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Περίληψη 

Στα  πλα!σια  εκπ=νησης  της  παρούσας  διπλωματικ�ς  εργασ!ας,  θα  παρουσιαστε!  ο

σχεδιασμ=ς  και  η  υλοπο!ηση  μιας  εφαρμογ�ς  για  έξυπνες  κινητές  συσκευές

(smartphones)  τύπου  Android,  στην  οπο!α  γ!νεται  χρ�ση της  νε=κοπης  τεχνολογ!ας

Επαυξημένης  Πραγματικ=τητας  (Augmented  Reality–AR).  Η  εφαρμογ�

χαρακτηρ!στηκε  με  το  =νομα  ARSiNOE  (Augmented  Reality  Spot  iNfomedia

application  for  Obscured  Environments)  και φιλοδοξε!  να  προσφέρει  υπηρεσ!ες

περιπτέρου  ενημέρωσης  (info-kiosk)  και  υποτυπώδους  πλο�γησης  χωρ!ς  τη  χρ�ση

GPS, σε πολύπλοκα � άγνωστα (κτιστά) περιβάλλοντα. Επιλέχθηκε δι=τι αποτελε! μια

καινοτ=μο ιδέα που συνδυάζει την τεχνολογ!α της Επαυξημένης Πραγματικ=τητας σε

κινητές έξυπνες συσκευές αποσκοπώντας να δώσει λύση στο πρ=βλημα δυσκολ!ας των

επισκεπτών δημ=σιων χώρων να ανακτ�σουν χρ�σιμη πληροφορ!α  και να  εντοπ!σουν

την επιθυμητ� διαδρομ� τους.

Λέξεις Κλειδιά: 

Augmented Reality, Android, GPS, smartphones, info-kiosk

Abstract

Within the framework of this diploma thesis, will present the design and the 

implementation of a multimedia application for smart mobile devices (smartphones) 

operating in Android system, which makes use of the newly established technology of 

Augmented Reality (AR). The application designated by the name ARSiNOE 

(Augmented Reality Spot  iNfomedia  application for Obscured Environments), aspires 

to serve as info-kiosk and to offer rudimentary navigation without using GPS, to 

complex or unfamiliar (built-in) environments. This approach was chosen because it is 

an innovative idea using Augmented Reality, aiming to solve the difficulty visitors of 

public spaces are usually have, in retrieving relevant information and locating their 

desired route. 

Keywords:

Augmented Reality, Android, GPS, smartphones, info-kiosk
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ΕΦΑΡΜΟΓH ΠΛΗΡΟΦOΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡHΣΗ ΕΠΑΥΞΗΜEΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥEΣ ANDROID

1. Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για έξυπνες κινητές 

συσκευές, τύπου Android.  Η εφαρμογή προτείνεται ως ένα ψηφιακ: info-kiosk και ως 

μια εναλλακτική προσέγγιση στα ανεξάρτητα κτηριακής υποδομής συστήματα παροχής 

σημειακής πληροφορίας (Point Of Interest - POI) και υποτυπώδους πλοήγησης 

εσωτερικών χώρων.  Βασίζεται στο γεγον:ς :,τι οι άνθρωποι μπορούν να 

προσανατολίζονται στο χώρο χρησιμοποιώντας το γνωστικ: χάρτη (cognitive map) που 

έχουν αποθηκεύσει στο μυαλ: τους (Kitchin RM, 1994).

Η εργασία προσεγγίζει το ζήτημα της πλοήγησης στο εσωτερικ: κτιρίων, κάνοντας 

χρήση της τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικ:τητας για την παροχή πληροφοριών 

στον χρήστη (ήχος, animation), προκειμένου να μπορέσει εκείνος σχετικά εύκολα να 

δημιουργήσει το γνωστικ: χάρτη του περιβάλλοντος χώρου στο μυαλ: του. 

Η εφαρμογή ονομάστηκε ARSiNOE, ως ακρώνυμο του Augmented Reality Spot 

iNfomedia application for Obscure Environments.  Η ανάπτυξή της επιλέχθηκε δι:τι ως 

γνωστ:ν οι άνθρωποι παρουσιάζουν δυσκολία να εντοπίσουν την διαδρομή τους σε ένα 

καινούργιο και δυσν:ητο προς αυτούς εσωτερικ: χώρο περιβάλλοντος.  Συχνά 

αναζητούν πληροφορίες και άλλο χρήσιμο υλικ:, σχετικά με τις παρεχ:μενες υπηρεσίες

π,χ. σε κάθε :ροφο εν:ς δημ:σιου κτιρίου. 

Η Επαυξημένη Πραγματικ:τητα, χρησιμοποιώντας δοκιμασμένες τεχνολογίες :πως 

αυτές, της :ρασης των υπολογιστών (Computer Vision – CV), της επεξεργασίας 

εικ:νας και των γραφικών τους (3D), καθώς και τεχνικές για τη συγχώνευση του 

ψηφιακού περιεχομένου στον πραγματικ: κ:σμο, δίνει τη δυνατ:τητα διάδρασης 

μεταξύ του χρήστη και των πραγματικών και εικονικών αντικειμένων του 

περιβάλλοντος του, επαυξάνοντας την οπτική του εμπειρία, διευκολύνοντας έτσι τη 

δημιουργία του γνωστικού χάρτη που προαναφέραμε.

1
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2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Η ανθρώπινη πλοήγηση βασίζεται στη δεξι:τητα του ατ:μου να προσανατολίζεται κατά 

την κίνησή του στο χώρο.  Όπως αναφέρεται υπ: τους Fallah, Apostolopoulos, Bekris, 

Folmer1 και σε συνέχεια της έρευνας του Foulke, (1982)2 για να μπορέσει το άτομο να 

προσανατολίσει τον εαυτ: του στο χώρο, χρησιμοποιεί κυρίως δύο συστήματα.  Το 

πρώτο σύστημα αφορά στην ένταξη του ατ:μου σε ένα μονοπάτι (path) το οποίο 

βρίσκεται σε άμεση σχέση με την αρχική του θέση (origin).  Το δεύτερο σύστημα 

αναφέρεται στα ιδιοδεκτικά δεδομένα πλοήγησης, δηλαδή σε κάποια ορ:σημα της 

διαδρομής (landmarks), που το άτομο αναγνωρίζει και ανακαλεί κατά την κίνησή του. 

Η κατευθυντικ:τητα του ατ:μου, σύμφωνα με τους Loomis και Klatzky (2001), 

στηρίζεται τ:σο στα εξωτερικά αντιληπτά ερεθίσματα, :σο και σε ένα γνωστικ: χάρτη 

(cognitive map), που ήδη έχει δημιουργήσει στο μυαλ: του για τον περιβάλλοντα χώρο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η χρήση και των δύο συστημάτων είναι επιθυμητή για την 

ολοκλήρωση της επιλεγμένης διαδρομής. 

Όπως αναφέρεται σε μελέτη των Iara, Kalia, Dagher, Pike, Bohbot (2003), έχει αποδειχθεί 

:τι :ταν υπάρχουν διαθέσιμοι χάρτες, οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να περιηγηθούν στο χώρο 

χρησιμοποιώντας κατά προσέγγιση τα ορ:σημα του χάρτη που σχετίζονται με τον 

περιβάλλοντα χώρο και έπειτα να ολοκληρώσουν τη διαδρομή τους, δημιουργώντας κατά 

τους Kitchin R., Freundschuh S. (2000), ένα νοητικ: χάρτη του περιβάλλοντος (γνωστική 

χαρτογράφηση).  Βέβαια σε ένα νέο, πολύπλοκο ή άγνωστο και δει κτιστ: περιβάλλον, η 

διαδικασία πλοήγησης των ατ:μων που μ:λις περιγράφηκε μπορεί να απαιτεί εκ νέου ένα 

σημαντικ: ποσ: της προσοχής τους, ή του διαθέσιμου χρ:νου τους.  Στο γενικ:τερο 

πρ:βλημα της πλοήγησης, η σύγχρονη τεχνολογία έδωσε λύση με την υλοποίηση 

συστημάτων που κάνουν χρήση κυρίως της τεχνολογίας Global Positioning System (GPS).  

Σήμερα τα υπαίθρια GPS συστήματα έχουν καταφέρει να γίνουν το βασικ: σύστημα 

1 Fallah N, Apostolopoulos I, Bekris KE, Folmer E. 2012. The User as a Sensor: Navigating Users with Visual 

Impairments in Indoor Spaces using Tactile Landmarks. ACM SIGCHI Conference on Human Factors in 

Computing Systems (CHI).

2 Foulke, E. (1982). Perception, cognition, and mobility of blind pedestrians. In M. Potegal(Ed.), Spatial 

orientation: Development and physiological foundations (pp. 55-76). New York: Academic Press.
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πλοήγησης ατ:μων και οχημάτων επιτυγχάνοντας εξαιρετική ακρίβεια εντοπισμού θέσης 

και διαδρομής.  Αντιθέτως, τα συστήματα εσωτερικής πλοήγησης ακ:μη υστερούν σε 

απ:δοση και αξιοπιστία.  Ο συνδυασμ:ς των δυνατοτήτων που παρουσιάζουν οι 

σημερινές κινητές, έξυπνες συσκευές και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, :πως είναι η 

Επαυξημένη Πραγματικ:τητα, οδήγησε την έρευνα σε εφαρμογές που αξιοποιούν τις 

γνωστές δυνατ:τητες χωροθέτησης των κινητών συσκευών (GPS, Gyroscope, 

Accelerometer, Digital Compass) σε συνδυασμ: με την νε:κοπη αυτή τεχνολογία. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε εργασίες των Mulloni, Seichter, Schmalstieg (2011), Schall, 

Schâning, Paelke, Gartner (2011), Mâller, Kranz, Huitl, Diewald, Roalter (2012). 

3. Μεθοδολογία

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, σκοπ:ς της εργασίας είναι να παρουσιαστεί ο σχεδιασμ:ς 

και η ανάπτυξη μιας εφαρμογής πληροφ:ρησης τύπου ψηφιακού info-kiosk και 

υποτυπώδους πλοήγησης για εσωτερικά κτιριακά περιβάλλοντα, υποστηρίζοντας τον 

επισκέπτη στην άντληση χρήσιμης πληροφορίας για τις παρεχ:μενες υπηρεσίες και την 

μετακίνησή του προς αυτές σε επίπεδο ορ:φου κτηρίου.

3.1 Υποκείμενα

Για τις ανάγκες υλοποίησης της εφαρμογής, σχεδιάστηκαν ως τρισδιάστατα μοντέλα, οι 

κατ:ψεις του ισογείου, μεσορ:φου και 1ου ορ:φου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

στη Θεσσαλονίκη.  Στις επ:μενες εν:τητες, περιγράφονται τα μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν για το σχεδιασμ: και την υλοποίηση της εφαρμογής αυτής.

3.2 ΜEσα

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία λογισμικού και 

τεχνολογίες ανοικτού κώδικα (open source) :που αυτ: ήταν εφικτ: καθώς και ορισμένα 

εμπορικά λογισμικά στις εκδ:σεις ελεύθερης χρήσης (free). Στη συνέχεια 

περιγράφονται τα εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν:
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 Η εφαρμογή κατά βάση, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μέσα απ: την μηχανή 

ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών Unity (γνωστής και ως Unity3D).  Όπως 

αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα (http://unity3d.com/public-relations), η 

μηχανή αυτή, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού 

διασκέδασης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  Παρ:τι το συγκεκριμένο λογισμικ: 

χρησιμοποιείται κατά κ:ρον απ: προγραμματιστές ηλεκτρονικών παιχνιδιών, καθώς 

ενσωματώνει πληθώρα εργαλείων για γρήγορη ανάπτυξη και απασφαλμάτωση 

λογισμικού (debuging), το χρησιμοποιούν μεγάλες εταιρίες και διεθνείς οργανισμοί, 

:πως ενδεικτικά αναφέρουμε παρακάτω:

• Cartoon Network

• Coca-Cola

• Disney

• Electronic Arts

• LEGO

• Microsoft

• NASA

•  Nexon

• Nickelodeon

• Square

• Ubisoft

• Warner Bros

για την υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού :πως είναι οι εξής περιπτώσεις: 

• architectural walkthroughs 

• instructional interactive demonstrations 

• training simulations 

• product visualisations
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Για τις ανάγκες ανάπτυξης της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε η έκδοση 3.5.7 της 

μηχανής Unity3D, διανομής ελεύθερης χρήσης για το περιβάλλον Mac, χωρίς 

λειτουργικούς περιορισμούς, πέραν απ: την τοποθέτηση του λογοτύπου της μηχανής 

στο παραγ:μενο προϊ:ν λογισμικού.

 Για την μοντελοποίηση των κατ:ψεων των χώρων του ισογείου, μεσορ:φου και 1ου 

ορ:φου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο αποτέλεσε το υποκείμενο για την 

ανάπτυξη της παρούσης εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικ: Google 

SketchUp στην ελεύθερη χρήσης έκδοση 8.0.15157.  Το λογισμικ: Google 

SketchUp απευθύνεται κυρίως σε χρήστες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την 

αρχιτεκτονική και το σχεδιασμ: 3D αντικειμένων και είναι ιδιαίτερα προσφιλές 

τ:σο σε αρχάριους και νέους χρήστες, :σο και σε επαγγελματίες παραγωγής 

τρισδιάστατων μοντέλων (http://en.wikipedia.org/wiki/SketchUp).  Το συγκεκριμένο 

λογισμικ: επιλέχθηκε ως μια αξι:πιστη λύση για την κατασκευή τρισδιάστατων 

αντικειμένων, αλλά και για την ευκολία μετατροπής του παραγ:μενου αντικείμενου 

της εργασίας με το SketchUp3, σε αντικείμενο βασικού σχεδιασμού στο περιβάλλον 

ανάπτυξης της μηχανής Unity3D.  Το ίδιο λογισμικ: χρησιμοποιήθηκε και για το 

σχεδιασμ: στοιχείων του Graphical User Interface (GUI) της εφαρμογής. 

Επιλεγμένες :ψεις οθ:νης απ: το σχεδιασμ: των κατ:ψεων, μπορεί ο αναγνώστης 

της εργασίας να βρει στο προσάρτημα.

 Για τον προγραμματισμ: του Avatar της εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή 

ALICE 3.0, η οποία αποτελεί ένα δωρεάν λογισμικ: που βασίζεται στον 

αντικειμενοστραφή προγραμματισμ: ως εκπαιδευτική γλώσσα και παρέχεται μέσα 

απ: ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE).  Το λογισμικ: ALICE, 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Alice_(software)), χρησιμοποιεί ένα περιβάλλον τύπου 

drag and drop, για τη δημιουργία κινούμενων σχεδίων υπολογιστή με τη χρήση 3D 

μοντέλων.  Σύμφωνα με τα :σα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Wikipedia, το 

λογισμικ: αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, (απ: το 

1997 ονομάστηκε Carnegie Mellon), απ: μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον 

εκλιπ:ντα Randy Pausch4. 

3 Απ: το 2013 και έπειτα μετά την εξαγορά του προϊ:ντος απ: την εταιρεία χαρτογράφησης Trimble, η δωρεάν 

έκδοση ονομάστηκε SketchUp Make.

4 Περισσ:τερες πληροφορίες ο αναγνώστης μπορεί να βρει για τον Randy Pausch, στον παρακάτω υπερσύνδεσμο: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Randy_Pausch
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Επιλεγμένες :ψεις οθ:νης απ: τη σχεδίαση του Avatar, μπορεί ο αναγνώστης 

της εργασίας να βρει στο προσάρτημα.

 Για τον σχεδιασμ: των επιμέρους στοιχείων του GUI (Graphical User Interface) και 

:λων των γραφικών που υποστηρίζουν την εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων και 

των δεικτών αναγνώρισης (fiducial markers), χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμ:, τα 

ελεύθερης χρήσης και ανοιχτού κώδικα (opens source) προγράμματα Inkscape (στην 

έκδοση 0.48.2) και GIMP (στην έκδοση 2.8.4) για περιβάλλον Mac.  Το Inkscape, 

:πως αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα (http://www.inkscape.org/en/about/overview/) 

αποτελεί ένα πρ:γραμμα επεξεργασίας διανυσματικών γραφικών (scalable vector) 

το οποίο υποστηρίζει πλήρως τα πρ:τυπα XML, SVG και CSS. Είναι αρκετά εύκολο 

στη χρήση του και παρουσιάζει δυνατ:τητες αντίστοιχες εμπορικών επαγγελματικών 

προγραμμάτων παρ:μοια με τα Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand, και Xara X 

Το GIMP, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του προϊ:ντος 

(http://docs.gimp.org/2.8/en/introduction.html), είναι ένα εργαλείο επεξεργασίας 

φωτογραφίας πολλών λειτουργιών.  Η ονομασία του προήλθε ως ακρώνυμο για το 

GNU Image Manipulation Program και είναι κατάλληλο για μια ποικιλία εργασιών 

χειρισμού εικ:νας, που περιλαμβάνουν την επεξεργασία φωτογραφίας, σύνθεση 

εικ:νας και κατασκευή εικ:νας.

 Για την επεξεργασία των ηχητικών κομματιών (voice samples) που 

χρησιμοποιούνται απ: την εφαρμογή για την εξομοίωση ομιλίας στο γραφικ: 

στοιχείο Avatar, χρησιμοποιήθηκε το ελεύθερο χρήσης και ανοιχτού κώδικα 

λογισμικ: Audacity.  Απ: :σα αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα 

(http://www.audacity.gr/?), το Audacity είναι ένα πρ:γραμμα που διαχειρίζεται 

ψηφιακές ηχητικές κυματομορφές.  Έχει τη δυνατ:τητα να εισάγει ηχητικά 

αρχεία διαφ:ρων μορφών (formats), συμπεριλαμβανομένων των WAV, AIFF, 

MP3 και Ogg Vorbis και αποτελεί έναν αξι:λογο digital audio editor που δεν 

υστερεί σε δυνατ:τητες σε σχέση με τις αντίστοιχες εμπορικές εφαρμογές. 

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής ΑRSiNOE χρησιμοποιήθηκε η ελεύθερης χρήσης και 

ανοιχτού κώδικα βιβλιοθήκη NyARToolkit CS στην έκδοση 4.1.1 και το ελεύθερο 

χρήσης λογισμικ: Simplify!, απαραίτητο για σύνδεση δεικτών και βιβλιοθήκης.
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 Η NyARToolKit, κωδικοποιήθηκε απ: τον Ryo Iizuka (γνωστ: στην διεθνή 

κοιν:τητα προγραμματιστών ως nyatla) και αποτελεί δημοφιλή βιβλιοθήκη 

Java/C#/C++, ανοιχτού κώδικα, βελτιστοποιημένη σε μεγάλο βαθμ: για 

κωδικοποίηση εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικ:τητας σε διαφορετικά 

λειτουργικά συστήματα συμπεριλαμβανομένων του Android.  Βασίζεται, σύμφωνα 

με :σα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας ARToolWorks 

(http://www.artoolworks.com/products/open-source-software/nyartoolkit/), στην 

αρχική βιβλιοθήκη ARToolKit η οποία αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία, απ: τον 

Hirokazu Κato στο Nara Institute of Science and Technology το 1999.  Η διανομή 

της ξεκίνησε απ: το Εργαστήριο HIT του Πανεπιστήμιου της Ουάσιγκτον και 

διατηρείται ως σήμερα, σαν έργο ανοικτού κώδικα που φιλοξενείται στον ιστ:τοπο 

SourceForge, με τις εμπορικές άδειες, να διατίθενται απ: την εταιρία ARToolWorks. 

Η βιβλιοθήκη ARToolKit είναι ευρέως διαδεδομένη για την ανάπτυξη εφαρμογών 

Επαυξημένης Πραγματικ:τητας, με πάνω απ: 160.000 downloads απ: το 2004, και 

η βιβλιοθήκη NyARToolKit αποτελεί την ιδανική επιλογή για την ανάπτυξη μιας 

εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικ:τητας, που μπορεί να τρέξει σε διάφορες 

πλατφ:ρμες και λειτουργικά συστήματα.

 Το βοηθητικ: λογισμικ: (plugin) Simplify!, αποτελεί μια τροποποιημένη έκδοση της 

βιβλιοθήκης NyARToolKit, ειδικά για την μηχανή Unity3D.  Η τροποποίηση έγινε 

απ: τον Syazani Suhaifi, ερευνητικ: βοηθ: στο εργαστήριο Πολυμέσων του 

Πανεπιστημίου της Malaya, στην Μαλαισία.  Το συγκεκριμένο λογισμικ: σύμφωνα 

με :σα αναφέρει ο ίδιος ο ερευνητής στην ιστοσελίδα του 

(http://www.syazanisuhaifi.com/#!simplify-for-nyartoolkit/chk7), επιτρέπει στους 

χρήστες να αναπτύξουν εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικ:τητας 

χρησιμοποιώντας διαδικασίες drag and drop στα prefabs5 της μηχανής Unity3D. 

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο τ:σο για σπουδαστές Πολυμέσων :σο και ερευνητές της 

τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικ:τητας, καθώς επιτρέπει την ανάπτυξη 

εφαρμογών με βάση τη δημιουργία περιεχομένου, χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία για την 

παρακολούθηση (tracking) και τον προγραμματισμ: (training) των δεικτών 

(markers) που χρησιμοποιεί η τεχνολογία αυτή.

5 Περισσ:τερο για την έννοια των prefabs (προκατασκευασμένα αντικείμενα) θα αναφερθούμε στην εν:τητα για 

την λειτουργία της μηχανής Unity3D.
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Ακολούθως, θα προχωρήσουμε σε μια σύντομη περιγραφή της τεχνολογίας 

Επαυξημένης Πραγματικ:τητας και της λειτουργίας της βασικής βιβλιοθήκης 

ARToolkit, που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρμογής, καθώς και του 

τρ:που λειτουργίας της μηχανής Unity3D. 

4. Η ΕπαυξημEνη Πραγματικότητα (Augmented Reality)

Η Επαυξημένη Πραγματικ:τητα (Augmented Reality - AR) σύμφωνα με τους Kipper και 

Rampolla (2012), είναι μια παραλλαγή εν:ς εικονικού περιβάλλοντος (Virtual Environment 

- VE), ή Virtual Reality (VR), :πως έχει επικρατήσει να ονομάζεται σήμερα το περιβάλλον 

αυτ:.  Η αρχή λειτουργίας της τεχνολογίας εικονικής πραγματικ:τητας βασίζεται στο 

γεγον:ς :τι ο χρήστης της βυθίζεται (submerged) μέσα σε ένα συνθετικ: περιβάλλον,στο 

οποίο δεν μπορεί να δει τον πραγματικ: κ:σμο γύρω του. 

Αντιθέτως, η Επαυξημένη Πραγματικ:τητα (Augmented Reality) λαμβάνει με ψηφιακ: 

ή ηλεκτρονικ: τρ:πο πληροφορίες, είτε αυτές αφορούν σε εικ:νες, ήχο, βίντεο, αλλά 

ακ:μα και πληροφορίες αφής ή απτικών αισθήσεων και τις τοποθετεί πάνω σε ένα 

περιβάλλον πραγματικού χρ:νου.  Η πιο κοινή χρήση της τεχνολογίας Επαυξημένης 

Πραγματικ:τητας, είναι η επαύξηση των οπτικών ερεθισμάτων του χρήστη, 

επιτρέποντας του να δει τον πραγματικ: κ:σμο, με τα εικονικά αντικείμενα που 

περιγράψαμε προηγουμένως να υπερτίθενται (superimposed) ή να προκύπτουν ως 

σύμμεικτες ψηφιακές κατασκευές.  Ως εκ τούτου, η Επαυξημένη Πραγματικ:τητα, 

συμπληρώνει την υφιστάμενη πραγματικ:τητα, παρά την αντικαθιστά, :πως 

απεικονίζεται στην Εικ:να 1.

Η Επαυξημένη Πραγματικ:τητα μπορεί να θεωρηθεί επομένως, σύμφωνα με τους 

Kipper, Rampolla, (2012), ως το μείγμα, ή ο «μεσαίος χώρος», μεταξύ της πλήρους 

συνθετικής απεικ:νισης εν:ς περιβάλλοντος και του εντελώς πραγματικού κ:σμου, 

επιτρέποντας την ύπαρξη πληροφορίας οπτικά στο χρήστη στο οπτικ: του φάσμα, σε 

πραγματικ: χρ:νο, :που και αν βρίσκεται, ειδικά με τη χρήση κινητών συσκευών. 
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Οι Kipper και Rampolla (2012), επεκτείνουν τον παραπάνω ορισμ:, περιγράφοντας τα 

τρία κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να συνυπάρχουν για να υφίσταται η έννοια της 

Επαυξημένης Πραγματικ:τητας (Augmented Reality), η οποία θα πρέπει: 

1. Να συνδυάζει τις πραγματικές με τις εικονικές πληροφορίες.

2. Να είναι διαδραστική σε πραγματικ: χρ:νο.

3. Να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον γραφικών 3D και να χρησιμοποιεί το περιβάλλον αυτ:.

Η Επαυξημένη Πραγματικ:τητα :μως, δεν είναι μ:νο μία τεχνολογία, :πως αρχικά θα 

συμπέρανε κάποιος, αλλά ο συνδυασμ:ς διαφ:ρων τεχνολογιών που συνεργάζονται για 

να παρέχουν ψηφιακή πληροφορία στην οπτική αντίληψη του χρήστη.  

Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει ο Gene Becker του Lightning Laboratories6, (:π. αναφ. 

απ: Kipper και Rambolla, 2012) η Επαυξημένη Πραγματικ:τητα είναι: 

• μια τεχνολογία. 

• ένα πεδίο έρευνας. 

• ένα :ραμα για το μέλλον της πληροφορικής. 

• μια αναδυ:μενη εμπορική βιομηχανία. 

• ένα νέο μέσο για τη δημιουργική έκφραση.

6 Περισσ:τερες πληροφορίες μπορεί ο αναγνώστης να βρει στον παρακάτω ιστ:τοπο:

http://www.lightninglaboratories.com/tcw/about-2/
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Ένας άλλος ορισμ:ς που θα μπορούσε να δοθεί για την Επαυξημένη Πραγματικ:τητα 

σύμφωνα με την Siltanen (2012), είναι αυτ:ς που στηρίζεται στο θεώρημα της 

συνέχειας μεταξύ πραγματικ:τητας και εικονικ:τητας, που ονομάστηκε ως “Milgram’s 

reality-virtuality continuum”.  Σύμφωνα με το θεώρημα αυτ:, που αναπτύχθηκε απ: τον 

Paul Milgram το 1994, το ένα άκρο του συνεχούς περιέχει το πραγματικ: περιβάλλον, 

την πραγματικ:τητα και στο άλλο άκρο περιέχεται το εικονικ: περιβάλλον, η 

εικονικ:τητα.  Τα πάντα στο μεταξύ τους χώρο, είναι μεικτής πραγματικ:τητας, :πως 

γίνεται αντιληπτ: στο Σχήμα 1.

Ένα σύστημα Mixed Reality (MR) συγχωνεύει επομένως, τον πραγματικ: κ:σμο και 

τους εικονικούς κ:σμους για να παράγουν ένα νέο περιβάλλον :που η πραγματικ:τητα 

του κ:σμου μας και τα ψηφιακά αντικείμενα συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν. 

4.1 Βασικό σύστημα ΕπαυξημEνης Πραγματικότητας

Στην εφαρμογή που αποτελεί το θέμα της εργασίας μας, γίνεται χρήση της τεχνολογίας 

Επαυξημένης Πραγματικ:τητας.  Ενα απλ: σύστημα Επαυξημένης Πραγματικ:τητας 

αποτελείται συνήθως απ: μια φωτογραφική μηχανή (Camera) μια υπολογιστική μονάδα 

(CPU) και μια οθ:νη (CRT).  Η κάμερα συλλαμβάνει την εικ:να του πραγματικού κ:σμου 

και στη συνέχεια, το σύστημα επαυξάνει τα εικονικά αντικείμενα επί της εικ:νας αυτής, 

εμφανίζοντας το αποτέλεσμα στο χρήστη (Siltanen, 2012).  Η μονάδα παρακολούθησης 

υπολογίζει τη σωστή θέση και τον προσανατολισμ: για την εικονική επικάλυψη.  Η 

μονάδα οπτικοποίησης (rendering) συνδυάζει την αρχική εικ:να με τα εικονικά 

στοιχεία, και χρησιμοποιώντας τους προηγούμενους υπολογισμούς επιθέτει την 

επαυξημένη εικ:να στην οθ:νη.
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 Στο Σχήμα 2, παρουσιάζεται ένα διάγραμμα ροής για ένα απλ: σύστημα Επαυξημένης 

Πραγματικ:τητας. 

Σύμφωνα με την διάταξη εν:ς βασικού συστήματος Επαυξημένης Πραγματικ:τητας, 

:πως περιγράφεται απ: Siltanen, (2012)., η μονάδα παρακολούθησης αποτελεί τον 

πυρήνα του, στον οποίο γίνονται οι υπολογισμοί της “σχετικής θέσης” της κάμερας σε 

πραγματικ: χρ:νο επιτρέποντας στο σύστημα να προσθέσει εικονικά στοιχεία επί της 

πραγματικής σκηνής.  Ο :ρος “σχετική θέση”, σημαίνει τη στάση της κάμερας (pose) 

στους έξι βαθμούς ελευθερίας θέσης (Direction Of Freedom - DOF), δηλαδή την 

τοποθεσία της, στους τρεις άξονες Χ,Υ,Ζ σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον (3D) και τον 

προσανατολισμ: του αντικειμένου στο περιβάλλον αυτ:.  Η βασική διαφορά του 

συστήματος αυτού, σε σχέση με άλλα εργαλεία επεξεργασίας εικ:νας είναι :τι στην 

Επαυξημένη Πραγματικ:τητα τα εικονικά αντικείμενα μετακινούνται και 

περιστρέφονται σε 3D συντεταγμένες αντί 2D συντεταγμένων μιας στατικής εικ:νας.  

Ο απλούστερος τρ:πος για να υπολογιστεί η “σχετική θέση” είναι η χρήση δεικτών 

(markers). Όπως και με άλλες μεθ:δους υπολογισμού της θέσης αυτής, το μαθηματικ: 

μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι η προβολική γεωμετρία. Περισσ:τερα για τη 

λειτουργία των δεικτών (markers) θα αναφέρουμε στην αντίστοιχη εν:τητα.

4.2 Παρόν και μEλλον της Τεχνολογίας ΕπαυξημEνης Πραγματικότητας

Απ: :σα έχουμε προαναφέρει η Επαυξημένη Πραγματικ:τητα, είναι μια τεχνολογία 

που έρχεται να καινοτομήσει στον τρ:πο που ο άνθρωπος αλληλεπιδρά με το 

περιβάλλον του.  Η υιοθέτηση και αποδοχή της επηρεάζεται απ: αρκετούς παράγοντες 
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και πρωτίστως :λων, απ: τα προσωπικά χαρακτηριστικά του χρήστη και απ: τον τρ:πο 

που αυτ:ς προσεγγίζει μια νέα τεχνολογία.  Σύμφωνα με τους  Bohlen, J.M. & Beal, 

G.M. (1957, :π. Αναφ. απ: Siltanen., 2012) oι άνθρωποι ανήκουν γενικά σε πέντε 

κατηγορίες :σον αφορά στον τρ:πο υιοθέτησης μιας νέας τεχνολογίας.  Στην πρώτη 

κατηγορία κατατάσσουμε τους λεγ:μενους Καινοτ:μους (Innovators), στην δεύτερη 

αυτούς της Έγκαιρης Υιοθέτησης (Early Adopters) ή Οραματιστές, οι οποίοι επιθυμούν 

να δοκιμάζουν πρώτοι τις εφαρμογές μιας νέας τεχνολογίας.  Έπειτα ακολουθεί εκείνη 

η ομάδα ανθρώπων που ονομάζεται Πρώιμη Πλειον:τητα χρηστών (Early majority) ή 

Πραγματιστές, έπειτα βρίσκεται η ομάδα της Πλειοψηφίας Καθυστέρησης (Late 

majority) και στο τέλος η κατηγορία των Ουραγών (Laggards) της τεχνολογίας.  Στο 

παρακάτω Σχήμα 3, εμφανίζεται ο κύκλος υιοθέτησης μιας νέας τεχνολογίας, :που 

οριζ:ντιος άξονας αντιπροσωπεύει το χρ:νο και ο κατακ:ρυφος άξονας τον αριθμ: των 

ατ:μων.

Για τις ανατρεπτικές ή καινοτ:μες τεχνολογίες παρατηρούμε :τι, υπάρχει ένα κρίσιμο 

χάσμα μεταξύ των Οραματιστών της έγκαιρης υιοθέτησης και των Πραγματιστών της 

πρώιμης πλειον:τητας, σύμφωνα με τον Moore, G.A. (2002, :π. Αναφ. απ: Siltanen., 

2012).

Επιπλέον παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον ρυθμ: υιοθέτησης μιας νέας 

τεχνολογίας σύμφωνα με τους Rogers (2003) και Compeau & Higgins (1995), σε 
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αναφορά Siltanen (2012), είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας αυτής, 

δηλαδή, το σχετικ: πλεονέκτημα που παρέχει σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες, η 

συμβατ:τητα και η συνάφεια της με υπάρχοντα εξοπλισμ:, η πολυπλοκ:τητα ή 

απλ:τητα στη χρήση της, το π:σο εύκολα μπορεί ο χρήστης να δοκιμάσει τις 

εφαρμογές της και να έχει ωφέλεια, καθώς και η σύνδεσή της με τα κοινωνικά δίκτυα 

και ο σχολιασμ:ς που αυτά παρέχουν ως ανάδρομη πληροφορία (feedback).

Σήμερα μπορούμε να πούμε :τι η Επαυξημένη Πραγματικ:τητα βρίσκεται στο στάδιο 

της μετάβασης απ: τον αρχικ: εντυπωσιασμ:, :που η ανάπτυξη εφαρμογών γιν:ταν 

απλώς για να προκαλέσουν την έκπληξη και το θαυμασμ: στο χρήστη, στο στάδιο της 

ανάπτυξης εφαρμογών που θα του προσδίδουν προστιθέμενη αξία.  Εξακολουθεί 

πάντως να υπάρχει μια δυναμική (hype) γύρω απ: την τεχνολογία και τις εφαρμογές 

της, ειδικά στο μη τεχνολογικά καταρτισμένο κοιν:, που αντιλαμβάνεται την 

τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικ:τητας, ως κάτι το “μαγικ:”.  Στη συνέχεια, θα 

παρουσιάσουμε συνοπτικά τους κύριους τομείς εφαρμογών της τεχνολογίας Επαυξημένης 

Πραγματικ:τητας, :πως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα (Siltanen, 2012):

Καθοδήγηση 

Η Επαυξημένη Πραγματικ:τητα αποδεδειγμένα είναι χρήσιμη στην επιθεώρηση, τη 

συντήρηση και συναρμολ:γηση και στην κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού (π.χ. 

ιατρικ: προσωπικ:) σε τομείς, στους οποίους η επαυξημένη πληροφορία, σχετίζεται 

άμεσα με την εκτέλεση μιας εργασίας και αποσκοπεί στην καλύτερη καταν:ηση της, με 

σκοπ: την απ:κτηση σημαντικής εμπειρίας.

Απεικόνιση 

Η Επαυξημένη Πραγματικ:τητα είναι το κατάλληλο μέσο για την οπτικοποίηση 

πρωτοτύπων. Χρησιμοποιείται στο σχεδιασμ: κτηρίων, στον προγραμματισμ: και στη 

βιομηχανική σχεδίαση προϊ:ντων και σε εφαρμογές που απαιτείται φωτορεαλιστική 

απ:δοση πληροφορίας για διαδραστικ: σχεδιασμ:, σε πραγματικ: χρ:νο.  Είναι επίσης 

κατάλληλη για εφαρμογές εικονικής δοκιμής απ: το χρήστη, στις οποίες 

χρησιμοποιείται σαν εικονικ:ς καθρέφτης για τη δοκιμή ρούχων, γυαλιών, κλπ. 
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Παιχνίδια, μάρκετινγκ και διασκEδαση 

Ο τομέας αναψυχής και διασκέδασης υιοθέτησε εγκαίρως τη νέα τεχνολογία 

Επαυξημένης Πραγματικ:τητας, ενσωματώνοτας τη, δημιουργικά σε εφαρμογές :που η 

εμπειρία του χρήστη είναι η βασική τους προτεραι:τητα π.χ. παιχνίδια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, παιχνίδια ως κίνητρο μάθησης, διαφήμιση και μάρκετινγκ. 

Ειδικά εφE βίντεο πραγματικού χρόνου

Η Επαυξημένη Πραγματικ:τητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαφημιστική 

τοποθέτηση προϊ:ντων στην τηλε:ραση και στην βιομηχανία κινηματογράφου, καθώς 

το ίδιο προϊ:ν μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετική ονομασία σε διάφορες χώρες. . 

Άλλη εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής, μπορεί να γίνει με την ψηφιακή εκτύπωση, 

:που το τυπωμένο υλικ: δημιουργείται αυτ:ματα απ: μια ψηφιακή πηγή με 

εξατομικευμένα μέρη, ως στοιχεία του π.χ. το :νομα του χρήστη, επιτρέποντας την 

εμπορία προσωποποιημένων βίντεο.

Προγράμματα περιήγησης και υπηρεσίες τοπικής βάσης

Η Επαυξημένη Πραγματικ:τητα μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο για να συνδέσει 

πληροφορίες με αντικείμενα του πραγματικού κ:σμου σε συγκεκριμένες χωρικές 

συντεταγμένες (location-based services).  Αυτές οι εφαρμογές χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία αυτή, για να καταδείξουν κοντινά εστιατ:ρια (π.χ. η εφαρμογή Wikitude), 

σταθμούς μετρ:, καταστήματα, καφετέριες, μουσειακούς χώρους και λοιπά τουριστικού 

ενδιαφέροντος σημεία.  Παρέχουν επίσης πληροφορία για δρομολ:για λεωφορείων σε έναν 

αστικ: ιστ:, απεικονίζουν καιρικές συνθήκες σε πραγματικ: χρ:νο (π.χ. Reality Weather), 

διαδρομές δορυφ:ρων (π.χ. Satellite AR), διαγράμματα διαδρομής ουράνιων σωμάτων (π.χ. 

Αστρικ:ς Χάρτης) σημεία εκπομπής Twitter tweets (π.χ. η εφαρμογή Mixare).

Σύμφωνα με :σα προαναφέραμε σχετικά με την Επαυξημένη Πραγματικ:τητα (:π. 

Αναφ. απ: Siltanen., 2012), γίνεται αντιληπτ:, :τι πρ:κειται για μια τεχνολογία αιχμής, 

η οποία δεν έχει φτάσει ακ:μη στην κορύφωση των δυνατοτήτων της.  Ο λ:γος είναι 

:τι βρίσκεται σε στενή εξάρτηση με την γενικ:τερη τεχνολογική ανάπτυξη και ειδικά 

με την ανάπτυξη κινητών συσκευών που μπορούν να την υποστηρίξουν.  Η συνεχής 

πρ:οδος της υπολογιστικής ισχύς των συσκευών αυτών, παράλληλα με την αύξηση της 
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διάρκειας ζωής της μπαταρίας τους, :πως επίσης και η ανάπτυξη του cloud computing 

(υπολογιστική νέφους), θα επιτρέψουν τον προγραμματισμ: και τη χρήση απαιτητικών 

εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικ:τητας στους χρήστες του μέλλοντος.  Στη 

συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ανάλυση της λειτουργίας της βιβλιοθήκης ARToolkit 

και των δεικτών εντοπισμού (markers) τους οποίους χρησιμοποιεί για να προσφέρει 

υπηρεσίες Επαυξημένης Πραγματικ:τητας στο χρήστη.

4.3 Βιβλιοθήκη ARToolkit

Η βιβλιοθήκη ARToolKit, υπήρξε διαθέσιμη απ: το 1999, αλλά οι πιθανές εφαρμογές 

Επαυξημένης Πραγματικ:τητας, άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Βασικ:τερη 

αιτία καθυστέρησης, αποτελούσαν οι υψηλές απαιτήσεις υλισμικού (hardware) για την 

επίτευξη ωφέλειας στο χρήστη απ: μια διεπαφή αυτής της τεχνολογίας.  Ο χρήστης 

έπρεπε να κοιτάζει σε μια οθ:νη και να έχει πρ:σβαση τ:σο στα δεδομένα της κάμερας 

:σο και στα δεδομένα εν:ς επεξεργαστή ικανού να εκτελεί την εφαρμογή.  Πριν απ: 

λίγα χρ:νια, αυτή η διαρρύθμιση (configuration) ήταν σπάνια ακ:μη και για ισχυρά 

υπολογιστικά περιβάλλοντα εργασίας (desktop) και σχεδ:ν αδύνατον να εφαρμοστεί σε

κινητά υπολογιστικά περιβάλλοντα.  Με την εξέλιξη :μως των έξυπνων κινητών 

τηλεφώνων (smartphones), :πως είναι το iPhone και το Android και την ραγδαία 

αναπτυσσ:μενη αγορά υπολογιστών τύπου tablet που ακολούθησε, ήρθε και η εποχή 

ανάπτυξης της Επαυξημένης Πραγματικ:τητας.  Σήμερα οι χρήστες έχουν μια 

ενσωματωμένη κάμερα και έναν υπολογιστή στα χέρια τους ανά πάσα στιγμή, για την 

αξιοποίηση εφαρμογών βασισμένων στην τεχνολογία αυτή (Mullen, 2011).

Όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα του ΗΙΤ, για την ανάπτυξη εφαρμογών τέτοιου 

είδους, μια απ: τις βασικ:τερες δυσκολίες που έπρεπε να υπερσκελιστεί είναι αυτή που 

αναφέρεται στο πρ:βλημα εντοπισμού της σκοπιάς του χρήστη, δηλαδή, προς ποια 

κατεύθυνση αυτ:ς κοιτάζει τον πραγματικ: κ:σμο, ώστε η εφαρμογή να μπορέσει να 

επαυξήσει την οπτική του πραγματικ:τητα του προς την σωστή κατεύθυνση της 

οπτικής του (http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/).

Για να μπορέσει να λυθεί το πρ:βλημα της εύρεσης της σκοπιάς του χρήστη, η 
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βιβλιοθήκη ARToolKit και η τροποποιημένη έκδοσή της για Android συσκευές 

NyARToolkit, χρησιμοποιεί αλγορίθμους :ρασης υπολογιστή (Computer Vision7).  

Μέσα απ: τη λειτουργία της βιβλιοθήκης εντοπισμού βίντεο, υπολογίζεται η 

πραγματική θέση της κάμερας και ο προσανατολισμ:ς της, σε σχέση με το φυσικ: 

προσανατολισμ: των δεικτών (Fiducial markers8) σε πραγματικ: χρ:νο. 

Παρακάτω παραθέτουμε τα σημαντικ:τερα χαρακτηριστικά της βιβλιοθήκης αυτής :πως  

περιγράφονται στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου Human Interactive Technologies (HIT) του

Πανεπιστημίου της Washington.  Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν:

• Ενιαία λειτουργία εντοπισμού της θέση της κάμερας και του προσανατολισμού της.

• Χρήση απλών (μαύρων) τετραγώνων για την λειτουργία εντοπισμού θέσης.

• Ικαν:τητα χρήσης οποιαδήποτε τετραγώνου ως μοτίβο για τη δημιουργία 

δεικτών εντοπισμού.

• Εύκολος στη χρήση κώδικας για τη βαθμον:μηση της κάμερας.

• Αρκετά γρήγορη ανταπ:κριση του κώδικα για την ανάπτυξη εφαρμογών 

Επαυξημένης Πραγματικ:τητας σε πραγματικ: χρ:νο.

• Διανομές της βιβλιοθήκης σε διαφορετικές πλατφ:ρμες ανάπτυξης, :πως SGI 

IRIX, Linux, MacOS και Windows OS, αλλά και Android (στην τροποποιημένη 

διανομή NyARToolKit).

• Διανομή της βιβλιοθήκης με πλήρη πηγαίο κώδικα.

Στη συνέχεια θα δούμε πως ακριβώς λειτουργεί η βιβλιοθήκη αυτή, της οποίας οι 

εφαρμογές επιτρέπουν την υπέρθεση ψηφιακών δεδομένων επί ζωντανού βίντεο απ: 

τον πραγματικ: κ:σμο. 

Η βασική λειτουργία της, γίνεται με βάσει τα μαύρα τετράγωνα που προαναφέραμε, τα 

οποία χρησιμοποιούνται ως δείκτες εντοπισμού. 

7 Περισσ:τερες πληροφορίες για τους αλγ:ριθμους :ρασης υπολογιστών, μπορεί να αναζητήσει ο αναγνώστης 

στον παρακάτω υπερσύνδεσμο: http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_vision

8  Ένας δείκτης επισήμανσης ή καθοδήγησης (fiducial marker) είναι ένα αντικείμενο που τοποθετείται στο οπτικ: 

πεδίο εν:ς συστήματος απεικ:νισης και εμφανίζεται στην εικ:να που παράγεται, για χρήση ως σημείου 

αναφοράς ή δείκτη μέτρησης (http://en.wikipedia.org/wiki/Fiducial_marker).
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Ο εντοπισμ:ς της ARToolKit λειτουργεί ως εξής:

• Η κάμερα καταγράφει το βίντεο απ: τον πραγματικ: κ:σμο και το στέλνει στον 

υπολογιστή.

• Το λογισμικ: στον υπολογιστή αναζητά μέσα σε κάθε καρέ βίντεο, οποιαδήποτε 

πληροφορία αντιστοιχεί σε τετράγωνα σχήματα9.

• Εντοπίζοντας ένα τετράγωνο, το λογισμικ: με τη χρήση εξειδικευμένων 

μαθηματικών 10 υπολογίζει τη θέση της κάμερας σε σχέση με το μαύρο τετράγωνο.

• Μ:λις γίνει γνωστή η θέση της κάμερας στο χώρο, ένα μοντέλο γραφικών 

υπολογιστών σχεδιάζεται ακριβώς στην ίδια θέση.

• Το μοντέλο αυτ: σχεδιάζεται πάνω απ: το βίντεο του πραγματικού κ:σμου και έτσι 

εμφανίζεται ως επικαθήμενο στο τετράγωνο σήμανσης και εντοπισμού θέσης.

• Η τελική επαυξημένη απεικ:νιση εμφανίζεται ξανά στην οθ:νη (της φορητής 

συσκευής), έτσι ώστε :ταν ο χρήστης κοιτάζει μέσα απ: αυτή, είναι σε θέση να 

αντιληφθεί τα γραφικά στοιχεία να υπερτίθεται επί του πραγματικού κ:σμου.

Το παρακάτω Σχήμα 4, συνοψίζει τα :σα μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει για τη 

λειτουργία της βιβλιοθήκης ARToolKit.

Όπως κάθε σύστημα έχει τους περιορισμούς του, έτσι και η βιβλιοθήκη ARToolkit και 

κατ' επέκταση οι εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικ:τητας που βασίζονται στην 

τεχνολογία της :ρασης υπολογιστών (CV), παρουσιάζουν αρκετά μειονεκτήματα στη 

χρήση τους.  Το βασικ:τερο μειονέκτημα είναι :τι τα εικονικά αντικείμενα (virtual 

objects) εμφανίζονται μ:νο :ταν τα σημάδια εντοπισμού (markers) βρίσκονται σε 

οπτική επαφή με την κάμερα.  Αυτ: πρακτικά σημαίνει :τι αν οι χρήστες καλύψουν 

μέρος του σημείου εντοπισμού με τα χέρια τους ή άλλο αντικείμενο παρεμβληθεί στο 

οπτικ: πεδίο της κάμερας, τ:τε τα εικονικά αντικείμενα θα εξαφανιστούν απ: την 

οπτική του χρήστη.

9 Η διαδικασία ανίχνευσης περιγράμματος είναι γνωστή ως μέθοδος ανίχνευσης Moore-Neighbor και ο αλγ:ριθμος 

της εμπεριέχεται στην βιβλιοθήκη ARToolkit. Περισσ:τερες πληροφορίες μπορεί να αναζητήσει ο αναγνώστης 

στον παρακάτω υπερσύνδεσμο: http://en.wikipedia.org/wiki/Moore_neighborhood

10 Ο αναγνώστης μπορεί να αναζητήσει περισσ:τερες πληροφορίες για τα μαθηματικά που χρησιμοποιούνται για την 

ανάλυση εικ:νας και χαρακτηριστικών (image and feature-based detection) στους παρακάτω υπερσυνδέσμους:

http://en.wikipedia.org/wiki/Image_analysis

http://en.wikipedia.org/wiki/Harris_affine_region_detector
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Υπάρχουν επίσης ζητήματα :σον αφορά στο εύρος εντοπισμού των δεικτών.  Όσο 

μεγαλύτερη είναι η φυσική μορφή τους, τ:σο μεγαλώνει η απ:σταση απ: την κάμερα, 

μέσα στο οπτικ: πεδίο της οποίας μπορεί να ανιχνευθεί ο δείκτης.  Ο παρακάτω 

Πίνακας 1, δείχνει μερικές τυπικές τιμές μέγιστου εύρους εντοπισμού για τετράγωνους 

δείκτες διαφ:ρων μεγεθών.  Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εύρεση των τιμών 

αυτών, :πως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Washington 

(http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/), ήταν να κατασκευαστεί μια σειρά δεικτών 

με διαφορετικ: μήκος πλευράς και να τοποθετηθούν κάθετα προς αναγνώριση απ: την 

κάμερα, η οποία μετακινούνταν προς τα πίσω απομακρυν:μενη απ: αυτούς, μέχρι του 

σημείου που τα εικονικά αντικείμενα στα τετράγωνα των δεικτών εξαφανίστηκαν. 

Πίνακας 1

Τιμές μέγιστου εύρους εντοπισμού

Διαστάσεις δείκτη Απ:σταση αναγνωσιμ:τητας 

(ίντσες) (εκατοστά) (ίντσες) (εκατοστά)

2.75 6.98 16 40.64

3.50 8.90 25 63.50

4.25 10.80 34 86.36

7.37 18.72 50 127.0

Π�νακας 1: Τιμές μέγιστου εύρους εντοπισμού δείκτη
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Πρέπει να επισημάνουμε, :τι οι τιμές εύρους αναγνωσιμ:τητας του παραπάνω πίνακα 

μπορούν σημαντικά να επηρεαστούν απ: την πολυπλοκ:τητα του μοτίβου που 

χρησιμοποιείται στον υπ: αναγνώριση δείκτη.  Συγκεκριμένα, μοτίβα που 

παρουσιάζουν μεγάλου εύρους περιοχές μαύρου και άσπρου (μοτίβα χαμηλής 

συχν:τητας) είναι πιο αποτελεσματικά στην αναγνώριση απ: τη βιβλιοθήκη ARToolkit 

και κατ' επέκταση την NyARToolkit για συσκευές Android. 

Ένα άλλο δεδομένο που επηρεάζει επίσης την διαδικασία εντοπισμού των δεικτών, 

είναι ο προσανατολισμ:ς της θέσης του δείκτη σε σχέση με την κάμερα, καθώς :σο η 

τοποθέτηση των δεικτών γίνεται πιο κεκλιμένη και οριζ:ντια, τ:σο μειώνεται η 

ορατ:τητα του κέντρου τους απ: την κάμερα, μειώνοντας την αξιοπιστία της 

αναγνώρισης τους.  Οι συνθήκες φωτισμού επίσης, μπορούν να δημιουργήσουν 

αντανάκλαση στα σημεία θέσης και προσανατολισμού του δείκτη, :ταν αυτ:ς είναι π.χ. 

τυπωμένος σε ένα γυαλιστερ: χαρτί, με αποτέλεσμα την δυσκολία εντοπισμού του 

τετραγώνου θέσης και προσανατολισμού του δείκτη σε σχέση με την κάμερα.  Η χρήση μη 

ανακλαστικού υλικού για τη δημιουργία των δεικτών, ελαχιστοποιεί το φαιν:μενο 

αντανάκλασης.  Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε τον τρ:πο λειτουργίας της κατηγορίας 

δεικτών τύπου Template, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρμογής 

που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσης εργασίας. 

4.3.1 Λειτουργία εντοπισμού δεικτών (marker-based tracking)

Η Επαυξημένη Πραγματικ:τητα :πως έχουμε ήδη αναφέρει, παρουσιάζει ψηφιακές 

πληροφορίες (εικ:να, βίντεο, ήχο κλπ) επί της εικ:νας (βίντεο) του πραγματικού 

κ:σμου.  Για να το επιτύχει αυτ:, πρέπει να προσδιοριστεί η θέση ο προσανατολισμ:ς 

της κάμερας που χρησιμοποιεί ο χρήστης :πως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 5. 

Με τη βαθμον:μηση της κάμερας, λειτουργία που γίνεται συνήθως μέσα απ: τη 

βιβλιοθήκη που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμ: των δεικτών, το σύστημα 

καταστήσει τα εικονικά αντικείμενα στη σωστή θέση, σε σχέση πάντα με θέση της 

κάμερας του χρήστη.  Ο :ρος εντοπισμ:ς δεικτών (tracking) αναφέρεται στον 
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υπολογισμ: της σχετικής π:ζας (θέση και προσανατολισμ:ς) της κάμερας σε 

πραγματικ: χρ:νο και αποτελεί ένα απ: τα θεμελιώδη στοιχεία της τεχνολογίας της 

Επαυξημένης Πραγματικ:τητας (Siltanen, 2012).

Ύστερα απ: :σα αναφέραμε στην προηγούμενη εν:τητα σχετικά με τη λειτουργία της 

βιβλιοθήκης ARToolkit, και σύμφωνα με τους Iara και Zisserman (2000, :π. αναφ. απ: 

Siltanen, 2012), ένας σωστά σχεδιασμένος δείκτης εντοπισμού (marker) είναι εύκολα 

ανιχνεύσιμος και αξι:πιστος κάτω απ: :λες τις περιστάσεις.  Ο πρώτος στ:χος 

επομένως της διαδικασίας ανίχνευσης δεικτών (tracking) είναι να αναγνωριστούν τα 

περιγράμματα των πιθανών δεικτών και στη συνέχεια να υπολογιστούν οι θέσεις των 

γωνιών του δείκτη (marker).  Επιπλέον, το σύστημα ανίχνευσης επιβεβαιώνει το 

αναγνωρισμένο σχήμα ως δείκτη και στη συνέχεια αποκρυπτογραφεί την ταυτ:τητά 

του.  Ο υπολογισμ:ς θέσης και προσανατολισμού (pose) της κάμερας, γίνεται 

χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έδωσε η θέση του δείκτη που ανιχνεύθηκε. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η βασική διαδικασία ανίχνευσης δείκτη που αριθμεί τέσσερα 

(4) βήματα:

0. Απ:κτηση εικ:νας δείκτη (Image acquisition)

• Απ:κτησης μιας εικ:νας τύπου grayscale (απ:χρωσης του γκρι)

1. Προεπεξεργασία εικ:νας δείκτη (Preprocessing)

• χαμηλού επιπέδου επεξεργασία εικ:νας 

• επεξεργασία χωρίς τροποποίηση ή διαστρέβλωση (Undistortion)
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• ανίχνευση γραμμής / γραμμή τοποθέτησης

• ανίχνευση γωνιών δείκτη

2. Ανίχνευση πιθανών δεικτών και απ:ρριψη προφανών περιπτώσεων σχημάτων που 

δεν αντιστοιχούν σε δείκτες (Detection)

• γρήγορη απ:ρριψη των προφανών περιπτώσεων μη-δεικτών

• δοκιμή γρήγορης αποδοχής για πιθανούς δείκτες

3 Αναγνώριση και αποκωδικοποίηση δεικτών (Identification)

• ταίριασμα με πρ:τυπο δεικτών 

• αποκωδικοποίηση δεδομένων δεικτών

4. Υπολογισμ:ς της θέσης και προσανατολισμού (σχετική θέση) του δείκτη

• εκτίμηση θέσης και προσανατολισμού δείκτη

• επανάληψη υπολογισμού της θέσης και του προσανατολισμού (pose) του δείκτη

για υπολογισμ: ακριβούς θέσης (Calculation)

Πρέπει να σημειώσουμε, :τι το στάδιο απ:κτησης εικ:νας (image acquisition), είναι 

μια ξεχωριστή διαδικασία, η οποία παρέχει μ:νο την εικ:να για την ανίχνευση του 

δείκτη.  Τα συστήματα ανίχνευσης δεικτών, χρησιμοποιούν κυρίως δύο προσεγγίσεις 

για το στ:χο αυτ:: είτε ανιχνεύουν την ένταση φωτειν:τητας της εικ:νας (threshold) ή 

ανιχνεύουν ακμές απ: μια εικ:να αποχρώσεων του γκρι (grayscale). 

4.3.2 Είδη δεικτών εντοπισμού

Οι εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικ:τητας :πως αναφέρεται απ: Siltanen, (2012) 

χρησιμοποιούν ένα μεγάλο αριθμ: διαφορετικών ειδών δεικτών εντοπισμού. Μπορούμε 

να κατηγοριοποιήσουμε τους δείκτες αυτούς σε δύο κύριες κατηγορίες.  Στους δείκτες 

τύπου Template και σε γραμμικού κώδικα δείκτες (2D barcodes).  Η κατηγοριοποίηση 

των δεικτών, επιτρέπει επίσης και την κατηγοριοποίηση των τεχνικών αναγνώρισης 

τους.  Ανάλογα με την κατηγοριοποίηση δεικτών, έχουμε τις τεχνικές αντιστοίχισης 

(matching) και τις τεχνικές αποκωδικοποίησης (decoding).  Η πρώτη κατηγορία είναι 

21



ΕΦΑΡΜΟΓH ΠΛΗΡΟΦOΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡHΣΗ ΕΠΑΥΞΗΜEΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥEΣ ANDROID

αυτή που χρησιμοποιείται για τους δείκτες Τemplate και σ' αυτή στηρίζεται η 

λειτουργία της υπ: ανάπτυξης εφαρμογής που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή.  Στην 

τεχνική αντιστοίχισης, οι αλγ:ριθμοι εντοπίζουν κάθε φορά μ:νο ένα δείκτη, ενώ στην 

τεχνική αποκωδικοποίησης, αποκρυπτογραφούνται τα δεδομένα που βρίσκονται 

κωδικοποιημένα στο δείκτη. 

4.3.3 Δείκτες τύπου Template

Οι δείκτες τύπου Template, :πως αυτ:ς του παρακάτω σχήματος, (Σχήμα 6), 

αποτελούνται συνήθως απ: ένα ασπρ:μαυρο τετράγωνο σχήμα, που παρουσιάζει μια 

απλή εικ:να μέσα σε ένα μαύρο περίγραμμα.  Οι πρώτοι δείκτες της βιβλιοθήκης 

ARToolKit ήταν τέτοιου είδους δείκτες. 

Τα συστήματα ανίχνευσης δεικτών, σύμφωνα με Siltanen, (2012), προσδιορίζουν τους 

δείκτες, μέσα απ: τη σύγκριση τμημάτων της εικ:νας τους με τα πρ:τυπα σήμανσης 

(template).  Ένα πρ:τυπο σήμανσης δείκτη (template) είναι ένα δείγμα της εικ:νας του 

δείκτη, το οποίο ανιχνεύεται χρησιμοποιώντας την υπολογισμένη θέση της κάμερας.  

Το πρ:τυπο σήμανσης (template) που δίνει την υψηλ:τερη τιμή ομοι:τητας είναι ο 

σωστ:ς δείκτης.  Οι δείκτες τύπου Template, έχουν συνήθως μ:νο ένα :νομα (name) ή 

ένα αναγνωριστικ: ταυτ:τητας (id) που σχετίζεται με το δείκτη.  Στην Εικ:να 3 

παρουσιάζεται ένα παράδειγμα δείκτη και το πρ:τυπο σήμανσης του (template).
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 Σχ
μα 6. Ο δε�κτης (marker) Hiro
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Η τεχνική αντιστοίχισης με βάσει το πρ:τυπο δεικτών (template) είναι η κατάλληλη 

μέθοδος για τον προσδιορισμ: δεικτών τύπου Template.  Η βιβλιοθήκη ARToolkit 

χρησιμοποιεί την τεχνική αντιστοίχισης για τον προσδιορισμ: δεικτών αυτού του τύπου 

και μπορεί να δεχτεί πρ:τυπα σήμανσης διαφορετικών μεγεθών (8x8, 16x16, 32x32 

κλπ).  Πριν αρχίσει τη διαδικασία αντιστοίχισης, κανονικοποιεί το υπ: ανίχνευση 

πρ:τυπο (template) ώστε οι σκούροι τ:νοι του γκρίζου της εικ:νας να γίνονται 

σκοτεινές περιοχές μαύρου και οι ελαφρύτερου γκρι τ:νοι, να γίνονται λευκ: (Siltanen, 

(2012).

Στο σημείο αυτ: πρέπει να αναφέρουμε το γεγον:ς :τι οι δείκτες που βασίζονται στο 

πρ:τυπο σήμανσης template, έχουν ως μειονέκτημα, :τι η διαφοροποίηση του εν:ς απ: 

του άλλου, προκύπτει μ:νο εφ' :σον αυτοί διαφέρουν και στις τέσσερις θέσεις 

δειγματοληψίας που προαναφέραμε.  Ως εκ τούτου, υπάρχει η πιθαν:τητα δυο δείκτες 

να προκαλέσουν σύγχυση στην τεχνική ανίχνευσης, ακ:μη και αν αυτοί φαίνονται 

διαφορετικοί στο ανθρώπινο μάτι.  Στο παρακάτω Σχήμα 7, γίνεται αντιληπτ: αυτ: το 

μειονέκτημα.

23

Εικόνα 2. Αντιστο�χιση δεικτών (markers) με τα (δυαδικά) πρότυπα τους 

(templates)
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Ένα σύστημα ανίχνευσης, μπορεί να ξεπεράσει το πρ:βλημα σύγχυσης στην αναγνώριση 

δεικτών, κάνοντας τη σύγκριση των templates εκ των προτέρων, ώστε να εξασφαλιστεί :τι 

υπάρχει σαφής διαφορά του εν:ς δείκτη απ: τον άλλο, σε :λες τις δειγματοληψίες.

Απ: τη μέχρι τώρα ανάλυση του θέματος σχετικά με την Επαυξημένη Πραγματικ:τητα, 

γίνεται αντιληπτ: :τι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής που κάνει χρήση αυτής της 

τεχνολογίας εμπίπτει συχνά σε συμβιβασμούς, σχετικά με την οπτική ποι:τητα έναντι 

της ταχύτητας αναγνώρισης δεικτών, ή της ταχύτητας έναντι της ακρίβειας 

τοποθέτησης του υπερκείμενου ψηφιακού αντικειμένου.  Συμβιβασμοί προκύπτουν 

επίσης :σον αφορά στην συνολική απ:δοση της εφαρμογής έναντι της πολυπλοκ:τητας 

του συστήματος καθώς επίσης και συμβιβασμοί έναντι του κ:στους υλοποίησης ή 

ακ:μη συμβιβασμοί χαρακτηριστικών έναντι απ:δοσης. 

Στην επ:μενη εν:τητα θα γνωρίσουμε τη μηχανή κατασκευής παιχνιδιών ηλεκτρονικού 

υπολογιστή Unity3D και τις βασικές λειτουργίες της για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής. 

5. Τι ακριβώς είναι η Unity3D;

Όπως αναφέρεται στον ιστ:τοπο της Wikipedia, η Unity3D είναι ένα σύστημα 

δημιουργίας cross-platform παιχνιδιών ηλεκτρονικού υπολογιστή που αναπτύχθηκε απ: 

την εταιρία Unity Technologies.  Η μηχανή Unity3D, παρέχει ένα ενοποιημένο 

περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated Development Environment - IDE) και 
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μα 7. Περ�πτωση εσφαλμένης σύγκρισης δεικτών



ΕΦΑΡΜΟΓH ΠΛΗΡΟΦOΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡHΣΗ ΕΠΑΥΞΗΜEΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥEΣ ANDROID

χρησιμοποιείται για την δημιουργία video games σε web sites, πλατφ:ρμες desktop, 

κονσ:λες και κινητές συσκευές.  Μετά την πρώτη κυκλοφορία της, αποκλειστικά για 

περιβάλλον Mac OS το 2005 στο Worldwide Developers Conference της Apple, έχει 

σήμερα επεκταθεί σε περισσ:τερο απ: δεκαπέντε πλατφ:ρμες ανάπτυξης παιχνιδιών11 

και αποτελεί το προεπιλεγμένο πακέτο ανάπτυξης λογισμικού (SDK) για την κονσ:λα 

Wii U της εταιρίας Nintendo.  Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε το User Interface της 

Unity3D, το πως λειτουργεί στα γενικά χαρακτηριστικά της. 

5.1 Unity3D : Γνωριμία με το εργαλείο

Καταρχήν πρέπει να πούμε :τι η μηχανή ανάπτυξης παιχνιδιών Unity3D, διανέμεται σε 

δύο βασικές εκδ:σεις, την Ιndie η οποία είναι η ελεύθερη χρήσης έκδοση χωρίς 

βασικούς λειτουργικούς περιορισμούς και απευθύνεται σε ανεξάρτητους 

προγραμματιστές τίτλων παιχνιδιών και η έκδοση Pro, η οποία απευθύνεται κυρίως σε 

εταιρικούς χρήστες.  Για τις ανάγκες ανάπτυξης της εφαρμογής που αποτελεί το 

αντικείμενο της παρούσης εργασίας, :πως προαναφέραμε, χρησιμοποιήθηκε η 

ελεύθερης χρήσης έκδοση της Unity3D.

Η εγκατάσταση της μηχανής γίνεται απρ:σκοπτα, σε δύο βασικά βήματα που 

περιλαμβάνουν τη μεταφ:ρτωση (download) του λογισμικού απ: τον επίσημο ιστ:τοπο της 

Unity3D και στη συνέχεια την εγκατάσταση του στον προσωπικ: υπολογιστή του χρήστη, 

ακολουθώντας τη διαδικασία του ενσωματωμένου εγκαταστάτη (installer).  Μ:λις 

ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ο χρήστης μεταφέρεται μέσω του installer στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Unity3D για το registration και την επιλογή έκδοσης λειτουργίας (Indie ή 

Pro).  Η επιλογή της Pro έκδοσης είναι πλήρους λειτουργίας για διάστημα 30 

ημερολογιακών ημερών, στο πέρας των οποίων μεταπίπτει σε Indie έκδοση.

11 Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής πλατφ:ρμες ανάπτυξης παιχνιδιών τις οποίες υποστηρίζει η μηχανή Unity3D: 

iOS, Android, Windows Phone8, BlackBerry10, Windows, Windows Store Apps, Mac, Linux, WebPlayer, 

Oculus Rift, PS3, PS4, PSVita, PlayStation Mobile, XBox One, XBox 360, Wii U.
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Ένα ακ:μη βήμα που πρέπει να ακολουθηθεί στην περίπτωση που η ανάπτυξη 

λογισμικού με τη χρήση της μηχανής Unity3D αφορά σε κινητές συσκευές (στην 

περίπτωσή μας, τύπου Android) είναι μέσα απ: την επιλογή Preferences της μηχανής, 

να γίνει η σύνδεσή της με το Android SDK, το οποίο πρέπει να βρίσκεται επίσης 

εγκαταστημένο στον υπολογιστή μας.

Έχοντας εγκαταστήσει σωστά τη Unity3D στον υπολογιστή μας και ξεκινώντας την 

εφαρμογή, βρισκ:μαστε μπροστά σε ένα ολοκληρωμένο τρισδιάστατο περιβάλλον 

σχεδίασης (3D), στο οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε projects, να διαχειριστούμε 

διαφορετικά menus, να σχεδιάσουμε τα επίπεδα του παιχνιδιού, να δημιουργήσουμε 

animation και γράψουμε scripts (κώδικα) ώστε :λα :σα στην αρχή φαίνονται στατικά 

στην οθ:νη μας, να αρχίσουν να “ζωντανεύουν” με το πάτημα του κουμπιού Play. 

Με το πάτημα αυτού του κουμπιού, ο χρήστης ουσιαστικά μπορεί να δει το τελικ: 

αποτέλεσμα του υπ: ανάπτυξη παιχνιδιού ή εφαρμογής, να “τρέχει” στο παράθυρο που 

η Unity3D ονομάζει Game.  Με τα κουμπιά stop και pause, μπορεί να σταματήσει τη 

λειτουργία και να κάνει διορθώσεις.  Αυτή η καινοτομία της μηχανής Unity3D, δηλαδή 

της ζωντανής επεξεργασίας κατά το χρ:νο εκτέλεσης του παιχνιδιού (live editing) 

επιτρέπει τη ανάπτυξη εφαρμογών, ακολουθώντας ουσιαστικά μια διαδικασία agile 

development (Zamojc, 2012).

Στην παρακάτω Εικ:να 3, βλέπουμε το βασικ: User Interface (UI) της Unity3D, το οποίο 

ενώ εξ ορισμού είναι καλά δομημένο παρέχοντας ικανοποιητική πληροφ:ρηση στο χρήστη 

είναι και πλήρως παραμετροποιήσιμο με διαδικασίες drag 'n drop στα επιμέρους δομικά 

στοιχεία του (panels).
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Συνοπτικά το UI, περιλαμβάνει τα εξής δομικά στοιχεία (panels):

Project Panel

Εδώ αποθηκεύονται :λα τα assets12εν:ς υπ: ανάπτυξη project τ:σο κατά την έναρξη 

:σο και κατά τη λειτουργία εφ:σον επιλέξουμε να εισάγουμε νέα assets με τη 

διαδικασία import.

Hierarchy Panel 

Όλα τα assets που εμπεριέχονται σε μια σκηνή (scene) της Unity3D, ομαδοποιούνται σε

αυτ: το panel.  Η διαδικασία drag 'n drop ισχύει και εδώ για τη μεταφορά assets απ: το 

Project panel.

12 Με τον :ρο assets, στη Unity3D, εννοείται κάθε στοιχείο της δομής του παιχνιδιού το οποίο είναι απαραίτητο 

για τη λειτουργία του. Τα τρισδιάστατα μοντέλα (3D) και τα υλικά τους οι μορφές ήχου, οι γραμματοσειρές και 

τα στοιχεία κώδικα (scripts) είναι μερικά απ: τα ποιο γνωστά assets.
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Εικόνα 3: Το User Interface (UI) της Unity3D, κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής
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Inspector

Αποτελεί το κέντρο ελέγχου της μηχανής Unity3D, καθώς μέσα απ: αυτ: το panel, 

μπορεί ο χρήστης να τροποποιήσει :λες τις μεταβλητές (attributes) εν:ς επιλεγμένου 

asset.  Στην Εικ:να 4, απεικονίζεται :ψη οθ:νης απ: τον Inspector της υπ: ανάπτυξης 

εφαρμογής.
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Εικόνα 4. Ο Inspector με στοιχε�α από την ανάπτυξη της εφαρμογ
ς 
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Scene panel

Κάθε νέο project έχει εξ ορισμού μία σκηνή με μία κάμερα.  Ο χρήστης μπορεί να 

δημιουργήσει και να χρησιμοποιήσει αμέτρητες σκηνές, προκειμένου να υλοποιήσει το 

υπ: ανάπτυξη παιχνίδι ή εφαρμογή, μέσα απ: τη μηχανή Unity3D.  Η σκηνή (scene) 

είναι ουσιαστικά ένα τρισδιάστατο παράθυρο (viewport) :που ο σχεδιαστής, τοποθετεί 

τα assets του.  Μέσα στο viewport η μετακίνηση του χρήστη γίνεται απρ:σκοπτα με τις 

διαδικασίες περιστροφής (rotate) μεγέθυνσης (zoom) και πανοράμισης (panning). 

Απ: :σα έχουμε αναφέρει ως τώρα σχετικά με τη Unity, γίνεται κατανοητ: :τι 

ουσιαστικά η μηχανή αυτή ενοποιεί τρία βασικά στοιχεία:

1. Μια μηχανή δημιουργίας παιχνιδιών ηλεκτρονικού υπολογιστή, που επιτρέπει την 

ανάπτυξη για διαφορετικές πλατφ:ρμες και λειτουργικά συστήματα.

2. Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης IDE :που ο χρήστης τοποθετεί τα 

στοιχεία του παιχνιδιού με τη βοήθεια εν:ς γραφικού περιβάλλοντος 

προεπισκ:πησης και βλέπει το τελικ: αποτέλεσμα “τρέχοντας” το παιχνίδι, ως να 

ήταν το τελικ: προϊ:ν.

3. Έναν επεξεργαστή κώδικα (code editor).  Η Unity διανέμεται με τον editor 

MonoDevelop που βασίζεται στην πλατφ:ρμα .NET, αλλά ο χρήστης μπορεί να τον 

αντικαταστήσει με οποιοδήποτε code editor επιθυμεί.

Ακριβώς επειδή παρέχει αυτή την ενοποίηση μιας μηχανής παιχνιδιών, του IDE και του 

code editor, η Unity3D έχει καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέρον των 

προγραμματιστών και να γίνει η πιο δημοφιλής μηχανή δημιουργίας παιχνιδιών αλλά 

και εφαρμογών.  Εκείνο :μως που διαφοροποιεί την Unity3D απ: τον ανταγωνισμ:, 

είναι :τι πρ:κειται για ένα εργαλείο που απλά λειτουργεί, τ:σο για τον επαγγελματία 

:σο και για τον ανεξάρτητο – ερασιτέχνη προγραμματιστή παιχνιδιών (εφαρμογών).

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Unity, η μηχανή κατέχει σήμερα το 

45% της παγκ:σμιας αγοράς σε μηχανές ανάπτυξης παιχνιδιών (Διάγραμμα 1).
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Κατέχει επίσης το 47% της προτίμησης των ενεργών προγραμματιστών – developers 

παιχνιδιών, με το ποσοστ: αυτ: να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις σε σχέση με τον 

ανταγωνισμ: (Διάγραμμα 2).

Εκείνο :μως που δείχνει το μέγεθος της αξίας της μηχανής Unity3D, είναι το γεγον:ς 

:τι στον τομέα ανάπτυξης 3D παιχνιδιών για κινητές συσκευές, είναι ο απ:λυτος 

κυρίαρχος στην παγκ:σμια αγορά (Διάγραμμα 3).

30

 
Διάγραμμα 1. Ποσοστό χρ
σης Unity3D στην παγκόσμια αγορά παιχνιδιών

Διάγραμμα 2. Ποσοστό χρ
σης Unity3D σε σχέση με άλλες μηχανές ανάπτυξης παιχνιδιών
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η εταιρία στην επίσημη ιστοσελίδα της 

Unity3D, σε έρευνα της McKinsey για το Σεπτέμβριο του 2014, η μηχανή 

χρησιμοποιήθηκε απ: 600 εκατομμύρια χρήστες για την ανάπτυξη παιχνιδιών.

Το ποσοστ: αυτ: σε συνδυασμ: με την αναπτυσσ:μενη αγορά της βιομηχανίας παιχνιδιών 

δείχνει την πραγματική δυναμική που έχει η συγκεκριμένη μηχανή παιχνιδιών (Διάγραμμα 4).
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Διάγραμμα 3. Ποσοστά χρ
σης Unity3D για ανάπτυξη 3D mobile games ανά περιοχ


Διάγραμμα 4. Η δυναμικ
 ανάπτυξης στην αγορά παιχνιδιών 
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5.2 Unity3D: Scripting

Με τον :ρο scripting στη Unity3D, εννοούνται οι γραμμές κωδικά που είναι απαραίτητες για 

να δώσουμε «ζωή» στο παιχνίδι ή την εφαρμογή μας.  Όπως προαναφέραμε η Unity3D 

επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών με την διαδικασία agile development και prototyping. 

Ως καινοτ:μο προϊ:ν, αλλάζει τα δεδομένα και στη διαδικασία της κωδικοποίησης των 

assets που υπάρχουν σε μια σκηνή του υπ: ανάπτυξη παιχνιδιού ή εφαρμογής. 

Καταρχήν, στην Unity3D δεν υπάρχει η έννοια της κληρονομικ:τητας (inheritance) του 

προγραμματισμού ή μάλλον δεν εφαρμ:ζεται με τη στενή έννοια του :ρου και :πως θα 

εφαρμ:ζονταν σε κάποιο άλλο περιβάλλον κωδικοποίησης.  Όπως αναφέρεται απ: τον 

Pietro Polsinelli13 (“Why is Unity so popular for videogame development?”, 2013), :λα 

τα επιμέρους δομικά στοιχεία του κώδικα που χρησιμοποιείται, προκύπτουν μέσα απ: 

μια διαδικασία ένωσης του, με τα Components (εξαρτήματα) ή :πως αλλιώς 

ονομάζονται Game Objects, και :χι μέσα απ: μια κληρονομικ:τητα ιεραρχικής δομής 

:πως γίνεται συνήθως.  Όλες οι δομές κώδικα κληρονομούν τα χαρακτηριστικά μιας 

βασικής κλάσης (class) που η Unity ονομάζει MonoBehaviour, γι' αυτ: και τα scripts 

κώδικα ονομάζονται και ως συμπεριφορές (behaviours).  Αυτή η ιδέα κληρονομικ:τητας, 

επιτρέπει καταρχήν μεγάλη ευελιξία στον προγραμματιστή καθώς αυτ:ς μπορεί π.χ. να έχει 

ένα Game Object σε μια σκηνή με συγκεκριμένη δομή (animation, physics, behaviour) και 

να προσθέσει έπειτα ένα ακ:μα δομικ: στοιχείο σε αυτ:, π.χ. ένα στοιχείο audio, χωρίς να 

επηρεάσει καθ:λου την κωδικοποίηση του, δηλαδή με άλλα λ:για δεν θα “σπάσει¨ η 

κωδικοποίηση του αρχικού Component, το οποίο παραμένει αμετάβλητο.

 Σε αυτή την ιδι:τητα της κωδικοποίησης της μηχανής Unity3D, βασίζεται και η έννοια 

του προκατασκευασμένου Component ή αλλιώς prefab.  Η Unity διαχειρίζεται την 

έννοια του προκατασκευασμένου αντικειμένου (prefab), ως ένα επαναχρησιμοποιήσιμο 

πρ:τυπο που μπορεί ο developer να χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει στιγμι:τυπα 

13 Ο Pietro Polsinelli είναι έμπειρος προγραμματιστής λογισμικού και σχεδιαστής παιχνιδιών στην εταιρία Open 

Lab, και επιμελείται το blog / podcast / YouTube channel, “Design a Game”, το οποίο ο αναγνώστης μπορεί να 

επισκεφτεί στον παρακάτω ιστ:τοπο:

http://designagame.eu/2013/12/unity-popular-videogame-development/
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(instances).  Κάθε στιγμι:τυπο κληρονομεί αρχικά :λα τα χαρακτηριστικά του 

προκατασκευασμένου αντικειμένου (prefab) απ: το οποίο προήλθε, και μπορεί να 

εξελίσσεται ανεξάρτητα απ: αυτ:.  Μέσα απ: την ιδι:τητα αυτή, είναι εφικτή η 

δημιουργία prefabs οποιαδήποτε στιγμή και απ: οποιοδήποτε Game Object. 

Ένα ακ:μη σύνολο δομικών στοιχείων που χρησιμοποιεί η Unity3D, στα οποία θα 

αναφερθούμε απλώς, καθώς δεν χρησιμοποιήθηκαν στην ανάπτυξη της εφαρμογής που 

αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας αυτής, είναι οι colliders, τα rigid bodies και τα 

kinematis.  Τα στοιχεία αυτά αποτελούν την λεγ:μενη game physics engine της 

Unity3D και αφορούν στην μηχανική του Νεύτωνα και πως αυτή επηρεάζει της 

συμπεριφορές των Game Objects - αντικειμένων του παιχνιδιού (Polsinelli, 2013)

Όπως είπαμε προηγουμένως, η κωδικοποίηση στη Unity3D, ονομάζεται και ως 

scripting και αφορά σε συμπεριφορές (behaviours) που ορίζει ο προγραμματιστής στα 

διάφορα Components, για την μεταξύ τους αλληλεπίδραση.  Η Unity3D επιτρέπει την 

εξάρτηση εν:ς Game Object απ: διαφορετικά και πολλαπλά scripts, προσδίδοντας στα 

αντικείμενα σύνθετες συμπεριφορές.  Τρεις κυρίως γλώσσες προγραμματισμού 

υποστηρίζονται απ: τη μηχανή Unity3D.  Η UnityScript, η C# (C sharp) και η Boo. Για 

:σους αναγνώστες έρχονται για πρώτη φορά αντιμέτωποι με αυτές τις ονομασίες στις 

γλώσσες προγραμματισμού, μπορούμε να πούμε :τι λειτουργικά είναι αντίστοιχες με 

την JavaScript, την Java και την Python (Jamojc, 2012).

Στο σημείο αυτ: κρίνεται σκ:πιμο για να βοηθήσουμε τον αναγνώστη που δεν είναι 

εξοικειωμένος με τον τρ:πο που η μηχανή Unity3D διαχειρίζεται τον εκτελέσιμο 

κώδικα (runtime) και την εκτέλεση διάφορων συμβάντων, να αναφερθούμε σ' αυτές τις 

διαδικασίες, που εκτελούνται σε μια προκαθορισμένη σειρά κατά την εκτέλεση του 

κώδικα που εμπεριέχεται σε ένα script.  Τη σειρά αυτή παραθέτουμε παρακάτω, σύμφωνα 

με το επίσημο εγχειρίδιο χρήσης και :πως αυτ: περιγράφεται στο online documentation 

στην ιστοσελίδα της Unity3D (http://docs.unity3d.com/Manual/ExecutionOrder.html)  

Αυτή η σειρά εκτέλεσης συμβάντων περιγράφεται παρακάτω:
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Εditor

Φ:ρτωση πρώτης σκηνής:  Οι λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω 

ενεργοποιούνται :ταν αρχίζει μια σκηνή (μία φορά για κάθε αντικείμενο στη σκηνή).

• Awake: Αυτή η λειτουργία καλείται πάντα πριν απ: κάθε λειτουργία εκκίνησης και 

αμέσως μετά την αρχικοποίηση εν:ς προκατασκευασμένο αντικειμένου (prefab). 

Σημειώνεται εδώ :τι αν ένα Game Object είναι ανενεργ: κατά την εκκίνηση της 

λειτουργίας Awake, αυτή δεν καλείται μέχρι αυτ: να γίνει ενεργ: ή να γίνει κλήση 

μιας λειτουργίας σε κάθε δέσμη ενεργειών που συνδέονται με αυτ: το αντικείμενο.

• OnEnable: (καλείται μ:νον εφ:σον το αντικείμενο είναι ενεργ:):  Αυτή η λειτουργία 

καλείται αμέσως μετά την ενεργοποίηση εν:ς αντικείμενου. Αυτ: συμβαίνει :ταν 

ένα στιγμι:τυπο της κλάσης MonoBehaviour δημιουργείται, :πως π.χ. :ταν ένα 

επίπεδο (level) φορτώνεται ή ένα Game Object αρχικοποιείται (ιnstanciated).

Σημειώνεται :τι για τα αντικείμενα που προστίθενται στη σκηνή, οι λειτουργίες Awake 

και OnEnable θα κληθούν για :λα τα διαθέσιμα scripts, πριν τη λειτουργία Start, 

Update κ.λ.π.  Φυσικά, αυτ: δεν μπορεί να εφαρμοστεί :ταν ένα αντικείμενο 

αρχικοποιείται (instantiated) κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Πριν την επικαιροποίηση (Update) του πρώτου frame της σκηνής

Για αντικείμενα (Game Objects) που προστίθενται στη σκηνή, η λειτουργία Start θα 

κληθεί για :λα τα scripts πριν απ: την λειτουργία Update.  Αυτ: δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί :ταν ένα αντικείμενο αρχικοποιείται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Στο διάστημα μεταξύ διαφορετικών frames της σκηνής

• OnApplicationPause:  Αυτή η λειτουργία καλείται στο τέλος του frame, :που 

ανιχνεύεται παύση, μεταξύ των κανονικών ενημερώσεων του frame.  Ένα επιπλέον 

frame θα ενεργοποιηθεί μετά την κλήση του OnApplicationPause για να επιτρέψει 

στο παιχνίδι να δείξει τα γραφικά που υποδεικνύουν την κατάσταση παύσης.

• Update:  Η λειτουργία αυτή καλείται μία φορά ανά frame. Είναι η βασική 

κινητήριος δύναμη για τις ενημερώσεις των frames στη σκηνή.
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• LateUpdate:  Η λειτουργία αυτή καλείται μία φορά ανά frame, αφού έχει 

ολοκληρωθεί η λειτουργία Update.  Μια συνηθισμένη χρήση για τη λειτουργία 

LateUpdate θα είναι να ακολουθεί μια κάμερα τρίτου προσώπου.

Rendering

• OnPreCull:  Καλείται πριν την εφαρμογή φραγής στην κάμερα επί σκηνής.  Η 

φραγή κάμερας, καθορίζει ποια αντικείμενα θα είναι ορατά απ: την κάμερα.     

Η λειτουργία καλείται ακριβώς πριν η φραγή πραγματοποιηθεί.

• OnBecameVisible/OnBecameInvisible:  Η λειτουργία καλείται :ταν ένα 

αντικείμενο γίνεται ορατ:/α:ρατο σε μια κάμερα.

• OnWillRenderObject:  Η λειτουργία καλείται κάθε φορά που μια κάμερα είναι 

ορατή σε μια σκηνή.

• OnPreRender:  Καλείται η λειτουργία κάθε φορά που η κάμερα αρχίζει να 

αποδίδει το περιεχ:μενο μιας σκηνής.

• OnRenderObject:  Η λειτουργία καλείται εφ:σον η κανονική απ:δοση της 

σκηνής έχει ολοκληρωθεί απ: την κάμερα.  Έπειτα απ: το σημείο αυτ: μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν η κλάση GL ή Graphics.DrawMeshNow, για την 

απεικ:νιση προσαρμοσμένης γεωμετρίας στη σκηνή.

• OnPostRender:  Καλείται :ταν η κάμερα ολοκληρώσει την απ:δοση σκηνής.

• OnRenderImage(Pro only):  Καλείται :ταν η απ:δοση της σκηνής έχει ολοκληρωθεί 

για να επιτρέψει την μετά-επεξεργασία (post processing) της εικ:νας της οθ:νης.

• OnGUI:  Η λειτουργία καλείται αρκετές φορές σε κάθε frame σκηνής14, σε 

απάντηση συμβάντων που αφορούν στο γραφικ: περιβάλλον χρήστη (GUI). 

Πρωτίστως γίνεται η επεξεργασία των συμβάντων Layout και Repaint και 

έπειτα των συμβάντων εισ:δου απ: το χρήστη (πληκτρολ:γιο, mouse, touch)

• OnDrawGizmos:  Η λειτουργία χρησιμοποιείται για το σχεδιασμ: αντικειμένων 

τύπου Gizmos σε μια σκηνή για σκοπούς απεικ:νισης.

14  Για το λ:γο αυτ: θεωρείται αρκετά δαπανηρή λειτουργία σε υπολογιστικούς π:ρους ειδικά σε mobile 

περιβάλλοντα. Είναι :μως μια ευέλικτη στη χρήση κλάση, ειδικά για την δημιουργία prototypes 

εφαρμογών.
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Coroutines

Οι ενημερώσεις εκτελούνται στις κανονικές Coroutines, :ταν η λειτουργία Update έχει 

ολοκληρωθεί.  Η λειτουργία της Coroutines, αφορά εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες 

αναστέλλεται η λειτουργία μιας διαδικασίας μέχρι η εντολή Yieldinstruction να 

ολοκληρωθεί.

Όταν το αντικείμενο καταστρEφεται και όταν ο χρήστης εγκαταλείπει την 

εφαρμογή

Στις περιπτώσεις αυτές οι λειτουργίες καλούνται σε :λα τα ενεργά αντικείμενα επί 

σκηνής.

OnApplicationQuit:  Η λειτουργία καλείται σε :λα τα αντικείμενα πριν η εφαρμογή 

εγκαταλείψει.  Στον Editor καλείται, :ταν ο χρήστης εγκαταλείπει τη λειτουργία 

playmode και στον web player καλείται, :ταν το δίκτυο είναι κλειστ:.

OnDisable:  Αυτή η λειτουργία καλείται :ταν μια συμπεριφορά γίνεται ανενεργή.

Το διάγραμμα στην επ:μενη σελίδα (Σχήμα 8), συνοψίζει τον κύκλο ζωής του κώδικα 

στη μηχανή Unity3D. 

Έχοντας μέχρι τώρα αναφερθεί, στις βασικές έννοιες και τον τρ:πο λειτουργίας της 

μηχανής αυτής, στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ανάλυση της ανάπτυξης της 

εφαρμογής πληροφ:ρησης ARSiNOE, που αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας.
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6. Η εφαρμογή πληροφόρησης επαυξημEνης πραγματικότητας 

Μέχρι τώρα έχουμε αναλύσει τ:σο τη λειτουργία της βασικής βιβλιοθήκης ARToolkit 

(NyARToolkit) που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρμογής, :σο και την έννοια 

της Επαυξημένης Πραγματικ:τητας στις βασικές της λειτουργίες. Αναφερθήκαμε επίσης 

στις κυρι:τερες λειτουργίες και δομές της μηχανής Unity3D.  Στην εν:τητα αυτή θα 

προχωρήσουμε στην ανάλυση των απαιτήσεων για το σχεδιασμ: της εφαρμογής 

πληροφ:ρησης με τη χρήση Επαυξημένης Πραγματικ:τητας για κινητές συσκευές Android. 

Θα μας απασχολήσουν κυρίως δύο ερωτήματα: α) ποιος θα χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, 

β) ποιος ο σκοπ:ς της εφαρμογής.  Η καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων αποτελεί 

σημαντικ: κομμάτι του σχεδιασμού και της ανάπτυξης μιας εφαρμογής, καθώς απ: αυτή 

εξαρτάται το εύρος λειτουργίας της.  Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ανάπτυξης ψηφιακών 

εφαρμογών (Dennis A., Wixom B., & Tegarden D., 2005), οι απαιτήσεις διακρίνονται σε 

λειτουργικές και μη λειτουργικές.  Οι λειτουργικές απαιτήσεις σχετίζονται κυρίως με τις 

λειτουργίες που η προς ανάπτυξη εφαρμογή θα πρέπει να φέρει εις πέρας, ενώ οι μη 

λειτουργικές απαιτήσεις, αναφέρονται συνήθως σε συμπεριφοριστικές ιδι:τητες της 

εφαρμογής.

6.1 ΛειτουργικEς απαιτήσεις

Οι λειτουργικές απαιτήσεις :πως προαναφέραμε πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

των χρηστών της εφαρμογής.  Για την ανάπτυξη της εφαρμογής, ορίστηκε :τι ως τυπικ:ς 

χρήστης της, θα μπορούσε να είναι ένας “Επισκέπτης” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  Με 

βάση αυτές τις αρχικές παραδοχές, οι εφαρμογή πληροφ:ρησης για κινητές συσκευές τύπου 

Android, θα πρέπει να παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά λειτουργίας: 

Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει ένα περιβάλλον φιλικ: και εύχρηστο και να παρέχει 

ευκολία εκμάθησης των βασικών λειτουργιών της.  Θα πρέπει η εφαρμογή να παρέχει 

στο χρήστη ένα γραφικ: περιβάλλον ευδιάκριτο και ευανάγνωστο.  Η πληροφ:ρηση 

του χρήστη θα πρέπει να γίνεται απρ:σκοπτα, τ:σο μέσα απ: τη χρήση τρισδιάστατων 
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γραφικών, εικ:νων αλλά και ηχητικών μηνυμάτων.  Η εφαρμογή θα πρέπει να δίνει τη 

δυνατ:τητα αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα τρισδιάστατα γραφικά αντικείμενα και στο 

χρήστη (δυνατ:τητα Επαυξημένης Πραγματικ:τητας).

6.1.1 Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων

Οι λειτουργίες της εφαρμογής για το χρήστη “Επισκέπτης” έχουν ως εξής:

• Δυνατ:τητα πρ:σβασης σε :λες τις λειτουργίες της εφαρμογής.

• Δυνατ:τητα διαδραστικ:τητας με τα τρισδιάστατα γραφικά αντικείμενα σε 

κατάσταση λειτουργίας Επαυξημένης Πραγματικ:τητας (AR mode).

• Δυνατ:τητα διαδραστικ:τητας με τα τρισδιάστατα γραφικά αντικείμενα σε 

κατάσταση λειτουργίας εκτ:ς Επαυξημένης Πραγματικ:τητας (UI mode).

• Εμφάνιση πληροφοριών χρήσης της εφαρμογής (Info).

• Εμφάνιση πληροφοριών χάρτη ορ:φου (Map key).

• Επαναφορά τρισδιάστατων αντικειμένων στην αρχική τους κατάσταση (Reset).

• Ισομετρική στρέβλωση τρισδιάστατων αντικειμένων (Isometric).

• Περιστροφή τρισδιάστατων αντικειμένων (Rotate).

• Μετακίνηση τρισδιάστατων αντικειμένων στους άξονες Χ, Υ, Ζ.(Panning).

• Δυνατ:τητα μεγέθυνσης (Zoom in) και απ:-μεγέθυνσης (Zoom out) της εικ:νας 

των τρισδιάστατων αντικειμένων.

• Δυνατ:τητα επιλογής διαδρομής και επισκ:πησης της προσφερ:μενης 

κατεύθυνσης απ: το σημείο εκκίνησης – παροχής της πληροφορίας (Route).

• Δυνατ:τητα εξ:δου απ: την εφαρμογή (Exit) και απενεργοποίηση ηχείου (Mute).

6.2 Μη λειτουργικEς απαιτήσεις

• Δυνατ:τητα χρήσης της εφαρμογής απ: οποιοδήποτε κινητ: τύπου Android
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• Πρ:σβαση στην πληροφορία χωρίς τη χρήση GPS

• Δυνατ:τητα σύνδεσης της εφαρμογής με ιστοσελίδα υποστήριξης χρήστη

• Αξι:πιστη και σταθερή λειτουργία

6.3 Αρχιτεκτονική της εφαρμογής

Στην εν:τητα αυτή θα αναλύσουμε την αρχιτεκτονική της εφαρμογής πληροφ:ρησης 

Επαυξημένης Πραγματικ:τητας, ARSiNOE, η υλοποίηση της οποίας έγινε μέσα απ: τη 

μηχανή ανάπτυξης παιχνιδιών και εφαρμογών Unity3D, η οποία διαφέρει αισθητά στον 

τρ:πο χειρισμού των δομικών της στοιχείων σε σχέση με μια τυπική πλατφ:ρμα 

ανάπτυξης λογισμικού.  Στην Unity3D, κάθε οθ:νη της τελικής εφαρμογής αντιστοιχεί 

σε μια σκηνή στο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) της μηχανής.  Η εφαρμογή με βάση το 

δεδομένο αυτ:, παρουσιάζει συνολικά επτά σκηνές – οθ:νες στο χρήστη της.  Το 

παρακάτω Διάγραμμα Ροής (Διάγραμμα 5), παρουσιάζει τα δομικά στοιχεία εφαρμογής.
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Διάγραμμα 5. Το Διάγραμμα Ρο
ς της εφαρμογ
ς 
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Σκηνή 0 – Οθόνη Menu

Αποτελεί την πρώτη οθ:νη που βλέπει ο χρήστης της εφαρμογής, μετά την εγκατάσταση 

στο κινητ: του και την έναρξη λειτουργίας της.  Στην οθ:νη αυτή (Εικ:να 5), μετά το 

γραφικ: animation του λογοτύπου της εφαρμογής, ο χρήστης έχει τη δυνατ:τητα επιλογής 

εισ:δου στην εφαρμογή ή μετάβασης στη σελίδα υποστήριξης της εφαρμογής στον ιστ:15

Σκηνή 1 – Οθόνη Avatar

Μετά την είσοδο του χρήστη στην εφαρμογή παρουσιάζεται πληροφοριακή οθ:νη, :που ένα 

animation τύπου Avatar (Εικ:να 6) μεταφέρει πληροφορία σχετική με την λειτουργία της 

Επαυξημένης Πραγματικ:τητας στην εφαρμογή και την πρ:σβαση στην πληροφορία.

Όπως φαίνεται απ: το διάγραμμα ροής της εφαρμογής, η λειτουργία της οθ:νης αυτής 

είναι ατέρμονη (loop), οπ:τε ο χρήστης έχει επιλογή να παραλείψει το looping 

πατώντας το κουμπί “Scan”.

15  Για τις ανάγκες της εφαρμογής ARSiNOE, υλοποιήθηκε βοηθητική ιστοσελίδα με πρ:σβαση απ: το σύνδεσμο: 

www.googledrive.com/host/0BzaFdC6o7-3bLXlCOU5XSXRFc3c/
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Εικόνα 5. Αρχικ
 οθόνη της εφαρμογ
ς και menu 

επιλογών 

http://www.googledrive.com/host/0BzaFdC6o7-3bLXlCOU5XSXRFc3c/
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Σκηνή 2 – Οθόνη αναγνώρισης δεικτών

Στην οθ:νη αυτή (Εικ:να 7), γίνεται ουσιαστικά η μετάβαση στη λειτουργία Επαυξημένης 

Πραγματικ:τητας, την οποία ενσωματώνει η εφαρμογή με τη χρήση του βοηθητικού plugin 

Simplify! και της βιβλιοθήκης NyARToolkit.  Η εφαρμογή αναζητά μέσω της κάμερας του 

κινητού, δείκτες εντοπισμού τύπου Template, ώστε να τους αναγνωρίσει (scanning) και να 

συνδέσει την αποθηκευμένη πληροφορία με αυτούς.  Στην περίπτωση που η αναγνώριση 

είναι επιτυχής, ο χρήστης μεταφέρεται σε περιβάλλον Επαυξημένης Πραγματικ:τητας, στις 

σκηνές – οθ:νες 3, 4, 5, 6 και 7.
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Εικόνα 7. Οθόνη αναγνώρισης δεικτών 

Εικόνα 6. Oθόνη με το Avatar της εφαρμογ
ς ARSiNOE 
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Σκηνή 3 – Πληροφοριακή οθόνη 

Η οθ:νη αυτή (Εικ:να 8), αντιστοιχεί σε πληροφορία αποθηκευμένη σε δείκτη 

εντοπισμού (marker), ο οποίος θα μπορούσε να βρίσκεται εξωτερικά του κτηρίου του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στις δύο εισ:δους του, δίνοντας πληροφορία στο χρήστη 

π.χ. για την ιστορία του Πανεπιστήμιου, για τις σχολές που λειτουργούν κλπ.

Σκηνή 4 – Πληροφοριακή οθόνη Ισογείου

Η :ψη οθ:νης που παραθέτουμε στην Εικ:να 9, αντιστοιχεί σε πληροφορία 

αποθηκευμένη σε δείκτη εντοπισμού (marker), ο οποίος θα μπορούσε να βρίσκεται 

τοποθετημένος στο εσωτερικ: του κτηρίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 

συγκεκριμένα στις δύο εισ:δους του.  Για τις ανάγκες της εφαρμογής, κωδικοποιήθηκε 

δείκτης για την είσοδο επί της οδού Λαμπράκη.

Στην οθ:νη αυτή ο χρήστης έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το γραφικ: 

περιβάλλον χρήστη (GUI) που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την εφαρμογή.  Στον GUI 

Controller, :πως ονομάστηκε το συγκεκριμένο γραφικ: περιβάλλον χρήστη, θα 

αναφερθούμε αναλυτικά στην επ:μενη εν:τητα που αφορά στην υλοποίηση της 

εφαρμογής μέσα απ: το περιβάλλον IDE της μηχανής Unity3D. 
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Εικόνα 8. Οθόνη πληροφοριών Πανεπιστημ�ου 

Μακεδον�ας
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Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε :τι ο χρήστης στην οθ:νη αυτή πληροφορείται 

για τις διαθέσιμες υπηρεσίες μέσω ηχητικού ατέρμονος (looping) μηνύματος απ: το 

Avatar και έχει πρ:σβαση σε :λες τις λειτουργίες της εφαρμογής που αφορούν στον 

:ροφο του ισογείου, η κάτοψη του οποίου παρουσιάζεται επαυξημένη στην οθ:νη του 

κινητού του.

Σκηνή 5 – Πληροφοριακή οθόνη Μεσορόφου

Σε συνέχεια της Σκηνής 2 – Οθ:νης αναγνώρισης δεικτών, ο χρήστης ανάλογα με τον 

εντοπισμένο δείκτη και την πληροφορία που αυτ:ς εμπεριέχει, μπορεί να μεταφερθεί 

στην οθ:νη που αντιστοιχεί στο μεσ:ροφο του κτηρίου του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας (Εικ:να 10).

 Όπως και στην προηγούμενη οθ:νη, ο χρήστης πληροφορείται τ:σο ηχητικά :σο και 

οπτικά για τις διαθέσιμες υπηρεσίες του μεσορ:φου απ: το Avatar της εφαρμογής.

Σκηνή 6 – Πληροφοριακή οθόνη 1ου Ορόφου

Ακριβώς :πως και προηγουμένως, στις οθ:νες 5 και 4, ο χρήστης αποκτά πρ:σβαση σε 
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Εικόνα 9. Πληροφοριακ
 οθόνη Επαυξημένης Πραγματικότητας ισογε�ου του 

Πανεπιστημ�ου Μακεδον�ας 
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ηχητική και οπτική πληροφορία Επαυξημένης Πραγματικ:τητας ανάλογα με τον 

αναγνωρισμένο απ: την εφαρμογή δείκτη εντοπισμού (Εικ:να 11). 

Σκηνή 7 – InfoCard

Η οθ:νη αυτή σχεδιάστηκε για να παρουσιάζει γενικές πληροφορίες. Για τις ανάγκες 
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Εικόνα 10. Πληροφοριακ
 οθόνη Επαυξημένης Πραγματικότητας μεσορόφου του 

Πανεπιστημ�ου Μακεδον�ας

Εικόνα 11. Πληροφοριακ
 οθόνη Επαυξημένης Πραγματικότητας 1ου ορόφου 

Πανεπιστημ�ου Μακεδον�ας 
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ανάπτυξης της εφαρμογής, η πληροφορία που δίνεται οπτικά και ηχητικά αφορά στο 

εκπαιδευτικ: προσωπικ: του ιδρύματος.16  Ένας δείκτης εντοπισμού για την παροχή 

αυτού του είδους πληροφορίας, θα μπορούσε να τοποθετηθεί πλησίον γραφείων 

καθηγητών και λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Παρακάτω παραθέτουμε :ψη της οθ:νης αυτής (Εικ:να 12).

Έχοντας περιγράψει τις βασικές σκηνές – οθ:νες της εφαρμογής, ουσιαστικά αναλύσαμε τον 

τρ:πο λειτουργία της, ο οποίος αφορά στη χρήση ειδικών δεικτών (markers) και την 

ενεργοποίηση της εφαρμογής επισκ:πησης (browser) στο κινητ: του χρήστη. 

Οι δείκτες μπορούν να τοποθετηθούν στο χώρο σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος 

και η εφαρμογή στο Android κινητ:, τους "σαρώνει" (scanning) μέσω της 

ενσωματωμένης ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής (camera) ανακτώντας την 

πληροφορία που είναι αποθηκευμένη και αντιστοιχεί στον εκάστοτε δείκτη.

16 Τιμής ένεκεν, η πληροφορία αναφέρεται στον Καθηγητή και Πρ:εδρο του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στα “Πληροφοριακά Συστήματα”, κ. Οικονομίδη Α. Αναστάσιο.
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Εικόνα 12. Η οθόνη τύπου InfoCard της εφαρμογ
ς 
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Με τον τρ:πο αυτ: μπορούμε να κατευθύνουμε πολυμεσική πληροφορία στο χρήστη 

ανάλογα με το σημείο ενδιαφέροντος (POI), δίνοντας του π.χ. μια κάτοψη – χάρτη του 

ορ:φου του κτιρίου στο οποίο βρίσκεται, πληροφορίες των υπηρεσιών που διατίθενται σε 

κάθε :ροφο, ώρες λειτουργίας και λοιπ: πληροφοριακ: υλικ:, σε άμεση ανταπ:κριση στα 

αιτήματα του, αποδεσμεύοντας έτσι χρονικά την πληροφορία (24 ώρες) αλλά και 

μειώνοντας την εξάρτηση λήψης της, απ: επιφορτισμένα για το σκοπ: αυτ: άτομα π.χ. 

υπαλλήλους θυρωρείου.  Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην περιγραφή της υλοποίησης 

της εφαρμογής, παρουσιάζοντας για τα βασικ:τερα δομικά στοιχεία της, τη λογική του 

κώδικα (scripting) που βρίσκεται πίσω απ: κάθε σκηνή της μηχανής Unity3D. 

6.4 Υλοποίηση της εφαρμογής

Στην εν:τητα αυτή θα αναφερθούμε στην υλοποίηση της εφαρμογής μέσα απ: το 

περιβάλλον της μηχανής Unity3D.  Έχοντας ήδη παρουσιάσει τη λειτουργία και τη 

δομή του περιβάλλοντος IDE της μηχανής αυτής, θεωρούμε :τι ο αναγνώστης δεν θα 

δυσκολευτεί να παρακολουθήσει την πορεία της υλοποίησης. 

Καταρχήν πρέπει να ενημερώσουμε τον αναγνώστη :τι η εφαρμογή ARSiNOE 

σχεδιάστηκε να λειτουργεί σε φυσική οθ:νη κινητού τύπου Αndroid, ανάλυσης 

480x320 εικονοστοιχείων και να είναι συμβατή απ: τη διανομή Android 2.3.3, 

“Gingerbread” (API level 10) και έπειτα. Ο λ:γος που επιλέχθηκαν αυτές οι αρχικές 

προδιαγραφές είναι :τι κατά το χρ:νο έναρξης υλοποίησης της εφαρμογής (αρχές 

2014), σύμφωνα με τα στοιχεία της επίσημης ιστοσελίδας ανάπτυξης εφαρμογών της 

GOOGLE17, με βάση το “Gingerbread”, λειτουργούσε μεγάλος αριθμ:ς έξυπνων 

κινητών συσκευών τύπου Android. Στο παρακάτω διάγραμμα (Σχήμα 14) 

παρουσιάζονται τα ποσοστά κατανομής χρήσης λειτουργικών τύπου Android για το 

Μάϊο του 2014. 

Η επιλογή για την ανάλυση οθ:νης 320x480 εικονοστοιχείων, έγινε για τους εξής δύο 

λ:γους. 

17 https://developer.android.com/about/dashboards/index.html
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Πρώτον, δι:τι υπήρχε ήδη διαθέσιμη για δοκιμές και απασφαλμάτωση του 

κώδικα, συσκευή Android με οθ:νη διαστάσεων 3.8'' (ιντσών) και ίδιας ανάλυσης. 

Δεύτερον, γιατί με βάση τα στατιστικά χρήσης απ: την επίσημη ιστοσελίδα ανάπτυξης 

εφαρμογών της GOOGLE, η κατηγορία κινητών με αυτ: το μέγεθος οθ:νης και 

ανάλυσης εικονοστοιχείων, εμφανίζει ακ:μη και σήμερα υψηλά ποσοστά χρήσης.

Στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 6) παρουσιάζονται τα ποσοστά χρήσης ανά 

ανάλυση οθ:νης κινητών τύπου Android για το Μάϊο του 2014.
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              Π�νακας 2. Η κατανομ
 λειτουργικών API για Android συσκευές 

Διάγραμμα 6. Κατανομ
 χρ
σης κινητών τύπου Android σε σχέση με το 

μέγεθος οθόνης 
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Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ανάλυση των κυρι:τερων δομικών στοιχείων της 

εφαρμογής που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εργασίας αυτής.  Επιλέχθηκε απ: το 

συγγραφέα να γίνει η ανάλυσης της υλοποίησης των βασικ:τερων δομικών στοιχείων 

για τη λειτουργία της εφαρμογής, τα οποία αφορούν στο GUI και το animated Avatar 

του, στην λειτουργία αναγνώρισης δεικτών Επαυξημένης Πραγματικ:τητας, στην 

λειτουργία επισκ:πησης διαδρομής (Route) απ: γνωστ: σημείο έναρξης και στην 

λειτουργία εναλλαγής χρήσης, μεταξύ λειτουργίας Επαυξημένης Πραγματικ:τητας 

(ΑR) και λειτουργίας οθ:νης εφαρμογής (UI). 

Η υλοποίηση του βασικού γραφικού περιβάλλοντος της εφαρμογής, ονομάστηκε GUI 

Controller.  Αυτ:ς o Controller, εμφανίζεται στις σκηνές - οθ:νες 4, 5 και 6, αλλά εμείς 

θα αναφερθούμε και θα αναλύσουμε μ:νο την πρώτη οθ:νη, καθώς θεωρούμε 

πλεονασμ: να αναφερθούμε στις υπ:λοιπες για το ίδιο GUI.

Επίσης θα περιγράψουμε την υλοποίηση της σκηνής – οθ:νης 2, :που γίνεται η 

αναγνώριση των δεικτών εντοπισμού Επαυξημένης Πραγματικ:τητας και θα 

αναφερθούμε στον κώδικα που υλοποιεί την επισκ:πηση διαδρομών (Route) στις 

οθ:νες 4,5 και 6, καθώς παρουσιάζει ενδιαφέρον, αφού γίνεται χρήση της έννοιας 

Component και Instanciate.

6.4.1 GUI Controller

Η Unity3D μηχανή ανάπτυξης παιχνιδιών :πως έχουμε ήδη αναφέρει, αντιλαμβάνεται :λα 

τα αντικείμενα που υπάρχουν σε μια σκηνή της, ως Game Objects ή Components.  Για την 

υλοποίηση της σκηνής 4, :που γίνεται χρήση του GUI Controller, χρησιμοποιήθηκαν 

αρκετά assets, (game objects, 3D και 2D γραφικά, ήχοι) :πως και αρκετά scripts. 

Στη συνέχεια θα παραθέσουμε :ψεις οθ:νης (screenshots) και τμήματα κώδικα για να 

παρουσιάσουμε την υλοποίηση των στοιχείων της εφαρμογής.
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Στην παρακάτω :ψη οθ:νης (Εικ:να 13) εμφανίζεται ο GUI Controller, τα δομικά 

στοιχεία του οποίου είναι τα παρακάτω:

α. Animated Avatar με δυνατ:τητα εκφώνησης ηχητικού μηνύματος.

β. Function panel με τις εξής λειτουργίες:

• Υπ:μνημα Χάρτη (Μap key)

• Πληροφορίες λειτουργίας εφαρμογής (Info)

• Ισομετρική στρέβλωση μοντέλου (Isometric)

• Περιστροφή μοντέλου (Rotate 360ο)

• Επαναφορά μοντέλου (Reset)

• Έξοδος απ: την εφαρμογή (Εxit)

• Προεπισκ:πηση διαδρομής (Route)

• Μεγέθυνση & απ: – μεγέθυνση (Ζοom in/out)

• Πανοράμιση (Panning)

• Λειτουργία Εντ:ς – Εκτ:ς Επαυξημένης Πραγματικ:τητας (AR mode on/off)

• Λειτουργία διακοπής ήχου (Mute)
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Εικόνα 13. Όψη οθόνης από τον GUI Controller τη εφαρμογ
ς
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Απ: τα παραπάνω δομικά στοιχεία, ενδιαφέρουν απ: πλευρά κωδικοποίησης, τα παρακάτω:

6.4.2 Animated Avatar

Για την κωδικοποίηση της σχεδιοκίνησης του Avatar, χρησιμοποιήθηκε τροποποιημένο 

για τις ανάγκες της εφαρμογής script, απ: την σελίδα wiki της Unity3D.  Ο λ:γος ήταν 

:τι η ελεύθερης χρήσης έκδοση της Unity3D έχει περιορισμ:, να μην επιτρέπει την 

υλοποίηση βίντεο animation εντ:ς του IDE.  Το συγκεκριμένο script που ονομάστηκε 

“AvatarTextureSwapAnimator.js”, είναι γραμμένο σε γλώσσα UnityScript και η λογική του 

είναι να μετατοπίζει χρονικά κατά τη λειτουργία της εφαρμογής, ένα σύνολο αλληλένδετων 

εικ:νων (frames), με σκοπ: την ψευδαίσθηση παρακολούθησης βίντεο στο χρήστη.

Παρακάτω παραθέτουμε :ψη εικ:νας οθ:νης απ: τον code editor  (Εικ:να 14).

6.4.3 Προεπισκόπηση διαδρoμής και Route Controller

Η κωδικοποίηση για τη λειτουργία της προεπισκ:πησης διαδρομής (Route), υπήρξε 

ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβ:ρος, καθώς για την υλοποίηση του κώδικα 

χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα οι έννοιες Component και Instanciate της Unity3D. 

Η εφαρμογή επιτρέπει στο χρήστη ανάλογα με τον αναγνωρισμένο δείκτη εντοπισμού 

(marker) και τον :ροφο που βρίσκεται, να προβάλλει ως σχεδιοκίνηση (animation) 

αλληλένδετων εικ:νων σε ένα νέο παράθυρο της εφαρμογής, την επιθυμητή διαδρομή 

του, απ: το σημείο εκκίνησης (σημείο marker) μέχρι το σημείο άφιξης.
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Εικόνα 14. Όψη οθόνης από τον κώδικα του script AvatarTextureSwapAnimator.js
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Η παραπάνω :ψη οθ:νης εμφανίζει το παράθυρο της επιλογής Route στον GUI 

Controller με τις επιλογές προεπισκ:πησης διαδρομών, απ: συγκεκριμένο σημείο 

εκκίνησης (Εικ:να 15).  Για να το πετύχουμε αυτ:, δεδομένου :τι υπάρχουν αρκετές 

διαδρομές ανά :ροφο που ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μέσω μιας κυλι:μενης λίστας 

(scroll list), έπρεπε να αντιστοιχηθεί η κάθε διαδρομή με το script που διαχειρίζεται τη 

σχεδιοκίνηση. 

Για το σκοπ: αυτ: υλοποιήθηκε το Component με την ονομασία Route Controller, που 

διαχειρίζεται τα scripts της σχεδιοκίνησης προεπισκ:πησης διαδρομών, ως εξής:

Με κάθε επιλογή του χρήστη σε επιθυμητή διαδρομή, ο Route Controller ενσωματώνει 

το script της σχεδιοκίνησης της διαδρομής σε κατάσταση λειτουργίας και :χι εξ αρχής 

στο Component με την ονομασία “AnimatorΙnScene#” (:που # αντιστοιχεί στην 

επιμέρους σκηνή – οθ:νη). 

Παρακάτω παραθέτουμε :ψη εικ:νας οθ:νης (Εικ:να 16) απ: απ:σπασμα κώδικα στον

editor MonoDevelop για τη λογική που μ:λις περιγράψαμε:

52

Εικόνα 15. Όψη οθόνης από το παράθυρο επιλογών Route της εφαρμογ
ς
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Η παρακάτω :ψη οθ:νης (Εικ:να 17) παρουσιάζει τη λειτουργία προεπισκ:πησης 

διαδρομής απ: ένα σημείο (marker) για μια τυχαία επιλογή (Ταχυδρομείο)

6.4.4 Λειτουργία Εντός – Εκτός ΕπαυξημEνης Πραγματικότητας

Η συγκεκριμένη λειτουργία δίνει τη δυνατ:τητα στο χρήστη της εφαρμογής να μεταβεί 

απ: την Επαυξημένη Πραγματικ:τητα σε απλή λειτουργία προεπισκ:πησης των 

τρισδιάστατων κατ:ψεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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Εικόνα 17. Όψη οθόνης για μια τυχα�α επιλογ
 προεπισκόπησης διαδρομ
ς

Εικόνα 16. Όψη οθόνης με τη λογικ
 του κώδικα για το script Route Controller.js  
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Για την λειτουργία αυτή, χρειάστηκε να μελετήσουμε τη βιβλιοθήκη NyARToolkit και το 

πως αυτή διαχειρίζεται μέσω script τη φυσική κάμερα που υπάρχει στην συσκευή Android, 

καθ:σον δεν ήταν δυνατή η απενεργοποίηση της κατά τη λειτουργία της εφαρμογής. Έπειτα 

απ: αρκετές δοκιμές, καταλήξαμε στο παρακάτω script σε γλώσσα UnityScript, με την 

ονομασία “ARCameraSwap.js”, το οποίο διαχειρίζεται τον τρ:πο μετάβασης απ: τη μια 

κατάσταση λειτουργίας της εφαρμογής (AR mode) στην άλλη (UI mode). 

Απ:σπασμα του script παραθέτουμε στην παρακάτω :ψη οθ:νης (Εικ:να 18).

Η λογική του script, είναι να απενεργοποιεί και να ενεργοποιεί την οπτική φραγή της 

κάμερας του κινητού κάνοντας χρήση της ιδι:τητας culling mask της Unity3D, 

μεταφέροντας την εικ:να του επαυξημένου τρισδιάστατου μοντέλου (3D) απ: την 

φυσική (native) κάμερα της συσκευής, στην κάμερα της σκηνής – οθ:νης της Unity3D. 
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Εικόνα 18. Όψη οθόνης από τον κώδικα του script ARcameraSwap.js 
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6.4.5 Λειτουργία αναγνώρισης δεικτών της εφαρμογής 

Στην σκηνή – οθ:νη 2, :πως προαναφέραμε στην εν:τητα για την αρχιτεκτονική της 

εφαρμογής γίνεται χρήση τ:σο της βιβλι:θηκης NyARToolkit :σο και του βοηθητικού 

προγράμματος Simplify!  Σημειώνουμε :τι χρησιμοποιήθηκαν και τα δύο στοιχεία ως 

κώδικας / plugin, σύμφωνα με της άδειες χρήσης που εμπεριέχονται στη διανομή τους. 

Στις επ:μενες :ψεις οθ:νης παρουσιάζονται αντίστοιχα, η ιεραρχία (Εικ:να 19) της 

σκηνής αυτής και το script αναγνώρισης δεικτών με την ονομασία 

“OnMarkerEventLoadScene.js”, σε γλώσσα UnityScript.

Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης δεικτών που κωδικοποιήθηκαν με το βοηθητικ: 

πρ:γραμμα (plugin) Simplify!, ο κώδικας ελέγχει εκείνα τα συμβάντα (events) που 

αντιστοιχούν σε κάποιο Template δείκτη.  Αν συμβαίνει αυτ:, ενεργοποιεί την 

αντίστοιχη σκηνή της Unity3D (Εικ:να 20). 

Μέχρι τώρα έχουμε περιγράψει την αρχιτεκτονική και τον τρ:πο που υλοποιήθηκαν οι 

βασικές λειτουργίες των δομικών στοιχείων της εφαρμογής. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε 

στην αξιολ:γηση της, η οποία έγινε μέσα απ: μια διαδικασία on-line ερωτηματολογίου.
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Εικόνα 19. Η ιεραρχ�α της σκην
ς αναγνώρισης δεικτών της 

εφαρμογ
ς 
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7. Αξιολόγηση Εφαρμογής

Για την αξιολ:γηση της εφαρμογής συντάχθηκε ερωτηματολ:γιο με τη χρήση της 

διαδικτυακής υπηρεσίας Google forms.  Το ερωτηματολ:γιο βασίζεται στον Davis, F. 

D. (1989) και αποτελείται απ: δύο μέρη.  Το πρώτο μέρος περιέχει 12 ερωτήσεις και 

αναφέρεται στην ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και το δεύτερο μέρος του, αναφέρεται στη ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΧΡΗΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ και αποτελείται απ: 17 ερωτήσεις. 

Όλες οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου δίνονται σε κλίμακα απ: το (1) έως το (7).

7.1 ΜEθοδος αξιολόγησης

Το ερωτηματολ:γιο απαντήθηκε εθελοντικά απ: 13 άτομα (10 γυναίκες και 3 άνδρες) 

στα οποία προηγουμένως παρουσιάσθηκε ένα σύντομο βίντεο με τις δυνατ:τητες της 

εφαρμογής και έπειτα η εφαρμογή εκτελούμενη (runtime) σε κινητή συσκευή Android. 
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Εικόνα 20. Ο κώδικας αναγνώρισης δεικτών NyARToolkit μέσα από το plugin Simplify!
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Απ: τα δεδομένα των απαντήσεων που συλλέχθηκαν, προέκυψαν τα παρακάτω 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα ανά ερώτηση / απάντηση:

Στην εν:τητα με τα γενικά χαρακτηριστικά του χρήστη (Ερωτ. 1α -1κ ), η πλειοψηφία 

των απαντήσεων δ:θηκε απ: γυναίκες, σε ποσοστ: 77% (10 απαντήσεις), σε αντίθεση 

με τους άνδρες που είχαν μικρή συμμετοχή, με ποσοστ: 23% (3 απαντήσεις) σε σύνολο 

13 συμμετεχ:ντων (Διάγραμμα 7).

Η ηλικιακή ομάδα 36 - 45 ετών σε ποσοστ: (69%), αποτέλεσε την πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων, με τις ηλικιακές ομάδες 26 - 35 και 56 – άνω, να μοιράζονται το ποσοστ: 

του 15% (Διάγραμμα 8).

57

Διάγραμμα 7. Ποσοστό συμμετοχ
ς ανά φύλο

Διάγραμμα 8. Ποσοστό συμμετοχ
ς ανά ηλικιακ
 ομάδα
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Το εκπαιδευτικ: υπ:βαθρο των συμμετεχ:ντων, προκύπτει ιδιαίτερα υψηλ: με τους 

κατ:χους μεταπτυχιακών τίτλων να παρουσιάζουν το ποσοστ: του 69% (9 απαντήσεις), 

ακολουθούμενοι απ: αυτούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστ: 31% (4 

απαντήσεις) και με μ:λις μια συμμετοχή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ποσοστ: 

8% επί του γενικού συν:λου (Διάγραμμα 9)

Ο τύπος κατοχής συσκευής που επικράτησε, ήταν :πως αναμέναμε το Android, με 

ποσοστ: 69% (9 απαντήσεις), με τα Windows Phone να ακολουθούν σε ποσοστ: 23% 

(3 απαντήσεις) και τα iPhone και Blackberry, ουραγούς με μ:λις μια αντίστοιχα 

απάντηση και ποσοστ: 8% επί γενικού συν:λου ερωτηθέντων (Διάγραμμα 10)
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Διάγραμμα 10. Ε�δος κινητ
ς συσκευ
ς τηλεφώνου ερωτηθέντων

Διάγραμμα 9. Κατανομ
 ερωτηθέντων ανά βαθμ�δα εκπα�δευσης 
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Απ: το ερωτηματολ:γιο προέκυψε ένα ενδιαφέρον δεδομένο που αφορά στο χρ:νο 

κτήσης και χρήσης κινητής συσκευής.  Ποσοστ: 69% των ερωτηθέντων (9 

απαντήσεις), κατέχει και χρησιμοποιεί κινητή συσκευή για περισσ:τερο απ: 7 χρ:νια, 

ενώ ένα ποσοστ: 15% (2 απαντήσεις) έχουν κινητ: για λιγ:τερο απ: 2 χρ:νια.  Απ: το 

δεδομένο αυτ:, σε συνδυασμ: με τις ηλικίες των ερωτηθέντων, προκύπτει :τι η 

ηλικιακή ομάδα 26 - 45 είναι περισσ:τερο εξοικειωμένη με τη χρήση κινητών 

συσκευών, σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα, 56 - άνω (Διάγραμμα 11)

Η εξοικείωση των ερωτηθέντων με τις έξυπνες κινητές συσκευές παρουσιάζει επίσης 

ενδιαφέρον, με ποσοστ: 38% (5 απαντήσεις) να δηλώνει λιγ:τερη άνεση στη χρήση 

τους, ενώ μ:λις μία απάντηση δηλώθηκε ως πάρα πολύ εξοικειωμένη με τη χρήση τους. 

Ένα ποσοστ: πάντως 30% (4 απαντήσεις) έχει σχετική άνεση στη χρήση αυτών των 

συσκευών (Διάγραμμα 12)
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 Διάγραμμα 11. Ο χρόνος κατοχ
ς κινητ
ς συσκευ
ς

Διάγραμμα 12. Ποσοστό εξοικε�ωσης ερωτηθέντων με τη χρ
ση smartphones



ΕΦΑΡΜΟΓH ΠΛΗΡΟΦOΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡHΣΗ ΕΠΑΥΞΗΜEΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥEΣ ANDROID

Ακολούθως, η εξοικείωση των ερωτηθέντων στη χρήση εφαρμογών για έξυπνες συσκευές 

κινητών τηλεφώνων έδωσε μια πλειοψηφία έξι απαντήσεων με ποσοστ: 46%, να δηλώνει 

μικρή εξοικείωση, με ισοβαθμούντες στο ποσοστ: 15% αυτούς που δηλώσαν σχετική 

εξοικείωση με τους πολύ εξοικειωμένους στη χρήση εφαρμογών για κινητές έξυπνες 

συσκευές.  Αυτ: το δεδομένο σε συνδυασμ: με το χρ:νο κτήσης και χρήσης κινητής 

συσκευής, παρέχει το συμπέρασμα :τι ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων κατέχει κινητή 

συσκευή για χρ:νο μεγαλύτερο τον 7 ετών, η συσκευή αυτή μάλλον ήταν τύπου feature 

phone, χωρίς δυνατ:τητες smartphone (Διάγραμμα 13)

Στην ερώτηση εξοικείωσης των χρηστών με προγράμματα πλοήγησης για κινητές έξυπνες 

συσκευές, η πλειοψηφία δήλωσε μικρή εξοικείωση σε ποσοστ: 77% (10 απαντήσεις), με 

μ:λις μία απάντηση να δηλώνει μεγάλη εξοικείωση στη χρήση τους (Διάγραμμα 14).
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Διάγραμμα 14. Ποσοστό εξοικε�ωσης με προγράμματα πλο
γησης για 

κινητές συσκευές 

Διάγραμμα 13. Ποσοστό εξοικε�ωσης στη χρ
ση εφαρμογών για έξυπνα κινητά



ΕΦΑΡΜΟΓH ΠΛΗΡΟΦOΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡHΣΗ ΕΠΑΥΞΗΜEΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥEΣ ANDROID

Στη σημαντικ:τερη για τις ανάγκες της εργασίας αυτής ερώτηση της εν:τητας, η οποία 

αναφέρονταν στην πιθαν:τητα προηγούμενης χρήσης κινητής έξυπνης συσκευής με 

εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικ:τητας, σε ποσοστ: 85% (11 απαντήσεις) δηλώθηκε 

πλήρης άρνηση.  Το ποσοστ: αυτ: ήταν λίγο έως πολύ αναμεν:μενο, καθώς οι εφαρμογές 

της τεχνολογίας αυτής δεν είναι πολύ διαδεδομένες στο ευρύ κοιν: της Ελλάδας, σε 

σύγκριση με το εξωτερικ: (Διάγραμμα 15).

Τέλος, για να κλείσουμε την εν:τητα των γενικών χαρακτηριστικών χρήστη, στην 

ερώτηση εάν έχουν εξοικείωση με τους χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η 

συντριπτική πλειοψηφία του 85% απάντησε αρνητικά (Διάγραμμα 16)
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Διάγραμμα 16. Ποσοστό εξοικε�ωσης ερωτηθέντων με τους χώρους του Πανεπιστημ�ου 

Μακεδον�ας 

Διάγραμμα 15. Ποσοστό εξοικε�ωσης ερωτηθέντων με εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας
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Στην επ:μενη εν:τητα του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες έπρεπε να απαντήσουν 

σε ερωτήσεις σχετικά με την εκτιμώμενη χρηστικ:τητα και ευκολία στη χρήση της 

εφαρμογής.  Τα συμπεράσματα που προέκυψαν απ: την ανάλυση των απαντήσεων, 

είναι  ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα για την υπ: αξιολ:γηση εφαρμογή.

Συγκεκριμένα η πλειοψηφία των ερωτηθέντων με ποσοστ: 69% (9 απαντήσεις) δήλωσε 

σημεία 5 έως 7, στην κλίμακα απ: 1-7 της ερώτησης 2.1 του ερωτηματολογίου.  Αυτ: 

το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικ: για την χρηστικ:τητα της αξιολογούμενης 

εφαρμογής, καθώς οι πλειοψηφία συμφωνεί με στο ερώτημα αυτ: (Διάγραμμα 17).

Το ίδιο πλειοψηφικ: ποσοστ: (69%) έχουμε ως απάντηση και στο ερώτημα 2.2 της 

εν:τητας αυτής του ερωτηματολογίου.

Στο επ:μενο ερώτημα 2.3, συναντάμε μια διαφοροποίηση καθώς το ποσοστ: που 

συμφωνεί, μειώνεται στο 77% με ένα ποσοστ: ερωτηθέντων 23% να δηλώνει 

αναποφάσιστο για την χρηστικ:τητα της εφαρμογής σε αυτ: το ερώτημα.

Το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα αναποφασιστικ:τητας σχετικά με τη χρηστικ:τητα της 

εφαρμογής έχουμε ως απάντηση στο επ:μενο ερώτημα με αριθμ: 2.4 του ερωτηματολογίου.

Με τις απαντήσεις :μως στο ερώτημα 2.5 της εν:τητας αυτής του ερωτηματολογίου οι 

χρήστες σε πλειοψηφικ: ποσοστ: 69% δήλωσαν απαντήσεις σημείων 5-7 της κλίμακας 

1-7, εκτιμώντας :τι η εφαρμογή θα καταστήσει ευκολ:τερη την εξοικείωσή τους με 

άγνωστους εσωτερικούς χώρους κτηρίων. 
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Η τελευταία ερώτηση της εν:τητας χρηστικ:τητας της εφαρμογής, ανατρέπει τα 

προηγούμενα δεδομένα καθώς το ποσοστ: αυτών που συμφωνούν με το ερώτημα 2.6 

(Διάγραμμα 18), μειώνεται στο 62% (8 απαντήσεις) με αυτούς που δηλώνουν 

αναποφάσιστοι έως πιθαν:ν διαφωνούντες, να ανέρχεται σε ποσοστ: 38% (5 απαντήσεις).

Στην επ:μενη εν:τητα του ερωτηματολογίου που εξετάζεται η ευχρηστία της εφαρμογής 

προκύπτουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα στις ερωτήσεις 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 και 2.11, με 

την πλειοψηφία των ερωτηθέντων να συμφωνεί σε ποσοστ: απ: 69% έως 84% :τι η 

εφαρμογή είναι εύχρηστη και χρήσιμη (Διάγραμμα 20) :πως και σαφής και κατανοητή στη 

χρήση της και αντίθετα με ποσοστά έως 31% (Διάγραμμα 19), να δηλώνουν :τι εφαρμογή 

δεν είναι εύκολα παραμετροποιήσιμη και μειωμένης ευχρηστίας. 
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Διάγραμμα 18. Ποσοστά απαντ
σεων στο ερώτημα 2.6 

Διάγραμμα 19. Ποσοστά απαντ
σεων στο ερώτημα 2.8
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Στην εν:τητα του ερωτηματολογίου που εξετάζει την μέτρηση των στάσεων του 

χρήστη σχετικά με την εφαρμογή, οι πλειοψηφία τον ερωτηθέντων συμφωνεί με τις 

ερωτήσεις Α1 έως Α7, σε ποσοστ: απ: 69% έως 84%. 

Ενδιαφέροντα αποτελέσματα έδωσε και η εν:τητα ερωτήσεων Α8-Α17. Στην εν:τητα 

αυτή αξίζει να σχολιάσουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις Α9, Α13 και Α14 που 

αναφέρονται αντίστοιχα στο επιστημονικ: υπ:βαθρο της εφαρμογής και στα καινοτ:μα 

και πρωτοποριακά χαρακτηριστικά που αυτή ενσωματώνει.  Απ: τις απαντήσεις των 

συμμετεχ:ντων προκύπτει σε ποσοστ: απ: 61% έως 93% συμφωνία με τα ερωτήματα, 

γεγον:ς ιδιαίτερα ευχάριστο για το σκοπ: που η εφαρμογή επιθυμεί να εκπληρώσει, 

που δεν είναι άλλος απ: την ενσωμάτωση μιας νέας τεχνολογίας, της Επαυξημένης 

Πραγματικ:τητας, σε μια εφαρμογή κινητών συσκευών τύπου Android.

Κλείνοντας την ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου αξιολ:γησης, κρίνεται 

σκ:πιμο να αναφερθούμε και στην εν:τητα γενικών ερωτήσεων που αυτ: εμπεριέχει. 

Ενώ δεν έχουν άμεση σχέση με την αξιολ:γηση της εφαρμογής, δίνουν σημαντικά 

ευρήματα :σον αφορά στα ποσοστά πρ:θεσης του κοινού να υιοθετήσει μια νέα 

τεχνολογία :πως είναι η Επαυξημένη Πραγματικ:τητα.
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Συγκεκριμένα :πως προκύπτει απ: τις απαντήσεις, ένα ποσοστ: 76% των ερωτηθέντων 

(10 απαντήσεις) θα επιθυμούσαν οι κινητές έξυπνες συσκευές τους να τους παρέχουν 

δυνατ:τητες εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικ:τητας.  Επιπλέον, ένα ποσοστ: 70% 

εξ αυτών πιθαν:ν να επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει και την υπ: αξιολ:γηση εφαρμογή 

για να καλύψει βασικές ανάγκες πληροφ:ρησης και πλοήγησης σε άγνωστους 

εσωτερικούς χώρους κτηρίων.

Πριν :μως ολοκληρώσουμε την ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, θα 

πρέπει να αναφερθούμε σε δύο σημεία.  Το πρώτο, αφορά στο ερώτημα για το αν η 

συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει στην απ:κτηση μεγαλύτερης εξοικείωσης 

απ: τον επισκέπτη του ιδρύματος, στους εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας.  Βάση των απαντήσεων, η πλειοψηφία του δείγματος του 

ερωτηματολογίου που είχε απαντήσει αρνητικά στο αν έχει σχετική εξοικείωση με το 

χώρο του Πανεπιστημίου στο ερώτημα 1.κ., σε ποσοστ: 62% θεωρεί :τι η εφαρμογή 

επιτυγχάνει το σκοπ: της, παρέχοντας ικανοποιητική πληροφ:ρηση και υποτυπώδη 

πλοήγηση στους τρεις ορ:φους του Πανεπιστημίου.

Το δεύτερο σημείο, στο οποίο πρέπει να σταθούμε, είναι :τι η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων συμφωνεί :τι το μεγαλύτερο μειονέκτημα της υπ: αξιολ:γηση 

εφαρμογής, είναι η απ:κρισή της κατά τη λειτουργία της, στις εντολές του χρήστη. 

Αυτ: το σημείο θα το σχολιάσουμε περαιτέρω στην επ:μενη εν:τητα των 

συμπερασμάτων. 

8. Συζήτηση

Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας με θέμα το σχεδιασμ: και την 

υλοποίηση μιας εφαρμογής πληροφ:ρησης για κινητές συσκευές τύπου Android, η 

οποία θα κάνει χρήση της τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικ:τητας, προέκυψαν 

κάποια βασικά συμπεράσματα τα οποία θα αναπτύξουμε στην εν:τητα αυτή.
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8.1 Συμπεράσματα

Καταρχήν θα πρέπει να τονίσουμε :τι η υλοποίηση εφαρμογών για κινητές συσκευές 

μέσα απ: ένα λογισμικ: ανάπτυξης κατά βάσει, ηλεκτρονικών παιχνιδιών υπολογιστή 

:πως η μηχανή Unity3D, είναι μια εμπειρία πρωτ:γνωρη.  Ο λ:γος είναι :τι η 

συγκεκριμένη πλατφ:ρμα, απλοποιεί την εκ φύσεως δύσκολη και χρονοβ:ρα 

διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού σε πολλούς τομείς, δίνοντας τη δυνατ:τητα ακ:μη 

και σε μη έμπειρους developers18 να δημιουργήσουν μια εφαρμογή ως prototype ή proof 

of concept, αλλά ακ:μη και να οδηγηθούν στην ανάπτυξη εν:ς εμπορικού προϊ:ντος 

λογισμικού.

Βέβαια, ενώ πολλές διαδικασίες απλοποιήθηκαν με τη χρήση της μηχανής Unity3D, το 

γεγον:ς :τι η εφαρμογή έπρεπε να εμπεριέχει και την τεχνολογία Επαυξημένης 

Πραγματικ:τητας, δημιούργησε αρκετά αδιέξοδα στον συγγραφέα της εργασίας.

Πολλές απ: τις δυσκολίες αυτές ξεπεράστηκαν κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής, 

μέσα απ: μια συνεχή επίπονη και κουραστική διαδικασία trial 'n error καθώς και 

συνεχών επανελέγχων αποσφαλμάτωσης των επιμέρους στοιχείων της, μέχρι του 

σημείου αποδεκτής λειτουργίας.  Επειδή η εφαρμογή, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 

αρχικά στάδια ανάπτυξης της19, κάποια σφάλματα κώδικα (bugs20) συνεχίζουν να 

υφίστανται παρ' :λη την προσπάθεια που έγινε για αποσφαλμάτωση και συνεχή και 

απρ:σκοπτη λειτουργικ:τητα.  Αποτελούν :μως το έναυσμα για περαιτέρω μελέτη και 

ανάπτυξη της εφαρμογής, μελλοντικά.

18 Πρέπει να σημειώσουμε :τι ο συγγραφέας της παρούσης εργασίας, είχε σχεδ:ν μηδενική εμπειρία στο 

αντικείμενο της ανάπτυξης εφαρμογών κάθε είδους και με τον προγραμματισμ: γενικά ως έννοια, ήρθε σε 

επαφή μέσα απ: το πρ:γραμμα εκπαίδευσης στο Διατμηματικ: Πρ:γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Π.Μ.Σ.) “Πληροφοριακά Συστήματα” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

19 Περισσ:τερες πληροφορίες ο αναγνώστης μπορεί να βρει σχετικά με τις φάσεις ανάπτυξης λογισμικού στην 

παρακάτω ιστοσελίδα: http://en.wikipedia.org/wiki/Software_release_life_cycle

20 Ένα σφάλμα του λογισμικού (bug) μπορεί να προκύψει, είτε ως λάθος, ως ελάττωμα, ανεπάρκεια, ή αστοχία 

κατά την εκτέλεση εν:ς προγράμματος υπολογιστή είτε ως αποτέλεσμα της λειτουργία εν:ς συστήματος που να 

προκαλεί την παραγωγή μη ορθού ή μη αναμεν:μενου αποτελέσματος, ή ακ:μη και να συμπεριφέρεται με μη 

αναμεν:μενους τρ:πους (http://en.wikipedia.org/wiki/Software_bug).
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Ένα σημείο που θα πρέπει να τονίσουμε σχετικά με την εμπειρία που αποκομίστηκε 

απ: τη χρήση της μηχανής Unity3D, είναι :τι σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάστηκαν 

προβλήματα στο λεγ:μενο build (compilation) του κώδικα των scripts.  Παρατηρήθηκε 

το φαιν:μενο, κάποιο script να λειτουργεί απρ:σκοπτα με το πάτημα του κουμπιού 

“Play” στον Editor της μηχανής Unity3D και το ίδιο script, να παρουσιάζει 

προβληματική λειτουργία κατά την εκτέλεση της διαδικασίας build, δηλαδή της 

δημιουργίας εκτελέσιμου αρχείου τύπου apk, για εγκατάσταση και λειτουργία στη 

δοκιμαστική συσκευή Android.  Επειδή :πως προαναφέραμε, για την κωδικοποίηση 

των scripts που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή, εργαστήκαμε κυρίως με την γλώσσα 

UnityScript, θεωρούμε χωρίς να μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε πλήρως, :τι πιθαν:ν 

η γλώσσα αυτή σε κάποιες περιπτώσεις να δημιουργεί φαιν:μενα ασυνέπειας 

(inconsistency) στον τρ:πο που δημιουργεί εκτελέσιμα αρχεία κώδικα.

Σε κάθε περίπτωση, :πως προέκυψε απ: τη διαδικασία αξιολ:γησης με τη χρήση του 

ερωτηματολογίου που παραθέτουμε στο προσάρτημα της εργασίας, η εφαρμογή 

ARSiNOE, φαίνεται :τι ικανοποίησε τους χρήστες της, τ:σο ως προς την ευχρηστία και 

τη χρηστικ:τητα της, :σο και ως προς την εκπλήρωση του σκοπού της πληροφ:ρησης 

τους μέσα απ: τη χρήση της τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικ:τητας.  Μέσα στα 

πλαίσια του χρονικού ορίζοντα που υπήρχε διαθέσιμος για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής 

τέτοιου είδους και ειδικά για κινητές συσκευές τύπου Android οι οποίες :πως έχουμε 

προαναφέρει παρουσιάζουν λ:γω απαιτήσεων υλισμικού (hardware) σημαντικές δυσκολίες 

στο να λειτουργήσουν απαιτητικές εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικ:τητας, το 

αποτέλεσμα μπορεί να κριθεί, ως αρκούντως ικανοποιητικ:.

Επιπλέον μπορούμε να πούμε :τι η ανάπτυξη της εφαρμογής μέσω της Untiy3D, της 

προσδίδει δύο δυναμικά πλεονεκτήματα.  Το πρώτο, είναι :τι η εφαρμογή μέχρι το 

παρ:ν στάδιο ανάπτυξής της, μπορεί να λειτουργήσει επίσης και σε κάποιο άλλο 

περιβάλλον – στ:χο, πέραν του χώρου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο οποίος 

χρησιμοποιήθηκε ως το υποκείμενο αυτής της εργασίας.  Αλλάζοντας ουσιαστικά τα 

τρισδιάστατα αντικείμενα (3D) και τα ηχητικά δείγματα που χρησιμοποιεί το Avatar, η 
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εφαρμογή λειτουργεί ως framework (πλατφ:ρμα) για την παροχή πληροφορίας σε 

κάποιο άλλο δημ:σιο χώρο.  Ακ:μη ένα σημαντικ: πλεονέκτημα που προσέφερε η 

ανάπτυξη με την Unity3D, είναι :τι μπορεί η εφαρμογή χωρίς επιπλέον κωδικοποίηση ή 

με μικρή παραμετροποίηση του κώδικα, να εκτελείται σε άλλες πλατφ:ρμες πέραν του 

λειτουργικού Android.

8.2 Μελλοντική Έρευνα

Υπάρχει πάντα χώρος για βελτίωση μιας εφαρμογής τέτοιου είδους. Λαμβάνοντας 

υπ:ψη τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, :σον αφορά στην απ:κριση της 

εφαρμογής στη συσκευή και στις εντολές του χρήστη, :πως και στο θέμα της γραφικής 

διεπαφής, κρίνεται σκ:πιμο ως μελλοντική εργασία να γίνει μια αναθεώρηση στα 

σημεία που μειονεκτεί η εφαρμογή, στε να μπορέσει να προσφέρει στο χρήστη της, 

απρ:σκοπτη λειτουργία και βελτιωμένη εμπειρία χρήσης.

Επίσης, ως μελλοντική βελτίωση της εφαρμογής, θα μπορούσε να είναι η αναθεώρηση 

της αρχιτεκτονικής της σε κάποια σημεία και συγκεκριμένα ως προς τη χρήση των 

βιβλιοθηκών Επαυξημένης Πραγματικ:τητας.  Σήμερα, πέραν της ήδη 

χρησιμοποιούμενης ARToolkit / NyARToolkit, υπάρχουν αξι:λογες και σύγχρονες 

επιλογές, :πως είναι η Vuforia της εταιρίας Qualcomm.  Επιθυμητή ακ:μη, θα ήταν η 

βελτίωση της επεκτασιμ:τητας και παραμετροποίησης της εφαρμογής μέσα απ: τη σύνδεσή 

της με μια βάση δεδομένων, αν ο αριθμ:ς των δεικτών εντοπισμού αυξηθεί, :πως επίσης και 

η ανάπτυξη εν:ς πιο άμεσου στην απ:κριση User Interface (UI). 

Στα μελλοντικά σχέδια του συγγραφέα, πέραν της περαιτέρω ανάπτυξης και βελτίωσης της 

εφαρμογής που υλοποιήθηκε για τις ανάγκες της εργασίας αυτής, είναι και ο σχεδιασμ:ς και 

η υλοποίηση εν:ς τρισδιάστατου Avatar Επαυξημένης Πραγματικ:τητας πραγματικού 

χρ:νου, πλήρως λειτουργικού και άμεσης διαδραστικ:τητας με το χρήστη, προκειμένου να 

παράσχει προσωποποιημένη πληροφ:ρηση στον επισκέπτη μουσείων και σε άλλους 

δημ:σιους χώρους παροχής υπηρεσιών :πως είναι τα αεροδρ:μια, νοσοκομεία κλπ.
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Προσαρτήματα

α. Όψεις οθόνης (screenshots) από τον σχεδιασμό των βοηθητικών στοιχείων 

ανάπτυξης της εφαρμογής
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Λεπτομέρεια από το σχεδιασμό της κάτοψης του μεσορόφου του 

Πανεπιστημ�ου Μακεδον�ας, στο πρόγραμμα SketchUp

Λεπτομέρεια από το σχεδιασμό της κάτοψης του ισογε�ου του 

Πανεπιστημ�ου Μακεδον�ας, στο πρόγραμμα SketchUp
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Λεπτομέρεια από το σχεδιασμό της κάτοψης του 1ου ορόφου του 

Πανεπιστημ�ου Μακεδον�ας, στο πρόγραμμα SketchUp

Λεπτομέρεια από το σχεδιασμό του GUI Controller της εφαρμογ
ς, στο πρόγραμμα 

SketchUp 
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β. Όψη οθόνης (screenshot) από την επεξεργασία των φωνητικών δειγμάτων (voice

samples) του Avatar

γ. Όψη οθόνης (screenshot) από τον προγραμματισμό της κίνησης του Avatar 

ARSiNOE, στο πρόγραμμα ALICE 3.0
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Λεπτομέρεια από την επεξεργασ�α φωνητικού δε�γματος για το voice over του Avatar της 

εφαρμογ
ς

Οθόνη από τον προγραμματισμό του Avatar της εφαρμογ
ς, στο πρόγραμμα ALICE 3.0 
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δ. Σημειώσεις

Για την υλοποίηση της εφαρμογής που αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας αυτής 

χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω δομικά στοιχεία : 

1. Τρισδιάστατα μοντέλα ως βοηθητικ: υλικ:, ελεύθερα χρήσης δικαιωμάτων (royalty 

free) απ: την ιστοσελίδα Google - 3D Warehouse - SketchUp:

α. Τρισδιάστατο μοντέλο (3D) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως αρχείο 

uomv1.skp, σχεδιασμένο απ: τον κ. Ρουμελιώτη Μάνο, Καθηγητή του 

Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Aνακτήθηκε την 24 Αυγούστου 2014,

απ:: https://3dwarehouse.sketchup.com

β. Τρισδιάστατο μοντέλο (3D), ως αρχείο Bearing flange.skp. 

Aνακτήθηκε την 22 Μαρτίου 2014, απ:: https://3dwarehouse.sketchup.com

γ. Τρισδιάστατο μοντέλο (3D), ως αρχείο 

FLH-SCH-82_1~500-6 UNC_5~5_NONE.skp

Aνακτήθηκε την 22 Μαρτίου 2014, απ:: https://3dwarehouse.sketchup.com

δ. Τρισδιάστατο μοντέλο (3D), ως αρχείο 3inch4boltOutlet10mm.skp.

Ανακτήθηκε την 23 Μαρτίου 2014, απ:: https://3dwarehouse.sketchup.com

ε.Τρισδιάστατο μοντέλο (3D), ως αρχείο POI-2.skp.

Aνακτήθηκε την 23 Μαρτίου 2014, απ:: https://3dwarehouse.sketchup.com

στ. Τρισδιάστατο μοντέλο (3D), ως αρχείο AndroidLogoRobot3D.skp.

Aνακτήθηκε την 23 Μαρτίου 2014, απ:: https://3dwarehouse.sketchup.com

ζ. Τρισδιάστατο μοντέλο (3D), ως αρχείο 

Home-theater-reciever-or-stereo-speaker-output.skp

Aνακτήθηκε την 23 Μαρτίου 2014, απ:: https://3dwarehouse.sketchup.com

η. Τρισδιάστατο μοντέλο (3D), ως αρχείο hinge-part.skp

Aνακτήθηκε την 23 Μαρτίου 2014, απ:: https://3dwarehouse.sketchup.com

θ. Τρισδιάστατο μοντέλο (3D), ως αρχείο 

Keystone-Inserts,-Binding-Post,-Solder-Type.skp

Aνακτήθηκε την 23 Μαρτίου 2014, απ:: https://3dwarehouse.sketchup.com

ι. Τρισδιάστατο μοντέλο (3D), ως αρχείο bulldog hinge.skp

Aνακτήθηκε την 23 Μαρτίου 2014, απ:: https://3dwarehouse.sketchup.com

2. Δείγμα αρχείου ήχου (mp3) σε διάθεση αδείας κοινής χρήση (public domain) με 

ονομασία Electrical_Sweep-Sweeper-1760111493.mp3. Ανακτήθηκε 25 Ιανουαρίου 

2014 απ:: http://soundbible.com/1795-Electrical-Sweep.html
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3. Χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία κώδικα21 (scripts) που διατίθενται με 

άδεια χρήσης Creative Commons Attribution Share Alike, απ: την επίσημη 

ιστοσελίδα wiki της Unity3D (http://wiki.unity3d.com), ως βάση για την ανάπτυξη 

της εφαρμογής:

• TextureSwapAnimator.js

• AnimatedTextureUV.js

4. Χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω στοιχείο κώδικα (script) που διατίθεται με άδεια 

χρήσης Creative Commons Attribution Share Alike, απ: την επίσημη ιστοσελίδα 

wiki της Unity3D (http://wiki.unity3d.com), για τις ανάγκες απασφαλμάτωσης της 

εφαρμογής:

• FPS_Indicator.js

Για τις λειτουργικές δοκιμές της εφαρμογής σε συσκευές με διαγώνιο οθ:νης 

μεγαλύτερη των 3.5 ιντσών, χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω στοιχείο κώδικα (script):

• ResponsiveGuiElement.cs

Διαθέσιμο απ: τον παρακάτω σύνδεσμο:

 http://fkm1900.tumblr.com/post/49588016872/responsive-gui-elements-in-unity3d

5. Για τις ανάγκες υλοποίησης των τρισδιάστατων (3D) κατ:ψεων του ισογείου, 

μεσορ:φου και 1ου ορ:φου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, χρησιμοποιήθηκαν ως 

χάρτες αναφοράς, οι κατ:ψεις των προαναφερ:μενων χώρων, :πως εμφανίζονται 

στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με πρ:σβαση απ: τον 

παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.uom.gr/modules.php?

op=modload&name=Statikes&file=index&stid=6&categorymenu=1

6. Η λειτουργική δοκιμασία της εφαρμογής έγινε στις εξής συσκευές Android:

• Alcatel OT-985D / ARM v.6/ χρονισμένο στα 650 MHz

• LG Optimus L4ii / ARM v.7/ χρονισμένο στο 1.0 GHz

• Samsung Galaxy Tab II (tablet) / ARM v.7/ δύο πυρήνων

χρονισμένο στο 1.0 GHz

7. Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί ως προς τις παραπομπές και βιβλιογραφικές 

αναφορές, το πρ:τυπο συγγραφής APA Style 6th edition.

21 Στοιχεία κώδικα (scripts), διαμορφώθηκαν και τροποποιήθηκαν έπειτα απ: online debates, τ:σο στην επίσημη 

ιστοσελίδα forum της Unity3D, :σο και στην ιστοσελίδα ερωτήσεων – απαντήσεων προγραμματιστών 

StackOverFlow, προσβάσιμα αντίστοιχα στις εξής ιστοσελίδες: 

http://forum.unity3d.com και  http://stackoverflow.com
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ε. Ερωτηματολόγιο Χρηστικότητας & Ευχρηστίας της εφαρμογής ARSiNOE
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στ. Η βοηθητική ιστοσελίδα της εφαρμογής ARSiNOE

Η υλοποίηση της βοηθητικής σελίδας της εφαρμογής ARSiNOE, βασίστηκε στο 

Responsive Aeon Grid (CSS), που διανέμεται υπ: την άδεια χρήσης MIT και είναι 

διαθέσιμο απ: την παρακάτω ιστοσελίδα:

Όψη οθόνης (screenshot) από τη βοηθητικ
 ιστοσελ�δα της εφαρμογ
ς 
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http://newaeonweb.com.br/responsiveaeon/
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ζ. Markers (δείκτες) της εφαρμογής ARSiNOE

Δε�κτες (markers) που χρησιμοποι
θηκαν στην διαδικασ�α ανάπτυξης της εφαρμογ
ς  
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η. Προτεινόμενη απεικόνιση (αφίσα) σημείου λήψης πληροφορίας (POI) για

χρήση με την εφαρμογή ARSiNOE
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Δε�γμα αφ�σας για χρ
ση με την εφαρμογ
 ARSiNOE 
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Η παρούσα εργασ�α στοιχειοθετ
θηκε με γραμματοσειρά της οικογένειας τυπογραφικών

στοιχε�ων Times New Roman σε βάρος 12 στιγμών, 

στον επεξεργαστ
 κειμένων Writer της σουΐτας προσωπικ
ς παραγωγικότητας 

ανοικτού κώδικα, LibreOffice (έκδοση 4.0.3.3).
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