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Πεπίλητη  

 

 

H ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ ζε κνπζεία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εκπεηξία ηεο 

κάζεζεο, ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηε θηλεηνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Σα ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ ζέζεο απνηεινχλ κηα θαηάιιειε ιχζε γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο πνιηηηζηηθήο εκπεηξίαο κέζα ζε θάπνην κνπζείν, επεηδή κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ κέζσ ηεο παξνρήο ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ 

θαη ππεξεζηψλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ελφο θηλεηνχ ςεθηαθνχ εξγαιείνπ, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

επίζθεςεο, ζίγνπξα απνθαιχπηεη λέεο δπλαηφηεηεο θαηαζθεπήο κε ζπκβαηηθψλ ζελαξίσλ 

κάζεζεο. ε απηφ ην πιαίζην ζεσξήζεθε πσο ππάξρεη πξφζθνξν έδαθνο γηα ηε ζρεδίαζε 

ηεο εθαξκνγήο «Museum Treasure Hunt» γηα ζπζθεπέο iOS. Γηα ηελ αλάπηπμή ηεο 

κειεηήζακε έλλνηεο  φπσο παηρληδνπνίεζε, παηρλίδηα ζνβαξνχ ζθνπνχ, εμέιημε θαη ηερληθέο 

εχξεζεο ηνπνζεζίαο ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο. H παξνχζα κειέηε έρεη 

ζηφρν λα εκπινπηίζεη ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα παξνπζηάδνληαο ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη 

ηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο ηεο εθαξκνγήο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε 

θαη ελζσκαηψλεη κηα πξνζέγγηζε ςεθηαθήο αθήγεζεο κέζα απφ έλα θπλήγη ζεζαπξνχ. Ο 

ρξήζηεο αθνινπζεί ηελ ηζηνξία θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην κνπζείν, ελψ παξάιιεια ιχλεη 

γξίθνπο θαη ζπγθεληξψλεη πφληνπο. Ζ εθαξκνγή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ επηζθέπηε ηνπ 

κνπζείνπ λα βιέπεη εχθνια πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ γηα ηα εθζέκαηα, εληνπίδνληαο ηε ζέζε 

ηνπ ρξήζηε ζην ρψξν κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο beacon, δειαδή κηθξψλ πνκπψλ Bluetooth 

ρακειήο ελέξγεηαο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα εθζέκαηα. Σν παηρλίδη αλαπηχρζεθε γηα ην 

Μνπζείν Ηζιακηθήο Σέρλεο θαη έρεη ζθνπφ λα εληζρχζεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ κε ην επξχ θνηλφ, θπξίσο ησλ λεαξψλ αηφκσλ, αμηνπνηψληαο ηελ αθήγεζε θαη ην 

παηρλίδη.  
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Abstract 

 

 

Visitors’ satisfaction at a museum  is directly related to the experience 

of learning, discovering and motivation . Indoor positioning systems are an 

appropriate solution to enhance cultural  experience in a museum, because 

they can meet the needs of visitors through the provision of electronic 

content and services. Using a mobile digital tool during a museum visit 

certainly reveals new possibilit ies for building unconventional learning 

scenarios.  In this context, it  was thought that there is a good ground for 

designing the Museum Treasure Hunt application for iOS devices.  To sketch 

this app, we studied  various concepts such as gamification, serious games, 

indoor and outdoor positioning techniqu es. The present study aims to enrich 

this area by presenting the conceptual framework and design principles of 

the application, which is based on the user 's location and incorporates a 

digital narrative approach (storytelling) through the treasure hunt. Th e user 

follows the story during his museum visit, while at the same time he solves 

puzzles and gathers points.  The application enables the museum visitor to 

easily see information and multimedia about the exhibits by identifying his 

location in the area us ing the beacon technology. Beacons are small low 

energy Bluetooth transmitters, which are located near  the exhibits. The 

game was developed for the Museum of Islamic Art and aims to enhance 

communication of i ts content with the general public,  especially y oung 

people, utilizing narrative and play.  

 

 
Keywords: gamification, museum application, mobile app, iOS, cultural heritage, digital archives, 

metadata, serious games, location services, proximity, location-based games, beacons 
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Δςσαπιζηήπιο  ημείυμα  
 

 

 

 

 

Μέζα απφ ηηο γξακκέο απηέο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ θ. ηέθαλν Κφιιηα γηα ηε δηαξθή ηνπ θαζνδήγεζε θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ 

κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ ζέκα.  

  

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια επίζεο λα δψζσ ζηνλ Βαζίιεην Σδνπβάξα, εξεπλεηή 

ηεο ζρνιήο ΖΜΜΤ, ζηε Μαξία Ράιιε ηεο ζρνιήο ΖΜΜΤ, ζηνλ Δπάγγειν Κνπηθηά θαη 

ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δπεμεξγαζίαο Δηθφλαο Βίληεν θαη Πνιπκέζσλ, γηα ηηο 

ζπκβνπιέο θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ παξείραλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαζψο θαη γηα ηελ εμαίξεηε ζπλεξγαζία πνπ είρα καδί ηνπο. 

  

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Μνπζείν Μπελάθε γηα ηε γφληκε ζπλεξγαζία 

καο ρσξίο ηελ νπνία απηή ε εξγαζία δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

 

  

Δπειπηζηψ ην παξφλ θείκελν λα θαλεί ρξήζηκν ζηνπο κειινληηθνχο αλαγλψζηεο.  
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1 

1                   

Δηζαγσγή 

ηνπο ρψξνπο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, φπσο κνπζεία, νη επηζθέπηεο αλαδεηνχλ 

εκπεηξίεο νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηζηνξηθά γεγνλφηα κε ηε ηερλνινγία ηνπ ζήκεξα. Σα δηάθνξα 

κνπζεία αλά ηνλ θφζκν πξνζπαζνχλ δηαξθψο λα δηαηεξνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζθεπηψλ 

θαη λα ειθχνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα λεαξά άηνκα. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, πξέπεη λα δνζεί 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ψζηε λα απμεζεί ε πξνζνρή ησλ 

επηζθεπηψλ.  

 

1.1 Δθαξκνγή Μνπζείνπ (Museum Application) 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη θαζηεξσζεί ε ελζσκάησζε ησλ θνξεηψλ ηερλνινγηψλ σο 

εξγαιείσλ ζηελ επίζθεςε κνπζείσλ θαη ρψξσλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Τπάξρνπλ πνιιέο 

θαη δηαθνξεηηθέο ιχζεηο νη νπνίεο έρνπλ αλαπηπρζεί σο ζήκεξα θαη αμηνπνηνχλ ηε 

δηαδξαζηηθφηεηα ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ  [1]. ε απηφ ην πιαίζην, ηδηαίηεξν ξφιν θαηέρνπλ 

ηα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία θαη ζε ηερλνινγίεο αηζζεηήξσλ γηα ηελ αθξηβή 

αλίρλεπζε ηεο ζέζεο ηνπ ρξήζηε ζην εζσηεξηθφ ελφο θηεξίνπ. Με ιίγα ιφγηα, ζχκθσλα κε ηε 

ζέζε ηνπ ρξήζηε ζην ρψξν παξνπζηάδεηαη ζηε θνξεηή ζπζθεπή ην θαηάιιειν πνιηηηζηηθφ 

πεξηερφκελν [2]. 

Απηέο νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έρνπλ απνθαιχςεη λέεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο γηα ηα 

κνπζεία θαη αλνίγνπλ λένπο δξφκνπο ζηελ αλάπηπμε ζελαξίσλ κάζεζεο. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ 
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επηζθεπηψλ επεξεάδεηαη απφ ηε ρξήζε κηαο θνξεηήο ζπζθεπήο θαη απφ ην ζχζηεκα πνπ 

αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε ηεο ζπζθεπήο κε ηα 

θνηλσληθά θαη θπζηθά πεξηβάιινληα φπνπ ε εκπεηξία ιακβάλεη ρψξα [3]. Ζ ρξήζε 

πνιπκέζσλ θαη ε δηαδξαζηηθφηεηα πνπ ζπλήζσο ραξαθηεξίδνπλ απηά ηα ζπζηήκαηα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ νινέλα απμαλφκελε ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, θαζηζηνχλ 

ηα θνξεηά ςεθηαθά εξγαιεία κηα εμαηξεηηθή πεγή γηα ην θνηλφ ην νπνίν αλαδεηά πην 

ζαγελεπηηθέο πνιηηηζηηθέο εκπεηξίεο. Χζηφζν, ε αλάπηπμε ςεθηαθψλ εξγαιείσλ πνπ κπνξνχλ 

λα εληζρχζνπλ απνηειεζκαηηθά ηε δηαζθέδαζε θαη ηε κάζεζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί 

πξφθιεζε. ε απηφ ην πιαίζην, ηα location-based games γηα θηλεηά ηειέθσλα απνηεινχλ κηα 

πνιιά ππνζρφκελε ιχζε [4], θαζψο δεκηνπξγνχλ κηα εκπεηξία δηαζθέδαζεο πνπ κπνξεί λα 

πξνζειθχζεη επηζθέπηεο, εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε (engagement), ε 

νπνία νπνίν απνηειεί ζεκαληηθφ πξφδξνκν ηεο κάζεζεο [5]. 

 

1.2 Αληηθείκελν δηπισκαηηθήο θαη θίλεηξν 

ην πιαίζην ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο ησλ Museum Applications ζεσξήζεθε φηη ππάξρεη 

πξφζθνξν έδαθνο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο απιήο θαη εχρξεζηεο εθαξκνγήο γηα θηλεηέο 

ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα iOS, ε νπνία ζα δηεπθνιχλεη, ζα ελεκεξψλεη θαη ζα 

θαζνδεγεί ηνλ επηζθέπηε ηνπ κνπζείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζήο ηνπ. 

Ζ εθαξκνγή «Museum Treasure Hunt» απνηειεί έλα location-based mobile game πνπ 

αλαπηχρζεθε γηα ην Μνπζείν Ηζιακηθήο Σέρλεο – Μνπζείν Μπελάθε (Αζήλα, Διιάδα).Ζ 

εθαξκνγή κπνξεί επίζεο λα ραξαθηεξηζζεί σο παηρλίδη ζνβαξνχ ζθνπνχ (serious game), 

θαζψο ζπλδπάδεη δηαζθέδαζε κε εθπαηδεπηηθέο πξννπηηθέο [6, 7, 8]. Ζ εθαξκνγή 

απεπζχλεηαη ζε φιν ην ειηθηαθφ εχξνο θαη θπξίσο ζηα λεαξφηεξα άηνκα, θνηλφ πνπ 

πηζαλφηαηα δελ δηαζέηεη ηζρπξά εζσηεξηθά θίλεηξα γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηνπο ζεζαπξνχο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ εθαξκνγή αλαπηχρζεθε κε θεληξηθφ ζθνπφ ηελ γεθχξσζε 

απηνχ ηνπ ράζκαηνο. Ζ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζην παηρλίδη απνζθνπεί ζηελ 

πξνψζεζε ησλ θηλήηξσλ ησλ λεαξψλ αηφκσλ θαη ησλ παηδηψλ λα εμεξεπλήζνπλ ην Μνπζείν, 

ελψ ε ρξήζε ηεο δηαδξαζηηθήο ςεθηαθήο αθήγεζεο ηζηνξηψλ επηλνήζεθε σο έλαο ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο ηνπ πνιηηηζηηθνχ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κέζα απφ έλα πξνζηηφ θαη 

θαζεκεξηλφ ζηπι. Με απηφ ηνλ ηξφπν. ε πεξηήγεζε ηνπ ρξήζηε ζην κνπζείν εμειίζζεηαη κε 

γξακκηθά κε απνηέιεζκα λα θηλεηνπνηείηαη ζπλερψο ην ελδηαθέξνλ ηνπ. 

Ζ παξνχζα εξγαζία, πξσηίζησο έρεη σο ζηφρν λα πεξηγξάςεη ηε ζρεδίαζε θαη ηηο 

ζεσξεηηθέο αξρέο πνπ ελέπλεπζαλ ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο εθαξκνγήο. ε απηφ ην πιαίζην, 

αλαιχεηαη ζε πνην βαζκφ νη δηάθνξεο ζπληζηψζεο ηεο εθαξκνγήο είλαη ειθπζηηθέο αηζζεηηθά 

απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ζε πνην βαζκφ ηειηθά θαηαθέξλνπλ λα επεξεάζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο. 
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Γεχηεξνλ, δηεξεπλάηαη θαηά πφζνλ ην location-based game πξνψζεζε πξαγκαηηθά ηελ 

απφθηεζε πξαγκαηηθήο γλψζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ κέηξεζε ηεο επίηεπμεο ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ έλα κνπζείν είλαη έλα πνιπζπδεηεκέλν ζέκα [9]. 

Σέινο, πξηλ απφ ηε ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελήο κειέηε φισλ ησλ 

ελλνηψλ πνπ ζπλαληήζακε θαη ρξεζηκνπνηήζακε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 

θαηαγξάθνληαη ζηα ζεσξεηηθά θεθάιαηα ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ. Ζ έξεπλά καο έρεη σο ζηφρν 

ηνλ εκπινπηηζκφ απηνχ ηνπ πεδίνπ ηεο βηβιηνγξαθίαο.  

Βαζηθφο άμνλαο ηεο ζρεδίαζεο είλαη ε δηεπθφιπλζε θαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ επηζθέπηε ηνπ κνπζείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο επίζθεςήο ηνπ. Ζ 

εθαξκνγή είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε πιαηθφξκα WITH (ηνπ εξγαζηεξίνπ Δηθφλαο, 

Βίληεν θαη Πνιπκέζσλ ηνπ ΔΜΠ).  

 

1.3 Οξγάλσζε ηνπ ηόκνπ 

Πέξαλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ πνπ απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο, ε εξγαζία απηή 

έρεη επηκεξηζηεί ζε 7 επηπιένλ θεθάιαηα, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ παξαηίζεηαη 

πεξηιεπηηθά παξαθάησ. 

 Σν 2
ν
 θεθάιαην αλαιχεη βαζηθνχο νξηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Αθφκε, αζρνιείηαη εθηελψο κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

εληνπηζκνχ ζέζεο ζε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ρψξνπο (outdoor θαη indoor positioning) 

θαη γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ κεζφδσλ. Έκθαζε δίλεηαη ζηε ηερλνινγία beacon, ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηε παξνχζα πινπνίεζε. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ iOS πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε, ηηο κεζφδνπο εληνπηζκνχ ζέζεο θαη ηελ 

αζθάιεηα πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ξερσξηζηή ππνελφηεηα αθηεξψλεηαη ζην πξσηφθνιιν 

ibeacon ζην νπνία ζηεξίδεηαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο. 

ην 3
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλεο πξνυπάξρνπζεο εθαξκνγέο 

ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ είλαη ή ππήξμαλ δηαζέζηκεο γηα ην θνηλφ θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζε θηλεηά ηειέθσλα. Οη εθαξκνγέο απηέο σο επί ην πιείζηνλ αζρνινχληαη κε ην 

αληηθείκελν ηνπ εληνπηζκνχ ζέζεο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη αθνξνχλ κνπζεία. Αθφκε, 

θαηαγξάθνληαη νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ. Ζ επηινγή ησλ εθαξκνγψλ απηψλ έγηλε κε ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ δηαζέζηκσλ ηξφπσλ αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε. 

Σα επφκελα ηξία θεθάιαηα απνηεινχλ κηα εληαία ελφηεηα θαη πεξηιακβάλνπλ θάζε 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή «Museum Treasure Hunt». 
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ην 4
ν
 θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο ζε πςειφ επίπεδν. Παξνπζηάδνληαη 

νη ζηφρνη, νη βαζηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο θαη νη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν. 

ην 5
ν
 θεθάιαην πεξηγξάθεηαη πιήξσο ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζπλνιηθήο εθαξκνγήο, 

ελψ παξάιιεια αλαιχεηαη θαη παξνπζηάδεηαη θάζε νζφλε. 

ην 6
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πινπνίεζε, ηηο ηερλνινγίεο 

θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (πιηθφ θαη ινγηζκηθφ) θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο 

εθαξκνγήο.. 

ην 7
ν
 θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη εμεηάδνληαη νη 

επηθείκελεο βειηηψζεηο πνπ επηδέρεηαη ε εθαξκνγή. Δπίζεο πεξηγξάθνληαη ηδέεο γηα ηελ 

πεξεηαίξσ εμέιημή ηεο ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο θαη πεξηβάιινληα. 

Σέινο, ζην 8
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε βαζηθή βηβιηνγξαθία πνπ κειεηήζεθε θαηά 

ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  
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2                 

Θεσξεηηθό ππόβαζξν 

Γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηαδίθηπν σο πεγή 

πιεξνθνξηψλ. Σν δηαδίθηπν ζεσξείηαη σο κία πνιχ ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο 

εξεπλεηέο. Ζ αλαδήηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεραλήο Google ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

ιέμεηο θιεηδηά gamification, serious games, digital cultural heritage, museum application θαη 

πνιιέο αθφκε. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελέζηαηε έξεπλα ζε φιε ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία, δειαδή, ζε βηβιία, ζπλέδξηα, αλαθνξέο, δηπισκαηηθέο θαη κεηαπηπρηαθέο 

εξγαζίεο θηι. 

2.1 Βαζηθνί νξηζκνί 

2.1.1 Παηρληδνπνίεζε (Gamification) 

Ο φξνο “gamification” πξσηνεκθαλίζηεθε ην 2008 θαη πξνζδηνξίδεηαη σο ε ρξήζε 

δηαθφξσλ κεραληζκψλ παηρληδηνχ, φπσο είλαη νη δηαγσληζκνί θαη νη πξνθιήζεηο, ηα δψξα θαη 

νη βαζκνινγίεο, νη θαλφλεο,  ηα νπνία, εάλ αμηνπνηεζνχλ σο εξγαιεία πάλσ ζε έλα site ή ζε 

κηα εθαξκνγή, κπνξνχλ λα απμήζνπλ θαηαθφξπθα ηε δηαδξαζηηθφηεηα θαη ηελ αθνζίσζε 

ησλ ρξεζηψλ (engagement). 
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2.1.2 Παηρλίδηα Σνβαξνύ Σθνπνύ (Serious Games)  

Σα παηρλίδηα ζνβαξνχ ζθνπνχ είλαη έλαο φξνο πνπ εηζήγαγε ν Clark Abt γηα ηελ 

πεξηγξαθή παηρληδηψλ κε ξεηφ θαη πξνζεθηηθά κειεηεκέλν εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ, ησλ νπνίσλ 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο δελ είλαη ε απιή δηαζθέδαζε. Αξγφηεξα, ν Mike Zyda αλαβάζκηζε απηφ 

ηνλ νξηζκφ, μεθηλψληαο απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ παηρληδηνχ, γηα λα πεξηγξάςεη ην πψο ηα 

παηρλίδηα ζνβαξνχ ζθνπνχ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ςπραγσγία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο, ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο. Ζ 

εκπεηξία απφ ην ρξήζηε είλαη πην ζεκαληηθή φζν πην θνληά ζηε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηα 

ζελάξηα απηά, θαζψο έηζη κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ή ηεο πξνζσπηθήο δσήο. Παξά ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα είλαη θαη 

δηαζθεδαζηηθά, θχξηνο ζηφρνο ηνπο είλαη ε εθπαίδεπζε ή ε έξεπλα. Σν επίζεην «serious»> 

αλαθέξεηαη ζε πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ρψξνπο φπσο ε άκπλα, ε εθπαίδεπζε, ε 

επηζηεκνληθή έξεπλα, ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ε δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ 

αλάγθεο, ε εθαξκνζκέλε κεραληθή, ε πνιηηηθή, ε ζξεζθεία θ.α.  

Ζ έλλνηα ησλ παηρληδηψλ ζνβαξνχ ζθνπνχ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

παηρληδνπνίεζεο. Παξφια απηά, ε γξακκή πνπ ρσξίδεη ηηο δχν έλλνηεο είλαη αξθεηά ιεπηή. Ζ 

βαζηθή ηνπο δηαθνξά είλαη πσο ηα παηρλίδηα ζνβαξνχ ζθνπνχ έρνπλ σο θεληξηθφ ζηφρν ηελ 

ςπραγσγία θαη φρη ηελ δηαζθέδαζε, ελψ ν ζθνπφο ηεο παηρληδνπνίεζεο είλζη ε παξαγσγή 

κηαο εθαξκνγήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ελφο παηρληδηνχ. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο δηαθνξέο ησλ παηρληδηψλ ζνβαξνχ ζθνπνχ θαη 

ησλ παηρληδηψλ δηαζθέδαζεο. Πεγή [Susi., Johannesson, Backlund, Serious Games]: 
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Δηθόλα 2.1: Σπγθξηηηθόο πίλαθαο ηύπσλ παηρληδηνύ. 

 

2.1.3 Μεηαδεδνκέλα (Metadata) 

Σα κεηαδεδνκέλα (κεηάθξαζε ηνπ φξνπ metadata, ν νπνίνο ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ 

ειιεληθή ιέμε κεηά θαη ηε ιαηηληθή ιέμε data "δεδνκέλα") είλαη δεδνκέλα ηα νπνία 

πεξηγξάθνπλ άιια δεδνκέλα. Καηά θαλφλα, έλα ζχλνιν κεηαδεδνκέλσλ πεξηγξάθεη έλα άιιν 

ζχλνιν δεδνκέλσλ, ην νπνίν απνηειεί κηα πεγή. Ζ βαζηθή ρξεζηκφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ 

είλαη λα επηηαρχλνπλ θαη λα εκπινπηίδνπλ ηελ αλαδήηεζε πεγψλ. Ζ αλαδήηεζε κε ηε ρξήζε 

κεηαδεδνκέλσλ γιηηψλεη ηνλ ρξήζηε απφ πεξίπινθεο θαη ρξνλνβφξεο ρεηξνθίλεηεο 

δηαδηθαζίεο θηιηξαξίζκαηνο πιεξνθνξηψλ. Μπνξεί λα είλαη πεξηγξαθηθά (πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ), δνκηθά (πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένπλ ην αξρείν κε 

άιια αξρεία) ή δηνηθεηηθά (πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αξρείνπ 

ή γηα ηνλ έιεγρν πξφζβαζεο ζε απηφ). 

 

2.2 Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο εληνπηζκνύ ζέζεο 

2.2.1 Δληνπηζκόο ζέζεο (geolocation) 

Δληνπηζκφο ζέζεο (geolocation) νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ησλ 

γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ (γεσγξαθηθνχ κήθνπο, πιάηνπο, χςνπο) κηαο ηνπνζεζίαο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή πνηθίιεη κε ηε βνήζεηα ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο. Παξφιν πνπ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ε ζρεηηθή ηερλνινγία έρεη εμειηρζεί ξαγδαία θαη ε ηερλνινγία είλαη 

δηαζέζηκε ζρεδφλ ζε θάζε άλζξσπν, ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ ζέζεο ππήξραλ, ζε κηα πξψηκε 

κνξθή ηνπο βέβαηα, απφ ηα αξραία θηφιαο ρξφληα.  

2.2.2 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

 Αλέθαζελ νη άλζξσπνη έςαρλαλ θάπνην ζεκείν αλαθνξάο ψζηε λα βξίζνπλ ηε ζσζηή 

πνξεία ηνπο. ηελ αξραηφηεηα, πξνζδηφξηδαλ ηε ζέζε ηνπο παξαηεξψληαο ηνλ αζηξηθφ 

νπξαλφ θαη έρνληαο ζπγθεθξηκέλνπο αζηεξηζκνχο σο ππμίδα. Σν πξψην φξγαλν πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ νη άλζξσπνη γηα λα παξαηεξήζνπλ ηα αζηέξηα ήηαλ ν αζηξνιάβνο. 

<<Ο αζηξνιάβνο είλαη έλα ηζηνξηθό αζηξνλνκηθό όξγαλν ην νπνίν ρξεζηκνπνηνύζαλ νη 

λαπηηθνί θαη νη αζηξνλόκνη γηα ηελ λαπζηπινΐα θαη ηελ παξαηήξεζε ηνπ Ήιηνπ θαη ησλ 

αζηεξηώλ από ηνλ 3ν αηώλα π.Φ. κέρξη ηνλ 18ν αηώλα κ.Φ., κεηά ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλα πην εμειηγκέλν όξγαλν, ν εμάληαο. Φξεζηκνπνηώληαο ηνλ 

αζηξνιάβν πξνέβιεπαλ ηηο ζέζεηο ηνπ ήιηνπ ηεο ζειήλεο, ησλ πιαλεηώλ θαη ησλ άζηξσλ. 

Με ηε βνήζεηα ηνπ αζηξνιάβνπ είλαη δπλαηό λα βξεζεί ε ώξα αλ είλαη γλσζηό ην 

γεσγξαθηθό κήθνο θαη πιάηνο ή αληίζηξνθα.>> (Οξηζκφο απφ ηε Wikipedia) 
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Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη εμαηηίαο ησλ αλαγθψλ πνπ πξνέθππηαλ, 

αλαθαιχθζεθαλ ηα πξψηα ζχλζεηα φξγαλα, φπσο είλαη ε ππμίδα θαη ν εμάληαο. Χζηφζν, ν 

εμάληαο, ζηελ πξψηκε κνξθή ηνπ, είρε ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη πιεξνθνξίεο κφλν γηα ηα 

γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη φρη γηα ην γεσγξαθηθφ κήθνο. Οη λαπηηθνί θαηέιεμαλ ζε έλα λέν 

εξγαιείν: ην octant, ην νπνίν πξνζδηφξηδε θαη ην γεσγξαθηθφ κήθνο. Σν 1761, ν άγγινο 

σξνινγνπνηφο John Harrison θαηαζθεχαζε έλα φξγαλν ην νπνίν δελ ήηαλ άιιν απφ ην 

ζεκεξηλφ ρξνλφκεηξν. ε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εμάληα, ην ρξνλφκεηξν επέηξεπε ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ ζηίγκαηνο ησλ πινίσλ κε εμαηξεηηθή αθξίβεηα γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο. 

 εκεηψλεηαη φηη ε πηζηφηεηα ηεο καγλεηηθήο ππμίδαο φπσο ηελ γλσξίδνπκε ζήκεξα 

αλάγεηαη ζην κφιηο πξφζθαην παξειζφλ. Πξηλ απφ 100 πεξίπνπ εηψλ ν Λφξδνο Κέιβηλ 

ηειεηνπνίεζε ηελ καγλεηηθή ππμίδα ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα. Μηα καγλεηηθή βειφλε 

επηπιένπζα ζε δνρείν χδαηνο ζπληζηνχζε ηελ αξραηφηεξε εθδνρή ηεο. 

 

Δηθόλεο 2.2, 2.3: Αζηξνιάβνο ηνπ 16
νπ

 αηώλα, Δμάληαο 

 

Υξεηάζηεθαλ αξθεηνί αηψλεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ην επφκελν κεγάιν βήκα. Πξηλ 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ αλαπηχρζεθε θαη εμειίρζεθε απφ 

δηάθνξεο ρψξεο ην ξαληάξ (radar - RΑdio Detection Αnd Ranging). Σν ξαληάξ είλαη έλα 

ζχζηεκα αλίρλεπζεο θηλεηψλ ή αθίλεησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ξαδηνθχκαηα γηα λα 

θαζνξίζεη ην εχξνο, ην χςνο, ηελ απφζηαζε, ηελ θαηεχζπλζε ή ηελ ηαρχηεηα ηνπο.  Ζ κεγάιε 

αμία ηνπ ξαληάξ νθείιεηαη ζηηο ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο αλίρλεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο 

ζηφρσλ, κε εμαηξεηηθή αθξίβεηα, ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Γχλαηαη λα αλαθαιχςεη αληηθείκελα 

φηαλ νη ζπλζήθεο θσηηζκνχ είλαη απαγνξεπηηθέο γηα ηνλ απεπζείαο νπηηθφ εληνπηζκφ. Έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλίρλεπζε αεξνζθαθψλ, πινίσλ δηαζηεκνπινίσλ, 

θαηεπζπλφκελσλ βιεκάησλ, κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, θαηξηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη 

κνξθνινγίαο εδάθνπο. Σν πξψην ξαληάξ πνπ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ήηαλ θαηαζθεπή ηνπ 
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Δζληθνχ Δξγαζηεξίνπ Φπζηθήο (National Physical Laboratory) ηεο Μ. Βξεηαλίαο θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. 

 Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ξαληάξ βαζίδεηαη ζηελ εθπνκπή θαη ιήςε ησλ 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ κεηά απφ αλάθιαζε ζε θάπνην αληηθείκελν. Αξρηθά, ε θεξαία 

ηνπ ξαληάξ κεηαδίδεη παικνχο ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ πνπ αληαλαθινχλ φηαλ 

ζπλαληήζνπλ θάπνην αληηθείκελν ζηε δηαδξνκή ηνπο. Σν αληηθείκελν κέζσ ηεο αλάθιαζεο 

επηζηξέθεη έλα κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ θχκαηνο ζε κία θεξαία δέθηε, ε νπνία, ζπλήζσο, 

βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ζέζε κε ηνλ πνκπφ. Ζ απφζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα κεηξεζεί 

είηε κε ην ρξφλν πνπ θάλεη ην ξαδηνθχκα λα θηάζεη κέρξη ην αληηθείκελν θαη λα γπξίζεη, είηε 

κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο δηακφξθσζεο ζπρλφηεηαο, ε νπνία πξνζθέξεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα. 

 

Δηθνλα 2.4: Αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ξαληάξ 

 

Δπφκελν ζεκαληηθφ βήκα ήηαλ ε εκθάληζε ησλ πξψησλ δνξπθφξσλ. Σν 1957, ε 

νβηεηηθή Έλσζε έζεζε ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηε Γε ην Sputnik, πνπ ήηαλ ν πξψηνο ηερλεηφο 

δνξπθφξνο.  

 Σν 1959 ην Ακεξηθαληθφ Πνιεκηθφ Ναπηηθφ ρξεζηκνπνίεζε έλα ζχζηεκα πινήγεζεο 

θάλνληαο ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο δνξπθφξσλ Transit. Σν ζχζηεκα απηφ ήηαλ ν πξφγνλνο ηνπ 

GPS (Global Positioning System), ε ηδέα ηνπ νπνίνπ αλαπηχρζεθε ζηα ηέιε ηνπ 1960. Ζ 

αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ επφκελε ππνελφηεηα. Υξεζηκνπνηήζεθε, 

αξρηθά, ζχζηεκα 6 δνξπθφξσλ γεγνλφο πνπ επέβαιε αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε θαη 

ζηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηηο αξρέο ηνπ 1970, ρξεκαηνδνηήζεθε πξφγξακκα γηα ηε 

κειέηε ηνπ GPS θαη δεκηνπξγήζεθε εηδηθφ γξαθείν εληφο ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο ησλ ΖΠΑ. 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 μεθίλεζαλ θαη νη πξψηεο δνθηκέο ηνπ.  

Σα επφκελα ρξφληα, νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζρεκάηηζαλ, 

δνθίκαζαλ θαη βειηίσζαλ ηελ ηερλνινγία εληνπηζκνχ κέζσ GPS ρξεζηκνπνηψληαο ην δίθηπν 

ησλ δνξπθφξσλ ηνπο. Σν 1980, ν Ακεξηθαληθφο ηξαηφο πξνζδηφξηζε αθξηβψο ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ GPS θαη έζεζε θαλφλεο ζρεηηθά κε απηφ.  
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Σν 1983, νη Ρψζνη θαηέξξηςαλ έλα αεξνζθάθνο ηεο Korean Airlines φηαλ εθείλν βγήθε 

απφ ηελ ηξνρηά ηνπ ιφγσ ιάζνπο πινήγεζεο θαη βξέζεθε ζηνλ νβηεηηθφ ελαέξην ρψξν. Έσο 

ηφηε, ην GPS ππήξρε κφλν γηα ζηξαηησηηθή ρξήζε θαη αλήθε ζηε δηθαηνδνζία ηνπ 

Ακεξηθαληθνχ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο. Ο ηφηε Πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ, Ronald Reagan, 

εθκεηαιιεπφκελνο ηηο ζπλζήθεο θαηάξξηςεο ηνπ Κνξεαηηθνχ αεξνζθάθνπο αλαθνίλσζε νη 

δπλαηφηεηεο πινήγεζεο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ησλ ζηξαηησηηθψλ GPS ζα έπξεπε λα 

δηαηεζνχλ θαη γηα ρξήζε απφ ηνπ πνιίηεο. Όια ηα παξαπάλσ ζα ήηαλ δηαζέζηκα, αιιά κε 

θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε δηάζεζε ηνπ ζήκαηνο. Σν δηάζηεκα 1986 έσο 1989 δελ ππήξρε 

θάπνηα πξφνδνο ζηηο έξεπλεο εμαηηίαο ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ δηαζηεκηθνχ ιεσθνξείνπ 

Challenger. 

 Σν 1989 ην πξφγξακκα εθηφμεπζεο αλαλεψζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιαγέο 

ζην ζρέδην δνξπθνξηθνχ ζπκπιέγκαηνο. Σελ ίδηα ρξνληά, αλαπηχρζεθε ε πξψηε GPS 

ζπζθεπή ρεηξφο απφ ηελ εηαηξία Magellan Navigation Inc. Ζ ζπζθεπή νλνκάζηεθε Magellan 

NAV 1000. Kαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ (The Gulf War, 2 Απγνχζηνπ 1990 

- 28 Φεβξνπαξίνπ 1991) , ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ GPS έπαημε έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν.  

Έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 φιν θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο εηαηξηψλ πηνζεηνχλ 

ηελ ηερλνινγία GPS (Tom Tom, Garmin, Benefon θηι). Ζ Benefon, ην 1999, παξνπζίαζε 

ζηελ αγνξά ην πξψην θηλεηφ ηειέθσλν κε GPS.  

Απφ φια ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη απαηηήζεθαλ αξθεηέο δεθαεηίεο κέρξη ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ψζηε ην ζχζηεκα GPS λα εμειηρζεί, λα γίλεη ηδηαίηεξα αθξηβέο 

θαη λα αξρίζεη λα δηαηίζεηαη γηα ειεχζεξε ρξήζε ζην επξχ θνηλφ.  

Σν 2000 κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ακεξηθήο Bill Clinton ρσξίδεηαη ε επηιεθηηθή 

δηαζεζηκφηεηα. Παξάιιεια, απμάλεηαη ε νξηδφληηα αθξίβεηα ζηνπο αζηηθνχο δέθηεο απφ 

100m ζε 15-25m. Σν 2005 είλαη ε ρξνληά έλαξμεο ηεο ππεξεζίαο Google Maps.  

Με ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο αγνξάο, ην GPS chip έγηλε έλα 

βαζηθφ ηκήκα ησλ πεξηζζφηεξσλ θηλεηψλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ ή tablet. Αλ θαη ν φξνο 

GPS πεξηγξάθεη ην δίθηπν δνξπθφξσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, αληίζηνηρα δίθηπα έρνπλ 

πιένλ δεκηνπξγεζεί ή δεκηνπξγνχληαη απφ ηε Ρσζία, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ Κίλα, ηελ 

Ηλδία θαη ηελ Ηαπσλία. Αηηία απηήο ηεο ηάζεο είλαη ε επηζπκία ησλ ρσξψλ λα ειέγρνπλ νη 

ίδηεο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ ηνπο. 

2.2.3 Παγθόζκην Σύζηεκα Σηηγκαηνζέηεζεο (Geological Positioning System) 

Σν Παγθφζκην χζηεκα Δληνπηζκνχ Θέζεο είλαη ζχλζεην ζχζηεκα κέηξεζεο θαη 

πξνζδηνξηζκνχ ζέζεσλ ησλ ζπληεηαγκέλσλ X, Y, Z σο πξνο έλα Παγθφζκην Καξηεζηαλφ 

Γεσθεληξηθφ χζηεκα αλαθνξάο. Σν GPS (Geological Positioning System) ζηε ζεκεξηλή ηνπ 

κνξθή ζπλδπάδεη φιεο ηηο κεζφδνπο πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ νπξαλφ, δειαδή ηελ 
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ηερλνινγία ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ θαζψο θαη ηεο παξαηήξεζεο ελφο ηερλεηνχ 

νπξάληνπ ζψκαηνο, ηνπ δνξπθφξνπ. 

 

Δηθόλα 2.5.: Αλίρλεπζε αληηθεηκέλσλ από ηνπο δνξπθόξνπο 

 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ GPS βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηνπ 

ηξηπιεπξηζκνχ. Κάζε δνξπθφξνο κεηαδίδεη έλα ειεθηξνκαγλεηηθφ ζήκα – κία δέζκε 

κηθξνθπκάησλ – πνπ αλαγγέιιεη ηελ παξνπζία ηνπ ζε νπνηνδήπνηε άηνκν ζηε Γε πνπ 

δηαζέηε έλα δέθηε έηνηκν λα ιάβεη ην ζήκα. Γηα λα εληνπίζεη ηε ζέζε, έλαο ιήπηεο GPS 

ζπλήζσο ιακβάλεη αλά πάζα ζηηγκή ζήκαηα απφ ηέζζεξηο δνξπθφξνπο. Ο ελζσκαησκέλνο 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, ή έλαο μερσξηζηφο απνκαθξπζκέλνο ζηαζκφο θάλεη ηνπο 

ππνινγηζκνχο, ρξεζηκνπνηεί απηά ηα ζήκαηα γηα λα ππνινγίζεη ηελ αθξηβή απφζηαζε απφ 

θαζέλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο δνξπθφξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζεη ηελ αθξηβή ζέζε επί 

ηνπ πιαλήηε κε απφθιηζε ιίγσλ κέηξσλ βάζεη απηψλ ησλ απνζηάζεσλ (νξηδφληηνο θαη 

πςνκεηξηθφο ππνινγηζκφο). Ζ αθξηβήο ηνπνζεζία βξίζθεηαη απφ ηελ ηνκή ησλ ηξηψλ 

ζθαηξψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηα θχκαηα πνπ απνζηέιινπλ νη δνξπθφξνη. 
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Δηθόλα 2.6: Μέζνδνο ππνινγηζκνύ ζέζεο 

Θεσξεηηθά ηξεηο δνξπθφξνη ζα αξθνχζαλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο, θαζψο ε ηνκή 

ησλ ηξηψλ ζθαηξψλ ζην ρψξν είλαη δχν ζεκεία θαη ην έλα απφ απηά κπνξεί ζπλήζσο λα 

απνθιεηζηεί θαζψο βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ αηκφζθαηξα ηεο Γεο. Δπνκέλσο, ηξεηο δνξπθφξνη 

ζα ήηαλ αξθεηνί αλ ν δέθηεο είρε έλα πνιχ αθξηβέο αηνκηθφ ξνιφη. Έζησ θαη κηθξέο 

αλαθξίβεηεο ζην ρξφλν επηθέξνπλ ζεκαληηθά ζθάικαηα θαζψο ην ζήκα ηαμηδεχεη κε ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ θσηφο. Δπεηδή, φκσο, ηα πνιχ αθξηβή ξνιφγηα θνζηίδνπλ πνιχ θαη είλαη αξθεηά 

κεγάια γηα λα κπνξέζνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε έλαλ δέθηε, ρξεζηκνπνηνχληαη επηπιένλ 

δνξπθφξνη γηα λα δψζνπλ θαη άιιεο κεηξήζεηο θαη λα επηηεπρζεί ν εληνπηζκφο ηνπ δέθηε κε 

κεγάιε αθξίβεηα. 

Αλά πάζα ζηηγκή ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν είλαη νξαηνί ηέζζεξηο δνξπθφξνη. Μία 

ζπζθεπή GPS ιακβάλεη ην ζήκα πνπ εθπέκπνπλ νη νξαηνί δνξπθφξνη θαη απφ ηελ 

θαζπζηέξεζε δηάδνζεο ππνινγίδεη ηελ απφζηαζή ηεο απφ ηνπο δνξπθφξνπο. 

 

Σν ζχζηεκα GPS ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε: 

1) Σκήκα ηνπ Γηαζηήκαηνο. Πεξηιακβάλεη ηνπο δνξπθφξνπο νη νπνίνη εθπέκπνπλ 

ηα ζήκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

2) Σκήκα Διέγρνπ. Πεξηιακβάλεη ηνπο γήηλνπο ζηαζκνχο πνπ έρνπλ ηελ επζχλε 

ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ δνξπθφξσλ, ηνπο ππνινγηζκνχο γηα ηηο ηξνρηέο ησλ 

δνξπθφξσλ  θαζψο θαη φιν ηνλ απαξαίηεην θαζεκεξηλφ έιεγρν ηνπ Σκήκαηνο 

Γηαζηήκαηνο. 

3) Σκήκα ησλ Υξεζηψλ. Όιε ε πνηθηιία ησλ εθαξκνγψλ, νξγάλσλ θαη 

ππνινγηζηηθψλ ηερληθψλ πνπ δίλνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηηο ιχζεηο εληνπηζκνχ 

ζέζεο. 
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Δηθόλα 2.7: Κίλεζε ησλ δνξπθόξσλ γύξσ από ηε Γε 

Πξαθηηθά, ην ζχζηεκα GPS απνηειείηαη απφ 72 δνξπθφξνπο (Φεβξνπάξηνο 2016) πνπ 

βξίζθνληαη ζε ηξνρηά ζην δηάζηεκα ζε απφζηαζε 11 ρηιηάδσλ λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηε Γε θαη 

θηλνχληαη ζε 6 δηαθνξεηηθέο ηξνρηέο. Οη δνξπθφξνη απηνί βξίζθνληαη δηαξθψο ζε θίλεζε 

θάλνληαο 2 πιήξεηο πεξηζηξνθέο γχξσ απφ ηε Γε ζε ιηγφηεξν απφ 24 ψξεο. Οη ρψξεο πνπ 

δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο ζχζηεκα δνξπθφξσλ είλαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (GPS), 

ε Ρσζία (GLONASS), ε Κίλα (BeiDou), ε Δπξσπαηθή Έλσζε (Galileo) θαη ε Ηλδία 

(GAGAN). Ζ Γαιιία θαη ε Ηαπσλία βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία  αλάπηπμεο ηνπηθψλ 

ζπζηεκάησλ πινήγεζεο. 

 

Οη ππεξεζίεο ηνπ GPS πνπ παξέρνληαη δηαθξίλνληαη ζε: 

1) Βαζηθήο Θέζεο (SPS - Standard Posiotioning System) 

2) Αθξηβνχο Θέζεο (PPS - Precise Posiotioning System). Παξέρεηαη ζε 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο (π.ρ. ζηξαηφο ή ζχκκαρνη ησλ ΖΠΑ). 

3) Αλαπηπγκέλεο Σερληθήο GPS (DGPS - Differential Global Positioning 

System). Υξεζηκνπνηεί επίγεηνπο ζηαζκνχο ζε ζπλδπαζκφ κε δνξπθφξνπο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γηνίθεζεο Αεξνπνξίαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο ε αθξίβεηα δεθηψλ GPS SPS πςειήο πνηφηεηαο είλαη ζπρλά ζην 1 κέηξν 

ελψ κε ηελ πξνζζήθε ζπζηεκάησλ επέθηαζεο (augmentation systems) κπνξεί λα θηάζεη 

θάπνηα εθαηνζηά ή θαη ζην ρηιηνζηφ αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ κφληκνη ζηαζκνί αλαθνξάο. 

 

Σν κεγαιχηεξν θαιφ πνπ πξνζθέξεη ην GPS ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα 

εληνπηζκνχ ζέζεο κέζσ ζηαζκψλ εδάθνπο είλαη φηη ην πξψην δνπιεχεη αλεμάξηεηα απφ ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. Δπηπιένλ, είλαη δηαζέζηκν ζηνπο ρξήζηεο νπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθνληαη 
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φπνηα ψξα θαη αλ ην ζειήζνπλ. Σέινο, έρεη ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο γηα ην ζχζηεκα δέθηεο – 

θεξαία, ελψ, επίζεο, δελ απαηηείηαη ζπλδξνκή ρξήζεο.  

 

2.2.4 Δληνπηζκόο κέζσ θπςειώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

Οη ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα εχξεζεο ηνπνζεζίεο 

βαζηδφκελεο θαη ζην παξερφκελν δίθηπν ηειεθσλίαο (GSM localization). Οη ηερληθέο πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη αξθεηέο θαη πνηθίινπλ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηελ ηζρχ ηνπ παξερφκελνπ δηθηχνπ (π.ρ. fingerprinting, modeling-based techniques θηι). Ζ 

βαζηθφηεξε, φκσο, κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπςειψλ (cell identification). 

 

Δηθόλα 2.8: Κπςεινεηδέο Σύζηεκα Δπηθνηλσλίαο 

Σα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη θπςεινεηδή, δειαδή είλαη ρσξηζκέλα ζε 

κηθξφηεξα ηκήκαηα, ηα επνλνκαδφκελα θειηά ή θπςέιεο (cells). Οπζηαζηηθά, έλα θειί 

απνηειεί ην ηκήκα ελφο δηθηχνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξηνρή πνπ κπνξεί λα θαιχςεη έλαο 

πνκπφο. Ζ βαζηθή ηδέα πίζσ απφ έλα θπςεινεηδέο ζχζηεκα είλαη ε ρξήζε πνκπψλ ρακειήο 

ηζρχνο ζε θάζε θειί, έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη ηθαλή ε απνδνηηθή επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ ζπρλνηήησλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πνκπνί είλαη ρακειήο 

ηζρχνο, ην ζήκα ηνπο δελ κπνξεί λα δηαδνζεί πνιχ καθξηά θαη επνκέλσο ε ζπρλφηεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα θειί κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα άιιν πνπ βξίζθεηαη ιίγν 

καθξχηεξα. Έηζη, νη ζπρλφηεηεο πνπ παξαρσξνχληαη ζε θάζε δίθηπν θαηαλέκνληαη 

θαηάιιεια ζε κηα νκάδα θειηψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ε θαηαλνκή απηή επαλαιακβάλεηαη ζε 

φιε ηελ πεξηνρή θάιπςεο ελφο δηθηχνπ.  

Ο πάξνρνο κπνξεί λα ππνινγίζεη ηε ζέζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ είηε ππνινγίδνληαο 

ηελ γσλία άθημεο ηνπ ζήκαηνο ζε δχν ηνπιάρηζηνλ θπςέιεο είηε θαηαγξάθνληαο ην ρξφλν 

άθημεο ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θπςέιεο. Μπνξεί λα ζπλδπάδεη θαη ηηο δχν κεζφδνπο γηα 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαζψο θαη νη δχν κέζνδνη παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα. Όζν 

ην θηλεηφ ηειέθσλν είλαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο, ζπλδέεηαη κε ην ζηαζκφ βάζεο απφ ηνλ 



 

 
15 

νπνίν ιακβάλεη ην ηζρπξφηεξν ζήκα. Κάζε θνξά πνπ κεηψλεηαη ε ιακβαλφκελε ηζρχ απφ ηε 

ζπλδεδεκέλε θπςέιε, ην θηλεηφ πξαγκαηνπνηεί δηαπνκπή πξνο ηε δηαζέζηκε θπςέιε κε ηε 

κέγηζηε ηζρχ. 

Δηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ αθξίβεηα κέρξη 50 κέηξα ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο φπνπ ε ρξήζε θηλεηψλ θαη ε ππθλφηεηα ησλ πχξγσλ θεξαία (ζηαζκνχο βάζεο) είλαη 

αξθεηά πςειέο. ηηο απνκαθξπζκέλεο απφ ηα αζηηθά θέληξα πεξηνρέο κπνξεί λα κεζνιαβνχλ 

θαη ρηιηφκεηξα κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ βάζεο θαη επνκέλσο λα νδεγήζνπλ ζε κηθξφηεξε 

αθξίβεηα (Βηθηπέδηα).  

Γλσξίδνληαο, ινηπφλ, αλά πάζα ζηηγκή κε πνηα θεξαία είλαη ζπλδεδεκέλε κηα ζπζθεπή, 

απηφκαηα είλαη γλσζηφ ζε πνην θειί ηνπ δηθηχνπ βξίζθεηαη θαη άξα ζε πνηα ηνπνζεζία. Σν 

βαζηθφ πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη πσο ππνζηεξίδεηαη απφ φια ηα θηλεηά 

ηειέθσλα. Δπηπιένλ, δελ απαηηείηαη κεγάιε δαπάλε ελέξγεηαο γηα ηε δηαδηθαζία, αθνχ απιά 

κηα θσλεηηθά θιήζε ή κηα ζχλδεζε δεδνκέλσλ παξέρνπλ ηελ πιεξνθνξία ηεο ζέζεο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ε αθξίβεηα πνπ παξέρεη είλαη αιιειέλδεηε κε ην κέγεζνο ηνπ θειηνχ. 

Δπνκέλσο, ζε θακία πεξίπησζε δελ ελδείθλπηαη γηα εληνπηζκφ ζέζεο ζε  εζσηεξηθνχο ρψξνπο 

(indoor location), αθνχ απαηηνχκαη αθξίβεηα ειάρηζησλ κέηξσλ. 

 

 

Δηθόλα 2.9: Σηαζκόο βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

 

ηηο παξαθάησ εηθφλεο θαίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ζέζεο ελφο θηλεηνχ φηαλ απηφ 

αιιειεπηδξά κε έλαλ, δχν ή ηξεηο ζηαζκνχο βάζεο.  
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Δηθόλα 2.10: Δληνπηζκόο Θέζεο κε έλα ζηαζκό βάζεο 

 

Δηθόλα 2.11: Δληνπηζκόο Θέζεο κε δύν ζηαζκνύο βάζεο 

 

Δηθόλα 2.12: Δληνπηζκόο Θέζεο κε ηξεηο ζηαζκνύο βάζεο 
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Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη θαζαξά φηη ν εληνπηζκφο κέζσ δνξπθφξσλ παξέρεη ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαη ηε κέγηζηε θάιπςε 

παγθνζκίσο θαζψο ε εκβέιεηα ησλ δνξπθφξσλ θαιχπηεη φιν ηνλ πιαλήηε. Χζηφζν, έρεη θαη  

νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα. Καηαξράο, πξνυπνζέηεη φηη ε ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

εληνπηζκφ έρεη ελζσκαησκέλν ή ζπλδεδεκέλν θαηάιιειν πιηθφ ψζηε λα γίλεη ηθαλή λα 

ιακβάλεη θαη λα επεμεξγάδεηαη ηα δηαθνξεηηθά ζήκαηα. Δπηπιένλ, ην ζήκα ησλ δνξπθφξσλ 

δελ έρεη κεγάιε αθξίβεηα ή κπνξεί θαη λα κελ ππάξρεη ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ή ζε 

αζηηθέο πεξηνρέο κε ςειά θηήξηα πνπ ζηέθνληαη εκπφδην ζηε κεηάδνζε ηνπ ζήκαηνο ηνπ 

δέθηε.  

 

2.2.5 Σπζηήκαηα Δληνπηζκνύ κέζσ Αζύξκαησλ Γηθηύσλ (Wi-Fi) 

Ζ ξαγδαία αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ αζπξκάησλ δηθηχσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο κε κεγάιε επηηπρία γηα ηνλ εληνπηζκφ ζέζεο ζπζθεπψλ πνπ 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε απηά. Ζ ηερληθή εληνπηζκνχ κέζσ Wi-Fi βαζίδεηαη ζηε κέηξεζε 

ηεο έληαζεο ηνπ ζήκαηνο πνπ ιακβάλεη ε ζπζθεπή απφ ηα θνληηλά αζχξκαηα δίθηπα. Σππηθέο 

παξάκεηξνη πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηε δηαδηθαζία είλαη 1) ην SSID (Service Set Identifier – ην 

φλνκα πνπ πξνζδηνξίδεη έλα αζχξκαην δίθηπν) θαη 2) ε δηεχζπλζε MAC ηεο ζπζθεπήο. Ζ 

θαηαγξαθή απηψλ ησλ ζεκάησλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο θαη ε αληηζηνίρηζή ηνπ ζε γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο γίλεηαη απφ παξφρνπο φπσο νη Google, AlterEgo TruePosition Inc θαη 

Navizon.  

 Σα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

ρψξνπο πνπ δελ ππάξρεη ζήκα GPS ή ζήκα θηλεηήο ηειεθσλίαο φπσο νη εζσηεξηθνί ρψξνη. Ζ 

αθξίβεηα ηνπ εληνπηζκνχ κέζσ Wi-Fi εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αζχξκαησλ 

δηθηχσλ πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλα θαη θνληά ζηελ ζπζθεπή πνπ ζέινπκε λα εληνπηζηεί 

θαζψο θαη απφ ηνλ ηχπν ηεο. Δπεηδή ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ηνπ Wi-Fi είλαη πην αζζελέο 

απφ απηφ ησλ θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, αλ ην πξνο εληνπηζκφ αληηθείκελν βξεζεί ζηελ 

εκβέιεηα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θαηαγεγξακκέλσλ δηθηχσλ ηφηε έρνπκε κεγαιχηεξε αθξίβεηα 

ζε ζρέζε κε απηή ηνπ ζήκαηνο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ε νπνία κπνξεί λα θηάζεη ζηα ειάρηζηα 

κέηξα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ θαξηψλ αζπξκάηνπ δηθηχνπ 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο ππνινγηζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, κπνξνχκε λα 

επηηχρνπκε αξθεηά κεγάιε εθηίκεζε γηα ηελ ζέζε θαη ησλ ζηαζεξψλ ζπζθεπψλ ρσξίο λα 

ππάξρεη αλάγθε γηα πεξηζζφηεξν πιηθφ. 
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2.2.6 Δληνπηζκόο Θέζεο κέζσ δηεύζπλζεο IP 

Μία κέζνδνο εληνπηζκνχ ηνπνζεζίαο κίαο ζπζθεπήο είλαη κέζσ ηεο δηεχζπλζεο IP πνπ 

ηεο έρεη εθρσξεζεί φηαλ ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν. Ζ ηερληθή απηή έρεη άκεζε εθαξκνγή ζηα 

θηλεηά ηειέθσλα απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πιεηνςεθία ηνπο έρεη ηε δπλαηφηεηα πιένλ λα 

ζπλδεζεί ζην internet κέζσ Wi-Fi.  

Οη ζπζθεπέο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ιακβάλνπλ κία δηεχζπλζε IP ε νπνία 

έρεη θαζνξηζηεί απφ ηνλ νξγαληζκφ RIR (Regional Internet Registry) κε βάζε ηελ πεξηνρή 

πνπ εληνπίδνληαη. RIR νλνκάδνληαη νη νξγαληζκνί πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ θαηαλνκή ησλ 

δηεπζχλζεσλ IP αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή (ρψξα, πφιε θηι) θαη απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο δηεπζχλζεηο. Παγθνζκίσο ππάξρνπλ πέληε ηέηνηνη νξγαληζκνχ. Ζ 

δηεχζπλζε, ινηπφλ, πνπ αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα ηεξκαηηθφ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη κνλαδηθή θαη 

νξίδεηαη απφ έλαλ εθ ησλ πέληε RIR. 

Δπνκέλσο, φηαλ θάπνηα ζπζθεπή ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν κέζσ θάπνηαο 

ζπλδξνκεηηθήο γξακκήο είλαη πνιχ εχθνινο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο δηεχζπλζεο ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη. Βέβαηα, απηφ δελ είλαη επαξθέο εθαξκνγέο εληνπηζκνχ ζε εζσηεξηθφ ρψξν, φπνπ 

απαηηείηαη αθξίβεηα ζε επίπεδν κφλν ιίγσλ κέηξσλ. Δπηπιένλ, ε κέζνδνο απηή δελ έρεη 

θαζνιηθφ ραξαθηήξα απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη απαξαίηεηε ε ζχλδεζε ζε Wi-Fi. 

Τπάξρνπλ δηαζέζηκεο αξθεηέο ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο δίλεηαη ζην ρξήζηε ε 

δπλαηφηεηα λα εηζάγεη κία δηεχζπλζε IP θαη λα ιάβεη ηε ζέζε ηεο ζηνλ παγθφζκην ράξηε. 

 

Δηθόλα 2.13: Παξάδεηγκα εληνπηζκνύ IP από ηε ζειίδα ip-address.com 
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2.2.7 Μέζνδνη Δληνπηζκνύ Θέζεο ζε εζσηεξηθό ρώξν (Indoor Positioning) 

Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα ην θχξην κέζν εληνπηζκνχ ζέζεο ήηαλ ην GPS. ηελ ηππηθή 

ιεηηνπξγία, έλαο δέθηεο GPS κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη κε κεγάιε αθξίβεηα ηε ζέζε ηνπ αλ έρεη 

νπηηθή επαθή κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο δνξπθφξνπο. Χζηφζν, ην GPS δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κέζα ζε θιεηζηνχο ρψξνπο θαζψο εθεί ηα ζήκαηα απφ δνξπθφξνπο θαη 

θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο δελ είλαη πάληα ηζρπξά.  

Έπεηηα απφ έξεπλα ζηελ παγθφζκηα αγνξά ινγηζκηθνχ γηα θηλεηά ηειέθσλα γίλεηαη 

εχθνια αληηιεπηφ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εληνπηζκφ 

ζέζεο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο αλαπηχζζνληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο.  

Μεγάιν είλαη ην πιήζνο ησλ εθαξκνγψλ πνπ κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ ην indoor 

positioning. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, 

μελαγήζεηο κνπζείσλ, κεγάια εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, αεξνδξφκηα, ζηαζκνχο κέζσλ καδηθήο 

κεηαθνξάο, θνηλσληθά δίθηπα, λνζνθνκεία, μελνδνρεία, ζεκεία ζηάζκεπζεο θ.ά.  

 

2.2.7.1 Indoor Location κε ρξήζε Wi-Fi 

Λίγν παξαπάλσ αλαιχζακε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ρξήζε Wi-Fi επηηπγράλεη ηνλ 

εληνπηζκφ ζέζεο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ε κέζνδνο 

είλαη ιίγν δηαθνξεηηθή θαζψο νη δηαζέζηκεο  βάζεηο δεδνκέλσλ κε ηελ αληηζηνίρηζε κεηαμχ 

SSIDs, ησλ εληάζεψλ ηνπο θαη γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ δελ έρνπλ ηφζν αλαιπηηθά 

ζηνηρεία. Δπνκέλσο, ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα ραξηνγξαθήζεη ηελ έληαζε ησλ Wi-Fi 

ζεκάησλ ζην εζσηεξηθφ θαη λα ηηο αληηζηνηρήζεη ζε ζπληεηαγκέλεο ζε έλα επίπεδν ζχζηεκα 

θαζνξηζκέλν εηδηθά γηα ηνλ ρψξν απηφλ. πρλά είλαη αλαγθαία ε εγθαηάζηαζε επηπιένλ 

ζεκείσλ αζχξκαηεο πξφζβαζεο (access points). 

 

Δηθόλα 2.14: Δληνπηζκόο Θέζεο κε Wi-Fi 
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2.2.7.2 Δληνπηζκόο απνηππώκαηνο (fingerprinting) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία αθνξά ηελ εχξεζε ηνπνζεζίαο κε βάζε ηα απνηππψκαηα 

ησλ ιακβαλφκελσλ ζεκάησλ απφ ηνπο ζηαζκνχο βάζεο ηνπ παξερφκελνπ δηθηχνπ 

ηειεθσλίαο. Ζ κέζνδνο fingerprinting ζπλίζηαηαη γηα δίθηπα θαη εθαξκνγέο εζσηεξηθνχ 

ρψξνπ (indoor applications). 

Αξρηθά, ρσξίδνπκε ηελ πεξηνρή πνπ κειεηάκε ζε κηθξέο πεξηνρέο (ζπλήζσο 

ηεηξαγσληθέο). Έπεηηα ρξεζηκνπνηνχκε έλα κεηξεηή γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κία κεγάιε 

βάζε δεδνκέλσλ κε ηα απνηππψκαηα γηα ηελ εθάζηνηε πεξηνρή, φπνπ βξηζθφκαζηε. Ο 

εληνπηζκφο ηεο θηλεηήο κνλάδαο είλαη αξθεηά απιφο: ζπγθξίλνπκε ην ζήκα πνπ ιάβακε απφ 

ην ζηαζκφ βάζεο πξνο κία θηλεηή κνλάδα κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

Δηθόλα 2.15: Οη ηζρύεηο πνπ ιακβάλεη ε θηλεηή κνλάδα ζε θάζε πεξηνρή κηαο ηπραίαο θάηνςεο 

 

Απηή ε κέζνδνο θαίλεηαη αξθεηά απιή ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο, φκσο, 

εκθαλίδεη πνιιά κεηνλεθηήκαηα. Πξψηα απ’ φια, απαηηεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθηελψλ θαη 

πνιχ αθξηβψλ κεηξήζεσλ ζε θάζε πηζαλή πεξηνρή, πξάγκα πνπ θνζηίδεη πνιχ αθξηβά θαη ζε 

ρξφλν θαη ζε πιηθφ. Υξεηαδφκαζηε πάξα πνιιέο ψξεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε 

δηαδηθαζία ελψ, παξάιιεια, θξίλεηαη αλαγθαίν λα δηαζέηνπκε εηδηθφ εμνπιηζκφ γηα λα 

κεηξήζνπκε ην ζήκα κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα. Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα γίλεηαη 

ζπλερήο αλαβάζκηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, αθνχ θάζε αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

ρψξν καο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο ηππνπνηεκέλεο ηηκέο ησλ ζεκάησλ πνπ ιακβάλεη ε θηλεηή 

κνλάδα ζε θάζε πεξηνρή. Δπίζεο, αλ ππάξρνπλ πάλσ απφ κία πεξηνρέο κε ηελ ίδηα ηηκή, ηφηε 

καο είλαη αδχλαην λα βξνχκε ηε ζέζε ηεο θηλεηήο κνλάδαο. 
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Σέινο, ν ιφγνο πνπ απνθιείνπκε κία εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο ζε εμσηεξηθφ ρψξν  

είλαη γηαηί ζε εμσηεξηθά δίθηπα καο είλαη πξαθηηθά αδχλαηνλ λα πξνβιέςνπκε ηα εκπφδηα 

πνπ αλά δηαζηήκαηα ζα ζπλαληά ην ζήκα θαζψο δηαδίδεηαη πξνο ηελ θηλεηή κνλάδα, φπσο 

θηήξηα θηι. 

 

2.2.7.3 Μαγλεηηθόο Δληνπηζκόο Θέζεο (Magnetic Positioning) 

Ο καγλεηηθφο εληνπηζκφο ζέζεο απνηειεί κηα ιχζε ηνπ εληνπηζκνχ ζέζεο ζε 

εζσηεξηθφ ρψξν, ε νπνία αμηνπνηεί ηελ ππμίδα πνπ δηαζέηνπλ ηα smartphones. Πξνζθέξεη 

ζεκαληηθή αθξίβεηα ρσξίο λα έρεη κεγάιεο απαηηήζεηο πιηθνχ (hardware). Κεληξηθή ηδέα είλαη 

πσο ε δνκή θάζε θηεξίνπ έρεη έλα κνλαδηθφ καγλεηηθφ απνηχπσκα ιφγσ ηνπ καγλεηηθνχ 

πεδίνπ ηεο Γεο ην νπνίν επεξεάδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα νηθνδνκηθά πιηθά απφ ηα νπνία 

είλαη θαηαζθεπαζκέλν. 

Ζ εθεχξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο αλήθεη ζηνλ θαζεγεηή Janne Haverinen 

θαη ηνλ εξεπλεηή Anssi Kemppaineb ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Oulu ζηελ Φηλιαλδία . Ζ ιεηηνπξγία 

ηνπ εκπλεχζηεθε απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηα δψα ζηε θχζε βξίζθνπλ ην δξφκν ηνπο (πνπιηά, 

λπρηεξίδεο, ζνινκνί θηι.). Σα δψα βαζίδνληαη ζηα καγλεηηθά πεδία ηεο Γεο γηα λα 

εληνπίζνπλ ηελ θαηεχζπλζε κε ηελ νπνία πξέπεη λα θηλεζνχλ ψζηε λα θηάζνπλ ζηνλ 

πξννξηζκφ ηνπο (π.ρ. κεηαλάζηεπζε). Καη’ αλαινγία, επεηδή θάζε ζεκείν ηνπ θηεξίνπ έρεη 

δηθφ ηνπ καγλεηηθφ ζηίγκα, ηα smartphones κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε. 

Ο Janne Haverinen δεκηνχξγεζε ηελ εηαηξεία IndoorAtlas (www.indooratlas.com) ε 

νπνία παξέρεη ιχζεηο γηα εθαξκνγέο εληνπηζκνχ κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν. 

 

Δηθόλα 2.16: Magnetic Positioning ζε παξάδεηγκα θηεξίνπ 

http://www.indooratlas.com/
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2.2.7.4 Δληνπηζκόο ζέζεο κε Γηόδνπο εθπνκπήο Φσηόο (LEDs) 

Δηδηθέο δίνδνη εθπνκπήο θσηφο (Light Emitting Diode - LED) ηνπνζεηνχληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ ρψξνπ πνπ επηζπκνχκε. Σα LED εθπέκπνπλ αθηηλνβνιία ε νπνία 

κεηαθξάδεηαη ζε έλαλ κνλαδηθφ θσδηθφ κε νξαηφ ζην αλζξψπηλν κάηη. ηε ζπλέρεηα, ε 

θάκεξα ησλ θηλεηψλ ηειέθσλσλ, ζηα νπνία έρεη εγθαηαζηαζεί ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ, 

αληρλεχεη απηφ ηνλ θσδηθφ θαη ην πξφγξακκα αληηιακβάλεηαη ζε πνην ζεκείν βξίζθεηαη ν 

ρξήζηεο. ηελ πξάμε, ε ηερλνινγία απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ηερλνινγία Bluetooth Low Energy (BLE) πνπ ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ (π.ρ. απφ ηελ 

εηαηξεία ByteLight). 

 

Δηθόλα 2.17: Indoor Location κε LED 

 

2.2.7.5 Δληνπηζκόο Θέζεο κε ερεηηθά ζήκαηα 

Λεηηνπξγεί κε ηξφπν παξφκνην κε απηφ ησλ LED. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζε 

ζπζθεπέο πνπ εθπέκπνπλ κνλαδηθά αλαγλσξίζηκα ζήκαηα ήρσλ ζε ζπρλφηεηεο κε αληηιεπηέο 

απφ ην αλζξψπηλν απηί. Σν κηθξφθσλν ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ιακβάλεη απηνχο ηνπο 

εθπεκπφκελνπο θσδηθνχο θαη ηνπο πξνσζεί ζηελ εθαξκνγή, .ε νπνία ηνπο ζπλδπάδεη θαη 

πξνζδηνξίδεη ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε. 

 

2.2.7.6 Δληνπηζκόο Θέζεο κε ρξήζε BLE (Bluetooth Low Energy) 

Μηα άιιε αζχξκαηε ηερλνινγία πνπ έρεη αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα είλαη ηα Bluetooth ρακειήο ελέξγεηαο (Bluetooth Low Energy - BLE) ή 
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Bluetooth Smart. Όια ηα θηλεηά ηειέθσλα πιένλ είλαη εμνπιηζκέλα κε ηε δηεπαθή απηή γηα 

ηε δηεπθφιπλζε απνζηνιήο αξρείσλ ή γηα ηελ επηθνηλσλία κε άιιεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο.  

Σν BLE indoor positioning βαζίδεηαη ζηε ρξήζε κηθξνζπζθεπψλ Bluetooth πνπ 

εθπέκπνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ ξαδηνθπκάησλ κηθξνχ κήθνπο θχκαηνο, ππεξπςειψλ 

ζπρλνηήησλ θαη ρακειήο έληαζεο. Οη δέθηεο κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ απηή ηελ 

αθηηλνβνιία αλ βξίζθνληαη αξθεηά θνληά ζηελ BLE ζπζθεπή. Ζ ηερλνινγία BLE 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή θαηαλάισζε ηζρχνο γεγνλφο πνπ έθαλε ην Bluetooth αξθεηά 

δεκνθηιέο θαη ζε εθαξκνγέο πέξα ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 

Χζηφζν, ε ηερλνινγία επεξεάδεηαη έληνλα απφ παξεκβνιέο άιισλ αζχξκαησλ πεδίσλ, 

φπσο ην Wi-Fi, θαη απφ αληηθείκελα πνπ παξεκβάιινληαη. Γη’ απηφ ην ιφγν, δε ζρεδηάζηεθε 

αξρηθά γηα ηνλ αθξηβή εληνπηζκφ ζέζεο. ρεδηάζηεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εγγχηεηαο 

ελφο δέθηε ζηνλ πνκπφ. Παξφια απηά, ππάξρνπλ πιένλ βειηηψζεηο θαη ε ηερλνινγία απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ζέζεο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο κε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα. 

 

2.2.7.7 Σπγθξηηηθόο Πίλαθαο 

 Wi-Fi 
Magnetic 

Positioning 
Sound/LEDs 

Bluetooth 

(before 4.0) 
BLE 

Κόζηορ Μέηξην Διάρηζην Τςειφ Υακειφ Μέηξην 

Γημοηικόηηηα Τςειή Υακειή Υακειή Τςειή Τςειή 

Ακπίβεια Υακειή Τςειή Πνηθίιιεη Υακειή Μέηξηα 

Δύπορ 

ανίσνεςζηρ 
Μεγάιν Μηθξφ Μηθξφ Μηθξφ Μέηξην 

Πηγή 

Δνέπγειαρ 

Ζι. ξεχκα/ 

κπαηαξία 
Κακία Πνηθίιιεη Μπαηαξία Μπαηαξία 

Πεπιβάλλον 

ανάπηςξηρ 
iOS/Android iOS/Android iOS/Android iOS/Android iOS/Android 

ημανηικά 

Πλεονεκηήμαη

α 

Μεγάιε 

δεκνηηθφηεηα, 

κεγάιε 

εκβέιεηα, Γελ 

επεξεάδεηαη 

απφ ηηο 

αληαλαθιάζεη

ο θαη ηελ 

πνιιαπιή 

δηαδξνκή. 

Τςειή 

αθξίβεηα, 

Λεηηνπξγεί 

θαη ζηηο NLoS 

(Non-Line-of-

Sight) 

ζπλζήθεο 

πλήζσο 

πςειή 

αθξίβεηα 

Υακειφ 

θφζηνο, 

κεγάιε 

δεκνηηθφηεηα 

Υακειφ 

θφζηνο, 

κεγάιε 

δεκνηηθφηεηα, 

εθηθηή ε 

πςειή 

αθξίβεηα, 

ηζρπξή 

εκβέιεηα, 

Υακειή 

θαηαλάισζε 

κπαηαξίαο 
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ημανηικά 

Μειονεκηήμαη

α 

Υακειή 

αθξίβεηα, 

πηζαλφ λα 

επεξεάδεηαη 

απφ ην 

πεξηβάιινλ, 

Τςειή 

Καηαλάισζε 

Μπαηαξίαο 

Πεξηνξηζκέλε 

πεξηνρή 

θάιπςεο, 

Αλάγθε 

πςειήο 

ελέξγεηαο ή 

εμαηξεηηθά 

επαίζζεησλ 

καγλεηνκέηξσ

λ γηα 

επέθηαζε 

πεξηνρήο 

θάιπςεο 

Αθξηβφ, 

ρακειή 

εκβέιεηα, 

ρακειή 

δεκνηηθφηεηα 

Υακειή 

δεκνηηθφηεηα, 

πηζαλφ λα 

επεξεάδεηαη 

απφ 

εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, 

ρακειή 

εκβέιεηα 

Πηζαλφ λα 

επεξεάδεηαη 

απφ 

πεξηβαιινληηθ

νχο 

παξάγνληεο 

 

2.3 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ beacon 

Σα beacons είλαη κηθξέο ζπζθεπέο (ζπλήζσο 50x30mm) πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πνκπνί 

ρακειήο ελέξγεηαο θαη βαζίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ ηερλνινγία bluetooth. Κάζε 

πνκπφο επαλαιεπηηθά κεηαδίδεη έλα ζήκα, ην νπνίν κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ φζεο ζπζθεπέο 

είλαη εμνπιηζκέλεο κε ηελ ηερλνινγία Bluetooth (φπσο ηα smartphones). Γελ κεηαδίδνπλ 

πεξηερφκελν, αιιά κηα ζεηξά αξηζκψλ. Ζ ζπζθεπή, πνπ ζα ιάβεη ην κεηαδηδφκελν ζήκα, ην 

αλαγλσξίδεη θαη πξνζδηνξίδεη ηελ εγγχηεηά ηεο απφ ην beacon. Σα beacons ζα κπνξνχζαλ λα 

παξνκνηαζηνχλ κε ηνπο θάξνπο, νη νπνίνη ελεκεξψλνπλ ηα πινία δίλνληάο ηνπο έλα ζηίγκα 

γηα ηελ ζέζε ηνπο. 

 

 

Δηθόλα 2.18: Σύλδεζε ζπζθεπήο κε beacon 

Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη beacon θαη νη δηαθνξέο ηνπο εληνπίδνληαη ζην πξσηφθνιιν 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ζηηο ιχζεηο ελέξγεηαο θαη απηνλνκίαο, θαζψο θαη ηελ κέζνδν γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 
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Δηθόλα 2.19: Γηαθνξεηηθνί ηύπνη Beacon 

 

Χαρακτηριςτικά StickNFind Estimote Kontakt.io RedBear 
Radius 

Networks 
KST Roximity Glimworm Qualcom 

Σφποι 
υςκευών 

Beacon 
Beacon και 

stickers 
Beacon Beacon B1 

Beacon και 
USB Dongle 

Particle Beacon X/O Beacon 
Gimbal 
Beacon 

Πρωτόκολλο S-Beacon 
iBeacon, 

Eddystone 
iBeacon, 

Eddystone 
iBeacon 

iBeacon, 
AltBeacon, 
Eddystone 

iBeacon, 
Eddystone 

iBeacon iBeacon Global 

Σροφοδοςία Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία 
Μπαταρία/
εξωτερική 

Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία 

Χρόνοσ Ζωήσ 1-3 έτη 2 έτη 2 έτη 21 μήνεσ 5 μήνεσ 6 μήνεσ 5 χρόνια 1 έτοσ Άγνωςτο 

Εμβζλεια 50m 70m Άγνωςτη 50m Άγνωςτη 50m 60m (2, 20,50)m 50m 

Chipset nRF51822 nRF51822 Άγνωςτο CC2540 nRF51822 nRF51822 nRF51822 CC2450 Άγνωςτο 

Διαχείριςη 
Πλατφόρμασ 

Cloud 
Ναι Όχι Ναι Όχι Άγνωςτο Όχι Άγνωςτο Άγνωςτο Ναι 

Updatable 
Firmware 

Ναι Ναι Άγνωςτο Ναι Άγνωςτο Ναι Άγνωςτο Άγνωςτο Ναι 

Αςφαλήσ 
ενημζρωςη 

Τλικοφ 
Ναι Ναι Ναι Όχι Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Ναι 

Τποςτήριξη 
κρυπτογράφης

ησ 
Ναι Ναι Ναι Όχι Άγνωςτο Όχι Ναι Άγνωςτο Ναι 

Ρυθμόσ 
Μετάδοςησ 

1000ms 200ms Άγνωςτο 250ms Άγνωςτο Άγνωςτο 100ms 
100/1285m

s 
Άγνωςτο 

UUID Ναι Ναι Άγνωςτο Ναι Άγνωςτο Ναι Άγνωςτο Ναι Άγνωςτο 

MajorID, 
MinorID 

Ναι Ναι Άγνωςτο Ναι Άγνωςτο Ναι Άγνωςτο Ναι Άγνωςτο 

Δείγμα 
Εφαρμογήσ 

Ναι Ναι Άγνωςτο Ναι Ναι Ναι Άγνωςτο Άγνωςτο Όχι 

iOS SDK Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι  Ναι 
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Android SDK Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Άγνωςτο Ναι 

URL(πληροφορ
ίεσ, 

frameworks και 
βιβλιοθήκεσ) 

https://ww
w. 

sticknfind.c
om/ 

Beacons& 
iBeacons/ 

http:// 
estimote.co

m/ 

https: 
//kontakt.io 

http: 
//redbearla

b. 
com/iBeaco

n/ 

http://www
. 

radiusnetw
orks. com/ 

https:// 
kstechnolog

ies. 
com/particl

e/ 

http:// 
roximity.co

m/ 
platform/ 

http:// 
glimwormB

eacons. 
com 

http://www
. 

gimbal.com
/ 

Πίλαθαο ..: Σπγθξηηηθόο Πίλαθαο δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ beacon 

 

Υξεζηκνπνηνχληαη ήδε ζε κεγάια κνπζεία, φπσο ην Metropolitan Museum of Art, ην 

Cleveland Museum of Art (ArtLens App) θαη ην Solomon R. Guggenheim Museum ζηε Νέα 

Τφξθε (Guggenheim app -Near Me feature-). Καηά ηελ πεξηήγεζε ηνπ επηζθέπηε ζε απηά ηα 

κνπζεία, δηαπηζηψλεηαη ε πνξεία ηνπ θαη ηα εθζέκαηα πνπ παξαθνινπζεί θάζε ζηηγκή. Μφιηο 

θάπνην beacon αληηιεθζεί φηη ν επηζθέπηεο πιεζηάδεη αληηθείκελα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο (audio, video, text), ηφηε απηέο εκθαλίδνληαη απηφκαηα ζηε ζπζθεπή κε ζθνπφ 

ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ θαιχηεξε μελάγεζε ηνπ.  Αθφκε, γίλεηαη ρξήζε ηνπο θαη ζε πιήζνο 

άιισλ πεξηπηψζεσλ, φπσο ζε κεγάια αεξνδξφκηα. 

Σν BLE πξσηφθνιιν iBeacon πξνηάζεθε απφ ηελ Apple θαη ρξεζίκεπζε σο αλαθνξά 

γηα ηα ππφινηπα ππάξρνληα πξσηφθνιια (Eddystone, Nearable…). Σν iBeacon είλαη έλα 

πξφηππν ηδηνθηεζίαο πνπ δηαηεξεί έλα επξχ νηθνζχζηεκα πξντφλησλ BLE θαη πφξσλ 

ινγηζκηθνχ γηα πξνγξακκαηηζηέο πνπ ζηνρεχνπλ ζεκειησδψο ζηελ θνηλφηεηα ηεο Apple. 

Κάζε iBeacon κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κνλαδηθά κε ηξεηο παξακέηξνπο. Οη 

παξάκεηξνη απηέο είλαη: 

 Μοναδική ζςμβολοζειπά εγγύηηηαρ (Proximity UUID): Πξφθεηηαη γηα κηα 

ζπκβνινζεηξά κήθνπο 128 bit ε νπνία πεξηγξάθεη κε κνλαδηθφ ηξφπν ηελ 

νκάδα ησλ beacon πνπ ζέινπκε λα παξαθνινπζνχκε ή γεληθά ηνλ θνξέα πνπ 

ηε δηαρεηξίδεηαη. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζή καο, ν θνξέαο πνπ πινπνηεί 

ηελ εθαξκνγή είλαη ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Θα θηηαρηεί, ινηπφλ, 

έλα κνλαδηθφ ηέηνην αιθαξηζκεηηθφ πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην ΔΜΠ.  

 Major: Πξφθεηηαη γηα έλαλ 16-bit unsigned integer ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα νκαδνπνηήζεη ζρεηηθά beacon (π.ρ. κηαο αίζνπζαο), ηα νπνία έρνπλ ην 

ίδην proximity UUID.  

 Minor: Πξφθεηηαη γηα έλαλ 16-bit unsigned integer ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα δηαθνξνπνηήζεη ηα beacon πνπ έρνπλ ην ίδην proximity UUID θαη ηελ 

ίδηα major ηηκή. 

Prefix  

(9 bytes) 

UUID 

(16 bytes) 

Major  

(2 bytes) 

Minor  

(2 bytes) 

TX  

(1 byte) 
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Τπάξρεη αθφκε θαη ε παξάκεηξνο TX Power (1 byte), ε νπνία είλαη κηα ηηκή πνπ 

δείρλεη ηελ έληαζε ηνπ ζήκαηνο έλα κέηξν καθξηά απφ ηε ζπζθεπή. Απηή ε παξάκεηξνο 

πξέπεη λα βαζκνλνκείηαη γηα θάζε ζπζθεπή απφ ηνλ ρξήζηε ή ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Όηαλ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή θάπνηνπ beacon, ε εθαξκνγή κπνξεί λα 

αξρίζεη λα θάλεη ranging, δειαδή λα παίξλεη ζπλερείο ελεκεξψζεηο γηα ηα beacon πνπ 

βξίζθνληαη θνληά. ηηο ελεκεξψζεηο απηέο θαίλεηαη ην πνηα beacon είλαη θνληά (ζχκθσλα κε  

ηα proximity UUID, major θαη minor) θαζψο θαη θάπνηεο ελδείμεηο γηα ηελ απφζηαζή ηνπο 

απφ ηε ζπζθεπή. Όηαλ κηα ζπζθεπή iOS αληρλεχεη ην ζήκα ελφο beacon, ρξεζηκνπνηεί ηελ 

έληαζε ηνπ ζήκαηφο ηνπ (RSSI - Received Signal Strength Indication) γηα λα πξνζδηνξίζεη 

ηφζν ηελ εγγχηεηά ηνπ φζν θαη ηελ αθξίβεηα ηεο εθηίκεζεο ηεο εγγχηεηαο. Όζν πην δπλαηφ 

είλαη ην ζήκα, ηφζν πην ζίγνπξν κπνξεί λα είλαη ην iOS γηα ηελ εγγχηεηα ηνπ beacon. 

Τπάξρεη αθφκε ε έλλνηα ηνπ region monitoring πνπ είλαη ζηελ νπζία ε 

παξαθνινχζεζε εηζφδνπ ή εμφδνπ απφ ην πεδίν εκβέιεηαο ελφο beacon. Γελ είλαη απαξαίηεην 

λα είλαη αλνηρηή ε εθαξκνγή θαζψο δξα ζην παξαζθήλην. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα ησλ 

beacon δίλεη δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πνιιψλ θαη ελδηαθεξφλησλ ζελαξίσλ ρξήζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, κηα εθαξκνγή πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπεηξίαο ησλ πειαηψλ 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πνιπθαηάζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ίδην proximity UUID γηα 

λα παξαθνινπζήζεη φια ηα θαηαζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ αιπζίδα θαηαζηεκάησλ ηνπ 

πνιπθαηαζηήκαηνο. Όηαλ ν ρξήζηεο πιεζηάδεη έλα θαηάζηεκα, ε εθαξκνγή αληρλεχεη ηα 

beacons ηνπ θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο ηηκέο major θαη minor απηψλ ησλ beacons ψζηε λα 

θαζνξίζεη ηηο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, φπσο ζε πνην θαηάζηεκα βξίζθεηαη εθείλε ηε ζηηγκή. 

 

Δηθόλα 2.20: Γνκή beacon 

 

Όηαλ ε ζπζθεπή είλαη καθξηά απφ ην beacon, ε έληαζε ηνπ ζήκαηνο εμαζζελεί θαη 

επνκέλσο ε αθξίβεηα ηνπ ζήκαηνο είλαη κηθξή. Ζ έληαζε ηνπ ζήκαηνο απμάλεηαη φζν ε 

ζπζθεπή πιεζηάδεη ζην beacon κε απνηέιεζκα ηε θαιχηεξε εθηίκεζε ηεο εγγχηεηαο. 
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Χζηφζν, θπζηθά αληηθείκελα θαη πιηθά εκπνδίδνπλ ην ζήκα θαη κεηψλνπλ ηελ έληαζε ηνπ 

ζήκαηνο πνπ θηάλεη ζηε ζπζθεπή. Σα εκπφδηα θάλνπλ ηελ απφζηαζε λα θαίλεηαη κεγαιχηεξε 

απφ απηή πνπ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Όια ηα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζηελ επφκελε ζεηξά εηθφλσλ: 

 

Δηθόλα 2.21: Δθηίκεζε ζήκαηνο Beacon θαη εκπόδηα 

 

Δηθόλα 2.22: Παξάδεηγκα θάηνςεο θαη ηζρύο ησλ beacon 

 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη ζπζθεπέο iBeacon ρξεζηκνπνηνχλ Bluetooth ρακειήο 

ελέξγεηαο γηα ηελ εθπνκπή ζεκάησλ. Σν BLE βαζίδεηαη ζηα 2,4 GHz θαη σο εθ ηνχηνπ 
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ππφθεηηαη ζε εμαζζέληζε απφ δηάθνξα θπζηθά πιηθά φπσο ηνίρνη, πφξηεο ή άιιεο θπζηθέο 

δνκέο. Ζ ζπρλφηεηα ησλ 2,4 GHz κπνξεί επίζεο λα επεξεαζηεί απφ ην λεξφ, γεγνλφο πνπ 

δειψλεη φηη ην αλζξψπηλν ζψκα ζα επεξεάζεη επίζεο ηα ζήκαηα.  

Σν γεγνλφο φηη ε αθξίβεηα ηεο πξνζέγγηζεο εγγχηεηαο ηεο ζπζθεπήο ζε έλα beacon 

επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ παξεκβαιιφκελα αληηθείκελα έρεη σο απνηέιεζκα ε ηερλνινγία 

απηή λα κελ είλαη ηδαληθή γηα εληνπηζκφ ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Δίλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί 

κηα πξνζέγγηζε ζέζεο ζε επίπεδν δσκαηίνπ αιιά απφ εθεί θαη πέξα ε αθξίβεηα ηεο εθηίκεζεο 

ηεο ζέζεο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ν αξηζκφο ησλ beacon, ε δηάηαμή 

ηνπο ζην ρψξν θαη ην αλ παξεκβάιινληαη αληηθείκελα ή άλζξσπνη κεηαμχ ησλ beacon θαη ηεο 

ζπζθεπήο. Γηα απηφ ε Apple ππνγξακκίδεη φηη ε ηερλνινγία iBeacon πξνηείλεηαη γηα 

εθηίκεζε εγγχηεηαο θαη φρη γηα αθξηβή εληνπηζκφ ζπζθεπψλ.  

Όηαλ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη κέζα ζηελ εκβέιεηα ελφο beacon, ηφηε ην ιεηηνπξγηθφ 

θαηαηάζζεη ηελ εγγχηεηά ηνπ ζε κία απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο. 

 

Καηάζηαζε Δγγχηεηαο Πεξηγξαθή 

Πνιχ θνληηλή 
Ζ ζπζθεπή είλαη αθξηβψο δίπια ζην beacon 

(<1m) 

Κνληηλή 

Αλ ππάξρεη ε νπηηθή επαθή κεηαμχ ησλ δχν 

αληηθεηκέλσλ απέρνπλ πεξίπνπ 1-3 κέηξα. Αλ 

ππάξρεη θάπνην εκπφδην πηζαλφ απηή ε 

απφζηαζε λα κελ είλαη αθξηβήο. 

Μαθξηλή 

Αλ εκθαλίδεηαη απηή ε έλδεημε είλαη πηζαλφ 

λα είλαη κεγάιε ε απφζηαζε. Μπνξεί, 

σζηφζν, λα εκθαλίδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ε εγγχηεηα ιφγσ 

εκπνδίσλ. 

Άγλσζηε Γελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί  ε εγγχηεηα. 
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Δηθόλα 2.23: Εώλεο απόζηαζεο ησλ beacon 

 

Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε δηαδηθαζία εθπαίδεπζήο 

ηνπ, ε νπνία γίλεηαη ιακβάλνληαο κεηξήζεηο ηνπ επηπέδνπ ηζρχνο ησλ δηαζέζηκσλ ζεκάησλ 

ζε θάζε πεξηνρή. πλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα απηά επηηπγράλεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνλ 

εληνπηζκφ κηαο ζπζθεπήο κε αθξίβεηα ελφο κέηξνπ. Δπηπξφζζεηα, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

παξνρήο νδεγηψλ, φηαλ θάπνηα ηνπνζεζία επηιεγεί σο επηζπκεηφο πξννξηζκφο. 

 

 

Δηθόλα 2.24: Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ελόο beacon 
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2.4 Δύξεζε ηνπνζεζίαο ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα iOS 

ην παξφλ ππνθεθάιαην ζα γίλεη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ εχξεζεο 

ηνπνζεζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο iOS θαζψο ε εθαξκνγή καο αλαπηχρζεθε ζηελ πιαηθφξκα απηή. 

Θα αλαιπζνχλ νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Apple γηα ηνλ εληνπηζκφ ζέζεο θαη ηηο 

ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Σν iOS (πξνεγνπκέλσο iPhone OS) είλαη έλα ινγηζκηθφ γηα θηλεηά ην νπνίν 

αλαπηχρζεθε θαη δηαλέκεηαη απφ ηελ Apple Inc. Αξρηθά παξνπζηάζηεθε ην 2007 γηα ην 

iPhone, ελψ ππνζηεξίδεη θαη άιιεο ζπζθεπέο ηεο Apple φπσο ην iPod touch, ην iPad θαη ην 

Apple TV. Οη ππεξεζίεο ηνπ iOS πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπνζεζία βξίζθνληαη 

ζπγθεληξσκέλεο ζην framework (πιαίζην) Core Location θαη αλαιχνληαη ζηα ηξία επφκελα 

ππνθεθάιαηα. Απηφ ην framework παξέρεη πιήζνο ππεξεζηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα εληνπίζνπλ ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηεο εθάζηνηε ζπζθεπήο. 

 

2.4.1 Υπεξεζία ζεκαληηθήο αιιαγήο ζέζεο (Significant Location Change) 

χκθσλα κε απηή ηελ ππεξεζία, ε ζπζθεπή εληνπίδεη ηε ηξέρνπζα ζέζε ηεο θαη 

ελεκεξψλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί θάπνηα κεγάιε αιιαγή ζηε ζέζε απηή. 

Απνηειεί ηελ ηδαληθή επηινγή ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα εθαξκνγή ρξεηάδεηαη κηα γξήγνξε, φρη 

απαξαίηεηα αθξηβή, εθηίκεζε ηεο ζέζεο ηεο ζπζθεπήο, ρσξίο λα ππάξρεη ε αλάγθε ζπρλήο 

ελεκέξσζεο. Καη’ επέθηαζε, ε ππεξεζία απηή απαηηεί ηελ ειάρηζηε δπλαηή θαηαλάισζε 

κπαηαξίαο θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αθφκα θαη αλ ε εθαξκνγή δελ είλαη ελεξγή. Γη’ απηφ 

ην ιφγν, ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο απφ ηηο εθαξκνγέο φηαλ βξίζθνληαη ζην παξαζθήλην. Γηα 

λα εληνπίζεη ηε ζέζε ηεο ζπζθεπήο βαζίδεηαη ζην ζχζηεκα ησλ θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

  

2.4.2 Καλνληθή Υπεξεζία Θέζεο (Standard Location Service) 

Ζ θαλνληθή ππεξεζία ζέζεο ρξεζηκνπνηεί ην δηαζέζηκν hardware θαη software ηεο 

ζπζθεπήο γηα λα παξέρεη ηε πιεξνθνξία ηεο ζέζεο ζηελ εθαξκνγή πνπ ηελ δεηάεη. Παξέρεη 

ηνλ πην παξακεηξνπνηήζηκν ηξφπν ιήςεο ηεο ζέζεο ηεο ζπζθεπήο θαη παξαθνινχζεζήο ηεο 

(tracking). Γειαδή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ εθαξκνγή λα νξίζεη νξηζκέλεο παξακέηξνπο 

γηα ηελ πιεξνθνξία ηεο ζέζεο πνπ δεηά: 

 Δπιθςμηηή ακπίβεια θέζηρ. Ζ εθαξκνγή νξίδεη ηελ αθξίβεηα ζε κέηξα πνπ ζα 

ήζειε λα έρεη ε πιεξνθνξία ηεο ζέζεο πνπ ηεο παξέρεη ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα. 
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 Φίληπο απόζηαζηρ. Ζ εθαξκνγή νξίδεη ηελ ειάρηζηε απφζηαζε ζε κέηξα ηελ 

νπνία πξέπεη λα δηαλχζεη ε ζπζθεπή ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα ελεκέξσζε 

αιιαγήο ζέζεο. 

 Σύπορ Γπαζηηπιόηηηαρ. Δμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο εθαξκνγήο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλεη παχζε ηεο ππεξεζίαο ζέζεο (autopause) φηαλ ε 

ζπζθεπή αλαγλσξίζεη φηη ν ρξήζηεο δελ θάλεη πιένλ θάπνηα δξαζηεξηφηεηα, 

κε ζθνπφ λα ειαηησζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο ζπζθεπήο. Γηα 

παξάδεηγκα, κηα εθαξκνγή πνπ κεηξάεη ηα βήκαηα ελφο πεδνχ, κπαίλεη ζε 

παχζε κφιηο αληηιεθζεί φηη δελ ππάξρεη δξαζηεξηφηεηα θίλεζεο ή φηη ππάξρεη 

θίλεζε κε πνιχ κεγάιε ηαρχηεηα. Αλαιφγσο, αλ ε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε 

πινήγεζε ελφο νρήκαηνο θαη ε ζπζθεπή δελ θηλείηαη ή θηλείηαη πνιχ αξγά γηα 

αξθεηή ψξα, είλαη πηζαλφ λα έρεη ζηακαηήζεη ε πινήγεζε, νπφηε ελεξγνπνείηαη 

ην autopause θαη ζηακαηάλε πξνζσξηλά νη ελεκεξψζεηο γηα ηελ ζέζε ηεο 

ζπζθεπήο.  

 

Ζ εθαξκνγή δεηάεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο αιιαγέο ζέζεο κε ηηο παξαπάλσ 

παξακέηξνπο. Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ελεκεξψλεη ηελ εθαξκνγή πξνζπαζψληαο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ειάρηζηνπο δπλαηνχο πφξνπο θαη λα θαηαλαιψζεη ηελ ειάρηζηε δπλαηή 

κπαηαξία.  

Οη εθαξκνγέο iOS κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππεξεζία standard location ζην 

παξαζθήλην εάλ παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ απαηηνχλ ζπλερείο ελεκεξψζεηο ηνπνζεζίαο. Χο 

απνηέιεζκα, απηή ε δπλαηφηεηα είλαη πην θαηάιιειε γηα εθαξκνγέο πνπ βνεζνχλ ηνλ ρξήζηε 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινήγεζε θαη ηελ άζθεζε(fitness).  

Ζ εθαξκνγή έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηηο ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ην Wi-Fi θαη ην 

ζχζηεκα GPS ηεο ζπζθεπήο. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη: 

1. Αξρηθά, ρξεζηκνπνηείηαη ε πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο πχξγνπο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο (cell positioning) έηζη ψζηε λα απνθηήζεη ε εθαξκνγή κηα 

γεληθή εθηίκεζε ηεο ζέζεο ηεο ζπζθεπήο. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν βήκα δελ 

απαηηείηαη πξφζζεηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, αθνχ νη δέθηεο ησλ ζεκάησλ 

ηειεθσλίαο είλαη ελεξγνί νχησο ή άιισο. Βέβαηα, ε αθξίβεηα δελ είλαη κεγάιε 

ζε απηφ ην πξψην ζηάδην. 

2. ηελ ζπλέρεηα, εάλ είλαη αλνηρηφ ην Wi-Fi ηεο ζπζθεπήο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

απηφ ζηνλ εληνπηζκφ ζέζεο. Σα Wi-Fi hotspots ιφγσ ηνπ αζζελνχο ζήκαηφο 

ηνπο έρνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα. 

3. Όηαλ εληνπηζηεί ε ζέζε ηεο ζπζθεπήο κε βάζε θάπνην Wi-Fi hotspot, ε 

ζπζθεπή θαηεβάζεη ζε ζπκπηεζκέλε κνξθή ςεθηδσηνχ (tile) ηα δεδνκέλα γηα 
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ηα θνληηλά hotspots. Σν κέγεζνο απηνχ ηνπ ςεθηδσηνχ είλαη 5kmx5km, 

γεγνλφο πνπ θάλεη πην γξήγνξν ηνλ εληνπηζκφ ησλ γξήγνξσλ κεηαθηλήζεσλ 

αθνχ δε ρξεηάδεηαη λα θαηέβνπλ ηα δεδνκέλα απηά απφ ην δίθηπν. 

4. Όηαλ βξεζεί ζήκα απφ αξθεηνχο δνξπθφξνπο (GPS), ε αθξίβεηα γίλεηαη φιν 

θαη θαιχηεξε. Ζ δηαδηθαζία, φκσο, απηή απαηηεί νξηζκέλα δεπηεξφιεπηα. Δίλαη 

γεγνλφο πσο ε χπαξμε Wi-Fi ζε απηφ ην ζηάδην βνεζάεη ζην λα αγλνεζνχλ νη 

κεγάιεο απνθιίζεηο ζηελ αθξίβεηα εληνπηζκνχ ζέζεο θαη λα νδεγεζνχκε ζε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα. 

5. Δάλ δηαζέηνπκε θαη δεδνκέλα ράξηε γηα ηελ εθάζηνηε ηνπνζεζία (map aided 

location) ε αθξίβεηα κπνξεί λα βειηησζεί αθφκε πεξηζζφηεξν. Ζ χπαξμε 

δηαλπζκαηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα θηήξηα θαη ηνπο δξφκνπο δηεπθνιχλνπλ ηε 

δηαδηθαζία εληνπηζκνχ θαη νξηνζεηνχλ ηηο πεξηνρέο πνπ πξέπεη λα εξεπλεζνχλ. 

Δπηπιένλ, είλαη αξθεηά βνεζεηηθφ εάλ έρεη νξηζηεί ν ηχπνο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, αλ έρνπκε νξίζεη φηη ν ρξήζηεο νδεγάεη 

γλσξίδνπκε φηη ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε θάπνηνλ δξφκν θαη κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο 

αηζζεηήξεο, φπσο είλαη ε θαηεχζπλζε ηεο θίλεζεο.  

 

2.4.3 Παξαθνινύζεζε πεξηνρήο (Region Monitoring) 

Ζ ππεξεζία απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηε ζπζθεπή λα εληνπίζεη θαη λα ιάβεη 

ελεκεξψζεηο ζηε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε είζνδνο ή ε έμνδνο απφ ζχλνξα πνπ νξίδνληαη 

απφ κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή ή απφ κηα πεξηνρή ζηελ νπνία έρνπλ εκβέιεηα  

ζπζθεπέο Beacon. Σν iOS δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε κηα εθαξκνγή λα νξίδεη ηέηνηεο πεξηνρέο. 

Μηα γεσγξαθηθή πεξηνρή είλαη ε επηθάλεηα πνπ νξίδεηαη απφ έλα θχθινπ δεδνκέλεο αθηίλαο 

κε θέληξν έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο Γεο. ε αληίζεζε, κηα πεξηνρή beacon είλαη κηα 

επηθάλεηα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εγγχηεηα (proximity) ηεο ζπζθεπήο ζε έλα ζχζηεκα beacon. 
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Δηθόλα 2.25: Οξηζκόο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο παξαθνινύζεζεο 

 

 

Δηθόλα 2.26: Παξαθνινύζεζε πεξηνρήο beacon 
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Πξηλ απφ ηελ πξνζπάζεηα παξαθνινχζεζεο νπνησλδήπνηε πεξηνρψλ, ε εθαξκνγή ζα 

πξέπεη λα ειέγμεη εάλ ε παξαθνινχζεζε πεξηνρήο ππνζηεξίδεηαη ζηελ ζπζθεπή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. Αθνινπζνχλ νξηζκέλνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα κελ είλαη 

δηαζέζηκε ε παξαθνινχζεζε πεξηνρήο: 

 

 Ζ ζπζθεπή δελ δηαζέηεη ην απαξαίηεην πιηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

παξαθνινχζεζεο πεξηνρήο. 

 Ο ρξήζηεο αξλήζεθε ζηελ εθαξκνγή ηελ άδεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

παξαθνινχζεζε πεξηνρήο. 

 Ο ρξήζηεο απελεξγνπνίεζε ηηο ππεξεζίεο ηνπνζεζίαο ζηηο "Ρπζκίζεηο". 

 Ο ρξήζηεο απελεξγνπνίεζε ηελ αλαλέσζε ησλ εθαξκνγψλ παξαζθελίνπ ζηηο  

"Ρπζκίζεηο", είηε γεληθά γηα ηε ζπζθεπή είηε γηα ηελ εθαξκνγή. 

 Ζ ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία αεξνπιάλνπ θαη δελ κπνξεί λα 

ελεξγνπνηήζεη ην απαξαίηεην πιηθφ. 

 

2.4.4 Υπεξεζία εληνπηζκνύ ζέζεο γηα εζσηεξηθνύο ρώξνπο 

Όπσο αλαιχζεθε θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο κηα 

ζπζθεπήο ζε έλα εμσηεξηθφ ρψξν γίλεηαη ζπλδπαζκφο ηεο παξνρήο δηθηχνπ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, ηνπ GPS θαη ηνπ Wi-Fi. Χζηφζν, φηαλ αζρνινχκαζηε κε ηνλ εληνπηζκφ ζέζεο ζε 

εζσηεξηθφ ρψξν, νη δχν πξψηεο ηερλνινγίεο δελ βνεζνχλ ηδηαίηεξα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην 

κελ δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο δελ έρεη αθξίβεηα νχηε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ην δε GPS 

κπνξεί λα κελ έρεη θαζφινπ ζήκα ιφγσ ηεο αδπλακίαο λα θηάζεη ην δνξπθνξηθφ ζήκα ζηε 

ζπζθεπή κέζσ θπζηθψλ εκπνδίσλ (θηήξηα, ηνίρνη θ.α.). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

πεξηζζφηεξνη εζσηεξηθνί ρψξνη δηαζέηνπλ πιένλ ζπζηήκαηα Wi-Fi. Έηζη, φηαλ ε ζπζθεπή 

δηαπηζηψζεη πσο βξίζθεηαη ζε έλα ηέηνην ρψξν, κεηψλεη ηε ιεηηνπξγία εληνπηζκνχ ζέζεο 

κέζσ GPS θαη ζήκαηνο θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα λα εμνηθνλνκήζεη ελέξγεηα. Παξάιιεια, 

δίλεη έκθαζε ζηνλ εληνπηζκφ ζέζεο κέζσ ηνπ Wi-Fi θαη ησλ αηζζεηήξσλ θίλεζεο ηεο 

ζπζθεπήο. Οη αηζζεηήξεο θίλεζεο εληζρχνπλ θαηά πνιχ ηελ αθξίβεηα ζέζεο πνπ παξέρνπλ ηα 

παξακεηξηθά δεδνκέλα ξαδηνζπρλνηήησλ θαζψο κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ ηελ θαηεχζπλζε 

θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ ρξήζηε. Δπνκέλσο, κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ πνπ ζα βξίζθεηαη κεηά 

απφ ιίγε ψξα. (ζπλέδξην πξνγξακκαηηζηψλ ηεο Apple, 2014)  

Δάλ ν εζσηεξηθφο ρψξνο έρεη εηζαρζεί ζην πξφγξακκα ηεο Apple, ε ζέζε ηεο ζπζθεπήο 

κπνξεί λα εληνπηζηεί κε πνιχ κεγάιε αθξίβεηα. Έρνληαο ε Apple πιεξνθνξίεο γηα ην θηήξην, 

φπσο είλαη ην χςνο ή νη φξνθνη, κπνξεί λα δψζεη ηε ζέζε ηεο ζπζθεπήο ζε κνξθή 

γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ θαη νξφθνπ. Υξεζηκνπνηψληαο ε εθαξκνγή ηα θαηάιιεια 
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εξγαιεία ινγηζκηθνχ πνπ παξέρνληαη απφ ην ιεηηνπξγηθφ iOS κπνξεί λα αληηζηνηρίζεη ηηο 

γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ζε ζπληεηαγκέλεο επηπέδνπ. Με ιίγα ιφγηα, έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα απεηθνλίζεη ηε ζέζε ηεο ζπζθεπήο ζε έλα ζρέδην ηεο θάηνςεο ηνπ ρψξνπ.   

 

Δηθόλα 2.27 : Δληνπηζκόο ζέζεο ζε εζσηεξηθό ρώξν 

 

Σηο δπλαηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ εληνπηζκνχ ζέζεο κπνξνχλ λα ηηο εθκεηαιιεπζνχλ 

πνιιέο εθαξκνγέο γηα λα παξέρνπλ πνιχ ρξεζηηθέο ιεηηνπξγηθφηεηεο. Μεξηθά παξαδείγκαηα 

είλαη: 

 

 Δθαξκνγή αεξνδξνκίνπ ε νπνία λα θαηεπζχλεη ηνπο ρξήζηεο κε αλαιπηηθέο 

νδεγίεο γηα ην πνπ πξέπεη λα θάλεη check-in, πψο ζα θηάζεη ζηελ πχιε 

επηβίβαζεο θηι. 

 Δθαξκνγή μελνδνρείνπ ε νπνία κφιηο δηαπηζηψλεη πσο ν ρξήζηεο ηνπ 

δσκαηίνπ πιεζηάδεη αλάβεη ην θσο ή αλνίγεη ηε πφξηα ρσξίο ηε ρξήζε 

θιεηδηνχ. Αθφκε, κπνξεί λα δψζεη νδεγίεο ζηνπο ελνίθνπο γηα λα εληνπίζνπλ 

ην δσκάηηφ ηνπο θαη λα θηλεζνχλ ζην ρψξν. 

 Δθαξκνγή εκπνξηθνχ θέληξνπ ε νπνία λα βνεζάεη ην ρξήζηε λα βξεη απηφ πνπ 

ζέιεη, δίλνληαο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη γηα 

λα βξεη θάζε θαηάζηεκα. 

 Δθαξκνγή πνπ λα βνεζάεη κηα παξέα θίισλ λα γλσξίδεη ηε ζέζε θάζε κέινπο 

ηεο ζε έλα ρψξν. 

 Δθαξκνγή Καδίλν ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα παξαγγείιεη έλα 

πνηφ θαη λα νξίζεη ζε πνην ηξαπέδη επηζπκεί λα ηνλ ζεξβίξνπλ. 

 Δληνπηζκφο θαιχηεξεο δηαδξνκήο πξνο ηελ έμνδν ελφο θηεξίνπ ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο. 
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 Δληνπηζκφο παξθαξηζκέλνπ απηνθηλήηνπ ζε κεγάινπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο. 

 Αγνξέο ή παξαγγειίεο ζε έλα θαηάζηεκα, ρσξίο ηε βνήζεηα ππαιιήινπ θαη 

απηφκαηε ελεκέξσζε γηα ηηο δηαζέζηκεο πξνζθνξέο. 

 Δθαξκνγή γπκλαζηεξίνπ, ε νπνία εληνπίδεη ην κεράλεκα πνπ βξίζθεηαη ν 

ρξήζηεο θαη πξνβάιιεη απηφκαηα ηηο νδεγίεο ρξήζεηο ηνπ. 

 

2.5 Αζθάιεηα Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Ζ ηεξάζηηα πξφνδνο ηεο πιεξνθνξηθήο, ε αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ, νη λέεο κνξθέο 

δηαθήκηζεο θαη ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε αλάγθε ηεο ειεθηξνληθήο νξγάλσζεο ηνπ 

θξάηνπο σο ζπλέπεηα ηελ απμεκέλε δήηεζε πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ θαη 

δεκφζην ηνκέα. Ζ αλεμέιεγθηε θαηαρψξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε 

ειεθηξνληθά θαη ρεηξφγξαθα αξρεία ππεξεζηψλ, εηαηξεηψλ θαη νξγαληζκψλ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ ηδησηηθή δσή ηνπ πνιίηε. Οινέλα θαη απμαλφκελνο αξηζκφο 

εθαξκνγψλ έρεη ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηεί φιν θαη πεξηζζφηεξνο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ην ρξήζηε. 

 Καζίζηαηαη πνιχ ζεκαληηθφ ην λα μέξεη ν ρξήζηεο πνηεο αθξηβψο είλαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη, πνπ απνζεθεχνληαη θαη πψο αθξηβψο ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Δπνκέλσο, θξίλεηαη απαξαίηεην ην λα είλαη εκθαλείο νη φξνη ρξήζεο ψζηε λα θαιείηαη ν 

ρξήζηεο λα απαληήζεη εάλ ηνπο απνδέρεηαη ή φρη. Ζ ππεξεζία κε ηε ζεηξά ηεο είλαη 

ππνρξεσκέλε λα ζέβεηαη ηνπο φξνπο ρξήζεο θαη δεζκεχεηαη απφ ην λφκν λα ηνπο ηεξεί. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ρξήζηε κφλν ζηε πεξίπησζε πνπ εθείλνο 

είλαη ελεκεξσκέλνο θαη έρεη δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. 

Ζ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη νη λέεο κνξθέο δηαθήκηζεο θαη ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ νδήγεζαλ ζηελ απμεκέλε δήηεζε πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ 

θαη δεκφζην ηνκέα. Οη πξνζσπηθέο απηέο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε θάζε είδνπο 

δξαζηεξηφηεηα πξνζσπηθή είηε επαγγεικαηηθή ηνπ αηφκνπ νλνκάδνληαη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε είλαη πνιιά, φπσο ην νλνκαηεπψλπκν, ε 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηνπνζεζία, ηειέθσλν, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ή 

δηαθεκίζεηο. ε πεξίπησζε πνπ ε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, 

νθείιεη λα δεηήζεη ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ρξήζεο (privacy policy).  
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Δηθόλα 2.28: Πνιηηηθή Απνξξήηνπ (Privacy Policy) ηνπ Dropbox 

 

Δλδεηθηηθά, νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ δειψλνπλ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηνπ ρξήζηε: 

 Δλεκέξσζε ηνπ ρξήζηε θαη απαίηεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπ γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. 

 Κξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ 

 Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε πξέπεη λα δίλνληαη ζηηο Γεκφζηεο Αξρέο 

κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν. 

 Απαγφξεπζε ζπλδπαζκνχ πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ αλ δελ ππάξρεη ε γλψζε θαη ε έγθξηζε ηνπ ρξήζηε ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ  

2.6 Πιαηθόξκα WITH 

Σν WITH (http://with.image.ntua.gr/) είλαη κηα πιαηθφξκα πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην 

Δξγαζηήξην Φεθηαθήο Δπεμεξγαζίαο Δηθφλαο, Βίληεν θαη Πνιπκέζσλ ηνπ ΔΜΠ κε ζθνπφ 

ηελ έλσζε ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ, εθζεκάησλ θαη ζπιινγψλ απφ κνπζεία θαη αξρεία ζε φιν 

ηνλ θφζκν. Δπηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ πιηθνχ 

δηαθνξεηηθψλ θαη αζχλδεησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ απφ έλα εληαίν ζεκείν πξφζβαζεο. Ζ 
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αλαδήηεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε νξγαληζκνχο φπσο ε Europeana, ε Φεθηαθή Γεκφζηα 

Βηβιηνζήθε ηεο Ακεξηθήο, ην YouTube, ην Μνπζείν Rijks, ε Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο 

Απζηξαιίαο, ε Φεθηαθή Βηβιηνζήθε Νέαο Εειαλδίαο θαη άιιεο. 

Σν WITH είλαη δηαζέζηκν ζε φινπο φζνπο επηζπκνχλ λα θάλνπλ κηα εχθνιε αλαδήηεζε 

ζε δηάθνξεο πεγέο αξρείσλ πνιηηηζκνχ, είηε είλαη πνιηηηζηηθνί θνξείο θαη νξγαληζκνί, είηε 

απινί ρξήζηεο. Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηεο πιαηθφξκαο λα βιέπνπλ, λα ζπιιέγνπλ 

θαη λα επαλαρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ 

αλάδεημε ηεο αμίαο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Τπάπσοςζερ δςναηόηηηερ WITH: 

 Σαπηφρξνλε θαη εχθνιε αλαδήηεζε πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε πιήζνο πεγψλ. 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλζεηεο αλαδήηεζεο, εθ’ φζνλ ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ 

εθάζηνηε θνξέα. Γηα θάζε ςεθηαθφ αληηθείκελν, εκθαλίδνληαη θαη ηα κεηαδεδνκέλα 

πνπ ν πνιηηηζηηθφο θνξέαο απνθαζίδεη λα παξέρεη. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ελφο αληηθεηκέλνπ, ν ρξήζηεο παξαπέκπεηαη ζην site ηνπ θνξέα πνπ παξέρεη ην 

αξρείν. 

 Γεκηνπξγία Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο απφ ηνλ ρξήζηε. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην 

ρξήζηε λα ζπιιέγεη (collect) ηα αξρεία πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη λα δεκηνπξγεί κε 

απηά ηδησηηθέο ή δεκφζηεο ζπιινγέο. 

 Γεκηνπξγία Φεθηαθψλ Δθζέζεσλ. Γεκηνπξγία ηζηνξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ην 

επηζπκεηφ ςεθηαθφ πιηθφ θαη ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ. Οη ρξήζηεο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα πξνβάινπλ ην πιηθφ απηφ κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη ξνή, θαζψο θαη 

λα ην ζπλδπάζνπλ κε θείκελα. Σν πεξηβάιινλ επεμεξγαζίαο θαη δεκηνπξγίαο ηεο 

έθζεζεο είλαη εχθνιν θαη εχρξεζην. 

  Πξνθίι Υξεζηψλ. Παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο ε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάδνπλ ην 

πξνθίι ηνπο, ζην νπνίν πεξηιακβάλνπλ ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκνχλ. 

Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ άιινπο ρξήζηεο, λα επηιέγνπλ σο αγαπεκέλεο 

δεκφζηεο ζπιινγέο άιισλ θαη λα πξνσζνχλ πεξηερφκελν θαη ζπιινγέο ζηα δηάθνξα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 
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3                     

Σρεηηθέο εθαξκνγέο 

Οη εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ κνπζεία είλαη έλα αληηθείκελν κε ξαγδαία εμέιημε. 

Τπάξρεη κεγάιν πιήζνο ζρεηηθψλ εθαξκνγψλ νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηα Apple θαη Play 

Store. Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαιχζνπκε νξηζκέλεο απφ ηηο πην 

ελδηαθέξνπζεο εθαξκνγέο πνπ ζπλαληήζακε θαηά ηελ έξεπλα καο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ 

πεγή έκπλεπζεο αιιά θαη θίλεηξν γηα ζθέςε θαη δηαθνξνπνίεζε. Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

επηινγή ηνπο δελ είλαη κφλν ην πφζν δεκνθηιείο είλαη. Θεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα 

παξνπζηαζηνχλ εθαξκνγέο πνπ μερσξίδνπλ σο πξνο ηελ εθεπξεηηθφηεηα θαη ηελ πξσηνηππία 

ηνπο. Σέινο, Ζ θαηαγξαθή δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο εθαξκνγέο πνπ πινπνηήζεθαλ κε ηελ 

ηερλνινγία beacon. 

ρεδφλ φιεο νη εθαξκνγέο πνπ παξαηίζεληαη δίλνπλ ζηνλ επηζθέπηε ηνπ κνπζείνπ έλαλ 

εχθνιν ηξφπν λα δεη πιεξνθνξίεο γηα ηα εθζέκαηά ηνπ, ζπρλά κε ηε κνξθή θεηκέλνπ θαη 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. Οξηζκέλεο απφ απηέο ρξεζηκνπνηνχλ ράξηεο θαη θαηφςεηο ησλ 

αηζνπζψλ ηνπ κνπζείνπ. Κάπνηεο άιιεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή ηνπ gaamification, κε 

ζθνπφ λα πξνζεγγίζνπλ πεξηζζφηεξν θνηλφ θαη λα κεηαηξέςνπλ ην παηρλίδη ζε γλψζε. 
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3.1 Museum of Modern Art – MOMA 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Μνπζείνπ Μνληέξλα Σέρλεο ηεο Νέαο Τφξθεο δηαζέηεη κηα εθαξκνγή 

ε νπνία είλαη δηαζέζηκε γηα iOS ζπζθεπέο. πγθεθξηκέλα, ε εθαξκνγή παξέρεη ηηο 

δπλαηφηεηεο:  

 Ζρεηηθέο μελαγήζεηο 

 Πξνβνιή ησλ δηαζέζηκσλ εθζεκάησλ θαη ησλ βαζηθψλ ηνπο πιεξνθνξηψλ 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πξνζσπηθήο ζπιινγήο κε ηα δηάθνξα πνιπκέζα 

(εηθφλεο, media, έξγα ηέρλεο θηι) 

 Φσηνγξάθεζε εθζεκάησλ θαη θνηλή ρξήζε ζην θνηλσληθά δίθηπα 

 Ζκεξνιφγην εθζέζεσλ θαη εθδειψζεσλ 

 Υάξηεο ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Μνπζείν 

 Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θαιιηηέρλε ή έθζεκα 

 Να δεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ ζε κνξθή θεηκέλνπ, 

εηθφλσλ θαη αθνπζηηθψλ πεξηεγήζεσλ / πεξηγξαθψλ. 

 Να δεη πνπ βξίζθνληαη νη δηάθνξεο παξνρέο ηνπ κνπζείνπ φπσο αθνπζηηθά 

πξνγξάκκαηα, θαηάζηεκα δψξσλ, αλειθπζηήξεο, ηνπαιέηεο, θαθεηέξηα θαη 

πιεξνθνξίεο. 
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Δηθόλεο 3.1: MOMA 

 

3.2 Guggenheim Museum 

Σν Μνπζείν Guggenheim ζηε Νέα Τφξθε έρεη αλαπηχμεη ηελ εθαξκνγή Near me, ε 

νπνία εκθαλίδεη θείκελν ήρνπ, βίληεν θαη θείκελν ζρεηηθά κε θνληηλά έξγα ηέρλεο θαη 

εθζέκαηα. Απαζρνιεί πεξίπνπ 100 beacon. Ζ εθαξκνγή είλαη δηαζέζηκε δσξεάλ ζηα iTunes 

θαη Play Store. 

 

Δηθόλα 3.2: Near me App 

Όηαλ έλαο επηζθέπηεο αλνίγεη ηε Near Me εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε θνληηλά έξγα ηέρλεο θαη εθζέζεηο. 
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Δηθόλα 3.2 Near me App 
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3.3 American Museum of Natural History (AMNH) 

Σν Μνπζείν ηεο Ακεξηθαληθήο Φπζηθήο Ηζηνξίαο ζηε Νέα Τφξθε έρεη δεκνζηεχζεη κηα 

ζεηξά απφ εθαξκνγέο ηφζν γηα iOS φζν θαη γηα Android ζπζθεπέο. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη 

νη Explorer, Dinosaurs, Pterosaurs: The Card Game, Microrangers, Pterosaurs: Flight in the 

Age of Dinosaurs, The Power of Poison: Be a Detective, Hall of North American Mammals, 

Beyond Planet Earth: Augmented Reality. 

Σν 2010 ην κνπζείν είρε δεκνζηεχζεη κηα πξψηε εθδνρή ηεο εθαξκνγήο Explorer ε 

νπνία ιεηηνπξγνχζε κφλν ζε ζπζθεπέο iOS. Ζ εθαξκνγή αλαλεψζεθε θαη είλαη θαη πάιη 

δηαζέζηκε ζην iTunes Store. Πιένλ ππνζηεξίδεη θαη ην ιεηηνπξγηθφ Android θαη είλαη 

δηαζέζηκε θαη ζην Play Store. Απνηειεί κηα εθαξκνγή ε νπνία αλαιακβάλεη λα μελαγήζεη ην 

ρξήζηε ζην Μνπζείν θαη λα θάλεη ηε πεξηήγεζή ηνπ ελδηαθέξνπζα. Παξέρεη ζχζηεκα 

πινήγεζεο ην νπνίν ιεηηνπξγεί θπξίσο κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ beacon. Έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί πεξίπνπ 700 ζπζθεπέο beacon ζηηο 45 αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ. Δπηθνπξηθά 

ρξεζηκνπνηείηαη ην δσξεάλ δίθηπν WiFi ηνπ κνπζείνπ. Παξέρνληαη αθφκε νη εμήο 

δπλαηφηεηεο ζην ρξήζηε: 

 Λεπηνκέξεηεο Δθζεκάησλ, πξνζζήθε ζηα αγαπεκέλα, δπλαηφηεηα 

θνηλνπνίεζεο ησλ θαιχηεξσλ ζηηγκψλ ηεο πεξηήγεζεο ζηα θνηλσληθά δίθηπα 

 Οδεγίεο πξνο ηε θνληηλφηεξε θαθεηέξηα, ηνπαιέηα ή έμνδν. 

 Αλαδήηεζε εθζεκάησλ κε βάζε ηε δεκνηηθφηεηα ηνπο, αιθαβεηηθά ή αλάινγα 

κε ηελ αίζνπζα 

 Πιήζνο δηαζθεδαζηηθψλ βίληεν, εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ puzzle θαη quiz 

 Γπλαηφηεηα Δπηινγήο ελδηαθεξφλησλ (interests) ψζηε ε εθαξκνγή λα 

νξγαλψζεη ηε ιίζηα ησλ εθζεκάησλ κε θξηηήξην ηε πξνζέγγηζε ησλ 

αγαπεκέλσλ ζεκάησλ ηνπ ρξήζηε 

 «Be the Bear»: παηρλίδη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ επηηξέπεη ζην 

ρξήζηε λα αιιειεπηδξάζεη κε εηθνληθά εθζέκαηα 

 «Be a Dino Detective»: παηρλίδη πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ηέηαξην φξνθν 

ηνπ θηεξίνπ κε ζθνπφ λα αλαθαιχςεη ν ρξήζηεο κε πνην δεηλφζαπξν 

ηαπηίδεηαη 

 «Tree of Life»: παηρλίδη πνπ απνζθνπεί ζηελ αλαθάιπςε ηεο εμειηθηηθήο 

πνξείαο ησλ εηδψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο σλ παξερφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ  
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Δηθόλεο 3.3: AMNH Explorer App 

 

 

Σν Μνπζείν Ακεξηθαληθήο Φπζηθήο Ηζηνξίαο ζηε Νέα Τφξθε παξέρεη θαηά θαηξνχο 

εθαξκνγέο πνπ ζπλνδεχνπλ νξηζκέλεο εθζέζεηο ηνπ κε ζθνπφ λα ηηο θάλνπλ ελδηαθέξνπζεο 

θαη δηαδξαζηηθέο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε εθαξκνγή Pterosaurs: The Card 

Game. Πξφθεηηαη γηα κηα παιαηφηεξε έθζεζε ηνπ AMNH γηα ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθε κηα 

πνιχ αμηφινγε εθαξκνγή πνπ βαζίζηεθε ζηε ινγηθή ηνπ gamification. Σν κνπζείν 

πξνκήζεπε ηνπο επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο κε θάξηεο πηεξνζαχξσλ. Δθείλνη κε ηε ζεηξά ηνπο, 

έθαλαλ scanning κε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο θαηά ηελ πεξηήγεζε ηνπο ψζηε λα δνπλ animations 

κε ηνπο πηεξφζαπξνπο λα πεηνχλ, λα πεξπαηνχλ θ.α.    

 

Δηθόλα 3.3: AMNH, Pterosaurs: The Card Game 
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3.4 Staedel Museum 

Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα δσξεάλ εθαξκνγή είλαη απηή πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην 

Μνπζείν Staedel ηεο Φξαλθθνχξηεο. Ζ εθαξκνγή εκπινπηίδεη ηελ επίζθεςή ηνπ ρξήζηε ζην 

κνπζείν κε ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο θαη θνκκάηηα ερεηηθήο μελάγεζεο γηα πεξίπνπ εθαηφ 

έξγα. Βαζηθφ εξγαιείν ηεο απνηειεί έλαο ελζσκαησκέλνο ζαξσηήο εηθφλαο (image scanner), 

ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο γηα λα ζθαλάξεη ηα εθζέκαηα πνπ επηζπκεί. Ζ εθαξκνγή 

ζηε ζπλέρεηα αλαγλσξίδεη ζε ειάρηζην ρξφλν ην έθζεκα θαη παξέρεη φιεο ηηο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο. Γίλεηαη δσξεάλ γηα iOS θαη Android. 

 

 

 

Δηθόλα 3.4: Stadel Museum App 
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Δηθόλα 3.4: Stadel Museum App 

 

3.5 Clio Muse App 

Ζ Clio Muse είλαη κία εθαξκνγή αθήγεζεο ηζηνξηψλ γηα ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

θαη απνηειεί κηα πιαηθφξκα δηαζχλδεζεο αξθεηψλ πνιηηηζηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηνπο 

επηζθέπηεο. Μνηξάδεηαη κνλαδηθέο, αιεζηλέο θαη ζπλαξπαζηηθέο ηζηνξίεο επηιεγκέλσλ 

εθζεκάησλ απφ φιν ηνλ θφζκν. Γηα ηνπο ρξήζηεο ιεηηνπξγεί σο εθαξκνγή μελάγεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπο ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαη σο ςεθηαθφ πεξηνδηθφ φπνπ βξίζθνπλ 

ελδηαθέξνπζεο ηζηνξίεο πξηλ θαη κεηά ηελ επίζθεςε. Σηο ηζηνξίεο απηέο κπνξνχλ λα ηηο 

ςεθίζνπλ, λα ηηο κνηξαζηνχλ θαη λα ηηο πξνζζέζνπλ ζηα αγαπεκέλα. Γηα ηνπο ρψξνπο 

πνιηηηζκνχ είλαη έλα εξγαιείν πξνβνιήο ηνπο θαη αχμεζεο ηνπ θνηλνχ ηνπο δηφηη φιεο νη 

εθζέζεηο εληάζζνληαη ζε κία πιαηθφξκα κε θνηλή κεζνδνινγία θαη έηζη επηζθέπηεο άιισλ 

εθζέζεσλ πνπ θηινμελνχληαη ζηελ Clio Muse, αλαθαιχπηνπλ θαη ηηο ππφινηπεο πνπ 

βξίζθνληαη κέζα ζε απηήλ. Δπηπιένλ απνηειεί εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ εθζέζεψλ ηνπο 

κέζσ ζηαηηζηηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηζθεπηψλ ηνπο. 

Σν πεξηερφκελν κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ην εθάζηνηε κνπζείν ή ρξήζηε ζηνπο 

νπνίνπο  δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο «κνλνπάηη. Δίλαη 

ζρεδηαζκέλε απφ ηζηνξηθνχο, αξραηνιφγνπο θαη κνπζεηνιφγνπο. Μνηξάδεηαη κνλαδηθέο 

ηζηνξίεο γηα επηιεγκέλα εθζέκαηα, ρσξηζκέλεο ζε 4 ζεκαηηθέο ελφηεηεο, κε εκθαλή ηε 
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ρξνληθή δηάξθεηα θάζε ελφηεηαο. Οη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ γηα θάζε έθζεκα ηελ 

πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζα δηαβάζνπλ, ζα δνπλ ή ζα αθνχζνπλ. Να ςεθίζνπλ ηα 

αγαπεκέλα ηνπο εθζέκαηα θαη ηηο πην ελδηαθέξνπζεο ηζηνξίεο, λα παίμνπλ δηαδξαζηηθά 

παηρλίδηα θαη λα κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο κε ηνπο θίινπο ηνπο ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. 

Ζ πιαηθφξκα δηαρείξηζεο CREATE πνπ παξέρεηαη βνεζά ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 

(Πνιηηηζηηθά Ηδξχκαηα, Μνπζεία, Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο, ηδηψηεο θηι.) λα δεκηνπξγήζνπλ 

θαη πξνσζήζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπο  κε ην πην ειθπζηηθφ ηξφπν δεκηνπξγψληαο ηηο δηθέο 

ηνπο δηαδξνκέο. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο ή αθαίξεζεο ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο, 

επεμεξγαζίαο πεξηεγήζεσλ, επηζχλαςεο εηθφλσλ, βίληεν ή θσλεηηθψλ αξρείσλ θαη 

δεκνζίεπζεο ησλ πεξηεγήζεσλ ζε ιίγα ιεπηά ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηεο νη ηερληθέο γλψζεηο. 

Σέινο, ε πιαηθφξκα βειηηψλεηαη ζπλερψο, θαζψο ελζσκαηψλεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ 

απφ ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε. 
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 Δηθόλεο 3.5: Clio Muse App 
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3.6 ΑΜΘ Mobile 

χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ζηε ζειίδα ηεο, ε εθαξκνγή ηνπ 

Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο είλαη ε πξψηε εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε γηα 

ειιεληθφ κνπζείν (2012).  Λεηηνπξγεί ζε Android θαη iOS. Ζ εθαξκνγή εζηηάδεη ζηελ 

πξνβνιή ησλ κφληκσλ εθζέζεσλ ηνπ κνπζείνπ, ζε κηα επηινγή ζεκαληηθψλ εθζεκάησλ, ελψ 

ηελ ίδηα ζηηγκή ελεκεξψλεη ηνπο ρξήζηεο ζε ζέκαηα πξφζβαζεο, εηζηηεξίσλ θαη σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο. Με ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην 

κνπζείν κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο δνξπθφξσλ εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS), ηε 

δπλαηφηεηα απεπζείαο ηειεθσληθήο θιήζεο ζην ηειεθσληθφ θέληξν ηνπ κνπζείνπ κέζα απφ 

ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο θαζψο θαη ηελ απνζηνιή ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ.   

Ζ εθαξκνγή αλαπηχρζεθε απφ θνηηεηέο Βαγγέιε Μνηεζλίηζαιε, ηέθαλν Όξνβα θαη 

ηέθαλν Αληάξε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο OSWINDS (Operating Systems – Web/INternet 

Data Sources management) ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ππφ ηελ επνπηεία ηεο θ. Αζελάο Βαθάιε, 

αλαπιεξψηξηαο θαζεγήηξηαο ηνπ ηκήκαηνο.  

 

 

Δηθόλα 3.6: ΑΜΘ Mobile App 
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3.7 Rick Steves’ Ancient Rome Tour 

Μηα πνιχ απιή εθαξκνγή πξνζσπηθνχ δηαδξαζηηθνχ νδεγνχ πνιπκέζσλ γηα ηελ 

αξραία Ρψκε. Ζ ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο ήρνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα αθνχεη ιεπηνκεξείο 

εμεγήζεηο γηα ηα ηκήκαηα ηεο πεξηήγεζεο θαη ησλ αμηνζέαησλ. Μεξηθά απφ ηα αμηνζέαηα 

ζπλνδεχνληαη απφ βίληεν. Απηφο ν πεξηεγεηηθφο μελαγφο ηεο ηζηνξίαο ηεο Ρψκεο βειηηψλεηαη 

κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζε θνληηλά μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα. Ζ θαξηέια πιεξνθνξηψλ 

νπνηνπδήπνηε αμηνζέαηνπ, μελνδνρείνπ ή εζηηαηνξίνπ εκθαλίδεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην θφζηνο, ηε δηεχζπλζε, ηνπο αξηζκνχο ηειεθψλνπ θ.ιπ.  

 

Δηθόλα 3.7: Ancient Rome App 
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3.8 Musee de Louvre 

Πξφθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε γηα ην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ θαη 

πξνζθέξεη ζην ρξήζηε δπλαηφηεηεο μελάγεζεο. Δίλαη δηαζέζηκε ζε Android θαη iOS 

ζπζθεπέο.  

 

 

Δηθόλεο 3.8: Muse de Louvre App 
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Poussin and God/ Making Sacred Images - Exhibition App 

Πξφθεηηαη γηα ηελ εθαξκνγή “Poussin and God” θαη “Making Sacred Images,” ε νπνία 

είλαη δηαζέζηκε γηα iPhone θαη γηα Android θαη αλαπηχρζεθε απφ ην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ: 

Ζ εθαξκνγή παξέρεη audio μελάγεζε ησλ εθζεκάησλ ησλ εθζέζεσλ ηνπ Μνπζείνπ. 

 

 

Δηθόλa 3.8.: Poussin and God App 

 

3.9 mApp 

Ζ λέα πιαηθφξκα γηα κνπζεία ηεο εηαηξείαο LabWerk κε έδξα ηελ Οιιαλδία, mApp, 

επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ εκπεηξία ηνπ επηζθέπηε. Μέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο iBeacon, 

ην mApp έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα λα εληζρχζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ επηζθεπηψλ, λα 

δεκηνπξγήζεη εμαηνκηθεπκέλεο αιιειεπηδξάζεηο θαη λα κεηαθέξεη πεξηερφκελν ζην επφκελν 

επίπεδν. Δπηηξέπεη ζηα πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα λα βαζηζηνχλ ζηελ ήδε δηακνξθσκέλε 

πιαηθφξκα mApp θαη λα ζρεδηάζνπλ ηηο εθαξκνγέο ηνπο. 

Καζψο νη επηζθέπηεο βξίζθνληαη ζε έλα κνπζείν, ην smartphone ή ην tablet ηνπο ζα 

αλαδεηήζεη ζήκαηα πνπ απνζηέιινληαη απφ έλα δίθηπν beacon. Απηά ηα beacon κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα καδηθέο εθπνκπέο ή δίπια ζε ζπγθεθξηκέλα 

εθζέκαηα γηα λα ζηείινπλ έλα ζηνρεπκέλν κήλπκα ζηνπο ζεαηέο. Καηά ηελ αλίρλεπζε ελφο 

beacon, ελεξγνπνηείηαη κηα εηδνπνίεζε ή ελέξγεηα ζηε ζπζθεπή ηνπ επηζθέπηε, ε νπνία ηνλ 

θαηεπζχλεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο.  
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Οη ππάιιεινη ησλ κνπζείσλ θαη νη επηκειεηέο κε κηθξή εκπεηξία πιεξνθνξηθήο 

κπνξνχλ εχθνια λα δεκηνπξγήζνπλ κηα κνλαδηθή εκπεηξία γηα ην ρξήζηε κε ηε βνήζεηα ηεο 

πιαηθφξκαο mApp. Με ηελ πιαηθφξκα mApp, ηα κνπζεία είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ 

κηα κνλαδηθή εθαξκνγή θαη εκπεηξία πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο, 

απαηηήζεηο θαη νζφλεο. 

Ζ εθαξκνγή LabWerk Museum πξνζθέξεη ζηνπο επηζθέπηεο κηα ζεηξά 

ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο: εχξεζε ηνπνζεζίαο ρξήζηε ζην ρψξν, εζσηεξηθή πινήγεζε, 

gamification θαη engagement, έληαμε θνππνληψλ (passbook) θαη βξαβείσλ, πνιπγισζζηθφ 

πεξηερφκελν, ελζσκάησζε facebook θαη twitter, επσλπκία πνπ λα ηαηξηάδεη ζην κνπζείν. 

 

 

Δηθόλα 3.9: Πιαηθόξκα ζρεδίαζεο mApp 

 

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ζηηγκηφηππα απφ νξηζκέλεο αμηφινγεο εθαξκνγέο ή νζφλεο 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη βαζίζηεθαλ ζηε πιαηθφξκα mApp. 



 

 
57 

 

 

 

Δηθόλa 3.9: Παξαδείγκαηα mApp 
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Δηθόλα 3.9: Zoom App – Βηνπάξθν Zoom ζην Τνξίλν 

 

 

Δηθόλα 3.9: Fluwel’s Tulpenland App 
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3.10 infSoft 

Ζ πιαηθφξκα infsoft πξνζθέξεη ζπζηήκαηα εζσηεξηθήο πινήγεζεο θαη εζσηεξηθνχ 

εληνπηζκνχ γηα δηάθνξεο βηνκεραλίεο. Γεδνκέλνπ φηη ην GPS δελ είλαη δηαζέζηκν ζε 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ρξεζηκνπνηεί Bluetooth beacons γηα εζσηεξηθή ηνπνζέηεζε ή ξπζκίδεη 

ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα εληνπηζκνχ ζέζεο κε Wi-Fi. Δπηπιένλ, παξέρεη ιχζεηο πςειήο 

αθξίβεηαο βαζηζκέλεο ζηελ ηερλνινγία Ultra-wideband (UWB). Ζ infSoft έρεη αλαπηχμεη έλα 

εηδηθφ πιηθφ γηα ηελ εζσηεξηθή παξαθνινχζεζε - ηνπο θφκβνπο εληνπηζκνχ infsoft θαη ηηο 

εηηθέηεο εληνπηζκνχ infsoft - πνπ βνεζνχλ λα βξεζνχλ ζηνηρεία θαη άλζξσπνη ζηα θηίξηα ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Οη θεκηζκέλεο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εζσηεξηθέο εθαξκνγέο 

πινήγεζεο, θαζψο θαη ηηο ιχζεηο παξαθνινχζεζεο θαη αλάιπζεο. Ζ ηερλνινγία infsoft είλαη 

επίζεο δηαζέζηκε σο εζσηεξηθή SDK πινήγεζεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

ζπζηήκαηα ηξίησλ. 

Ζ infsoft πξνζθέξεη φιν ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο: 

εζσηεξηθή πινήγεζε, εζσηεξηθή αλάιπζε, εληνπηζκφ εζσηεξηθψλ ηνπνζεζηψλ θαη ππεξεζίεο 

πνπ βαζίδνληαη ζε εζσηεξηθέο ηνπνζεζίεο. 

 
Δηθόλα 3.10: Σηάδηα παξαγσγήο Δθαξκνγήο ηεο infSoft 

 

 

Οη Διβεηηθνί Οκνζπνλδηαθνί ηδεξφδξνκνη (SBB) έρνπλ θπθινθνξήζεη κηα λέα 

έθδνζε ηεο εθαξκνγήο "My Train Station". Αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξεία infsoft απφ ην 



 

 
60 

Großmehring θνληά ζηελ Ingolstadt, ε νπνία εηδηθεχεηαη ζηελ εζσηεξηθή πινήγεζε θαη ηηο 

εζσηεξηθέο ππεξεζίεο. Ζ εθαξκνγή παξέρεη αθφκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θαηαζηήκαηα 

θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ππάξρνπλ ζην ζηαζκφ (ψξεο ιεηηνπξγίαο, πξντφληα, ηνπνζεζία θ.ιπ.), 

ελεκέξσζε γηα πξνζθνξέο, δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο θαηαζηεκάησλ, εηδήζεηο, αγνξέο απφ ην 

Shop θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, εχξεζε θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ θαη δξνκνινγίσλ, 

πξνζβάζηκεο δηαδξνκέο αλ ηαμηδεχεη ν ρξήζηεο κε απνζθεπέο, αλ ππάξρεη αλαπεξία θ.ά. 

 Μηα λέα ιεηηνπξγία είλαη ην "Friend Finder". Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζηείινπλ έλα 

ζχλδεζκν θνηλήο ρξήζεο ζε θίινπο κέζσ κελχκαηνο θεηκέλνπ ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ζηνλ θεληξηθφ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηεο Επξίρεο. Ηζρχεη γηα 30 ιεπηά ελψ δείρλεη ηελ 

πξαγκαηηθή ζέζε ηνπ ρξήζηε. Ζ εθαξκνγή πινεγεί ηνλ παξαιήπηε απεπζείαο ζην ζεκείν 

ζπλάληεζεο. Ζ εθαξκνγή έρεη επίζεο ελζσκαησκέλν ην SBB SpeedyShop. Οη ηαμηδηψηεο 

κπνξνχλ λα παξαγγείινπλ θαιιπληηθά θαη άιια πξντφληα απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα 

ελψ βξίζθνληαη ελ θηλήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην παξαιάβνπλ 30 ιεπηά αξγφηεξα ζην 

ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ.  

 

Δηθόλα 3.10: My Station App, Zurich main station  
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3.11 The Sweeper 

Πξφθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην New Museum ηεο Νέαο Τφξθεο 

ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4 Απξηιίνπ ηνπ 2014 κε αθνξκή ηε 

Παγθφζκηα Ζκέξα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ελεκέξσζεο γηα ηηο λάξθεο. Ζ εθαξκνγή The 

Sweeper βαζίζηεθε ζηε ηερλνινγία ησλ beacon θαη είλαη δηαζέζηκε ζε ζπζθεπέο iOS θαη 

Android. ηφρνο ήηαλ ε πξνζνκνίσζε ελφο λαξθνπεδίνπ ζην νπνίν ν ρξήζηεο πξνζπαζνχζε 

λα απνθχγεη ηελ έθξεμε ησλ λαξθψλ. Οη ζπζθεπέο beacon ηνπνζεηνχληαλ ζε δηάθνξα θξπθά 

ζεκεία ζην ρψξν ηεο έθζεζεο  Μφιηο ν ρξήζηεο πιεζίαδε πνιχ θνληά ζε θάπνην πνκπφ, 

εθείλνο εμέπεκπε έλα ήρν ζθνδξήο έθξεμεο κηαο λάξθε μεξάο. Σνλ ήρν ηεο έθξεμεο 

αθνινπζνχζε κηα αθνπζηηθή καξηπξία ηεο πξαγκαηηθήο εκπεηξίαο θάπνηνπ. 

 

Δηθόλα 3.11: The Sweeper 

 

3.12 Philips Museum, Eindhoven 

Απφ ηηο 12 Ηνπλίνπ 2014 νη επηζθέπηεο ηνπ κνπζείνπ κπνξνχζαλ λα παίδνπλ έλα 

δηαδξαζηηθφ παηρλίδη κε ηελ νλνκαζία "Mission Eureka" θαζψο πεξπαηνχζαλ γχξσ απφ ηα 

εθζέκαηα. Απηφ ην παηρλίδη παίδεηαη κε έλα iPad πνπ αληρλεχεη ηελ ηνπνζεζία ησλ 

επηζθεπηψλ ζην κνπζείν κε ζήκαηα Bluetooth (beacons) θαη κπνξεί λα παηρηεί κε 2, 3 ή 4 

άηνκα. Οη νκάδεο θαινχληαη λα ιχζνπλ νξηζκέλεο «πξνθιήζεηο», ζαλ λα ήηαλ πξαγκαηηθνί 

εξεπλεηέο. Δξγαδφκελνη καδί σο νκάδα κπνξνχλ γηα παξάδεηγκα λα αλαθαιχςνπλ πψο 

ιεηηνπξγεί ην θσο LED θαη ηη θάλνπλ νη αθηίλεο Υ. Σν παηρλίδη επηηξέπεη, αθφκε, ζηα κέιε 
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ηεο νκάδαο λα αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Απεπζχλεηαη ζε άηνκα ειηθίαο 8 έσο 100 εηψλ. 

Γηα άηνκα θάησ ησλ 12 εηψλ είλαη απαξαίηεηε ε βνήζεηα θάπνηνπ ελήιηθα. Σν παηρλίδη 

πινπνηήζεθε απφ ηελ εηαηξία NothernLight.  

 

 

Δηθόλα 3.12: Mission Eureka 
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3.13 National Slate Museum, Wales 

 Σν κνπζείν επηηξέπεη ζηνπο επηζθέπηεο λα αλαθαιχςνπλ πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηηο 

ζπιινγέο, κε πιηθφ πινχζην ζε πνιπκέζα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θηλεηή ζπζθεπή ηνπο θαζψο 

πεξπαηνχλ γχξσ απφ έλαλ ηζηφηνπν. Σν Δζληθφ Μνπζείν Slate  ηεο Οπαιίαο ζηε Snowdonia 

ήηαλ ην πξψην εζληθφ κνπζείν ζηνλ θφζκν πνπ εγθαζίδξπζε beacon, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο 

επηζθέπηεο λα αλαθαιχςνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηηο ζπιινγέο θαζψο πεξπαηνχλ γχξσ απφ κηα 

ηνπνζεζία. 
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Δηθόλa 3.13: National Slate Museum App 

 

Σν κνπζείν πξνζπαζεί λα ελζσκαηψζεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο ςεθηαθήο 

θιεξνλνκηάο, φπσο ε εθκάζεζε, ε δηεξκελεία θαη ε ρξήζε δίγισζζσλ θαη πνιχγισζζσλ 
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πιηθψλ. Σν πεξηερφκελν κεηαθέξεηαη δπλακηθά ζηα ρέξηα ησλ επηζθεπηψλ ηνπ κνπζείνπ, κε 

πιηθφ πινχζην ζε πνιπκέζα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θηλεηή ζπζθεπή ηνπο θαζψο πεξπαηνχλ. 

Σν κνπζείν ηεο Οπαιίαο δηεξεπλά έηζη ην πιήξεο δπλακηθφ ηεο ηερλνινγίαο iBeacon 

γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θφζκνπ δεκφζησλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα, ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηνλ κνπζείν. Πεξίπνπ 25 iBeacons έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζην ην 

κνπζείν. 

 

 

3.14 Brooklyn Museum, New York  

Σν Brooklyn Museum κε ηελ Ask App πηνζεηεί κηα πην πξνζσπηθή πξνζέγγηζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα beacon σο απινχο δείθηεο ηεο ζέζεο. Ζ εθαξκνγή δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ κνπζείνπ λα θάλνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα 

ηέρλεο. Γηα λα ην επηηχρεη απαζρνιεί 150 beacon. 

Ο ζηφρνο ηνπ κνπζείνπ ήηαλ λα βνεζήζεη ηνπο επηζθέπηεο λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα 

ηα εθζέκαηα. Γηα λα δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί beacon γηα λα ηνπο εληνπίζεη ζην 

ρψξν θαη λα εκθαλίζεη ηα εθζέκαηα πνπ βξίζθνληαη θνληά. ηε ζπλέρεηα, νη ρξήζηεο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εθαξκνγή "Ask" γηα λα θάλνπλ εξσηήζεηο θαη λα ιάβνπλ 

απαληήζεηο απφ έλαλ εκπεηξνγλψκνλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ νκάδα ησλ εηδηθψλ 

πεξηιακβάλεη έλαλ αξραηνιφγν θαη αλζξσπνιφγν, θαζψο θαη ηζηνξηθνχο ηέρλεο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο. 
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Δηθόλα 3.14: Ask App 
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3.15 Neon Muzeum, Poland  

Σν App ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία iBeacon γηα λα εληνπίζεη ηνπο ρξήζηεο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ Μνπζείνπ Neon ψζηε λα ηνπο δψζεη επηπιένλ πεξηερφκελν φπσο: ηζηνξηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα εθζέκαηα ηεο ζπιινγήο, αθνπζηηθέο πεξηεγήζεηο απφ ηνπο δηεπζπληέο, 

πνιιά άιια ζηνηρεία θαη ζηηγκέο δηαζθέδαζεο. 

 

 

Δηθόλa 3.15: Neon Museum App 
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3.16 Australian Museum 

Σν Australian Museum ζπλεξγαδφκελν κε ηελ εηαηξία Beaconmaker έρεη θαηαζεθπάζεη 

κηα ζεηξά απφ εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηψληαο ηε ηερλνινγία Beacon. Ζ εθαξκνγή επηηξέπεη λα 

μελαγεζεί ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ κφλνο ηνπ θαη λα εληνπίζεη ηη ζπκβαίλεη. Δπηπιένλ, 

δηαζέηεη πιήξεηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηξέρνπζεο θαη επεξρφκελεο εθζέζεηο θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα κνηξαζηεί ηηο εκπεηξίεο κε ηνπο θίινπο ηνπ κέζσ ηηο θνηλνπνίεζεο 

ζηα θνηλσληθά δίθηπα. Σν Μνπζείν βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο 

εθαξκνγήο θαζψο ζπλερψο πξνζζέηνπλ λέεο δπλαηφηεηεο θαη πιεξνθνξίεο. 

 

 

 

Δηθόλα 3.16: Australian Museum App 

 

Σν κνπζείν έρεη αλαπηχμεη κηα αθφκε εθαξκνγή, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηα παηδηά 

ειηθίαο 8 κε 12. Απηή ε εθαξκνγή επηηξέπεη θαη’ νπζία ζην ρξήζηε λα ζπκκεηέρεη ζε έλα 
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θπλήγη ζεζαπξνχ  ζε φιν ην κνπζείν. Ζ εθαξκνγή Trailblazer ρξεζηκνπνηεί κηα «κπάξα 

ξαληάξ» γηα λα ππνινγίζεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηεο ζπζθεπήο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ 

(beacon) πνπ ην παηδί πξνζπαζεί λα βξεη. Υξεζηκνπνηεί ην δεζηφ θαη θξχν γηα λα απεηθνλίζεη 

ηελ απφζηαζε ζηνπο ρξήζηεο. Γηα λα ζπκπιεξψζεη ηελ εθαξκνγή, ην Μνπζείν αλέπηπμε 

επίζεο έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο ην νπνίν επηηξέπεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ κνπζείνπ ηελ 

απξφζθνπηε δνθηκή θαη ηε βαζκνλφκεζε ησλ beacon, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο. Ο 

ζρεδηαζκφο ηεο εθαξκνγήο ζηνρεχεη ζε πνιχ απιφ UI, κε ζαθείο θαη πνιχρξσκεο εηθφλεο γηα 

λα ειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ αθφκε απιά θηλνχκελα ζρέδηα 

νζφλεο γηα λα επηζεκαλζνχλ ηα ηκήκαηα ηεο δηεπαθήο πνπ απαηηνχλ κηα ελέξγεηα. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ειάρηζην θείκελν, θαζψο ην UI επηθεληξψζεθε ζε ζαθείο γξαθηθέο 

ππνδείμεηο γηα λα επηζεκάλεη ηελ πξφνδν ησλ ρξεζηψλ. 

 

 

Δηθόλα 3.16.: Trailblazer App 

 

 

3.17 Canadian Museum of Nature  

Πξφθεηηαη κηα κηθξή εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην Canadian Museum of Nature 

θαη βαζίδεηαη ζε κηα πνιχ απιή ηδέα. Υξεζηκνπνηεί iBeacon γηα λα εληζρπζεί ην UX ψζηε λα 

παξαθηλεζνχλ νη επηζθέπηεο θαη λα αζρνιεζνχλ βαζχηεξα κε ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο. Οη 

θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ είλαη απινί: Ξεθηλψληαο ην παηρλίδη θάζε ζπκκεηέρσλ θαηέρεη έλα 

πιάζκα - κηα άκνξθε κάδα πνπ κπνξεί αξγφηεξα λα εμειηρζεί ζε έλα ςάξη, εξπεηφ, έληνκν, 
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πνπιί ή θαηζίθη. ηε ζπλέρεηα, θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο πιεζηάδεη έλα πνκπφ beacon, ην 

πιάζκα αλαπηχζζεη λέα, ηπραία επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Μπνξεί λα είλαη κηα αιιαγή ζην 

ρξψκα, κηα πξνζζήθε – π.ρ. ιακπεξά κάηηα, ρξπζαθέληα ιάκςε ή δπλαηφηεηα λα θάλεη 

ήρνπο. Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε πέληε βεκάησλ, ν ρξήζηεο θαηαιήγεη ζε έλα πιήξσο 

αλεπηπγκέλν πιάζκα πνπ κπνξεί λα κνηξαζηεί κε ηνπο θίινπο ηνπ ζην Twitter. Ζ αμία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παηρληδηνχ βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη βαζίδεηαη ζε κηα πνιχ απιή ηδέα θαη 

απαηηεί κφλν πέληε πνκπνχο. 

 

 

Δηθόλα 3.17: Canadian Museum of Nature 

 

 

3.18 Άιιεο εθαξκνγέο 

Σα beacon δελ είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζηα κνπζεία. Οξηζκέλα 

αζιεηηθά γήπεδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Barcelona FC, ρξεζηκνπνηνχλ beacon γηα λα 

ζηέιλνπλ κελχκαηα ζηνπο αλζξψπνπο κέζα ή θνληά ζην γήπεδν, θαιψληαο ηνπο λα 

αγνξάζνπλ εηζηηήξηα ζηα κνπζεία ηνπο. Αθφκε, ε Piacenza είλαη ε πξψηε πφιε ζηελ Ηηαιία 

πνπ πηνζέηεζε ηα beacon γηα ηνπο ηνπξίζηεο θαη ηνπο πνιίηεο. Με ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο 

πφιεο, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα δηάθνξα 

αμηνζέαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κνπζείσλ. Σέινο, κεγάινο αξηζκφο μελνδνρείσλ 

ρξεζηκνπνηεί beacon, φπσο ε εθαξκνγή The James Hotels App. 

 



 

 
71 

4                                 

Η εθαξκνγή «Museum Treasure Hunt» 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζρεδηάζηεθε κηα πξφηππε εθαξκνγή πεξηήγεζεο ζε κνπζείν γηα 

θνξεηέο ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα iOS κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επρξεζηία θαη ηε 

δηαδξαζηηθφηεηα. Ζ εθαξκνγή απηή ρξεζηκνπνηεί ηε ηερλνινγία ησλ beacons. 

Ζ εθαξκνγή, επίζεο, πινπνηεί έλα θπλήγη ζεζαπξνχ κέζα ζην Μνπζείν Ηζιακηθήο 

Σέρλεο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Σν παηρλίδη απηφ έρεη ζρεδηαζηεί θαη παίδεηαη ήδε 

πξνθνξηθά κε παηδηά λεπηαγσγείνπ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κνπζείνπ. Ζ 

ηζηνξία πεξηιακβάλεη ηελ πεξηπέηεηα ηνπ Αρκέη πνπ μεθηλάεη κε ην άινγφ ηνπ γηα ηελ εχξεζε 

ηεο ηδαληθήο θνπέιαο γηα λα παληξεπηεί θαη ζπλδέεηαη κε εθζέκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 3ν 

θαη 4ν φξνθν ηνπ κνπζείνπ. Σν παηρλίδη πεξηιακβάλεη: 

 Γηάδξαζε ησλ παηδηψλ κε ηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο 

 Δχξεζή εθζεκάησλ κέζα ζην κνπζείν βάζεη ηεο θσηνγξαθίαο ηνπο 

 Δμαγσγή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα εθζέκαηα 

 Δχξεζε ζηνηρείσλ θνληά ή κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν έθζεκα 

 Απάληεζε ζε γξίθν γηα ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο 

 

4.1 Μνπζείν Ιζιακηθήο Τέρλεο 

Ζ εθαξκνγή ζρεδηάζηεθε γηα ην «Μνπζείν Ηζιακηθήο Σέρλεο – Μνπζείν Μπελάθε» ην 

νπνίν ζηεγάδεηαη ζην λενθιαζηθφ θηεξηαθφ ζπγθξφηεκα, πνπ δσξίζεθε απφ ην Λάκπξν 
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Δπηαμία θαη βξίζθεηαη ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο θνληά ζην αξραίν λεθξνηαθείν ηνπ 

Κεξακεηθνχ. ην Μνπζείν Ηζιακηθήο Σέρλεο εθηίζεληαη ζπιινγέο ηζιακηθήο ηέρλεο νη νπνίεο 

άξρηζαλ λα ζπγθξνηνχληαη απφ ηνλ Αληψλε Μπελάθε ζηελ Αίγππην θαηά ηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα, ηελ ίδηα πεξίνδν κε ηηο άιιεο κεγάιεο ζπιινγέο ηεο Δπξψπεο θαη 

Ακεξηθήο. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ε αλάδεημε ηεο ηζιακηθήο 

θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, ε εχθνιε πξφζβαζε ζην πιηθφ θαη ε ηεθκεξησκέλε παξνπζίαζή 

ηνπ. Πάλσ απφ 8.000 δείγκαηα θεξακεηθήο, κεηαιινηερλίαο, ρξπζνρνΐαο, πθαληηθήο 

μπινγιππηηθήο, παινπξγίαο, κηθξφηεξεο νκάδεο απφ νζηέηλα αληηθείκελα, ελεπίγξαθεο 

επηηχκβηεο ζηήιεο, θαη φπια, θαζψο θαη ηνλ εζσηεξηθφ καξκαξνζεηεκέλν δηάθνζκν κηαο 

αίζνπζαο ππνδνρήο ελφο αξρνληηθνχ ηνπ 17νπ αηψλα απφ ην Κάηξν, ππνκλεκαηίδνπλ κε 

ζπλέπεηα ηε ζπλέρεηα ηνπ ηζιακηθνχ ρξφλνπ απφ ηελ πξσηντζιακηθή σο ηελ νζσκαληθή 

επνρή θαη ηελ εμέιημε ηεο ηζιακηθήο ηέρλεο σο ην 19ν αηψλα. 

*Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε 

(http://www.benaki.gr/?id=10107) 

 

 

Δηθόλα 4.1: Μνπζείν Ιζιακηθήο Τέρλεο 

 

4.2 Σηόρνο 

Ζ απιή μελάγεζε ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ πξνζθέξεη ζπλήζσο κηα απιή παξαηήξεζε 

ησλ εθζεκάησλ θαη πνιιέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δελ δηεπθνιχλνπλ ην ρξήζηε λα εληνπίζεη 

http://www.benaki.gr/?id=10107
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θαη λα ζπγθξαηήζεη φζεο ησλ ελδηαθέξνπλ. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα κπεη ζε δηαδηθαζία λα 

ζπλδέζεη κφλνο ηνπ ηα αληηθείκελα θαη λα θαηαλνήζεη ην ρσξνρξνληθφ πιαίζην. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε χπαξμε κηαο ηζηνξίαο ε νπνία ζπλδέεη πιήζνο εθζεκάησλ ηνπ κνπζείνπ 

επηηπγράλεη κηα λνεηηθή ζχλδεζε θαη θαηαλφεζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ.  

 

 Ύπαπξη ζύνδεζηρ μεηαξύ ηυν ανηικειμένυν ηος μοςζείος ζε ένα ενιαίο 

παισνίδι με ζηάδια. 

 

Γηα λα γεκίζεη ινηπφλ απηφ ην θελφ επηθνηλσλίαο, αλαπηχρζεθε κηα εθαξκνγή 

θηλεηήο ηειεθσλίαο βαζηζκέλε ζε ηνπνζεζίεο, ε νπνία πξνζθέξεη ζηνπο επηζθέπηεο 

πιεξνθνξίεο κε βάζε ηα ζπκθξαδφκελα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

αλαθαιχςνπλ ηνπο ραξαθηήξεο, ηηο παξαδφζεηο, ηα γεγνλφηα, ηα ήζε θαη έζηκα ηεο Αλαηνιήο. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ παηρληδηνχ είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο επηζθέπηεο, θαη θπξίσο ζηα παηδηά, 

κηα επράξηζηε θαη ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία ζπλδπάδνληαο ηελ εμεξεχλεζε ησλ ρψξσλ κε ηελ 

παξνρή δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ φρη κφλν λα πξνσζήζνπλ ηελ απφθηεζε γλψζεο 

γηα ηα εθζέκαηα αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εμεξεχλεζε. 

πγθεθξηκέλα, νη καζεζηαθνί ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ γηα ην παηρλίδη ήηαλ νη εμήο: λα 

γλσζηνπνηεζνχλ θαη λα κεηαδνζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο Αλαηνιήο θαη 

ηεο πνιηηηζηηθήο ηεο θιεξνλνκηάο θαη λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο επηινγήο ησλ δειψζεσλ ησλ 

αληηθεηκέλσλ ζηελ νζφλε. Όζνλ αθνξά ην θνηλφ ζην νπνίν ζηνρεχεη, ε εθαξκνγή 

ζρεδηάζηεθε γηα φιν ην ειηθηαθφ εχξνο. Σν θπλήγη ζεζαπξνχ, σζηφζν, απεπζχλεηαη θπξίσο 

ζε παηδηά θαη εθήβνπο, ρσξίο θπζηθά λα απνθιείεηαη ε ρξήζε θαη απφ κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Ο 

βαζηθφο ιφγνο πίζσ απφ απηή ηελ επηινγή ζηφρνπ είλαη πσο ππήξρε ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κνπζείνπ ππνζηήξημε εθκάζεζεο εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ πνπ 

επηζθέπηνληαλ ην ρψξν. Βαζηθφ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ε εκπινθή ησλ ρξεζηψλ, 

θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ηνπ βαζκνχ ηεο εκπεηξίαο [Xhembull, 2014]. Οη 

πιεξνθνξίεο γίλνληαη ειθπζηηθέο γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ αθφκε θαη ηα κηθξά παηδηά 

ψζηε λα αθνκνηψζνπλ εχθνια ηελ γλψζε πνπ ηνπο παξέρεηαη. 

Σν επξχ ειηθηαθφ εχξνο πνπ απαηηεί ν ζηφρνο απνηέιεζε κεγάιε πξφθιεζε γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ην πξνγξακκαηηζκφ ηεο εθαξκνγήο. πγθεθξηκέλα, ρξεηάζηεθε λα κειεηεζεί 

θαη λα πξνζδηνξηζηεί ην βάζνο, ην πεξηερφκελν θαη ην πιήζνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

κεηαδίδνληαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

ειηθίεο. Γη’ απηφ ην ιφγν, ε πξνζέγγηζε, φζνλ αθνξά ην θπλήγη ζεζαπξνχ, είλαη απιή, κε 

αθεγεκαηηθφ ραξαθηήξα θαη ρσξίδεηαη ζε θνπίδ, ηα νπνία θηλεηνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ θαη 
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θξαηνχλ ην ρξήζηε ζε αγσλία θαη εγξήγνξζε. Με ιίγα ιφγηα, απηή ε κέζνδνο  ζεσξήζεθε ε 

θαηαιιειφηεξε γηα λα κεηαθεξζεί πινχζην πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν κε δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν.  

 

4.3 Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο  

 Γηεπθφιπλζε, ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε επηζθέπηε ηνπ κνπζείνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηήγεζήο ηνπ 

 Γηαζθεδαζηηθή πεξηήγεζε κέζα απφ θπλήγη ζεζαπξνχ – παηρλίδη εξσηήζεσλ 

 Δληνπηζκφο θνληηλψλ εθζεκάησλ θαη πξνβνιήο ιεπηνκεξεηψλ κε ρξήζε beacon 

 Δχθνιε εχξεζε πιεξνθνξηψλ εθζεκάησλ 

 Κπλήγη Θεζαπξνχ 

 Γηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην κνπζείν (ηζηνξία, δηεχζπλζε, σξάξην ιεηηνπξγίαο 

θηι) 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη πξνβνιήο πξνθίι 

 ηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πνζνζηφ νινθιήξσζεο δηαδξνκψλ. 

 

4.4 Πνιηηηζηηθό Πεξηερόκελν 

Γηα ην πεξηερφκελν ησλ παξερνκέλσλ πιεξνθνξηψλ ηεο παξνχζαο εθαξκνγήο  

ρξεζηκνπνηήζεθε: 

 Τιηθφ, εηθφλεο θαη πεξηερφκελν πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ην Μνπζείν Μπελάθε φζνλ 

αθνξά ην θπλήγη ζεζαπξνχ (Κείκελν 500 ιέμεσλ θαη 13 εηθφλεο). Οη πνιηηηζκηθέο 

πιεξνθνξίεο ησλ εθζεκάησλ κε ηα ζηάδηα ηνπ παηρληδηνχ. 

 Τιηθφ απφ ηελ πνιηηηζηηθή πιαηθφξκα WITH ζρεηηθφ κε ην Μνπζείν Μπελάθε. 

 

4.5 Beacon 

Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ καο νδήγεζε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ beacon ζηελ 

εθαξκνγή καο είλαη πσο ηα beacon είλαη ηθαλά λα εληζρχζνπλ ηηο εκπεηξίεο ησλ ρξεζηψλ ζηα 

κνπζεία.  

Αλαιπηηθά, ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηνπο: 
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 Απηφκαηνο πξνζδηνξηζκφο αλ θάπνηνο ρξήζηεο βξίζθεηαη θνληά ζε θάπνην έθζεκα 

 Αληί ν επηζθέπηεο λα αλαδεηά θάζε θνξά ρεηξνθίλεηα ζε κηα εθαξκνγή ην ηκήκα ή 

έθζεκα πνπ επηζπκεί, κπνξεί λα πιεζηάζεη απιψο ηα ζεκεία πνπ ησλ ελδηαθέξνπλ θαη 

λα δηαβάζεη ζε άκεζν ρξφλν ζηνηρεία γηα ην έξγν θαη ηνλ θαιιηηέρλε ζην θηλεηφ ηνπ. 

 Δμνηθνλνκείηαη κε απηφ ην ηξφπν ρξφλνο θαη θφπνο. 

 Μεηαθνξά πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ ρξήζηε.  

 Δλίζρπζε ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο θαζψο μεπεξλά ηα φξηα κηαο απιήο audio μελάγεζεο. 

 Απηφκαηε αλαγλψξηζε φζσλ εθζεκάησλ είλαη θνληά ζην ρξήζηε 

 Γπλαηφηεηα άκεζεο ελεκέξσζεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

 Δθηίκεζε εγγχηεηαο ρξήζηε απφ ηα εθζέκαηα 

 Δληνπηζκφο ησλ επηζθεπηψλ ζην ρψξν 

 Μέηξην έσο ρακειφ θφζηνο 

 πγθέληξσζε δηδνκέλσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ θαη παξαγσγή ζηαηηζηηθψλ 

(analytics). Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί έλα κνπζείν λα δηαπηζηψζεη πνην είλαη ην έθζεκα 

πνπ θηλεηνπνίεζε πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ. 

 

 

4.6 Μέζνδνο Σρεδηαζκνύ Παηρληδηνύ (Game Design) 

Ζ εθαξκνγή καο παξάρζεθε σο έλα location-based παηρλίδη γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα iOS. Οη ζρεδηαζηηθέο απνθάζεηο ειήθζεζαλ ιακβάλνληαο ππφςε ην 

πιαίζην ηνπ κνπζείνπ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ, καδί κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ ππάξρεη 

γηα ηε κεραληθή ησλ παηρληδηψλ θαη ηηο παξφκνηεο εξγαζίεο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο 

πινπνηεζεί. Απνθαζίζηεθε, ινηπφλ, λα γίλνπλ ηα εμήο:      

 Παξνρή κηαο ηζηνξίαο σο βάζε ψζηε λα ππάξρεη νπζηαζηηθφ ππφβαζξν (Storytelling 

Approach).  

 Δθκεηάιιεπζε ηεο έλλνηαο ηνπ παηρληδηνχ ψζηε λα εληζρπζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή 

ηνπ ρξήζηε. 

 Αμηνπνίεζε ηεο θπζηθήο ζέζεο ηνπ ρξήζηε. 

 Δλζσκάησζε αληακνηβψλ ζην πιαίζην ηνπ παηρληδηνχ γηα ηελ εμεξεχλεζε θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ θαζεθφλησλ γηα λα εληζρπζνχλ ηα θίλεηξα ηνπ ρξήζηε. 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζην βάζνο θαη ζηελ αθξίβεηα ηεο εμεξεχλεζεο παξά ηελ ζχληνκε 

δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. 

 



 

 
76 

Βαζηθφο άμνλαο ηεο ζρεδίαζεο είλαη ε δηεπθφιπλζε θαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ επηζθέπηε ηνπ κνπζείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο επίζθεςήο ηνπ. 

 

Ζ αλάπηπμε ελφο παηρληδηνχ απαηηεί έλαλ ζρεδηαζηή παηρληδηψλ (game designer),  

ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη λα δεκηνπξγήζεη κηα εκπεηξία ηθαλή λα θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ παίθηε. Δθηφο απφ ηελ απιή νηθνδφκεζε ηνπ παηρληδηνχ πξέπεη ν ζρεδηαζηήο λα γλσξίζεη 

πψο λα θεξδίζεη ηε πξνζνρή ηνπ ρξήζηε, θαζψο ε βηνκεραλία ησλ serious games ππνθέξεη 

απφ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηα πξντφληα ηνπο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα ζπγθεληξσζεί ε πξνζνρή ηνπ θνηλνχ πξηλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηνπ παηρληδηνχ, θαζψο απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα κεηξήζεη ηηο 

πξνζδνθίεο θαη λα δψζεη θαηεχζπλζε ζην έξγν. 

Ο ζρεδηαζκφο παηρληδηψλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηε ςπρνινγία, θαζψο ε 

θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ είλαη λα δεκηνπξγήζεη κηα εκπεηξία πνπ έρεη ηελ πξφζεζε λα ρεηξηζηεί 

ηνλ παίθηε. Μηα εθαξκνγή κπνξεί λα δηαζθεδάδεη, λα πξνθαιεί ζιίςε, λα γελλά 

πξνβιεκαηηζκφ, λα εκςπρψλεη θ.ά. Γηα λα επηηεπρζνχλ απηέο νη ζεκαληηθέο εκπεηξίεο νη 

ζρεδηαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηε ρξήζε ηεο πξφθιεζεο θαη ηεο απφθηεζεο γλψζεο γηα λα 

εμειίζζνπλ ζπλερψο ηνλ παίθηε θαη λα ηνλ θξαηνχλ σο κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ 

δηαγξάκκαηνο ξνήο. 

Γηα λα ζρεδηαζηεί κηα εκπεηξία είλαη ζεκαληηθφ λα ηεζεί ην εξψηεκα "πνηα είλαη ε  

εκπεηξία πνπ παξέρεηαη ζηνλ παίθηε;", ηη παίξλεη ν παίθηεο ή ςάρλεη ζε έλα παηρλίδη; Σν 

πιαίζην MDA (Mechanics, Dynamics, Aesthetics) πξνζθέξεη ηξία επίπεδα αθαίξεζεο γηα λα 

αλαιχζεη ηελ εκπεηξία πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί απφ έλα παηρλίδη. Οη παξάγνληεο απηνί δελ 

πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηηο αηζζήζεηο. Ζ αηζζεηηθή ζην πιαίζην απηφ είλαη ε αηζζεηηθή ηνπ 

παηρληδηνχ, δειαδή νη πην αιεζηλνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη παίδνπλ θαη 

απνιακβάλνπλ παηρλίδηα. Οη κεραληθέο αλαθνξέο (Mechanics) αθνξνχλ ηηο πξαγκαηηθέο 

ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ν παίθηεο (π.ρ. άικα, ιήςε, κεηαθίλεζε, γχξηζκα θ.ιπ.). 

Οη δπλακηθέο (Dynamics) είλαη έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ν παίθηεο 

κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ κεραληθψλ (π.ρ. άικαηα θαη γπξίζκαηα ηαπηφρξνλα γηα λα γίλνπλ 

δπζθνιφηεξα). Σέινο, ε Αηζζεηηθή (Aesthetics) είλαη ην απνηειέζκαηα ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο 

Γπλακηθήο. Γελ πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα ζπγρέεηαη κε ηελ νπηηθή αηζζεηηθή. Όια ηα 

παξαπάλσ πεξηγξάθνπλ ηελ εκπεηξία πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί απφ ην παηρλίδη (π.ρ. πξφθιεζε, 

αίζζεζε, αθήγεζε, θιπ.). Απηφ ην πιαίζην πξνζθέξεη κηα λέα θαη πην πξνζεθηηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ απεηθφληζε ηνπ είδνπο θαη ηελ αλάιπζε ησλ παηρληδηψλ. Πξνζθέξεη δε 

πξννπηηθέο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ παίθηε, φζν θαη ζηελ άπνςε ηνπ ζρεδηαζηή. 
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Δηθόλα 4.2: MDA 

 

Οη ζρεδηαζηέο θαη νη παίθηεο βιέπνπλ ηα παηρλίδηα απφ ηηο αληίζεηεο πιεπξέο ηνπ 

θάζκαηνο θαη γη 'απηφ νη ζρεδηαζηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δνπλ κέζα απφ ηα κάηηα ησλ 

παηθηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα απίζηεπηε εκπεηξία. Ζ κάζεζε θαη ε θπξηαξρία 

ηνπ παηρληδηνχ είλαη ζηελ νπζία ε αληακνηβή ησλ ζρεδηαζηψλ. Δθ πξννηκίνπ, ε θχξηα 

επηβξάβεπζε ησλ serious games είλαη ε απφθηεζε γλψζεο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θαη φρη ε 

επίηεπμε  "highscores". 

Δπηπιένλ, νη ζρεδηαζηέο έρνπλ αλαγλσξίζεη φηη, ελψ είλαη δχζθνιν λα επηηχρνπλ, ηα 

παηρλίδηα δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη απιψο δηαζθεδαζηηθά γηα λα ζεσξνχληαη επηηπρεκέλα. 

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε, ην ιεγφκελν engagement. To engagement 

πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ απνζηνιή θαη απφ ην πεξηβάιινλ πνπ ηελ πεξηβάιιεη. 

Μφιηο εκπιαθεί ν παίθηεο ζα αλαδεηήζεη ελεξγά ηηο ιχζεηο θαη ζα πξνζαξκφζεη ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπ βαζηδφκελνο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ έιαβε απφ ην παηρλίδη. Σα ζνβαξά 

παηρλίδηα πνπ βαζίδνληαη ζηε δηαζθέδαζε γηα λα επηηχρνπλ κάζεζε είραλ νξηαθή επηηπρία, 

αιιά δελ έρνπλ δνζεί επαξθείο έιεγρνη θαη απνδείμεηο. 

 

ηελ πεξίπησζε καο, επηιέμακε λα καο θαζνδεγεί ην ίδην ην ζέκα θαη ε εκπεηξία ηφζν 

σο πξνο ην πεξηερφκελν φζν θαη σο πξνο ην ηξφπν πνπ απηφ ζα παξνπζηαζηεί ζηνπο παίθηεο. 

Ζ απιή δηαζθέδαζε δελ ήηαλ ν κνλαδηθφο ζηφρνο καο, αιιά ήηαλ έλα απφ ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε. ηελ αξρή ζέζακε ην εξψηεκα "Πψο κπνξνχκε λα θάλνπκε απηφ ην 

παηρλίδη δηαζθεδαζηηθφ;".  Αιιά έπεηηα απφ κεξηθέο επαλαιήςεηο ε εξψηεζε άιιαμε ζε "Πψο 

κπνξνχκε λα θάλνπκε απηφ ην ελδηαθέξνλ;". Ζ δηαζθέδαζε δελ είλαη πάληα απηφ πνπ ςάρλεη 

ν παίθηεο. ίγνπξα, φκσο, ην λα ππάξρεη είλαη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα. 

 

4.7 Σύζηεκα πόλησλ θαη επηβξάβεπζε 

Σν ζχζηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ρξεζηψλ ζπληζηά έλα απφ ηα βαζηθφηεξα θνκκάηηα 

ηνπ game designing. Γελ είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ φια ηα παηρλίδηα ζχζηεκα 
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αμηνιφγεζεο θαη επηβξάβεπζεο Χζηφζν, ε δηαηήξεζε ελφο score είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο θαη 

θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην πσο νη ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη ην παηρλίδη. Έλαο θαιφο 

αιγφξηζκνο βνεζάεη ηνπο ρξήζηεο λα θηλεηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν θαη λα κελ πιήμνπλ.  

 

Θεσξία ζρεηηθά κε ην point system 

Ζ λέα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ θαη ηνπ gamification είλαη ε επηβξάβεπζε 

ησλ παηθηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, π.ρ. ε ζπγθέληξσζε δεδνκέλνπ 

αξηζκνχ πφλησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη ην θίλεηξν ησλ ρξεζηψλ, θαζψο ζπλδέεηαη ε 

πξνζπάζεηα θαη ε επίδνζε ηνπο κε ηελ επηβξάβεπζε. Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη επηβξαβεχζεσλ 

(rewards), φπσο πφληνη, έπαηλνη, powers, bonus level, badges, spectacle etc. Γεληθά, φζν 

πεξηζζφηεξα rewards ππάξρνπλ, ηφζν κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ απνθηά ε εθαξκνγή. Χζηφζν, 

πάληα πξέπεη λα είλαη ηζνξξνπεκέλε ε ρξήζε ηνπο, θαζψο απνδνηηθφ είλαη λα δίλεηαη ε 

θαηάιιειε επηβξάβεπζε, ζηε θαηάιιειε ψξα θαη ζηε θαηάιιειε πνζφηεηα.  

Ζ χπαξμε πνιιψλ rewards δελ απνηειεί πάληα κηα θαιή επηινγή γηα ηελ ελίζρπζε 

ηνπ θηλήηξνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηζνξξνπεί ην ζχζηεκα θαη λα επηβξαβεχεη θαηάιιεια φισλ 

ησλ ηχπσλ ηνπο ρξήζηεο, φζν ρξφλν θαη αλ αθηεξψζεη ν θαζέλαο ζηελ εθαξκνγή. Γηα λα 

κπνξέζεη λα επηηεπρζεί απηφ, γίλεηαη ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζηα επίπεδα 

(layered rewards system design). ηα πξψηα βήκαηα, ν ρξήζηεο βιέπεη κφλν ηνλ πξνθαλή 

ζηφρν, ν νπνίνο είλαη ε νινθιήξσζε ησλ επηπέδσλ. Ύζηεξα, φκσο, απφ ιίγν, αλαθαιχπηεη φηη 

ην ζχζηεκα είλαη πην ζχλζεην θαη ππάξρνπλ θαη άιιεο επηβξαβεχζεηο Ζ ηδέα απηή ζρεηίδεηαη 

κε ηε πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί ακείσην ησλ ελδηαθέξνλ φισλ ησλ ρξεζηψλ, θπξίσο απηψλ 

πνπ ζα αζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξν.  

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε ινγηθή ησλ πνηλψλ. 

χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, αλ ρξεζηκνπνηήζεηο βνήζεηα, αλ θάλεηο θάπνην ιάζνο ή αλ 

θαζπζηεξήζεηο λα απαληήζεηο ηηκσξείζαη κε αθαίξεζε πφλησλ. Απνηέιεζκα, φκσο, απηήο ηεο 

ινγηθήο είλαη ε απνζάξξπλζε θαη ε δπζαξέζθεηα ησλ παηρηψλ. Ίζσο ζα ήηαλ πην απνδνηηθφο 

έλαο αιγφξηζκνο απφδνζεο πφλησλ πνπ αθνινπζεί ηελ ινγηθή ησλ bonus. ε απηή ηε 

πεξίπησζε, ζα κεησζεί ε απνγνήηεπζε ησλ ρξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, φηαλ νινθιεξψλεηο έλα 

επίπεδν, ε νζφλε απφδνζεο ησλ πφλησλ ζε ελεκεξψλεη γηα φια ηα bonus πνπ θέξδηζεο: bonus 

ρξφλνπ, no hint/restart bonus etc. Όια ηα bonus κεηαθξάδνληαη ζε πφληνπο θαη πξνζηίζεληαη 

ζην ηειηθφ score. Αλ δελ θαηαθέξεηο λα θεξδίζεηο θάπνην απφ απηά ηα bonus, ιακβάλεηο κφλν 

ηνπο βαζκνχο πνπ θέξδηζεο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηπέδνπ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ νη πφληνη λα απνλέκνληαη πξσηίζησο σο επηβξάβεπζε γηα ηελ 

επίδνζε ησλ ζηαδίσλ θαη δεπηεξεπφλησο γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο. Ζ ρξπζή ηνκή βξίζθεηαη 

ζηε θνηλή ζπληζηακέλε ησλ δχν παξαγφλησλ. Γειαδή, reward πξέπεη λα δίλεηαη ζε φζνπο 

νινθιεξψλνπλ έλα επίπεδν κε έλα νξηζκέλν επίπεδν επάξθεηαο.  
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Ζ επηβξάβεπζε ησλ ρξεζηψλ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζε ζηάδηα πνπ δελ παξνπζηάδνπλ 

θάπνην ηδηαίηεξν γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ. Αλ ην ζηάδην, φκσο, έρεη ζεκαληηθφ πεξηερφκελν, 

ηφηε ε γλψζε πνπ ζα παξαρζεί απφ απηφ απνηειεί ηελ πξαγκαηηθή επηβξάβεπζε ηνπ ρξήζηε. 

 

χκθσλα κε φζα παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, θάζε ζρεδηαζηήο ζπζηήκαηνο πφλησλ 

θαιείηαη λα απαληήζεη ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

 Απφθαζε ηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο ηεο θάζε δνθηκαζίαο. Ο πην απιφο ηξφπνο γηα λα 

απνθαζίζεη ν ζρεδηαζηήο ην επίπεδν δπζθνιίαο είλαη λα πξνζπαζήζεη λα ζθεθηεί πσο 

ζα αηζζαλζεί ν παίρηεο. Ζ αθξίβεηα απηήο ηεο απφθαζεο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ 

παηρληδηνχ θαη απφ ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη.  

 Πηζαλέο απμνκεηψζεηο ζην πνζφ ησλ πφλησλ πνπ θεξδίδεη ν ρξήζηεο αλάινγα κε ηελ 

επηηπρία απηνχ πνπ θαιείηαη λα θάλεη. Αλ έλα παηρλίδη έρεη πνιινχο ηξφπνπο γηα λα 

θεξδίζεηο πφληνπο, πηζαλφηαηα ζα πξέπεη λα ππάξρεη πνηθηιία θαη κεγάιεο ηηκέο ησλ 

πφλησλ πνπ ζα ιάβεη. Αληίζεηα, αλ ην παηρλίδη είλαη πνιχ απιφ, ηφηε ε πνηθηιία 

κεηψλεηαη.  

 Γηαθνξεηηθή αλαινγία πφλησλ γηα θάζε επίπεδν δπζθνιίαο.   

 Ύπαξμε bonus πφλησλ γηα θάζε επίπεδν, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ησλ θξηηεξίσλ γηα 

ηελ απφθηεζε ηνπ θαζελφο απφ απηά. 

 Σξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηβξαβεπζεί 

 Ύπαξμε ή φρη αληαγσληζκνχ θαη θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ παηρηψλ.   

 

χκθσλα κε φζα παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, ζρεδηάζηεθαλ ηα εμήο γηα ηελ 

παξνχζα εθαξκνγή: 

  

 Beacon Scanning: φηαλ ν ρξήζηεο αλαδεηά ην επφκελν αληηθείκελν ηεο ηζηνξίαο 

o +30 αλ ην βξεη ρσξίο βνήζεηα 

o +20 αλ ρξεζηκνπνηήζεη ην hint     

 Πνιιαπιήο Δπηινγήο: 

o Αλ βξεη ηε ζσζηή απάληεζε κε ηελ πξψηε +25 

o Με ηε δεχηεξε +10 

o Με ηε ηξίηε +5  

 Σξεηο ηχπνη κεηαιιίσλ (ρξπζφ, αξγπξφ θαη ράιθηλν θχπειιν). Κξηηήξην πνπ 

θαζνξίδεη ην θχπειιν πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θάζε παίρηε είλαη ην ζχλνιν ησλ πφλησλ 

πνπ θαηαθέξλεη λα απνζπάζεη ν ρξήζηεο. Έζησ sumMax ηνλ maximum αξηζκφ 

πφλησλ πνπ κπνξεί λα θεξδίζεη θάπνηνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θπλήγη ζεζαπξνχ. Σφηε 
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ην sumMax ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ 30*(αξηζκφ ησλ beacon scanning) + 25 

*(αξηζκφ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο). Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, κφιηο 

ν ρξήζηεο εμαζθαιίζεη ην 30% ηνπ sumMax θεξδίδεη ην πξψην ράιθηλν θχπειιν. Με 

ην 60% ηνπ sumMax ηνπ απνλέκεηαη θαη ην δεχηεξν θχπειιν. Σέινο, ην ρξπζφ 

θχπειιν ηνπ δίλεηαη φηαλ ζπκπιεξψλεη ην 90% ηνπ sumMax. 

 Λίζηεο κε ηνπο 10 top scorers θάζε θπλεγηνχ, νη νπνίεο δίλνπλ κεγαιχηεξν θίλεηξν 

ζην ρξήζηε λα κεηέρεη ζην παηρλίδη πξνζπαζψληαο λα θεξδίζεη φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξνπο πφληνπο θαη λα βξεζεί ζηε ιίζηα.  

 ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ ζπλαγσληζκνχ θαη ηεο επηθνηλσλίαο, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα θνηλνπνίεζεο ηνπ ηειηθνχ ζθνξ ηνπ ρξήζηε ζηα θνηλσληθά δίθηπα κε 

ζθνπφ ηε πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο. 

 Bonus πφλησλ ζε θάπνην θπλήγη αλ ν ρξήζηεο επηζθεθηεί ηε ζειίδα ηνπ κνπζείνπ.  

 Πηζαλφηεηα πιηθήο επηβξάβεπζεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ επίδνζε ηνπ ρξήζηε, π.ρ. 

έθπησζε ζην εηζηηήξην ή πξνζθνξά  ζηα πξντφληα ηνπ πσιεηεξίνπ ηνπ κνπζείνπ εάλ 

θαη εθφζνλ ην Μνπζείν απνθαζίζεη λα πινπνηήζεη θάηη ηέηνην. 
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5                      

Πεξηγξαθή Λεηηνπξγηθόηεηαο Δθαξκνγήο 

Ζ ζρεδίαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ρξήζηε (User Interface Design) πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα to θαηαζηήζεη θαηαλνεηφ θαη εχθνιν ζηε ρξήζε θαη ζηελ πινήγεζε 

(navigation). Oη αηζζεηηθνί ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

πιαίζην MDA, ήηαλ: ε αλαθάιπςε, ε απιφηεηα, ε αθήγεζε θαη ε πξφθιεζε. 

 

Αθνινπζεί αθξηβήο αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζήζεθαλ, θαζψο θαη 

φισλ ησλ ζρεδηαζκέλσλ θαη ηειηθψλ νζνλψλ ηεο εθαξκνγήο. 

 

5.1 Βήκαηα ζρεδίαζεο 

Αξρηθά,  ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηε ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο είλαη ηα εμήο: 

 

1. Δθηελήο κειέηε θαη αλαδήηεζε αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ θαη Αληαγσληζηηθή Αλάιπζε 

2. Καηαγξαθή ηδεψλ απφ άιιεο εθαξκνγέο θαη ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

έξεπλα 

3. Καηαζθεπή ησλ Wireframes 

4. Αηζζεηηθφ πεξηερφκελν (Γξακκαηνζεηξά, Υξψκαηα, ηνηρεία Γηεπαθήο θ.ά.) 

5. Τινπνίεζε θαη Σειηθφο έιεγρνο 
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5.2 Αιιεινπρία Οζνλώλ 

Ο ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζηελ εθαξκνγή. πλνπηηθά, παξνπζηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ 

ρξήζηε θαη ηα βήκαηα πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη απφ θάζε νζφλε:  

 

Κεληξηθή Οζφλε (Home Page) 

 Απιή πεξηήγεζε 

o Beacon Scanning 

 Πξνβνιή Δθζέκαηνο 

 Δπηινγή Ηζηνξίαο (Κπλήγη Θεζαπξνχ – Λίζηα Ηζηνξηψλ)  

o ηάδηα Ηζηνξίαο (Υάξηεο) 

 Πξφνδνο 

 Κείκελν Ηζηνξίαο 

 Beacon Scanning 

 Πνιιαπιή Δπηινγή 

 Πξνβνιή Δθζέκαηνο 

 Πιεξνθνξίεο Μνπζείνπ 

 Πξνβνιή Πξνθίι Υξήζηε 

o Αγαπεκέλα 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη νπηηθή αλαπαξάζηαζε φζσλ αλαθέξνληαη πην 

πάλσ: 
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Δηθόλα 5.1: Γηάγξακκα αιιεινπρίαο νζνλώλ 

 

5.3 Wireframes 

Σα wireframes είλαη κηα πξψηε απνηχπσζε ησλ νζνλψλ ρσξίο αηζζεηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα θαηαγξαθή ηνπ ηη ζα πεξηιακβάλεη θάζε νζφλε θαη 

φρη ηνπ πψο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, ζρεδηάδνληαη ή ζπλήζσο ζθηηζάξνληαη γξήγνξα ρσξίο 

ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ wireframes είλαη φηη δίλνπλ ζηελ νκάδα 

πνπ εκπιέθεηαη ζε έλα έξγν, ηε γεληθή εηθφλα ηνπ, πξηλ ε νκάδα αξρίζεη λα εζηηάδεη ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο. Γίλεηαη έλαο πξψηνο, ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο πνπ κεηψλεη ην ξίζθν 

κειινληηθψλ ιαζψλ ή αιιαγψλ. Σα wireframes κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζθηηζάξνληαο ζην 

ραξηί ή ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα. 

 

ηε δηθή καο πεξίπησζε, ηα wireframes ζρεδηάζηεθαλ ζηε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα 

proto ( http://www.proto.io ). Γελ θξίζεθε ζθφπηκν λα παξαηεζνχλ φιεο νη πξσηφηππεο 

νζφλεο, αθνχ ζηε ζπλέρεηα δίλνληαη νη ηειηθέο κνξθέο ηνπο. Χζηφζν, έλα ελδεηθηηθφ 

παξάδεηγκα: 

http://www.proto.io/
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Δηθόλα 5.2: Wireframe Οζόλεο πξνβνιήο αληηθεηκέλνπ 

Σεκείσζε: όιεο νη ηηκέο ησλ πεδίσλ είλαη ελδεηθηηθέο θαη εμππεξεηνύλ κόλν ηε θαηαλόεζε ησλ ιεπηνκεξεηώλ ηεο 

εθάζηνηε νζόλεο. 

 

5.4 Σρεδηαζκέλεο Οζόλεο 

ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθνληαη κία πξνο κία νη νζφλεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ην 

γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. 

 

5.4.1 Κεληξηθή Οζόλε 

Ζ νζφλε απηή είλαη ε πξψηε πνπ αληηθξίδεη ν ρξήζηεο κφιηο αλνίμεη ηελ εθαξκνγή. 
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Δηθόλα 5.3, 5.4: Δίζνδνο θαη Πξώηε Οζόλε 

 

5.4.2 Κεληξηθό Menu 

Όηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην πιήθηξν «menu» ηνπ θηλεηνχ εκθαλίδεηαη ην θεληξηθφ κελνχ ηεο 

εθαξκνγήο. 
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Δηθόλα 5.5:Side Menu 

εκείσζε: Ζ πξνζέγγηζε απηή ηειηθά δελ αθνινπζήζεθε. Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο 

εθαξκνγήο ζεσξήζεθε θαιχηεξν θαη πην βνιηθφ λα ππάξρνπλ νη επηινγέο ζε task bar θαη φρη 

ζε sandwich menu. 

 

5.4.3 Οζόλε Δπηινγήο Ιζηνξίαο 

Γηα θάζε ηζηνξία ππάξρεη ηίηινο, κηα ραξαθηεξηζηηθή θσηνγξαθία, κηα κηθξή πεξηγξαθή, 

αξηζκφο ζηαδίσλ θαη εθηηκψκελνο ρξφλνο.  

 

 

Δηθόλα 5.6:Οζόλε Δπηινγήο Ιζηνξίαο 
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5.4.4 Οζόλε Σηαδίσλ Ιζηνξίαο 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ ράξηε ηεο ηζηνξίαο. ε απηή ηελ νζφλε θαίλνληαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη 

αθνινπζήζεη ν ρξήζηεο. Μπνξεί λα δεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαδίσλ, ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπο, φζα 

εθζέκαηα έρεη αλαθαιχςεη θαη ην πιήζνο φζσλ ηνπ απνκέλνπλ. Κάζε θαηλνχξγην έθζεκα πνπ 

βξίζθεη εκθαλίδεηαη ζην ράξηε καδί κε ηε θσηνγξαθία θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ. Γίλεηαη ζην 

ρξήζηε ε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα επηιέμεη (κε πάηεκα - tap) θάπνην απφ ηα εθζέκαηα πνπ 

έρεη εληνπίζεη θαη λα πξνβάιεη ηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπ (Μεηάβαζε ζε Οζφλε Πξνβνιήο 

Δθζέκαηνο). 

 

 

Δηθόλα 5.7, 5.8: Οζόλε ράξηε θαη νζόλε πξνόδνπ 
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Δηθόλα 5.9, 5.10: Παξαιιαγέο Οζόλεο Φάξηε 

 

5.4.5 Οζόλε Κεηκέλνπ Ιζηνξίαο 

Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ απιή νζφλε, ζηελ νπνία εμηζηνξείηαη ε ηζηνξία. Ο ρξήζηεο δηαβάδεη 

ην πεξηερφκελν θαη πξνρσξά ζην επφκελν βήκα. Τπάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ 

ραξαθηήξσλ πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ αλά νζφλε, ψζηε λα δηαβάδεηαη εχθνια ην θείκελν 

θαη λα κελ πξνθαιέζεη θνχξαζε ζην ρξήζηε. 

 

 

  



 

 
89 

5.4.6 Οζόλε Beacon Scanning 

Δθηίκεζε εγγχηεηαο (ranging) ησλ beacon. Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα εληνπίζεη ζην ρψξν ηνπ 

κνπζείνπ ην έθζεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα ζπλερίζεη ε εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. Ο παίθηεο 

θεξδίδεη αλ θαηαθέξεη λα ην βξεη θαη λα πάεη δίπια ηνπ. Μέζσ ηεο ηερλνινγίαο beacon ε 

ζπζθεπή γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ηελ απφζηαζε ηνπ παίθηε απφ ην έθζεκα. πλδπάδνληαο 

ηε ινγηθή απφ ην παηρλίδη «θξχν-δέζηε» ε απφζηαζε κεηαθξάδεηαη ζε θνληά ή καθξηά. Μφιηο 

δηαπηζησζεί φηη ν ρξήζηεο βξεζεί πνιχ θνληά ζην έθζεκα, ην ζχζηεκα ζεσξεί πσο ην 

εληφπηζε θαη πξνρσξάεη ζην επφκελν βήκα. 

 

Σν γεγνλφο πσο ν ρξήζηεο πξέπεη λα βξεζεί ζην κνπζείν γηα λα αθνινπζήζεη ην θπλήγη 

ζεζαπξνχ, αληί λα κπνξεί απιψο λα πεξηεγεζεί απφ ην ζπίηη ηνπ απαληψληαο ζε εξσηήζεηο, 

θάλεη ηελ εθαξκνγή πην δηαδξαζηηθή θαη ηνλ παξνηξχλεη λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα πην δσληαλή 

εκπεηξία. 

 

Δηθόλα 5.11: Οζόλε beacon scanning 

 



 

 
90 

5.4.7 Οζόλε Πξνβνιήο Δθζέκαηνο 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πην ζεκαληηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο αθνχ ζε απηή 

πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά φιεο νη πιεξνθνξίεο ησλ εθζεκάησλ. ην πάλσ κέξνο ηεο 

νζφλεο θαη αξηζηεξά θαίλεηαη ε θσηνγξαθία ηνπ εθζέκαηνο θαη δεμηά ν ηίηινο ηεο θαη νη 

βαζηθέο ιεπηνκέξεηεο. ην θάησ κηζφ ηεο νζφλεο εκθαλίδεηαη θείκελν κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Αλ ππήξρε θαη ερεηηθή πεξηγξαθή ή βίληεν γηα ην έθζεκα ζα κπνξνχζε λα 

πξνζηεζεί ζε απηφ ην ζεκείν έλα αληίζηνηρν θνπκπί πνπ ζα ελεξγνπνηνχζε ηε ιεηηνπξγία 

απηή. Οη επηζθέπηεο έξρνληαη ζε επαθή κε ην έξγν, ην δεκηνπξγφ (αλ είλαη γλσζηφο) θαη ηελ 

ηζηνξία ηνπο. Γίλεηαη, αθφκε, ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα πξνζζέζεη ην έθζεκα ζηα 

αγαπεκέλα ηνπ κε ζθνπφ ηελ απνζήθεπζε θαη ηε δπλαηφηεηα κεηαγελέζηεξεο κειέηεο ησλ 

εθζεκάησλ.  

 

  

Δηθόλα 5.12, 5.13: Γύν παξαιιαγέο ηεο Οζόλεο Πξνβνιήο Δθζέκαηνο 
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5.4.8 Οζόλε Πνιιαπιήο Δπηινγήο (Κνπίδ) 

ηελ νζφλε απηή ν ρξήζηεο θαιείηαη λα ιχζεη γξίθνπο θαη λα απαληήζεη ζε κηα εξψηεζε πνπ 

αθνξά θάπνην έθζεκα ή έρεη γεληθφ πεξηερφκελν ζρεηηθφ κε ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. Με 

θάζε ζσζηή απάληεζε, αλαηίζεηαη ζην ρξήζηε κηα λέα απνζηνιή γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ 

επφκελνπ αληηθεηκέλνπ. Σα παηρλίδηα θάλνπλ ζπλαξπαζηηθή ηελ επίζθεςε ζην κνπζείνπ 

επεηδή εληζρχνπλ ηε δηάδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην κνπζείν θαη ηα εθζέκαηά ηνπ. Δπίζεο, 

θηλεηνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ, εηδηθά ζε ζρέζε κε κηα απιή αλάγλσζε ελφο θεηκέλνπ, θαη 

βνεζνχλ ζηελ πην εχθνιε αθνκνίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Μπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηδαληθφ 

κέζν γηα λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γχξσ απφ ηελ ηέρλε θαη ηελ ηζηνξία. Σέινο, 

ην θνκκάηη ησλ γξίθσλ κπνξεί λα δψζεη αξθεηέο παξαιιαγέο θαη κεγάιε πνηθηιία. 

 

Δηθόλα 5.14: Οζόλε Πνιιαπιήο Δπηινγήο 
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5.4.9 Οζόλε Πξνθίι Φξήζηε 

Δκθάληζε φζσλ πιεξνθνξηψλ έρεη εηζάγεη ν εθάζηνηε ρξήζηεο. Αθφκε, ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

δεη ηα εθζέκαηα πνπ έρεη νξίζεη σο αγαπεκέλα. Σν απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηνπ είλαη 

εκθαλέο ζηε πξνβνιή ηνπ πξνθίι ηνπ αθνχ κπνξεί λα δεη ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο ησλ 

δηαδξνκψλ θαη πνηα ήηαλ ε πξφνδνο ηνπ. 

 

 

5.4.10 Οζόλε Πιεξνθνξηώλ Μνπζείνπ 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην κνπζείν, ηε ηνπνζεζία ηνπ θηεξίνπ ζην ράξηε, ψξεο ιεηηνπξγίαο 

θαη εηζηηήξηα. ηνηρεία επηθνηλσλίαο. 

 

5.4.11 Απιή Πεξηήγεζε 

Καηά ηελ θπζηθή πεξηήγεζε ηνπ ρξήζηε ζην κνπζείν, ε εθαξκνγή κε ηελ βνήζεηα ησλ 

beacons εληνπίδεη πξνζεγγηζηηθά ηε ζέζε ηνπ επηζθέπηε θαη εκθαλίδεη απηφκαηα 

πιεξνθνξίεο γηα ηα εθζέκαηα πνπ πιεζηάδεη. Πιεξνθνξίεο ζε κνξθή  θεηκέλνπ, video ή 

audio (Οζφλε Πξνβνιήο Δθζέκαηνο). 
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5.5 Τειηθέο Οζόλεο 

Οη νζφλεο απηέο πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ηνπ θψδηθα ηεο 

εθαξκνγήο, έρνληαο σο πξφηππν ηηο ζρεδηαζκέλεο. Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

έγηλαλ θπξίσο γηα ιφγνπο απινπνίεζεο. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε βαζηθφηεξε αιιαγή ήηαλ ε ελίζρπζε ηνπ task bar θαη ε 

θαηάξγεζε ηνπ sandwich menu. Απνθαζίζηεθε λα πεξηέρεη ην task bar ηα θνπκπηά 

πινήγεζεο γηα πην γξήγνξε θαη εχθνιε πξφζβαζε ζηηο ππφινηπεο νζφλεο ηεο εθαξκνγήο.  

5.5.1 Κεληξηθή Οζόλε (Home Page) 

 

Δηθόλα 5.15:Κεληξηθή Οζόλε 
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5.5.2 Οζόλε Δπηινγήο Ιζηνξίαο 

 

Δηθόλα 5.16, 5.17:Δπηινγή Ιζηνξίαο 
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5.5.3 Οζόλε Σηαδίσλ Ιζηνξίαο 

 

Δηθόλα 5.18, 5.19:Οζόλε Σηαδίσλ Ιζηνξίαο 
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5.5.4 Οζόλε Πξνβνιήο Δθζέκαηνο 

 

Δηθόλα 5.20, 5.21: Οζόλε Πξνβνιήο Δθζέκαηνο 

5.5.5 Οζόλε Κεηκέλνπ Ιζηνξίαο 

 

Δηθόλα 5.22:Οζόλε Κεηκέλνπ Ιζηνξίαο 
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5.5.6 Οζόλε Πξνθίι Φξήζηε 

 

Δηθόλα 5.23:Οζόλε Πξνθηι Φξήζηε 

5.5.7 Οζόλε Πιεξνθνξηώλ Μνπζείνπ 

 

Δηθόλα 5.24: Οζόλε Πιεξνθνξηώλ Μνπζείνπ 
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6                

Λεπηνκέξεηεο Υινπνίεζεο 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζηα ηερλνινγηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζηελ 

αξρηηεθηνληθή θαζψο θαη ζε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε ηηο ηερλνινγίεο, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο.  

 

Σν θνκκάηη ηεο πινπνίεζεο αλέιαβε λα ην θέξεη εηο πέξαο ν Δπάγγεινο Κνπηθηάο ν νπνίνο 

είλαη iOS Developper. 

 

6.1 Αξρηηεθηνληθή  

Σν αξρηηεθηνληθφ κνληέιν MVC (Model-View-Controller) είλαη ην βαζηθφ ζρεδηαζηηθφ 

κνηίβν ησλ iOS εθαξκνγψλ. Δπηπιένλ, ηα frameworks ηεο Apple είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε 

βάζε απηφ. Ζ εθαξκνγή, αθνινπζψληαο ηηο ζπκβάζεηο ησλ iOS εθαξκνγψλ, ην ρξεζηκνπνηεί. 

χκθσλα κε ην MVC ηα αληηθείκελα εληάζζνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο ξφισλ: 

 

Σα models είλαη αληηθείκελα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα δεδνκέλα ηεο εθαξκνγήο. Σα 

δεδνκέλα απηά ζπλήζσο έρνπλ θάπνηα θαηάζηαζε (state) ε νπνία κπνξεί λα αιιάδεη. Γηα 

παξάδεηγκα κπνξεί θάπνηα δεδνκέλα λα δηαγξάθνληαη, λα πξνζηίζεληαη άιια θαη λα 

αιιάδνπλ ηα πεδία θάπνησλ άιισλ. Σέηνηα αληηθείκελα κπνξεί λα έρνπλ ζρέζεηο 1:1 ή θαη 
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1:Ν θαη ζπλήζσο ε απεηθφληζή ηνπο ζπκίδεη γξάθν. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη κηα επαθή 

κηαο εθαξκνγήο ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ. 

 

Σα views είλαη αληηθείκελα ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην ζηνηρεία ηνπ γξαθηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο εθαξκνγήο (δειαδή, είλαη ηα ζηνηρεία πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο). Γηα 

παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη κηα επηγξαθή (label) ή έλα θνπκπί. Σα views ελεκεξψλνπλ ηνπο 

controllers φηαλ ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά καδί ηνπο (γηα παξάδεηγκα έλα θνπκπί κπνξεί λα 

ελεκεξψζεη ηνλ controller ηνπ φηη ν ρξήζηεο ην πάηεζε) ελψ νη controllers κπνξνχλ λα ηα 

ηξνπνηνχλ (γηα παξάδεηγκα έλαο controller κπνξεί λα αιιάμεη ην θείκελν κηαο επηγξαθήο). 

 

Οη controllers είλαη αληηθείκελα πνπ ιακβάλνπλ ελεκεξψζεηο – γεγνλφηα απφ ηα views φηαλ 

ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά καδί ηνπο ή απφ ηα models φηαλ αιιάδεη ε θαηάζηαζή ηνπο. Με ιίγα 

ιφγηα, είλαη ν ελδηάκεζνο κεηαμχ View θαη Model. Με βάζε ηα γεγνλφηα κπνξεί λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ηελ θαηάζηαζε (state) θάπνησλ models ή θάπνησλ views. πληνλίδνπλ 

δηάθνξα θνκκάηηα ηεο εθαξκνγήο θαη δηεπζχλνπλ ηνλ θχθιν δσήο ησλ αληηθείκελσλ. 

 

 

Δηθόλα 6.1.: Model – View - Controller 

 

6.2 Τερλνινγηθά Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  

Σα ηερλνινγηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: 

 Σν ινγηζκηθφ (software) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηελ αλάπηπμε θαη 

 Σν πιηθφ κε ην νπνίν έγηλαλ νη δνθηκέο ηεο εθαξκνγήο.  
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6.2.1 Λνγηζκηθό 

6.2.1.1 Σρεδίαζε Δθαξκνγήο 

Γηα ηε ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο πξαγκαηνπνηήζεθε δνθηκή πιήζνπο ζρεδηαζηηθψλ 

εξγαιείσλ. Σειηθά, ε πξψηε πξνζέγγηζε ηεο ζρεδίαζεο (wireframing) πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ on-line πιαηθφξκα http://www.proto.io. Χζηφζν, ην θεληξηθφ θαη ζεκειηψδεο θνκκάηη 

ηεο ζρεδίαζεο πινπνηήζεθε ζην πξφγξακκα Sketch. To Sketch είλαη έλα επαγγεικαηηθφ 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζε ινγηζκηθφ Mac. 

 

Δηθόλα 6.2: Πεξηβάιινλ πξνγξάκκαηνο Sketch 

 

6.2.1.2 Αλάπηπμε Δθαξκνγήο 

 Πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (IDE): XCode  

Ζ αλάπηπμε ηνπ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 

(Integrated Development Environment - IDE) XCode πνπ παξέρεη ε Apple καδί κε ην iOS 

SDK (Software Development Kit). 

http://www.proto.io/
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Δηθόλα 6.3: Γεκηνπξγία λένπ project ζην XCode 

 

 

 Γιψζζα: Swift 

Σν Swift είλαη κηα ηζρπξή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γεληθνχ ζθνπνχ γηα macOS, iOS, 

watchOS θαη tvOS θαη έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ Apple Inc. Σν γξάςηκν ηνπ θψδηθα Swift 

είλαη δηαδξαζηηθφ θαη δηαζθεδαζηηθφ, ε ζχληαμε είλαη ζπλνπηηθή αιιά εθθξαζηηθή θαη ην 

Swift πεξηιακβάλεη ζχγρξνλα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο. Ο 

Swift θψδηθαο είλαη αζθαιήο, ελψ παξάιιεια παξάγεη ινγηζκηθφ πνπ εθηειείηαη κε 

αζηξαπηαία ηαρχηεηα. 

Έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα ιεηηνπξγεί καδί κε ηα frameworks Cocoa θαη Cocoa Touch, θαζψο 

θαη κε ηνλ θψδηθα Objective-C πνπ εληνπίδεηαη  ζηα πξντφληα ηεο Apple. Δηζήρζε ην 2014 

ζην Παγθφζκην πλέδξην Πξνγξακκαηηζηψλ ηεο Apple (2014 Worldwide Developers 

Conference (WWDC)). ρεδηάζηεθε σο κία ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο Objective-C, απινχζηεξεο 

φκσο ζχληαμεο θαη κε ζχγρξνλεο έλλνηεο. 

 

 Estimote SDK.  

Γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηνλ εληνπηζκφ ζέζεο ηνπ ρξήζηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ beacons ηεο 

Estimote. Απηά ζπλνδεχνληαη απφ κηα εξγαιεηνζήθε ινγηζκηθνχ (SDK) πνπ δίλεη ηε 
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δπλαηφηεηα ζηελ εθαξκνγή λα θάλεη αλίρλεπζε νξίσλ πεξηνρήο ησλ beacons θαη εθηίκεζε 

εγγχηεηαο. 

 

 



 

 
104 

 

Δηθόλα 6.4: Estimote SDK 

 

6.2.2 Υιηθό 

 Ζ εθαξκνγή δνθηκάζηεθε ζε ζπζθεπέο iPhone 5S. Χζηφζν, κπνξεί λα ηξέμεη ζε 

νπνηαδήπνηε ζπζθεπή iOS πνπ έρεη έθδνζε ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 7 ή 

κεγαιχηεξε. 

 Υξεζηκνπνηήζεθαλ αθφκε, ηα beacons ηεο Estimote. Δίλαη κηθξνί Bluetooth smart 

(ρακειήο ελέξγεηαο) πνκπνί πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Apple γηα ηα 

beacons. 
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7                     

Δπίινγνο 

7.1 Σύλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα 

Σν ζέκα πνπ ζίγεη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζπκππθλψλεηαη ζην εμήο εξψηεκα 

«Πψο κπνξεί ε ηερλνινγία κέζσ ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε παηρληδνπνίεζε 

λα ζπλεηζθέξεη ζηε δηάδνζε ησλ ζεζαπξψλ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο». Γηα λα 

απαληήζνπκε ζε απηφ ην εξψηεκα κειεηήζακε αξθεηέο έλλνηεο - παηρληδνπνίεζε, 

πιεζνπνξηζκφο,  εληνπηζκφο ζέζεο, παηρλίδηα ζνβαξνχ ζθνπνχ θ.α.- απφ ηελ νπηηθή ησλ 

πνιηηηζηηθψλ ηδξπκάησλ. Παξάιιεια, ζρεδηάζακε κηα εθαξκνγή μελάγεζεο 

ελζσκαηψλνληαο θπλήγη ζεζαπξνχ γηα ζπζθεπέο iOS. Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε εκπεξηέρεη ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ηε κειέηε ησλ ζρεηηθψλ 

εξγαζηψλ θαη εθαξκνγψλ, θαζψο θαη ηε ζρεδίαζε θαη δεκηνπξγία ηνπ παηρληδηνχ. 

Πξνζπαζήζακε ψζηε αθφκε θαη αλ θάπνηνο δελ έρεη αζρνιεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα λα 

πάξεη κηα βαζηθή ηδέα γηα ηνλ ηξφπν δφκεζεο κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο ελψ, παξάιιεια, 

ζθνπφο ήηαλ θαη ε δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο πξνυπάξρνπζεο.  

Ο θεληξηθφο καο ζηφρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο ήηαλ λα ζπλδπαζηνχλ 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη θάπνηεο ζρεδηαζηηθέο αξρέο ησλ παηρληδηψλ απιήο δηαζθέδαζεο 

κε απηά πνπ έρνπλ ζνβαξφ ζθνπφ. Μειεηψληαο έξεπλεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ, 

ζρεδηάζακε έλα παηρλίδη πνπ πξνζθέξεη γξήγνξε πξφνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημήο ηνπ, 

πνηθηιία πεξηερνκέλνπ ζηα ζηάδηά ηνπ, νδεγίεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα θαη ηθαλνπνίεζε ζην 
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ρξήζηε. Αθφκε, ζχκθσλα κε φζα κειεηήζακε, θαηαιήμακε πσο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε 

ζχλδεζε ησλ εθζεκάησλ ηνπ κνπζείνπ ζε έλα θνηλφ πιαίζην, ζε κηα θνηλή ηζηνξία. Γη’ απηφ 

ην ιφγν ρξεζηκνπνηήζεθε ε storytelling πξνζέγγηζε, ζηε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηνπ 

ελδηαθέξνληνο  θαη ηεο επηζπκίαο ησλ ρξεζηψλ λα παίμνπλ. 

Οη δνθηκέο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο «Museum Treasure Hunt» καο έδεημαλ ηα εμήο: 

 Δχθνιε θαη γξήγνξε εχξεζε πιεξνθνξηψλ εθζεκάησλ. 

 Πνιχ θαιή ε αθξίβεηα ησλ estimote beacon. Αλ ν ρξήζηεο είρε αλνηρηή ηελ 

εθαξκνγή ζην θηλεηφ ηνπ θαη βξηζθφηαλ ζηνλ ίδην ρψξν κε θάπνηα ζπζθεπή beacon, 

ζρεδφλ ακέζσο δηαπηζησλφηαλ ε χπαξμή ηεο θαη γηλφηαλ εθηίκεζε ηεο εγγχηεηάο ηεο. 

Σν κφλν πξφβιεκα ήηαλ πσο ζε θάπνηεο δνθηκέο παξνπζηάζηεθε απφθιηζε ζηνλ 

εληνπηζκφ ηεο ζέζεο. Ζ αλίρλεπζε ησλ νξίσλ πεξηνρήο (region monitoring) γίλεηαη ζε 

ιηγφηεξν απφ 2 δεπηεξφιεπηα. 

 Δχθνιε ε εγθαηάζηαζε ησλ beacons. Δπίζεο, είλαη πνιχ ειαθξηά, κηθξά θαη 

δηαθξηηηθά θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο θζνξάο ησλ εθζεκάησλ.   

 Ζ ζχλδεζε ησλ εθζεκάησλ ζε κηα θνηλή ηζηνξία απνηειεί κηα λέα, δηαδξαζηηθή 

κνξθή παξνπζίαζεο ησλ εθζεκάησλ, γεγνλφο πνπ βνεζάεη πνιχ ηνπο ρξήζηεο λα 

αθνκνηψζνπλ ηηο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο. 

 εκαληηθή ε ελζσκάησζε ησλ παηρληδηψλ θαη ησλ γξίθσλ. Ζ επίζθεςε ηνπ ρξήζηε 

ζην κνπζείν γίλεηαη πην επράξηζηε. 

 Δχρξεζηε θαη θηιηθή πξνο ηνπ ρξήζηεο φισλ ησλ ειηθηψλ. 

 Γελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ εθζεκάησλ ζε ςεθηαθή 

κνξθή, φπσο θάλνπλ νη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο κνπζείσλ. 

 Γεληθά, ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πφλησλ δίλεη αξθεηέο δπλαηφηεηεο ζηα κνπζεία, 

θαζψο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα. Μπνξνχλ λα επηβξαβεχζνπλ ην 

ρξήζηε γηα ηε πξφνδν ηνπ κε πφληνπο πνπ κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα εμαξγπξσζνχλ. 

Χο απνηέιεζκα, ε επίζθεςε γίλεηαη πην ειθπζηηθή γηα ηνλ ρξήζηε θαη βνεζάεη 

πηζαλφηαηα ηελ ελίζρπζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ρψξσλ. 

 

 

πλνςίδνληαο, πηζηεχνπκε πσο ε ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηα κνπζεία είλαη ην επφκελν 

βήκα ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο, αθνχ επηηξέπεη κηα πην πξνζσπνπνηεκέλε θαη 

θνηλσληθνπνηεκέλε εθδνρή ηνπ πνιηηηζκνχ ε νπνία πξνζαξκφδεηαη ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ 

εθάζηνηε ρξήζηε. 
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7.2 Μειινληηθέο επεθηάζεηο 

Ζ εθαξκνγή «Museum Treasure Hunt» έρεη πνιιά πεξηζψξηα επέθηαζεο. Κάπνηεο ηδέεο γηα 

επεθηάζεηο είλαη: 

 Ζ πξνζζήθε θαη άιισλ ηζηνξηψλ νη νπνίεο ζα ζπλδπάδνπλ δηάθνξα αληηθείκελα ηνπ 

κνπζείνπ ζε θπλήγηα ζεζαπξνχ. 

 Ζ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ ζπζθεπέο 

android. 

 Ζ δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε λα θαηαζθεπάζεη κφλνο ηνπ θπλήγη ζεζαπξνχ 

ζπλδπάδνληαο εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ. 

 Ζ πξνζζήθε ηεο δπλαηφηεηαο βαζκνιφγεζεο ησλ ηζηνξηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Με 

βάζε απηά ηα απνηειέζκαηα ζα πξνθχπηνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, φπσο ν αξηζκφο 

ησλ ρξεζηψλ πνπ επέιεμαλ θάζε ηζηνξία, ην πνζνζηφ νινθιήξσζήο ηεο ή ν κέζνο 

φξνο βαζκνινγίαο θαζεκηάο.  

 Ζ πξνζζήθε εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ησλ 

εθζεκάησλ ζην ρψξν. 

 Ζ πξνζζήθε ζχληνκσλ παηρληδηψλ θαη puzzle γηα ηελ νινθιήξσζε νξηζκέλσλ 

ζηαδίσλ. 

 Ζ πξνζζήθε ερεηηθήο ή βίληεν μελάγεζεο απφ θάπνηνλ εζνπνηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

απιήο πεξηήγεζεο ηνπ ρξήζηε ζην κνπζείν.  

 Ζ δπλαηφηεηα ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξάζηαζεο ελφο αληηθεηκέλνπ ζηε ζπζθεπή ηνπ 

ρξήζηε. 

 Ζ πξνζζήθε indoor navigation ζπζηήκαηνο, πνπ ζα κπνξεί λα εληνπίδεη ηε ηξέρνπζα 

ζέζε ηνπ ρξήζηε θαη λα ηελ απεηθνλίδεη ζην ζρέδην θάηνςεο ηνπ ρψξνπ. Ζ εθαξκνγή 

ζα δίλεη αλαιπηηθέο νδεγίεο ζην ρξήζηε γηα ην πψο ζα κεηαβεί ζην ζεκείν πνπ 

επηζπκεί.  

 Με ηελ πξνζζήθε indoor location δίλνληαη αξθεηέο δπλαηφηεηεο επέθηαζεο ηεο 

εθαξκνγήο. Πξψηα απ’ φια, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην κνπζείν λα γλσξίδεη θάζε 

ζηηγκή ηνλ αξηζκφ θαη ηε ζέζε ησλ επηζθεπηψλ ζε θάζε αίζνπζα ή φξνθν. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν, παξάγνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα εθζέκαηα πνπ έρνπλ ην 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο επηζθέπηεο. Δπηπιένλ, ζα βνεζνχζε αξθεηά ηνπο 

επηζθέπηεο λα θηλεζνχλ πην άλεηα ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

θάπνηα αίζνπζα έρεη πνιπθνζκία λα θηλεζνχλ ζε θάπνην άιιν ζεκείν. 
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 Ζ αιιειεπίδξαζε κε ηα θνηλσληθά δίθηπα. Πξνζζήθε ηεο δπλαηφηεηαο θνηλνπνίεζεο 

ελφο εθζέκαηνο ή ελφο επηηεχγκαηνο. 

 Ζ πξνζζήθε δπλαηφηεηαο πξφθιεζεο θίισλ ηνπ ρξήζηε κε ζθνπφ λα μεπεξάζνπλ 

θάπνην απφ ηα επηηεχγκαηά ηνπ. 

 Πξνζζήθε ιεηηνπξγηθφηεηαο πξνηάζεσλ ζην ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο γηα εθζέκαηα 

πνπ είλαη πηζαλφ λα ελδηαθέξνπλ ην ρξήζηε θξίλνληαο απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ 

κε ηελ εθαξκνγή θαη ηα εθζέκαηα.  

 Ζ πξνζζήθε εηδνπνηήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη νη ρξήζηεο πνπ έρνπλ ηελ 

εθαξκνγή φηαλ έλα θαηλνχξγην θπλήγη ζεζαπξνχ έρεη δεκνζηεπζεί, αθφκα θαη φηαλ ε 

εθαξκνγή είλαη θιεηζηή. 
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