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Τ
ην απήχηση που έχει το
Facebook δεν την αμφισβη-
τεί κανένας. Όταν μάλιστα
κάποιος εκμεταλλευτεί  την

κοινωνική δικτύωση για πιο αποτε-
λεσματική περιβαλλοντική συνειδη-
τοποίηση, το αποτέλεσμα είναι να
πάρει το πρώτο βραβείο σε διεθνή
διαγωνισμό! Η εφαρμογή Κοινωνικός
Ηλεκτρισμός (Social Electricity) είναι
μια καινούρια εφαρμογή που κυκλο-
φόρησε πρόσφατα στο Facebook.
Αποτελεί ερευνητικό έργο φοιτητών
του τμήματος Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργα-
σία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
(AHK), με στόχο την ευαισθητοποίηση
του κοινού σε σχέση με την κατανά-
λωση ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρό-
γραμμα αυτό κέρδισε το πρώτο βρα-
βείο σε διεθνή διαγωνισμό για
Πράσινες Εφαρμογές Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Όπως ανέφερε στην «Α», ο διδακτο-
ρικός φοιτητής και εκ των δημιουρ-
γών Αντρέας Καμηλάρης,  «στόχος
της εφαρμογής είναι να ωθήσει τους
καταναλωτές στο να αντιληφθούν κα-
τά πόσο η κατανάλωση τους είναι μέ-
σα σε λογικά πλαίσια μέσω της σύγ-
κρισης της κατανάλωσης τους με τους
φίλους τους και με τους γείτονες
τους. Έτσι, αυτή η συνειδητοποίηση
αναμένεται να τους παρακινήσει να
την μειώσουν, προστατεύοντας το
περιβάλλον και παράλληλα εξοικο-
νομώντας χρήματα».

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. Η εφαρμογή Social

Electricity είναι υλοποιημένη μέσω
της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύω-
σης Facebook και έχει σαν στόχο να
βοηθήσει τους Κύπριους πολίτες να
κατανοήσουν την ηλεκτρική ενέργεια
που καταναλώνουν μέσω συγκρίσε-
ων με την αντίστοιχη κατανάλωση
των φίλων τους καθώς και με την συ-
νολική κατανάλωση στη
γειτονιά/οδό/χωριό/επαρχία στην
οποία διαμένουν. Παράλληλα, μπο-
ρούν να συγκρίνουν την τρέχουσα
ενεργειακή συμπεριφορά των διαδι-
κτυακών φίλων ή και της γειτονιάς
τους με προηγούμενους μήνες ή και
προηγούμενα χρόνια, δεδομένου ότι
έχουν και αυτοί με τη σειρά τους χρη-
σιμοποιήσει ήδη την εφαρμογή
Social Electricity. Επίσης, μέσω της
εφαρμογής, ο χρήστης μπορεί να δει
στατιστικά που αφορούν τις περιοχές
με την λιγότερη/περισσότερη κατα-
νάλωση ενέργειας στην περιοχή του,
την επαρχία που διαμένει ή και ολό-
κληρη τη Κύπρο. Την εφαρμογή Social
Electricity στηρίζει η ΑΗΚ και κυρίως
το τμήμα Πληροφορικής της Αρχής,
το οποίο παρέχει κάθε διμηνία τις οι-
κιακές καταναλώσεις των Κύπριων
πολιτών, χωρισμένες ανά διεύθυνση. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ.Η εφαρμογή
Social Electricity αποτελεί καινοτόμο
έργο σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει
πάρει το πρώτο βραβείο σε διεθνή
διαγωνισμό για Πράσινες Εφαρμογές
Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών που διοργανώνει η
Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών
(International Telecommunications
Union, ITU). 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ.Η ιδέα και η γενική σχε-
δίαση της εφαρμογής έχουν γίνει από

τον Αντρέα Καμηλάρη, ο οποίος είναι
διδακτορικός φοιτητής στο
Εργαστήριο Δικτύων (Networks
Research Laboratory, NetRL), του
Τμήματος Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Κύπρου, με επιβλέ-
ποντα τον Καθηγητή Αντρέα
Πιτσιλλίδη. Το NetRL ασχολείται κυ-
ρίως με την έρευνα σε ενσύρματα και
ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών. Για
την εκπλήρωση του έργου έχουν προ-
σφέρει τις υπηρεσίες τους οι φοιτητές
του τμήματος Διομήδης
Παπαδιομήδους, Γιώργος
Ταλιαδώρος και Μάριος Μιχαήλ. 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟ-

ΓΗ. Η εφαρμογή Social Electricity εί-

ναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο
https://apps.facebook.com/social-
electricity/. Θα πρέπει κάποιος να
διατηρεί λογαριασμό στο Facebook
για να την χρησιμοποιήσει. Με το που
ενωθεί για πρώτη φορά θα πρέπει να
αποδεχτεί κάποιες βασικές πολιτικές
ιδιωτικότητας και να εισάγει την δι-
εύθυνση στην οποία διαμένει η οποία
μπορεί και να παραμείνει ανώνυμη
στους φίλους τους, εάν το επιθυμεί.
Για περισσότερες πληροφορίες, 
μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει 

μέσω email στο
socialelectricity@cs.ucy.ac.cy.
Μπορείτε επίσης να κάνετε LIKE στην
εφαρμογή, στον σύνδεσμο
https://www.facebook.com/SocialEl
ectricity , ώστε να ενημερώνεστε για
τελευταία νέα και καινούριες λειτουρ-
γίες του ερευνητικού αυτού έργου.
Η «Α» επικοινώνησε με τον Αντρέα
Καμηλάρη μετά την βράβευση του
στο διεθνή διαγωνισμό του ITU και
τον ρώτησε για ποιο λόγο πιστεύει
ότι η εφαρμογή αυτή θα οδηγήσει
στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ο
Αντρέας Καμηλάρης εξηγεί ότι «μόνο
μέσω αποτελεσματικών και ρεαλι-
στικών συγκρίσεων μπορεί ο κατα-
ναλωτής να αντιληφθεί την ενεργει-

ακή του συμπεριφορά. Με
αυτό τον τρόπο, οι Κύπριοι
πολίτες θα συνειδητοποι-
ήσουν εάν καταναλώνουν
μεγάλα ποσά ενέργειας,
και αυτή η συνειδητοποί-
ηση αναμένεται ότι θα τους
ωθήσει να εργαστούν ώστε
να μειώσουν την κατανά-
λωση τους καθώς και τα
χρηματικά ποσά που κατα-
βάλλουν κάθε διμηνία». 
Ο Ανδρέας Καμηλάρης

απαντώντας σε ερωτήσεις μας ανέ-
φερε ότι στο τμήμα Πληροφορικής
του Πανεπιστημίου Κύπρου δίνουμε
έμφαση στο να συνδυάσουμε τους
αισθητήρες περιβαλλοντικών πλη-
ροφοριών με τις τεχνολογίες διαδι-
κτύου. Αυτή είναι και η έννοια του
«Internet των φυσικών αντικειμένων,
σημείωσε . Είναι ένας τρόπος, συνέ-
χισε, εκμετάλλευσης των αισθητή-
ρων που υπάρχουν στον κόσμο, ώστε
να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των
ανθρώπων και να προστατευθεί το

περιβάλλον. Έτσι αυτή η εφαρμογή
είναι κομμάτι της περαιτέρω έρευ-
νας μας. Αν λάβουμε υπόψη ότι οι
ηλεκτρικοί μετρητές στα σπίτια μας
αντιστοιχούν σε αισθητήρες ηλε-
κτρικής κατανάλωσης, τότε η εφαρ-
μογή μπορεί να θεωρηθεί ένας συν-
δυασμός από αισθητήρες περιβαλ-
λοντικών πληροφοριών με τεχνολο-
γίες διαδικτύου, ώστε να επιλυθεί
ένα σημαντικό πρόβλημα στην
Κύπρο-η εξοικονόμηση ενέργειας.
Η μελέτη μας, ανέφερε, ξεκίνησε
στο να αντιμετωπίσει την κλιματική
αλλαγή και η εφαρμογή είναι κομ-
μάτι της. «Στο εργαστήριο που δου-
λεύω προσπαθούμε να συνδυάσου-
με  τους αισθητήρες τεχνολογίας με
την καθημερινή μας ζωή. Ο σκοπός
είναι να μειώσουμε την κατανάλωση
ρεύματος, να βελτιώσουμε την ποι-
ότητα ζωής και να προστατεύσουμε
το περιβάλλον. Για παράδειγμα ερ-
γαζόμαστε σε τεχνολογίες πληρο-
φοριών και επικοινωνίας για αστικά
περιβάλλοντα ώστε να βοηθήσουμε
ανθρώπους να αποφεύγουν μολυ-
σμένες περιοχές ή περιοχές με με-
γάλο ηλεκτρομαγνητισμό- για να μει-
ώσουμε το ρίσκο ασθένειας.
Πρόσφατα ολοκληρώσαμε μια με-
λέτη για διαγωνισμό ενέργειας σε
διαμερίσματα. Άνθρωποι συναγω-
νίζονται για ένα μήνα ως προς ποιο
διαμέρισμα μπορεί να εξοικονομή-
σει την περισσότερη ηλεκτρική ενέρ-
γεια. Βλέπουμε ότι μέσω ευχάρι-
στων και κοινωνικών διαγωνισμών,
οι άνθρωποι αναμειγνύονται πιο
ενεργά με περιβαλλοντικά θέματα.
Με άλλα λόγια, τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι οι άνθρωποι εξοικονο-
μούν ενέργεια όταν τους δίνονται
κοινωνικά κίνητρα» κατέληξε.

Ο καταναλωτής μπορεί μέσω της εφαρμογής Κοινωνικός Ηλεκτρισμός στο Facebook να συγκρίνει την κατανάλωσή του με τους φίλους του

Στόχος της εφαρμογής είναι
η συνειδητοποίηση των Κυ-
πρίων πολιτών όσον αφορά
την ηλεκτρική ενέργεια που
καταναλώνουν

Στη δεξιά φωτογραφία από την τελετή βράβευσης της εφαρμογής που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Παρίσι.

Συγκρίνω και εξοικονομώ ρεύμα


