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Συμμετέχω και βοηθώ να μείνουμε όλοι υγιείς και ασφαλείς!
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Εισαγωγή και τρόπος χρήσης 
 
 
Το σύστημα COCOTR@CE έχει κατασκευαστεί για να βοηθήσει τους φοιτητές να 
διατηρήσουν ένα αρχείο με τις θέσεις που έχουν καθίσει σε μαθήματα του τμήματος.  
 
Έτσι, μπορούμε όλοι πιο εύκολα να γνωρίζουμε αν έχουμε υπάρξει στενή επαφή σε τυχόν 
κρούσμα, και άρα να λάβουμε όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την ατομική μας 
υγεία, αλλά και την αποφυγή μετάδοσης του ιού.  
 
 
 

Οι αρχές λειτουργίας του COCOTR@CE είναι βασισμένες: 
 

• στη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των χρηστών,  
• την εθελοντική συμμετοχή, και  
• τη δυνατότητα συμμετοχής από όλους, με ή χωρίς τεχνολογικά μέσα. 

 
 
 

 
Με το COCOTR@CE: 

 
 

• Καταγράφω εύκολα τις θέσεις που κάθομαι στα μαθήματα. 
• Αν γίνω κρούσμα, κοινοποιώ ανώνυμα το ιστορικό μου στο τμήμα. 
• Αν υπάρξει κρούσμα, μπορώ εύκολα να ελέγξω αν είμαι στενή επαφή του. 
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1. Τι είναι το COCOTR@CE; 
Το COCOTR@CE αποτελείται από τρία βασικά μέρη: 
 
1) Τις ετικέτες ταυτότητας θέσης, αυτοκόλλητα που περιέχουν ένα μοναδικό 

αναγνωριστικό για κάθε έδρανο στις αίθουσες διδασκαλίας του τμήματος. Κάθε 
ετικέτα περιέχει τις μηχανικά αναγνώσιμες πληροφορίες θέσης (QR code) και τις ίδιες 
ακριβώς πληροφορίες με τρόπο αναγνώσιμο από ανθρώπους (κείμενο). 
 

   
 

2) Την εφαρμογή COCOTR@CE, που σας επιτρέπει να διατηρείτε ένα ιστορικό με τις 
θέσεις στις οποίες έχετε παρεβρεθεί. Η χρήση της εφαρμογής δεν είναι απαραίτητη. 
Μπορείτε να κάνετε το ίδιο σε ένα τετράδιο με χαρτί και μολύβι. 
 

   
 

3) Εσάς! Οι φοιτητές είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του συστήματος. Χωρίς τη δική σας 
συμμετοχή το COCOTR@CE δε μπορεί να προσφέρει κάτι στην κοινότητα του 
τμήματός μας. Αν τηρείτε επιμελώς τη διαδικασία καταγραφής της θέσης σας σε 
κάθε μάθημα, τότε θα έχετε ένα πλήρες ιστορικό που σας επιτρέπει: 
• Αν γίνετε κρούσμα, να ενημερώστε την κοινότητα του τμήματος ακριβώς που και 

πότε καθήσατε. 
• Αν ανακοινωθεί κάποιο άλλο κρούσμα, να ελέγξετε αν πράγματι έχετε έρθει σε 

στενή επαφή μαζί του, για να εξεταστείτε προληπτικά. 
 

 
 
2. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή μου στο σύστημα; 

Μονολεκτικά, ΟΧΙ. Η καταγραφή του ιστορικού θέσεων είναι εντελώς εθελοντική για 
κάθε φοιτητή.  
Ωστόσο είναι εύκολα αντιληπτό πως όσο πιο πολλοί φοιτητές καταγράφουν 
συστηματικά τις θέσεις που κάθονται, τόσο πιο αποτελεσματικό θα είναι το σύστημα 
για την προστασία όλων μας.  
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3. Τι εξοπλισμό χρειάζομαι για να συμμετέχω στο σύστημα; 
Μπορείτε να συμμετέχετε απλά με χαρτί και μολύβι, σημειώνοντας τις θέσεις που 
καθίσατε σε ένα τετράδιο.  
Αν θέλετε να αξιοποιήσετε την εφαρμογή COCOTR@CE, τότε χρειάζεστε ένα 
smartphone (Android, iOS) και κάποιο σύγχρονο web browser στη συσκευή αυτή (π.χ. 
Chrome, Firefox, Safari). 
 

4. Πως τρέχω την εφαρμογή; 
Ανοίγετε τον browser του κινητού σας και πληκτρολογείτε τη διεύθυνση 
https://cocotrace.ceid.upatras.gr. Η εφαρμογή είναι υλοποιημένη ως Progressive 
Web App, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να την τρέχετε μέσω browser, ή να την 
εγκαταστήσετε στο κινητό σας σαν κανονική εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση 
απαιτείται πρόσβαση στο internet ώστε να μπορείτε να την ανοίξετε μέσω browser 
την 1η φορά. Στη συνέχεια η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να τρέχει 100% offline, 
οπότε δεν απαιτείται σύνδεση για να λειτουργήσει (π.χ. σε αμφιθέατρα που δεν 
πιάνει wi-fi). 
 

5. Πρέπει να ανοίγω κάθε φορά τον browser και να πηγαίνω στη διεύθυνση της 
εφαρμογής; 

Για πιο γρήγορη πρόσβαση, μπορείτε να εγκαταστήσετε 
την εφαρμογή στο κινητό σας, με τους εξής τρόπους: 
 
Android + Chrome 
Μόλις μεταβείτε στο site της εφαρμογής, εμφανίζεται το 
κουμπί «Εγκατάσταση». Το πατάτε και ακολουθείτε τις 
οδηγίες. Στη συνέχεια μπορείτε να ανοίγετε την 
εφαρμογή σαν οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή του 
Android. Η εφαρμογή εμφανίζεται σαν εικονίδιο στη 
home screen αλλά και στη λίστα εφαρμογών του κινητού. 
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Android + Firefox ή iOS + Safari/Chrome/Firefox 
Η εφαρμογή δεν εμφανίζει το κουμπί «Εγκατάσταση» καθώς δεν υποστηρίζεται από 
αυτούς τους συνδυασμούς λογισμικού. Ωστόσο μπορείτε να την προσθέσετε ως 
συντόμευση (εικονίδιο) στην home screen μέσα από το μενού επιλογών του browser 
σας. 
 

  
Στιγμιότυπο από Firefox σε συσκευή Android. 
Για την εγκατάσταση της εφαρμογής, πατάτε 
την επιλογή «Install» 

Στιγμιότυπο από Safari σε συσκευή iOS. Για την 
εγκατάσταση της εφαρμογής, πατάτε την επιλογή 
«Add to Home Screen» 
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6. Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή για να αποθηκεύσω τη θέση που 
κάθησα; 

 
Υπάρχουν δύο τρόποι: Με χρήση QR code και χειροκίνητα μέσω της εφαρμογής. 
 

 
Παράδειγμα των ετικετών QR Code που θα βρείτε στα έδρανα των αιθουσών του τμήματος. 

 
 

Χρήση QR code 
 
• Ανοίγοντας την εφαρμογή COCOTR@CE επιλέγετε 

«Ανάγνωση με κάμερα».  
• Στη συνέχεια, από το μενού «Αλλαγή πηγής video» 

επιλέγετε την κάμερα του κινητού σας που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε – τα πιο πολλά κινητά έχουν 
τουλάχιστον 2 κάμερες, βρείτε αυτή που αντιστοιχεί 
στην πίσω κάμερα.  

• Κατόπιν πατάτε την επιλογή «Start». Αν έχετε 
επιλέξει λάθος κάμερα, πατάτε την επιλογή «Stop» 
και επιστρέφετε στο προηγούμενο βήμα (επιλογή 
κάμερας). 

• Αν η κάμερα που επιλέξατε ήταν η σωστή, τότε απλά 
φέρνετε το QR code εντός του πεδίου θέασης. Μόλις 
η εφαρμογή καταφέρει να το διαβάσει, τότε 
αυτόματα σταματά το video και στο πεδίο 
«Αποτέλεσμα» θα δείτε την πληροφορία της θέσης 
που διαβάσατε.  

• Η πληροφορία έχει πλέον προστεθεί αυτόματα στο 
ιστορικό σας και μπορείτε να κλείσετε την 
εφαρμογή. 
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Χειροκίνητη εισαγωγή μέσω εφαρμογής 
 
 

• Ανοίγοντας την εφαρμογή COCOTR@CE επιλέγετε  
«Χειροκίνητη είσοδος». 

• Στη συνέχεια επιλέγετε την αίθουσα, και εισάγετε τη 
σειρά και τη θέση που έχετε καθίσει, ακριβώς όπως 
αναγράφονται στην ετικέτα του εδράνου. 

• Πατάτε το κουμπί «Αποθήκευση». Το πεδίο 
«Αποτέλεσμα» θα πρέπει να δείξει το αποτέλεσμα 
«Επιτυχής Αποθήκευση». 

• Η πληροφορία έχει πλέον προστεθεί στο ιστορικό 
σας και μπορείτε να κλείσετε την εφαρμογή. 

 

 
 

7. Πως μπορώ να στείλω τις πληροφορίες θέσης μου σε περίπτωση που διαγνωστώ ως 
κρούσμα; 

 
• Από το ημερολόγιό σας, επιλέγετε την ημέρα την 

οποία διαγνωστήκατε ως κρούσμα. Στη συνέχεια 
πατάτε «Αποστολή στον συντονιστή COVID». 
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• Εμφανίζεται ένα παράθυρο για την εισαγωγή των 
στοιχείων σας. Προσέξτε ότι θα πρέπει να 
συμπληρώσετε σωστά το ονοματεπώνυμό σας 
καθώς και το ΑΜ (7 ψηφία).  

• Στη συνέχεια πατάτε «Αποστολή Email». Ετοιμάζεται 
αυτόματα προς αποστολή ένα mail 
χρησιμοποιώντας τη default email εφαρμογή του 
κινητού σας (π.χ. gmail), το οποίο και στέλνετε αφού 
βεβαιωθείτε ότι περιέχει τα σωστά στοιχεία σας. 
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8. Πως μπορώ να συμμετέχω στο σύστημα αν δεν έχω κατάλληλο κινητό ή δεν επιθυμώ 
να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή; 

 
Πολύ απλά, σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε ένα τετράδιο ή φύλλο χαρτιού, 
στο οποίο θα σημειώνετε τακτικά το ιστορικό θέσης σας. Για λόγους ευκολίας, 
προτείνουμε η μορφή με την οποία κρατάτε σημειώσεις να ακολουθεί το παρακάτω 
πρότυπο, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία 
 
 

 
 
Στην περίπτωση που διαγνωστείτε ως κρούσμα, τότε μπορείτε να μεταφέρετε αυτή την 
πληροφορία σε ένα υπολογιστικό φύλλο (π.χ. Excel, Google Sheets) και να τη στείλετε στον 
υπεύθυνο COVID του τμήματος με ένα email.  

[Ημερομηνία] 
[Ώρες] [Αίθουσα] [Σειρά] [Θέση] 
…    
[Ημερομηνία] 
[Ώρες] [Αίθουσα] [Σειρά] [Θέση] 
…    
[Ημερομηνία] 
[Ώρες] [Αίθουσα] [Σειρά] [Θέση] 
…    



COCOTR@CE 
 

COCOTR@CE instruction manual v.1.0 Nov. 2021 
CEID, University of Patras 
https://cocotrace.ceid.upatras.gr 

9 

Συχνές Ερωτήσεις 
 

1. Ποιος έχει κατασκευάσει την εφαρμογή; 
Η εφαρμογή έχει κατασκευαστεί στο ΤΜΗΥΠ από τον Α. Κομνηνό, επίκουρο 
καθηγητής.  
Για την υλοποίηση του συστήματος (καταγραφή χώρων και επικόλληση ετικετών) 
έχουν συμβάλλει εθελοντικά οι φοιτητές του τμήματος Βελγάκης Ιωάννης, 
Καραγιάννης Αλέξανδρος, Πανταζαράς Ευστράτιος και Ρόδη Ασημίνα. 
 

2. Τι δεδομένα συλλέγει η εφαρμογή και που αποθηκεύονται; 
Η εφαρμογή συλλέγει τα δεδομένα των θέσεων στις οποίες έχετε καθίσει και 
συγκεκριμένα: 
• Ημερομηνία και ώρα 
• Αίθουσα 
• Σειρά 
• Θέση 
 
Επίσης, στην περίπτωση και μόνο που επιθυμείτε να αποστείλετε τα δεδομένα σας 
στον συντονιστή COVID, τότε θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα παρακάτω 
στοιχεία: 
• Όνομα 
• Επώνυμο 
• ΑΜ 

 
Η εφαρμογή δεν συλλέγει ούτε στέλνει άλλα στοιχεία (π.χ. στατιστικά χρήσης). Τα 
δεδομένα διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο στον αποθηκευτικό χώρο της 
συσκευής σας. 

 
3. Για πόσο διατηρούνται τα δεδομένα στη συσκευή μου; 

Τα δεδομένα θέσης διατηρούνται για 30 ημέρες μέσα στη συσκευή και διαγράφονται 
αυτόματα μόλις ο χρόνος αυτός παρέλθει. Τα προσωπικά στοιχεία, αν τα 
καταχωρήσετε, διατηρούνται επ’ αορίστω ώστε να διευκολύνεστε στην περίπτωση 
που χρειαστεί να στείλετε πολλαπλές φορές τα δεδομένα σας στους συντονιστές. Για 
λόγους ευχρηστίας, στην εφαρμογή απεικονίζονται μόνο τα δεδομένα θέσης των 
τελευταίων 7 ημερών. 

 
4. Πως είμαι σίγουρος ότι δεν συλλέγονται και δεν αποθηκεύονται δεδομένα που δεν 

επιθυμώ; 
Ο κώδικας της εφαρμογής είναι 100% ανοικτός και μπορεί οποιοσδήποτε να τον 
μελετήσει για να διαπιστώσει πως δουλεύει. Μπορείτε να βρείτε τον κώδικα στο 
αποθετήριο https://github.com/komis1/cocotrace και επίσης να τον δείτε 
χρησιμοποιώντας τα developer tools οποιουδήποτε browser. 

 
5. Πως μπορώ να διαγράψω τα δεδομένα μου; 

Τα δεδομένα μπορούν να διαγραφούν κάνοντας εκκαθάριση της κρυφής μνήμης 
(cache) του browser που χρησιμοποιείτε. 
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6. Με ποιόν μπορώ να επικοινωνήσω σχετικά με το σύστημα; 

Αν έχετε απορίες ή προτάσεις για βελτιώσεις, μπορείτε να τις στείλετε με email στο 
akomninos@ceid.upatras.gr 
 
 


