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Το όραµα του WikiZEN είναι να σχεδιάσει και να 

υλοποιήσει µια καινοτόµα πλατφόρµα βασισµένη 

σε ΤΠΕ τεχνολογίες που θα παρέχει συνεργατικές 

αλλά και προσωποποιηµένες, εξατοµικευµένες 

υπηρεσίες σε χρήστες έξυπνων κινητών συσκευών. 

“Το όνοµα WikiZEN εκφράζει τις έννοιες της 

συνεργασίας (wiki) και της ενεργού συµµετοχής 

των πολιτών (citizen), στη συλλογή, επεξεργασία 

και διάχυση δεδοµένων που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον σε κοινωνικές οµάδες (κοινότητες). 

	  
Το έργο σκοπεύει να ενθαρρύνει τους χρήστες 
έξυπνων κινητών συσκευών να συµµετέχουν σε 
ε ι κο ν ι κ έ ς κο ι ν ό τη τ ε ς M o b i l e Vi r t u a l 
Communities (MVCs), τα µέλη των οποίων έχουν 
κοινά καθηµερινά ενδιαφέροντα (όπως το φαγητό, 
ο κινηµατογράφος, η νυχτερινή διασκέδαση, το 
ενδιαφέρον για τις ηλεκτρονικές συσκευές, κλπ.), 
και είναι πρόθυµοι να µοιραστούν πληροφορίες 
που είτε παράγουν οι ίδιοι είτε συλλέγουν από 
διάφορες πηγές, όπως τα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (social media) και οι υπηρεσίες 
επίγνωσης του περιβάλλοντος (context aware 
services). Με τον σχηµατισµό των εικονικών 
κοινοτήτων, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες 
να συνεργάζονται µεταξύ τους για την ενηµέρωσή 
τους σε θέµατα ενδιαφέροντός τους, µε πιθανό 
οικονοµικό όφελος (π.χ. ο χρήστης µπορεί να 
ανιχνεύει και να δοκιµάζει ενδιαφέρουσες σχετικές 
υπηρεσίες, προϊόντα ή καλές προσφορές).	  

Η ιδέα του WikiZEN βασίζεται σε τρεις κύριους 

πυλώνες: 

 
ü  Τους χρήστες έξυπνων κινητών συσκευών που 
είναι µέλη των εικονικών κοινοτήτων και δρουν όχι 
µόνο ως «καταναλωτές» πληροφοριών και 
υπηρεσιών, αλλά και ως πάροχοι περιεχοµένου 
(χρησιµοποιώντας το λογισµικό WikiZΕΝ της 
κινητής συσκευής) 

ü  Τις επιχειρήσεις που λειτουργούν ως χρήστες ή ως 
πελάτες της πλατφόρµας WikiZΕΝ, αξιοποιώντας 
τα στο ιχε ία που συγκεντρώνοντα ι κα ι 
επεξεργάζονται στην πλατφόρµα, παρέχοντας 
εξατοµικευµένες υπηρεσίες και στοχευµένο 
περιεχόµενο στα µέλη των κοινοτήτων 

ü  Την κεντρική πλατφόρµα WikiZEN, η οποία 
επιτρέπει τη δηµιουργία MVCs, συγκεντρώνει και 
επεξεργάζεται τα δεδοµένα, και επιτρέπει τη 
δηµιουργία και την παροχή υπηρεσιών µε βάση την 
κοινότητα. 

 

1.  Σχεδίαση και ανάπτυξη λογισµικού τερµατικών 
για τη συλλογή δεδοµένων 

2.  Σχεδίαση και ανάπτυξη κεντρικής πλατφόρµας 
για τη συγκέντρωση και επεξεργασία 
δεδοµένων και την παροχή υπηρεσιών 

3.  Καθορισµός προδιαγραφών για τις εφαρµογές 
WikiZΕΝ και προσδιορισµός βιώσιµου 
επιχειρηµατικού µοντέλου 

4.  Σχεδίαση και υλοποίηση πιλοτικών εφαρµογών 
5.  Ανάπτυξη µηχανισµών για την ασφάλεια και 

την ιδιωτικότητα των χρηστών 
6.  Επικύρωση του συστήµατος µέσω δοκιµών 

Στόχοι	  

Ø  Η πλατφόρµα WikiZΕΝ θα είναι σε θέση να 

συγκεντρώσει και να αξιοποιήσει ένα ευρύτατο 

φάσµα δεδοµένων που συλλέγονται είτε 

αυτόµατα και έµµεσα (π.χ. θέση, ιστορικό 

αγορών, NFC), είτε ρητά (π.χ. καταγεγραµµένες 

τιµές προϊόντων, αντιδράσεις και γνώµες 

χρηστών, κ.λπ.). Μέσω της εκµετάλλευσης των 

προαναφερθέντων δεδοµένων µπορεί να 

υποστηριχθεί µια ευρεία ποικιλία καινοτόµων 

σεναρίων χρήσης και εφαρµογών µπορεί να 

υποστηριχθεί. 

Συλλογή	  &	  Επεξεργασία	  
Δεδομένων	  


