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Περιγραφή Έργου
● Σχεδιασμός και ανάπτυξη έξυπνης και διαδραστικής πλατφόρμας για αυτοματοποιημένη περιήγηση με παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών με βάση τη θέση του χρήστη στο χώρο
● Η περιήγηση γίνεται σε εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς χώρους πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως μουσεία, υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι και αξιοθέατα
● Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί συσκευές Internet of Things (ΙοΤ) και νέες τεχνολογίες για την προβολή ψηφιακού περιεχομένου με τρόπο στοχευμένο βελτιώνοντας την εμπειρία περιήγησης
● Η πιλοτική λειτουργία πραγματοποιείται σε πολιτιστικούς χώρους των Ιωαννίνων (Αρχαιολογικό Μουσείο, Πάρκο Λιθαρίτσια, Βυζαντινό Μουσείο, Ακρόπολη- Ιτς Καλέ)

Πλεονεκτήματα Συστήματος

Περιγραφή Συστήματος και Τεχνολογιών
● Εφαρμογή κινητής συσκευής (Android, iOS)

● Φιλικό και εύκολο στη χρήση
● Αυτόματη λήψη πληροφορίας εκθεμάτων κοντά στη θέση του

● Επικοινωνία μέσω πλατφόρμας IoT (Zastel)
● Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS)

χρήστη σε πραγματικό χρόνο
● Δεν απαιτείται σάρωση από πολύ κοντινή απόσταση όπως με

● Κλιμακώσιμη επεξεργασία ροών δεδομένων
● Αποθήκευση και διαχείριση πλήθους δεδομένων

τις τεχνολογίες NFC και QR codes
● Δημιουργία εξατομικευμένου προφίλ του χρήστη κατά τη

● Τεχνικές μηχανικής μάθησης
● Κατανεμημένη ανάπτυξη συστήματος με

διάρκεια αυτής ή/και προηγούμενων περιηγήσεων
● Παροχή συστάσεων βάσει των ενδιαφερόντων του χρήστη
μέσω μοντέλων μηχανικής μάθησης

συνιστώσες λογισμικού σε μουσεία και υπολογιστικό νέφος (cloud)
● Διεπαφή επιλογής και αποθήκευσης οπτικοακουστικού περιεχομένου
● Δυνατότητα ελεύθερης περιήγησης και προκαθορισμένες διαδρομές

● Ενδυνάμωση σχέσης & επικοινωνίας Μουσείου - Κοινωνίας

● Τεχνικές 3D ψηφιακής ανακατασκευής αντικειμένων πολιτιστικού ενδιαφέροντος

3D Ψηφιακή Ανακατασκευή
Εκθεμάτων

Έλεγχος και Βελτίωση Συστήματος, Πιλοτικές Δράσεις

Μεθοδολογία Ελέγχου, Ανάλυσης και
Βελτίωσης του Συστήματος

Ενδεικτικός χώρος πιλοτικού με beacons

Αποτελέσματα Πιλοτικών Επισκέψεων

Τεχνικές Προκλήσεις
● Επίτευξη αρμονικής συνεργασίας μεταξύ ειδικών προερχόμενων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία (Τεχνολογία και Πολιτισμός) ✓
● Κατάλληλη τοποθέτηση και ρύθμιση μικρών ασύρματων πομπών για τον καθορισμό εγγύτητας του επισκέπτη στα εκθέματα ✓
● Προσαρμογή σε χώρους με διαφορετικά χαρακτηριστικά (γεωμετρικά στοιχεία, πυκνότητα εκθεμάτων κ.α.) ✓
● Ετερογένεια στους τύπους συνδεσιμότητας (Bluetooth/WiFi/4G για εσωτερικούς χώρους, GPS/4G για εξωτερικούς χώρους) ✓
● Υποστήριξη διαφορετικού τύπου συσκευών (κινητό, tablet) ✓
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Πώς μοιάζει μία τυπική περιήγηση
1- Είσοδος στην εφαρμογή

2- Επιλογή Μουσείου

3- Επιλογή Περιήγησης

4- Περιήγηση και Εκθέματα

5- Μεμονωμένο Έκθεμα

6- Λίστα Εκθεμάτων
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