Avoiding and mitigating safety
Σο έπγο City.Risks σπηζιμοποιεί
καινοηόμερ ηεσνολογίερ, αζηικέρ
ςποδομέρ αλλά και κοινωνικά
δίκηςα και ςπηπεζίερ ιζηού (Web)
με ζηόσο να αςξήζει ηο επίπεδο
αζθαλείαρ ηων πολιηών ζε
μεγάλερ πόλειρ.
Μέζα από ηη λύζη πος
πποζθέπει ηο City.Risks, οι
πο λ ί η ε ρ θ α μ πο π ο ύ ν ν α
ζςνειζθέποςν ενεπγά ζηην
καηαπολέμηζη ηος εγκλήμαηορ
και να απολαμβάνοςν μεγαλύηεπη
αζθάλεια ζηιρ καθημεπινέρ ηοςρ
δπαζηηπιόηηηερ.
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ΣΟΧΟΙ

ΣΙ

ΠΟΙΟΙ

Σο City.Risks ηοποθεηεί ηην ανηαλλαγή
πληποθοπιών ωρ κενηπικό επγαλείο για
ηην ανηιμεηώπιζη θεμάηων αζθαλείαρ
ζε μεγάλα αζηικά πεπιβάλλονηα.
Σα κινηηά ηηλέθωνα (smartphones) ηων
πολιηών μεηαηπέπονηαι ζε βαζικά
επγαλεία για ηην ανηαλλαγή
πληποθοπιών ζσεηικών με ηην
αζθάλεια, με ηιρ απμόδιερ απσέρ αλλά
και με άλλερ ομάδερ σπηζηών.

Διάθοποι ηύποι πληποθοπιών από
διαθοπεηικέ ρ πηγέ ρ ππέ πει να
α ν α λς θ ού ν κα ι να ς ποζ ηο ύ ν
επεξεπγαζία, όπωρ ιζηοπικά δεδομένα
και ζηαηιζηικά για ηην εγκλημαηικόηηηα,
αναθοπέρ θςμάηων, δημογπαθικά
δεδομέ να, σάπηερ ηων δικηύων
μεηαθοπών και άλλων αζηικών
ς π ο δ ο μ ώ ν , πλ η π ο θ ο π ί ε ρ α π ό
αιζθηηήπερ, ποέρ ειδήζεων (news
feeds) όπωρ και δεδομένα από ηον
Παγκόζμιο Ιζηό.

Οι πολίηερ είναι ηο κένηπο ηηρ
πποηεινόμενηρ πποζέγγιζηρ, πος
γίνονηαι είηε αποδέκηερ είηε πηγέρ
πληποθοπιών, ζε μια αμθίδπομη
επικοινωνία μεηαξύ πολιηών και απσών
είηε μεηαξύ ομάδων πολιηών μεηαξύ
ηοςρ.

ΑΡΙΘΜΟΙ

ΠΟΣΕ

ΠΩ

13 θοπείρ
7 σώπερ
3 ππωηεύοςζερ (Ρώμη, όθια, Λονδίνο)
3 επεςνηηικά αποηελέζμαηα

Ο ηελικόρ ζκοπόρ είναι να διαζθαλιζθεί
η έγκαιπη αποζηολή πληποθοπιών
ηόζο για πποληπηικά μέηπα αζθαλείαρ
όζο και για ηον πεπιοπιζμό ηων
ζςνεπειών μεηά από ένα ζςμβάν.

Κςπίωρ σπηζιμοποιώνηαρ ηιρ κινηηέρ
ηοςρ ζςζκεςέρ (smartphones), οι
πολίηερ μποπούν να έσοςν ππόζβαζη
ζηην οπηικοποιημένη πληποθοπία αλλά
και να παπέσοςν πληποθοπίερ ζηην
κενηπική πλαηθόπμα ηος City.Risks.

.

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ-ΠΡΟΪΟΝΣΑ
Κενηπική πλαηθόπμα City.Risks
και κιη ανάπηςξηρ εθαπμογών (SDK)
Κινηηή εθαπμογή και εθαπμογή ιζηού για ηοςρ πολίηερ
Αιζθηηήπαρ για ηον ενηοπιζμό σαμένων
και κλεμμένων ανηικειμένων

