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Crowdsourcing (Πληθοπορισμός) 
Η περίπτωση της Wikipedia 

 Crowdsourcing: 
 Ο Πληθοπορισμός είναι μία μορφή συλλογικής 

Διαδικτυακής δραστηριότητας στην οποία μία 

οντότητα (“πληθοποριστής”) προτείνει σε μία 

πολυπληθή ομάδα ατόμων (“πλήθος”) μέσω 

μίας ανοιχτής πρόσκλησης, να αναλάβουν 

εθελοντικά μια εργασία. [Estellés-Arolas και 

González Ladrón-de- Guevara] 

 Crowd* 
 * = voting, searching, funding, 

policy CS, κλπ. 

 Wikipedia:  
 Η σημαντικότερη εφαρμογή  

crowdsourcing 

 Επιτυχημένη λόγω: 
 επιβαλλόμενης  εγκυρότητας 

 ταχύτατης επικαιροποίησης 
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Ο χάρτης OpenStreetMap 
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Η περίπτωση του OpenStreetMap 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Stats 



To CS ως Επιχειρηματικό Μοντέλο 

 Πολύ καλή κλιμάκωση (scalability) 

 Παραδείγματα με 10x εκ. χρήστες 

 Μπορεί να εξασκηθεί είτε σε 

παγκόσμια είτε σε τοπική κλίμακα 

 Χρειάζεται καλή “Κινητροδότηση” 

(incentivation)! 
 Ηθική, υλική, συνδυασμός 

 Συνεισφορά πλήθους: 
 συνειδητή  (απαιτεί  έργο από χρήστη) 

 αυτοματοποιημένη (αισθητήρες, κλπ.) 

 Big Data! 
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 Αν πρέπει να είσαι global… 

 …έχει μεγάλο κόστος το να ξεχωρίσεις και να εδραιωθείς 

 Δύσκολο να πείσεις επενδυτές για το ότι: 

 α) θα μαζέψεις αρκετό “πλήθος” 

 β) ότι το “πλήθος” σου θα συνεισφέρει ικανοποιητικά 

 Δεν υπάρχουν αρκετά στατιστικά ανά τομέα / περίπτωση 

 Υπάρχει πολυδιάσπαση apps 

 Κινητροδότηση με φαντασία! 
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SBOING Crowdsourcing 
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Ενημέρωση Οδικού Δικτύου 
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Road Hazards 
to be Uploaded 

to SBOING servers 

Χρήστες  SBOING: 
Αναφορά Οδικών Χαρακτηριστικών 
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Reduce speed! 

Kids in the 

area! 

Ενημέρωση Χάρτη 



 Download traffic & road data 

from SBOING.net 
 any shaped area, globally 

 parametric selection 
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SBOING  Χρήστες: 
Κυκλοφοριακά  & Οδικά Δεδομένα 

 Manage your Data Downloads 
… through your user account at 

SBOING.net web-site! 

… and superimpose SBOING data on 

your OSM maps! 



Επισκόπηση Αστικού Οδικού 
Δικτύου σε near-real-time 
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 V2I: Όχημα-προς-Υποδομή 
 πολύ λίγα σημεία υποδομής (1-2 / δήμο) 

 V2V: Όχημα-προς-Όχημα 
 500μ εμβέλεια, 20-100 οχήματα / km2 

 Κυκλοφοριακά δεδομένα σε 

“σχεδόν πραγματικό χρόνο” 

 Αυτοματοποιημένη συνεισφορά 

του “πλήθους” 

V2V   V2I 

Ιωάννης Παπαγιαννακέλης, M.Sc., ΕΑΠ, 2011 

Άρης Κατσικαρίδης, M.Sc., ΕΑΠ-SBOING, 2011 



Μοντελοποίηση Αστικού Οδικού 
Δικτύου  με δεδομένα από CS 
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 Μοντελοποίηση οδικού δικτύου 

 διασταυρώσεις, φανάρια, ουρές 

αναμονής, κλπ. 

 υπολογίζονται κυκλοφοριακά 

φορτία, καθυστερήσεις, κ.ά. 

 Ιστορικά δεδομένα (input data) 
από crowdsourcing  

 Αποτελέσματα: 

 Βελτιστοποίηση χρόνων 

σηματοδοτών (δυναμικά) 

 Δρομολόγηση ανάλογα με την 

κυκλοφοριακή συμφόρηση 

 Αποσυμφόρηση 

 Καλύτερη εκτίμηση χρόνου και 

καθυστέρησης κίνησης 

Αθανάσιος Κοτζάμπασης, M.Sc., ΕΑΠ, 2013 



S.U.M.P. :  Βελτίωση Αστικών Μεταφορών 

 Ορισμός κανονιστικού πλαισίου ωραρίων / βάρους 

/ μεγέθους / τύπου οχημάτων μεταφορών 

 Καθορισμός δρομολογίων μεταφορών 

(προτεινόμενων ή υποχρεωτικών) 

 Παροχή χώρων φορτω-εκφόρτωσης προϊόντων 

 Βοήθεια στην οργάνωση νυχτερινών διανομών 

 Προσδιορισμός λεωφορειόδρομων για κοινή χρήση 

με οχήματα μεταφορών 

 Ενθάρρυνση χρήσης πληροφορικών και 

τηλεματικών συστημάτων και εφαρμογών 

 Παροχή χαρτών και οδηγιών πλοήγησης οχημάτων 

διανομών / μεταφορών (χαρτί+online) 

 Ενθάρρυνση και κινητροδότηση για χρήση 

«πράσινων» δρομολογίων / διαδρομών 

 Διαμόρφωση συστημάτων οδικής χρέωσης 

 Προσδιορισμός χωρο-χρονικών πράσινων ζωνών 
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Urban Freight 

S.U.M.P.: Sustainable Urban Mobility Planning (Αειφόρος Σχεδιασμός Αστικής Κινητικότητας) 

Με τη γνώση των αστικών κυκλοφοριακών  

συνθηκών (μέσω CS) μπορεί ο Δήμος να κάνει 

καλύτερο σχεδιασμό αστικής κινητικότητας: 



Εργαλεία Δημοσκοπήσεων Πλήθους 
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Καινοτομία: Δυναμικές, στοχευμένες δημοσκοπήσεις 



Τεχνολογικές Προκλήσεις 

 Big data! 
 ~2 δις οδικά τμήματα  100x TB έως Petabytes! 

 Τεχνολογίες Νέφους (Cloud) 

 Διασυνδεσιμότητα (connectivity) 
 δίκτυα κινητών επικοινωνιών τουλάχιστον 3G  

 καλή γεωγραφική κάλυψη 

 για ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο (real-time) 

 Δορυφορικός εντοπισμός (GPS, Galileo, ..) 
 προβλήματα αξιοπιστίας σε αστικό περιβάλλον 

 Ασφάλεια 
 προστασία προσωπικών δεδομένων χρηστών 

 Τεχνολογίες επεξεργασίας δεδομένων 
 εξόρυξη γνώσης, κ.ά. 
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