χρήση του
συστήματος και από χρήστες που δεν έχουν πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών ή μέσω διαδικτύου. Στο ίδιο πλαίσιο θα
οριστούν οι καλές πρακτικές και οι κατάλληλες παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον για τη βέλτιστη διασύνδεση του
ψηφιακού περιβάλλοντος της πλατφόρμας και του φυσικού περιβάλλοντος.
Παραδοτέα
Π3.1 Διεπαφές χρήστη και τρόποι αλληλεπίδρασης (Έκθεση + Λογισμικό, TETRAGON, Μ12, Μ30)
Π3.2 Διαδικτυακή πλατφόρμα ενοποίησης με σύστημα ανάδρασης χρήστη και εφαρμογές για κινητά (Έκθεση +
Λογισμικό, ΕΚΕΤΑ, Μ18, Μ34)
Π3.3 Σύστημα διασύνδεσης φυσικού και ψηφιακού περιβάλλοντος (Έκθεση + Λογισμικό, TETRAGON, Μ18, Μ34)
Π3.4 ΔημοσιεύσειςΧ2 (Δημοσίευση, TETRAGON/ΕΟΑΕ, Μ20, Μ36)
Αριθμός ενότητας
εργασίας
Τίτλος ενότητας
εργασίας
Αριθμός δικαιούχου
Δικαιούχοι

4

Μήνας εκκίνησης:

1 Μήνας λήξης: 36

ΕΟΑΕ

Δημιουργία μεθοδολογίας δοκιμών και αξιολόγηση συστήματος

1
2
3
4
Σύνολο
ΕΚΕΤΑ
ΠΙΟΠ
TETRAGON ΕΟΑΕ
31
PMs για κάθε δικαιούχο
3
7
15
6
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει (1) την ανάπτυξη των πιλοτικών εφαρμογών, (2) την αξιολόγηση και επικύρωσή τους, και
(3) την διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.
Υποενότητες εργασίας
YE4.1 Ανάπτυξη και επίδειξη των πιλοτικών εφαρμογών (TETRAGON)
Η ανάπτυξη και εγκατάσταση της πλατφόρμας θα γίνει για τη χρήση της κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, ενώ η πιλοτική
εφαρμογή των σημείων ενδιαφέροντος θα περιλαμβάνει αρχικά δικτυακό περιεχόμενο που θα ανακαλύπτεται αυτόματα
με τις τεχνικές της εργασίας ΥΕ2.1, αλλά και περιεχόμενο από τα μουσεία του ΠΙΟΠ, καθώς και περιβαλλοντικά σημεία
ενδιαφέροντος από τους συνεργαζόμενους φορείς διαχείρισης.
YE4.2 Αξιολόγηση και επικύρωση συστημάτων εφαρμογών (ΕΟΑΕ)
Σε αυτή την υποενότητα θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία των πιλοτικών δοκιμών της ΥΕ1.6 και θα πραγματοποιηθεί η
αξιολόγηση των πρωτοτύπων και του τελικού συστήματος σε πραγματικές συνθήκες. Οι πιλοτικές δοκιμές θα

εφαρμοσθούν σε 2 συνεργαζόμενα λαογραφικά μουσεία και τουλάχιστον 3 περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
YE4.3 Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου (ΕΟΑΕ)
Το υλικό που παράγεται στο έργο θα μοιράζεται στους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω του ιστότοπου του έργου, που θα
λειτουργεί ως διαδραστική πλατφόρμα και θα επιτρέπει την καταγραφή σχολίων και ανατροφοδοτήσεων σχετικά με τα
δημόσια παραδοτέα, θα περιέχει τα πιο ενημερωμένα παραδοτέα των έργων και θα υποστηρίζει την εγγραφή σε λίστα
αλληλογραφίας, μέσω της οποία θα διανέμεται το ενημερωτικό δελτίο. Οι Φορείς της πρότασης θα πάρουν μέρος σε
συνέδρια και εκδηλώσεις ανά τον κόσμο διαδίδοντας τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας παρουσιάζοντας τη
νέα καινοτόμα λύση στην παγκόσμια αγορά. Στο πλαίσιο της ίδιας εργασίας θα οριστεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο
βιωσιμότητας που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: τον χαρακτηρισμό και τον προσδιορισμό του μεγέθους της
αγοράς (φορείς παροχής υπηρεσιών, κατασκευαστές κλπ.), την προοπτική του περιβάλλοντος, του ανταγωνισμού και των
τάσεων, της ζήτησης και τα πιθανά εμπόδια, σύμφωνα με τα μοντέλα των καλύτερων πρακτικών προβλέψεων της
αγοράς. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα παρέχει σε κάθε τεχνολογικό εταίρο έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για την
ανάπτυξη των επιχειρήσεων, έναν κατάλογο πιθανών πελατών και τον τρόπο προσέγγισής τους, ένα επιχειρησιακό
μοντέλο και ένα οικονομικό σχέδιο πενταετούς προοπτικής.
Παραδοτέα
Π4.1 Δημιουργία πιλοτικού συστήματος (Πιλοτική κατασκευή + Έκθεση, TETRAGON, Μ18, Μ26, Μ34)
Π4.2 Έκθεση αξιολόγησης πιλοτικού συστήματος (Έκθεση, ΕΟΑΕ, Μ20, Μ28, Μ36)
Π4.3 Ιστοσελίδα (Ιστότοπος, EKETA, Μ2)
Π4.4 Σχέδιο βιωσιμότητας και επιχειρησιακό μοντέλο (Έκθεση, ΕΟΑΕ, Μ18, Μ36)
1.4.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Η διαμόρφωση της διαδικτυακής πλατφόρμας e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ, στοχεύει στην δημιουργία και λειτουργία ενός ενοποιημένου
συστήματος πληροφόρησης, που συνεχώς θα επικαιροποιείται, ώστε να προσφέρει στους οδηγούς, επισκέπτες και στο
ευρύτερο κοινό που κινείται και χρησιμοποιεί ένα οδικό άξονα, εν προκειμένω την Εγνατία οδό, την βέλτιστη
πληροφόρηση, καθοδήγηση και πρόσληψη εμπειρίας, σε κάθε γενική ή διαφοροποιημένη του ανάγκη και ενδιαφέρον.
Η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την άμεση και πιλοτική του εφαρμογή που θα γίνει στα πλαίσια
του προγράμματος, αλλά και από την συνεχή στήριξη και διεύρυνση του σε δεύτερο χρόνο. Οι φορείς που απαρτίζουν το
σχήμα και θα αναλάβουν την λειτουργία του e-ΧΝΗΛΑΤΗ, έχουν την οντότητα και την τεχνογνωσία, ώστε σε συνδυασμό με
τους τοπικούς φορείς και την επιχειρηματικότητα, να το καταστήσουν προσοδοφόρο προς όλες τις πλευρές.
Στην πλατφόρμα προβλέπονται δύο τύποι τελικών χρηστών: α) οι χρήστες-επισκέπτες που θα χρησιμοποιούν τις
προσωποποιημένες εφαρμογές, και β) ο φορέας-υπεύθυνος της διαδρομής (π.χ. Εγνατία ή σιδηροδρομική εταιρία κλπ.) που
θα επιβλέπει τη διαδικασία συγκέντρωσης - δημιουργίας περιεχομένου και τις προτεινόμενες διαδρομές. Στόχος είναι η
πλατφόρμα να επιφέρει τα παρακάτω αποτελέσματα, κατά περίπτωση:
Για τον επισκέπτη- χρήστη της εφαρμογής:
 Δημιουργία μιας ενιαίας μορφής και ταυτότητας εφαρμογής για τον επισκέπτη-χρήστη του διαδικτύου, ικανή να
του παρέχει λειτουργικά και αισθητικά άρτια και εύχρηστη πληροφόρηση, κινούμενος στον άξονα της Εγνατίας
οδού.
 Εμπλουτισμένη και επικαιροποιημένη διαρκώς πληροφορία, γνώση και συνολική εμπειρία πάνω στις θεματικές
που τον ενδιαφέρουν, με επιλογές και οδηγίες που κατευθύνουν την αναζήτηση του και ικανοποιούν τις ανάγκες
του.
 Στοχευμένη και εξειδικευμένη προσέγγιση για τα διαφορετικά κοινά, επισκέπτες και οδηγούς, όπως και ηλικίες, για
την διεύρυνση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της.
 Σωστή και λειτουργική πληροφόρηση και οδήγηση, τόσο στον κύριο οδικό άξονα, όσο και στις παράπλευρες
διαδρομές και επιλογές του, τόσο για το Ελληνικό κοινό, όσο και για τους ξένους οδηγούς και επισκέπτες.
Για τους συμμετέχοντες φορείς και εταιρείες θα επιφέρει:
 Ενίσχυση της συνέργειας του ερευνητικού και του επιχειρηματικού χώρου και των φορέων του, προς την
κατεύθυνση δημιουργίας καινοτόμου προϊόντος-υπηρεσίας, που απευθύνεται στο ευρύ κοινό.
 Δημιουργία κοινοπρακτικού σχήματος λειτουργίας και εκμετάλλευσης της εφαρμογής, με διακριτούς στόχους και
συμμετοχή των φορέων, ανάλογα με τη συμμετοχή και το προσδοκώμενο όφελος του καθ΄ενός.
 Ανάπτυξη μιας καινοτόμου, λειτουργικής μεθοδολογίας και εφαρμογής, ικανής να αποτελέσει ελκυστικό προϊόν
και σε άλλες περιοχές και οδικούς άξονες της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό.
Πιο συγκεκριμένα για την Εγνατία Οδό ΑΕ η εφαρμογή θα αποτελέσει μία πρόσθετη υπηρεσία που θα συμπληρώνει αυτές
που αναπτύσσει για την εξυπηρέτηση του κοινού, με τρόπο όμως που δίνει μια πιο σημαντική, πολύπλευρη και εξωστρεφή
προσφορά με σημαντική προστιθέμενη αξία για την εταιρεία και το έργο της.
Για την TETRAGON, σε συνεργασία με όσους φορείς από το κοινοπρακτικό σχήμα επιθυμούν, της δίνει τη δυνατότητα
ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος που μπορεί να το προσθέσει και να το αξιοποιήσει, διεισδύοντας με καλύτερους όρους
στην αγορά και στις υπηρεσίες με τα έργα Πολιτισμού και Τουρισμού που ήδη αναπτύσσει

Για το ΠΙΟΠ η επέκταση της προσφοράς του σε νέες υπηρεσίες, συμπληρωματικές των υποδομών και των μουσείων που
λειτουργεί, αλλά συγχρόνως διευρύνοντας τα πλαίσια του στον Πολιτισμό και στο Περιβάλλον τομείς που ήδη αναπτύσσει,
αποτελούν την πρόκληση και το όφελος για το ίδιο.
Για το ΙΠΤΗΛ-ΕΚΕΤΑ, η έρευνα και η καινοτομία που μπορεί να εστιασθεί και να αποδώσει νέα προϊόντα σε συνέργειες με
την επιχειρηματικότητα, είναι ο διαρκής του στόχος και σε αυτό σκοπεί και με το συγκεκριμένο έργο.
Τέλος, για τις περιοχές που καλύπτει και τις τοπικές κοινωνίες, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι:
 Άρθρωση της πληροφορίας των τοπικών φορέων, σε ένα ενιαίο, έγκυρο σύστημα αναφοράς και διάχυσης, με
ενιαία ταυτότητα και λειτουργία, που θα προσδώσει πολλαπλασιαστικά οφέλη προς όλους.
 Αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών, μέσα από την πολλαπλότητα των επιλογών, την σωστή προβολή των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των δραστηριοτήτων τους, με στόχο την επιμήκυνση του χρόνου παραμονής των
επισκεπτών.
 Συμμετοχή, διασύνδεση και συνεχή αλληλοενημέρωση, με τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τουρισμού,
Πολιτισμού και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, αλλά και τους επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς κλάδους, ώστε
να συνεισφέρουν με πληροφόρηση, στήριξη, προβολή και διαφήμιση και να καρπούνται από τα οφέλη της κοινής
προσπάθειας.
1.5.
Οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
Οι δυνατότητες που προσφέρονται για την ανάπτυξη και λειτουργία του e-ΧΝΗΛΑΤΗ απορρέουν από την κατανόηση της
υπαρκτής ανάγκης για ενοποιημένη, και όχι κατακερματισμένη και αποσπασματική, προσφορά στο κοινό της πληροφορίας
που του παρέχεται από διάφορες πλευρές. Στο βαθμό που ο επισκέπτης ενός οδικού άξονα όπως η Εγνατία, τον διατρέχει
σε μικρό χρόνο πλέον προσπερνώντας τις περιοχές της με ταχύτητα, δεν είναι δυνατόν να απευθύνεται για την
πληροφόρηση του στα πολλά και διαφορετικά μέσα, sites, εφαρμογές που υπάρχουν, νέες που θα εμφανισθούν και του
προσφέρονται αφειδώς αλλά και δημιουργώντας του σύγχυση. Οπότε είναι απαραίτητη η ύπαρξη της συνολικής,
κατάλληλα προβεβλημένης εφαρμογής, που θα συγκεράσει, αξιολογήσει και προσφέρει την ενοποιημένη, εύχρηστη και
διαβαθμισμένη πληροφόρηση προς τον χρήστη.
Κάτω από αυτό το πρίσμα προτείνεται η ανάπτυξη του συγκεκριμένου προϊόντος-υπηρεσίας, στο βαθμό που αξιοποιεί τα
παρακάτω στοιχεία και προσφέρεται σαν ένα τεχνολογικά καινοτόμο, κυρίως όμως συνολικό, μεγάλης εμβέλειας εργαλείο
και σημείο αναφοράς, για την κάλυψη πολλών επιπέδων αναγκών και διαφορετικών θεματικών αξόνων, για όλες τις ομάδες
χρηστών.
Έτσι μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά γιατί καλύπτει:
 Την ενοποίηση και όχι τον κατακερματισμό των πόρων και των δαπανών, για ανάπτυξη και λειτουργία μιας
εφαρμογής που σε άλλη περίπτωση θα αδυνατούσε να υποστηριχθεί, στην κλίμακα και στην έκταση που
προβλέπεται να καλύψει
 Προβολή και υποστήριξη από ένα φορέα όπως η Εγνατία Οδός ΑΕ, που συνενώνει λειτουργικά και τεχνολογικά
χαρακτηριστικά, ικανά και αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του.
 Ελκυστικότητα από την δυνατότητα ευρείας προβολής και συνακόλουθα προσέλκυσης μεγάλων και μεσαίων
χορηγών και διαφημιζομένων, για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της.
 Εθνική αλλά και διεθνή εμβέλεια ως προς τη διάχυση του αποτελέσματος της, άρα και συνεργασίες, συμφωνίες
επέκτασης και χρήσης, προβολής και διαφήμισης, σ΄αυτό το επίπεδο.
 Προώθηση του προϊόντος-υπηρεσίας σε αντίστοιχους άξονες, οδικούς ή χωρικούς, όπως επίσης και σε θεματικές
περιοχές του Πολιτισμού, του Τουρισμού, του Περιβάλλοντος.
Τα οικονομικά οφέλη μπορούν να προκύψουν συγκεκριμένα για την περίπτωση της Εγνατίας οδού από τις εξής πλευρές.
 Την προβολή και διαφήμιση των εταιρειών που θα λειτουργήσουν για τις ανάγκες του κοινού στους Σταθμούς
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών του οδικού άξονα.
 Την συμμετοχή και προβολή φορέων περιοχών, που ενδιαφέρονται για την προώθηση του τόπου τους και των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σ΄αυτόν.
 Έμμεσα και άμεσα αντισταθμιστικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν και να ορισθούν για το αμοιβαίο όφελος
των δύο πλευρών.
 Ευρύτερες προγραμματικές συμβάσεις που μπορεί να συναφθούν για όλο τον άξονα και να καλύπτουν μεταξύ
άλλων και την συνέχεια, συμπλήρωση και καλή λειτουργία της εφαρμογής.
Για την προώθηση του προϊόντος ευρύτερα στην αγορά το σύνολο των φορέων του κοινοπρακτικού σχήματος που θα
θελήσουν να συμμετάσχουν στην αξιοποίηση του, θα επιδιώξουν την προβολή του σε μια ανερχόμενη ταχέως αγορά που
ήδη εμφανίζεται. Η εφαρμογή θα μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά ως πλατφόρμα ή ως υπηρεσία σε αντίστοιχες
περιπτώσεις σε Ελλάδα και στο εξωτερικό (υπάρχει εμπειρία και μελλοντική πρόβλεψη για υποστήριξη πολλών γλωσσών),

για παράδειγμα για την περίπτωση συμπλεγμάτων νησιών ή κατά μήκος σιδηροδρομικών αξόνων. Αυτό θα γίνει με όρους
ελκυστικότητας και αρτιότητας που μπορούν να συντρέξουν στην ανάπτυξη της πρότασης μας, ώστε να του εξασφαλίσουν
εικόνα και λειτουργία πρωτότυπη, με τεχνολογική καινοτομία, διαφορετική και ανώτερη από την συντριπτική πλειοψηφία
των ανάλογων προϊόντων που εμφανίζονται ήδη ή θα υπάρξουν.
1.6 Δραστηριότητες Διάχυσης και Δημοσιότητας
Σχέδιο: Η κοινοπραξία θα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας διάδοσης των
αποτελεσμάτων καθώς και μια στρατηγική δημοσιότητας προσανατολισμένη στην αγορά. Το σχέδιο διάδοσης θα
υπολογίζει τον αναμενόμενο αντίκτυπο και θα προσδιορίζει την δυναμική εκμετάλλευσης του έργου, αλλά και την
βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του. Έτσι, θα δημιουργηθεί ένας εσωτερικός μηχανισμός ικανός να επεμβαίνει
διορθώνοντας ή επαναπροσδιορίζοντας τη στρατηγική διάδοσης σε περίπτωση που οι αναλαμβανόμενες δραστηριότητες
δεν αποφέρουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο. Κάθε εταίρος θα συμβάλλει μέσω των κατάλληλων διαδικασιών στη διάδοση
του έργου στην περιοχή εξειδίκευσής του, είτε πρόκειται για τον επιχειρηματικό τομέα, είτε για τον τομέα της έρευνας.
Ομάδες-στόχοι: Η δημιουργία επαφών με τις παρακάτω κοινότητες θα επιτρέψει στην κοινοπραξία να αποκτήσει
ευαισθησία στις προκλήσεις και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει αυτή η τεχνολογία: 1) Κοινότητα χρηστών
κεντρικών οδικών αρτηριών, 2) μουσεία, φορείς διαχείρισης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς, 3) τοπικές
επιχειρήσεις, 4) σχετικοί σύλλογοι/σωματεία, 5) δημόσιος τομέας, 6) ερευνητική κοινότητα, 7) ΜΜΕ, και 8) επενδυτές.
Εκθέσεις και συνέδρια του χώρου: Σημαντικές διοργανώσεις που ενδέχεται να αναληφθούν κατά τη διάρκεια του έργου:
Συνέδρια
OD4CH, Heritage, Tourism and Hospitality, MMM, HCI
Εκθέσεις

Ecsite, Philoxenia, Mobile World Congress, CeBIT

Δραστηριότητες διάδοσης ανά εταίρο:
1) Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, 2) Συμμετοχή σε συνέδρια, 3) Ανάπτυξη
EKETΑ
διαύλων συνεργασίας με παρεμφερή έργα
ΠΙΟΠ

1) Συμμετοχή σε συνέδρια, 2) Διοργάνωση ημερίδων για την παρουσίαση των επιτευγμάτων του έργου,
3) Συναντήσεις με φορείς του χώρου του Πολιτισμού.

TETRAGON

1) Συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, 2) Συναντήσεις
με φορείς του χώρου.

ΕΟΑΕ

1) Συμμετοχή σε ειδικές επιστημονικές εκδηλώσεις και σεμινάρια για τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό και
το Περιβάλλον και παρουσίαση του συστήματος (σε 2 από αυτές), 2) Διοργάνωση ημερίδας για την
ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων στην χρήση του συστήματος.

Κατευθύνσεις: Δύο διαφορετικές κατευθύνσεις θα λειτουργήσουν ως κίνητρο των δραστηριοτήτων διάδοσης για την
κατάρτιση ενός συνεκτικού σχεδίου:
1) Διαπροσωπική επικοινωνία με μικρές, προκαθορισμένες ομάδες χρηστών (συγκεκριμένα μουσεία, φορείς διαχείρισης
περιβαλλοντικών πόρων, κρατικοί λειτουργοί, κτλ), που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του έργου μέσω της
ανατροφοδότησης που θα προσφέρουν. Αυτό περιλαμβάνει:
● Προώθηση υπαρχουσών συνεργασιών με συναφή ευρωπαϊκά προγράμματα και ενθάρρυνση νέων συνδέσεων με
τελικούς χρήστες που συμμετέχουν σε τέτοια έργα, ώστε να αξιοποιηθεί κάθε χρήσιμο αποτέλεσμα
● Όποτε είναι δυνατόν, διοργάνωση συνεργατικών γεγονότων κοινού ενδιαφέροντος
● Οργάνωση α) μιας ημερίδας (workshop) για να καθοριστούν τα σενάρια χρήσης και οι απαιτήσεις χρηστών, και β)
μιας Open Day εκδήλωσης για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου με αποδέκτες τελικούς χρήστες,
εταιρείες και εκπροσώπους του κλάδου του Τουρισμού.
2) Ευρεία επικοινωνία που στοχεύει στην ευρεία διάδοση του έργου και των αποτελεσμάτων του. Αυτό περιλαμβάνει:
 Δημιουργία ιστοσελίδας και ενημερωτικού υλικού σχετικά με το έργο (παρουσιάσεις, φυλλάδια, αφίσες,
ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, βίντεο)
 Παρουσία σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα
 Παρουσίαση και δημοσίευση των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων του έργου σε ιδιαίτερα
προβεβλημένα συνέδρια και περιοδικά του χώρου που είναι προσβάσιμα με ανοικτή άδεια χρήσης
1.6.1 Διαχείριση της γνώσης και της πνευματικής ιδιοκτησίας
Συμφωνία κοινοπραξίας και διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ): Οι εταίροι της κοινοπραξίας θα
συνεργάζονται σε μια κοινή στρατηγική για τα ΔΠΙ, η οποία θα είναι επικεντρωμένη στην προστασία της έρευνας και των
καινοτομιών που αναπτύσσονται εντός του χρονικού πλαισίου του έργου. Θα προσδιοριστεί σαφώς:
 Η ιδιοκτησία των ΔΠΙ
 Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από τους διάφορους εταίρους
 Η προστασία των ΔΠΙ (π.χ. δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα κ.λπ.)
 Η στρατηγική εκμετάλλευσης των ΔΠΙ σε επίπεδο κοινοπραξίας και εταίρων

