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Κινητές Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας  

Περίληψη 

Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι μια τεχνολογία η οποία τα τελευταία χρόνια 

εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία της αφορά 

κυρίως στο ότι εμπλουτίζει την πραγματικότητα με πληροφορίες που παράγονται από 

έναν υπολογιστή. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς 

κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των ερευνητών. 

Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά κυρίως στην επαυξημένη πραγματικότητα η οποία 

παράγεται μέσω των κινητών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, tablets, ipads, ipods κλπ). 

Πιο συγκεκριμένα, αφορά σε εφαρμογές οι οποίες εγκαθίστανται στις κινητές 

συσκευές και λειτουργούν μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας. Αρχικά γίνεται 

μια εισαγωγή στην κινητή τεχνολογία και την επαυξημένη πραγματικότητα, 

παρουσιάζονται τόσο τα συστήματα που χρησιμοποιούνται όσο και τα πεδία 

εφαρμογής της επαυξημένης πραγματικότητας. Εν συνεχεία, μελετάται η κινητή 

επαυξημένη πραγματικότητα και τα πεδία αναφοράς της, καταλήγοντας σε 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων τα οποία προέκυψαν από βιβλιογραφική 

επισκόπηση και μελέτη που πραγματοποιήθηκε σχετικά με άρθρα τα οποία αφορούν 

στην κινητή επαυξημένη πραγματικότητα. Τέλος, παρατίθενται κάποιες προτάσεις για 

μελλοντική διερεύνηση τόσο των κινητών εφαρμογών όσο και της ίδιας της 

τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: κινητή εφαρμογή, επαυξημένη πραγματικότητα, iOS, Android, 

Mobile applications, Augmented reality  
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Abstract 

The technology of augmented reality is evolving rapidly. More specifically enhances 

the information generated by computer. In recent years, this technology is applied in 

various fields spurring the interest of researchers.  

This research regarding in augmented reality produced through mobile devices 

(phones, tablets, ipads, ipods etc). More particularly, it refers to applications which 

are installed in mobile devices and operate through augmented reality. In the 

beginning, it presents an introduction to mobile technology and augmented reality, 

presented both the systems used and the fields of application of augmented reality. 

Moreover, the study is concentrating to the mobile augmented reality and the 

reference fields, ending in presentation of the results obtained from literature review 

and study conducted on articles relating to mobile augmented reality. Finally, 

suggestions for future investigations of both mobile applications and the technology 

of augmented reality are presented. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Καθώς αυξάνεται η ισχύς των υπολογιστών και μειώνεται το μέγεθός τους, 

λαμβάνουν χώρα νέες κινητές υπολογιστικές εφαρμογές οι οποίες υπόσχονται στους 

χρήστες πρόσβαση στο διαδίκτυο οποιαδήποτε χρονική στιγμή και από οποιαδήποτε 

τοποθεσία. Συνεπώς, η εξέλιξη αυτή οδήγησε πολλούς ερευνητές στη δημιουργία 

συστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας όπου επαυξάνουν το περιβάλλον του 

χρήστη, μέσα από περιβάλλοντα τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στη συγκεκριμένη έρευνα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 

σε ένα είδος επαυξημένης πραγματικότητας, την κινητή επαυξημένη πραγματικότητα, 

καθώς και τις εφαρμογές οι οποίες υποστηρίζουν την κινητή επαυξημένη 

πραγματικότητα. 

Η κινητή επαυξημένη πραγματικότητα αποτελεί μια μορφή επαυξημένης 

πραγματικότητας όπου χρησιμοποιεί συνδυασμό αισθητήρων οι οποίοι έχουν την 

ικανότητα να λαμβάνουν δεδομένα από τον περιβάλλοντα χώρο της κινητής 

συσκευής του χρήστη και να οπτικοποιούν στην οθόνη του χρήστη σχετική 

πληροφορία βασισμένη σε αυτά τα δεδομένα. Συνεπώς, η χρήση της επαυξημένης 

πραγματικότητας μέσω των κινητών συσκευών παρέχει πολλά πλεονεκτήματα στο 

χρήστη καθώς του προσφέρει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά με τις πληροφορίες που 

του παρέχονται, δίχως να αποσπά την προσοχή του από το πραγματικό του 

περιβάλλον. 

1.1 Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά στις εφαρμογές οι οποίες είναι προσβάσιμες από 

τους χρήστες μέσω των κινητών τους συσκευών και οι οποίες επαυξάνουν τον 

περιβάλλοντα χώρο του δίνοντάς του την αίσθηση ενός περιβάλλοντος το οποίο 

διατηρεί τα φυσικά του στοιχεία τα οποία όμως γίνονται περισσότερο διαδραστικά 

διότι έχουν υποστεί επεξεργασία υπολογιστή. Στη σημερινή εποχή η χρήση τόσο των 

κινητών συσκευών όσο και των εφαρμογών που αυτές υποστηρίζουν αυξάνεται 

διαρκώς και σε προσωπικό αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Συνεπώς, καθίσταται 
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επιτακτική ανάγκη η μελέτη των εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας διότι 

βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των χρηστών, καθώς επίσης τη λειτουργικότητα, 

αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των επιχειρήσεων.  

1.2 Σκοπός – Στόχοι 

Η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως στόχο την ανάλυση και κατηγοριοποίηση των 

κινητών εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας. Επιπροσθέτως, καταγράφει τους 

τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν από επιχειρήσεις των συγκεκριμένων κλάδων. Γίνεται εκτενής 

αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας 

και περιγράφεται λεπτομερώς η χρησιμότητά τους. Στις μέρες μας, όπου οι κινητές 

εφαρμογές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, κρίνεται 

επιτακτική η έρευνα των αναγκών που εξυπηρετούν και ο τρόπος χρήσης τους τόσο 

από την πλευρά των επιχειρήσεων όσο και από την πλευρά των χρηστών. 

1.3 Συνεισφορά 

Στη συγκεκριμένη μελέτη αναζητήθηκαν διαδικτυακά κυρίως άρθρα τα οποία 

σχετίζονται με την κινητή επαυξημένη πραγματικότητα και στα οποία αναλύονται 

κατά κύριο λόγο εφαρμογές οι οποίες υποστηρίζουν την κινητή επαυξημένη 

πραγματικότητα. Επιπροσθέτως, αναλύθηκε διεξοδικά κάθε εφαρμογή επαυξημένης 

πραγματικότητας που περιγράφεται σε κάθε άρθρο, καθώς επίσης και η χρήση της 

κάθε εφαρμογής. 

1.4 Διάρθρωση της μελέτης 

Όσο αφορά το κομμάτι διάρθρωσης της εργασίας, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια 

εισαγωγή στο αντικείμενο της έρευνας το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι 

κινητές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται εκτενώς η ιστορική αναδρομή της κινητής τηλεφωνίας  και των 

κινητών συσκευών και στο τρίτο αναπτύσσεται η επαυξημένη πραγματικότητα και τα 

συστήματα που την υποστηρίζουν. Εν συνεχεία, το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει τα 

android λειτουργικά συστήματα για να καταλήξει στο πέμπτο όπου γίνεται μια 

βιβλιογραφική επισκόπηση, με πηγές όπως άρθρα, βιβλία, περιοδικά, σχετικά με την 
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κινητή επαυξημένη πραγματικότητα. Αξίζει να αναφερθεί, ότι το έκτο κεφάλαιο έχει 

ως αντικείμενο τους τομείς και τους κλάδους όπου εφαρμόζεται η επαυξημένη 

πραγματικότητα, συγκεφαλαιώνοντας στο έβδομο και όγδοο κεφάλαιο όπου 

μελετώνται η κινητή επαυξημένη πραγματικότητα και διάφορες μελέτες περιπτώσεών 

της αντίστοιχα. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

Η ιστορία της κινητής τηλεφωνίας ξεκίνησε αμέσως μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο, 

με τις πρώτες προσπάθειες των Σουηδών, Φιλανδών και Αμερικανών. Παρόλα αυτά, 

ως καθοριστική ημερομηνία της εξέλιξής της θεωρείται η 3η Απριλίου 1973. 

(Hrisafopoulou, L., 2007) 

Ήταν ένα ανοιξιάτικο πρωινό στη Νέα Υόρκη, όπου ο δόκτωρ Μάρτιν Κούπερ της 

Motorola περπατώντας σε ένα δρόμο της αμερικάνικης μεγαλούπολης ήξερε ότι +-

έγραφε ιστορία. Στα δυο του χέρια κρατούσε μια συσκευή που έμοιαζε με φορητό 

ασύρματο. Είχε ύψος 25 εκατοστά και βάρος 900 γραμμάρια. Πρόκειται για το πρώτο 

σύγχρονο κινητό τηλέφωνο με τον κωδικό MotorolaDyna TAC. Σχημάτισε τον 

αριθμό του βασικού ανταγωνιστή του, Τζόελ Ένγκελ, που δούλευε για λογαριασμό 

της Bell Labs και του είπε. «Γεια σου Τζό, σου μιλάω από ένα αληθινό κινητό 

τηλέφωνο». Χρόνια αργότερα σε κάποια συνέντευξή του ο Κούπερ δήλωσε ότι 

παρότι δεν είχαν τις καλύτερες σχέσεις, ο Ένγκελ του συμπεριφέρθηκε πολύ 

ευγενικά. Η Bell πήρε τη ρεβάνς το 1978, κατασκευάζοντας το πρώτο δοκιμαστικό 

δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, που ήταν αναγκαίο για την εξέλιξη και την εμπορική 

εκμετάλλευση του κινητού. (Hrisafopoulou, L., 2007) 

Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80 τα κινητά 

τηλέφωνα ήταν ογκώδη για να μεταφέρονται στην τσέπη. Συνεπώς, ήταν 

εγκατεστημένα κυρίως σε αυτοκίνητα. Το πρώτο κινητό που έλαβε άδεια έγκρισης 
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ήταν το μοντέλο της Motorola DynaTAC8000X. Υπήρξε η ναυαρχίδα των λεγόμενων 

κινητών πρώτης γενιάς (1G). (Hrisafopoulou, L., 2007) 

Στην αρχή της δεκαετίας του ’90 άρχισε η απογείωση των κινητών τηλεφώνων, με 

την ψηφιοποίηση δικτύων (GSM) και συσκευών. Τα κινητά έγιναν μικρότερα (100-

200 γραμμάρια), χωρούσαν στην παλάμη και έμπαιναν στην τσέπη του χρήστη τους. 

Περάσαμε έτσι στα κινητά δεύτερης γενιάς (2G),  τα οποία παρείχαν και άλλες 

ευκολίες, όπως την αποστολή σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) και τη λήψη 

φωτογραφιών. (Hrisafopoulou, L., 2007) 

Στις αρχές του 21ου αιώνα ήρθαν τα κινητά τρίτης γενιάς (3G), με τις απεριόριστες 

δυνατότητες πολυμέσων. Έχουν τεχνολογία που προσφέρει πολύ υψηλές ταχύτητες 

πρόσβασης στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, μέσω της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται 

στο διαδίκτυο. Τα νέα κινητά τηλέφωνα διαθέτουν έγχρωμες οθόνες, ψηφιακές 

κάμερες, μεγάλη μνήμη και δυνατότητες αναπαραγωγής multimedia αρχείων, 

αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS (η εξέλιξη των SMS), καθώς και πολλά 

παιχνίδια. (Hrisafopoulou, L., 2007) 

Ως τέταρτη γενιά μπορούμε να θεωρήσουμε τα κινητά που διαθέτουν οθόνη αφής, 

καθώς επίσης και την πιο εξελιγμένη μέχρι στιγμής τεχνολογία. Είναι μια νέα 

τεχνολογία που πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε και η επεξεργασία αυτών των κινητών 

τηλεφώνων είναι υπό εξέλιξη. Γενικά όμως οι χρήστες αυτών των κινητών 

τηλεφώνων θα έχουν πολύ πιο γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο, η οποία θα δώσει 

μια δυναμική στις εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας, τόσο σε υπηρεσίες (πχ GPS), 

όσο και σε περιεχόμενο (ειδήσεις, ραδιόφωνο, παιχνίδια). Οι επεξεργαστές τους 

φτάνουν πλέον το 1GHz,  οι οθόνες τους, τριών και τεσσάρων ιντσών, διαθέτουν 

υψηλή ποιότητα και ευκρίνεια, οι κάμερες ξεπερνούν τα 5 Megapixels, η σύνδεση 

στο διαδίκτυο γίνεται με κάθε δυνατό τρόπο, η πρόσβαση στις ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης (facebook και twitter) έχει τα χαρακτηριστικά της αμεσότητας 

και της ταχύτητας. Πρόκειται, δηλαδή, για κινητά τηλέφωνα τα οποία έχουν 

δυνατότητες υπολογιστή. Η πρώτη εταιρεία που δημιούργησε κινητά τηλέφωνα 

τέταρτης γενιάς ήταν η Apple. (Hrisafopoulou, L., 2007) 

 



ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

13 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

3.1.Γενική Περιγραφή 

Ως επαυξημένη πραγματικότητα, ορίζεται η τεχνολογία μέσω της οποίας εικονικά 

αντικείμενα τριών διαστάσεων ενσωματώνονται σε αντικείμενα του τρισδιάστατου 

πραγματικού χώρου σε πραγματικό χρόνο. Η επαυξημένη πραγματικότητα 

συμπληρώνει το πραγματικό περιβάλλον και δεν το αντικαθιστά όπως συμβαίνει στις 

περιπτώσεις εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας.(Azuma, R., 1997) Τα πραγματικά 

αντικείμενα συνυπάρχουν με τα εικονικά και ταυτόχρονα τα εικονικά αντικείμενα 

επιδεικνύουν πληροφορία η οποία δεν είναι άμεσα ανιχνεύσιμη από το χρήστη μέσω 

των αισθήσεών του και δεν αφορά αποκλειστικά στην όραση. Η επιπλέον 

πληροφορία που παρέχεται στον χρήστη πέραν αυτής που αφομοιώνει από το 

πραγματικό περιβάλλον μπορεί να σχετίζεται και με τις υπόλοιπες αισθήσεις π.χ. 

ακοή και αφή. (Milgram, P., Kishino F., 1994) 

 
Η επαυξημένη πραγματικότητα σχετίζεται με την έννοια της εικονικής 

πραγματικότητας. Η εικονική πραγματικότητα προσπαθεί να δημιουργήσει έναν 

τεχνητό κόσμο τον οποίο ένα άτομο μπορεί να βιώσει και να εξερευνήσει 

διαδραστικά, κυρίως μέσω της αίσθησης της όρασης, καθώς και του ήχου, της αφής 

και άλλων μορφών ανάδρασης. Η επαυξημένη πραγματικότητα αφορά και αυτή σε 

διαδραστική εμπειρία, αλλά σκοπεύει να συμπληρώσει τον πραγματικό κόσμο και όχι 

να δημιουργήσει ένα τελείως τεχνητό περιβάλλον. Τα φυσικά αντικείμενα στο 

περιβάλλον του ατόμου γίνονται αντικείμενα - στόχος για καταστάσεις που 

δημιουργούνται μέσω του υπολογιστή. (Hollerer,T., Feiner,S., 2004) 

Με άλλα λόγια, ένα σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας συνδυάζει την 

πραγματική πληροφορία καθώς και την πληροφορία που δημιουργείται από τον 

υπολογιστή σε ένα πραγματικό περιβάλλον, διαδραστικά και σε πραγματικό χρόνο 

και ευθυγραμμίζει τα εικονικά αντικείμενα με τα φυσικά. Επιπλέον, η επαυξημένη 

πραγματικότητα αποτελεί υποκατηγορία της συνδυασμένης πραγματικότητας 

(mixedreality),  η οποία επίσης περιλαμβάνει προσομοιώσεις που λαμβάνουν χώρα σε 

εικονικό χώρο και όχι στο πραγματικό περιβάλλον. (Hollerer,T., Feiner,S., 2004) 
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Αξίζει να αναφερθεί, ότι η επαυξημένη πραγματικότητα αφορά σε ζωντανή άποψη 

του περιβάλλοντος του φυσικού πραγματικού κόσμου του οποίου τα στοιχεία 

συνδυάζονται με εικόνες οι οποίες δημιουργούνται μέσω του υπολογιστή. 

Χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες και τις τεχνικές της επαυξημένης πραγματικότητας, 

η πληροφορία για τον περιβάλλοντα πραγματικό κόσμο γίνεται διαδραστική και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ψηφιακά. Η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας 

είναι διαδραστική καθώς και τρισδιάστατη διότι συνδυάζει πραγματικά και εικονικά 

αντικείμενα. (Fuhrt, B., Carmigniani, J., 2011) 

Η επαυξημένη πραγματικότητα έχει ως στόχο να κάνει πιο απλή τη ζωή των χρηστών 

φέρνοντας την εικονική πληροφορία όχι μόνο σε άμεσα περιβάλλοντα αλλά και σε 

μη-άμεσα περιβάλλοντα του πραγματικού κόσμου, όπως είναι η ζωντανή ροή βίντεο 

(live-streaming). Επιπλέον, ενισχύει την αντίληψη και την αλληλεπίδραση του 

χρήστη με τον πραγματικό κόσμο. Ενώ η εικονική πραγματικότητα ή το εικονικό 

περιβάλλον βυθίζει τελείως τους χρήστες σε ένα συνθετικό κόσμο χωρίς να βλέπουν 

τον πραγματικό κόσμο, η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας ενισχύει την 

αίσθηση της πραγματικότητας υπερεκθέτοντας τα εικονικά αντικείμενα στον 

πραγματικό κόσμο και σε πραγματικό χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η επαυξημένη 

πραγματικότητα δεν περιορίζεται σε τεχνολογίες, όπως είναι η συσκευή η οποία 

τοποθετείται στο κεφάλι (head-mounted display), ούτε στην αίσθηση της όρασης. 

Μπορεί δυνητικά να εφαρμοστεί σε όλες τις αισθήσεις, επαυξημένη γεύση, αφή 

καθώς και ακοή. Η λειτουργία της επαυξημένης πραγματικότητας μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί και από χρήστες οι οποίοι έχουν χάσει κάποιες αισθήσεις, όπως είναι 

για παράδειγμα η ενίσχυση της οπτικής για τυφλούς χρήστες ή χρήστες με μειωμένη 

όραση. Ακόμα, βοηθά στην ενίσχυση του ήχου ή διαφόρων ηχητικών συνθημάτων 

για κωφούς χρήστες. (Fuhrt, B., Carmigniani, J., 2011) 

Τα συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας έχουν τα ακόλουθα τρία 

χαρακτηριστικά: 

 Συνδυάζουν τα πραγματικά και τα εικονικά αντικείμενα σε πραγματικό 

περιβάλλον. 

 Επιτρέπουν την αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο. 
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 Εγγράφουν τα εικονικά αντικείμενα στον τρισδιάστατο χώρο. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθίστανται σημαντικά στην αξιολόγηση αν ένα 

σύστημα είναι σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας ή όχι. Έτσι, για παράδειγμα, 

κάποιες ταινίες, μολονότι μπορεί να περιλαμβάνουν φωτορεαλιστικά εικονικά 

αντικείμενα τα οποία συνδυάζονται ομαλά με το τρισδιάστατο πραγματικό 

περιβάλλον, δεν είναι διαδραστικές σε πραγματικό χρόνο και επομένως δεν 

αποτελούν συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας. Αντίθετα, η εισαγωγή των 

εικονικών δεδομένων οφείλεται σε προεπεξεργασία, η οποία αντιτίθεται με το 

δεύτερο χαρακτηριστικό των συστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας. 

(Βερυκόκου, Σ., 2013) 

Σύμφωνα με τους Paul Milgram et al. (1994), η επαυξημένη πραγματικότητα ανήκει 

στην τεχνολογία της μικτής πραγματικότητας (mixed reality) [9]. Στη δημοσίευσή 

τους, ορίζεται το «συνεχές πραγματικότητας - εικονικότητας» (reality - virtuality 

continuum), όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Το πραγματικό (real environment) και το 

εικονικό περιβάλλον (virtual environment) βρίσκονται στα δύο απέναντι άκρα του 

συνεχούς, ενώ στο περιβάλλον μικτής πραγματικότητας (mixed reality), αντικείμενα 

του πραγματικού και του εικονικού κόσμου – δηλαδή οτιδήποτε μεταξύ των άκρων 

του συνεχούς – παρουσιάζονται μαζί σε μία συσκευή θέασης. Η μικτή 

πραγματικότητα περιλαμβάνει τόσο την επαυξημένη πραγματικότητα, όσο και την 

επαυξημένη εικονικότητα (augmented virtuality). Ενώ στην πρώτη, το περιβάλλον 

που παρατηρείται είναι κυρίως αληθινό και έχουν προστεθεί βελτιώσεις που 

παράγονται από υπολογιστή, στην επαυξημένη εικονικότητα το παρατηρούμενο 

περιβάλλον είναι κυρίως εικονικό και επαυξάνεται με τη χρήση πραγματικών 

δεδομένων. (Βερυκόκου, Σ., 2013) 

 
 

 Εικόνα1. Το Συνεχές Πραγματικότητας - Εικονικότητας (Reality - Virtuality Continuum). 

Πηγή: https://mifyp.wordpress.com/ 
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3.2 Ιστορική Αναδρομή 

Παρόλο που ο όρος επαυξημένη πραγματικότητα επινοήθηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, το πρώτο πλήρες λειτουργικό σύστημα επαυξημένης 

πραγματικότητας χρονολογείται στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν ο Ivan 

Sutherland και οι συνεργάτες του (1968) δημιούργησαν ένα σύστημα τρισδιάστατης 

παρακολούθησης που φοριέται στο κεφάλι, μέσω του οποίου ο χρήστης θα μπορεί να 

δει πληροφορίες που δημιουργούνται μέσω του υπολογιστή αναμιγμένες με φυσικά 

αντικείμενα. Τις επόμενες δεκαετίες έγινε αρκετή έρευνα μέχρι οι υπολογιστές να 

καταφέρουν να παράγουν γραφική πληροφορία και ο αναδυόμενος τομέας των 

διαδραστικών γραφικών υπολογιστή άρχισε να ακμάζει. Οι φωτορεαλιστικές εικόνες 

που παρήγαγαν οι υπολογιστές αποτέλεσαν ένα τομέα ερευνών στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 και η πρόοδος στην πορεία της τεχνολογίας παρήγαγε ελπίδες για 

τη δημιουργία της τελικής μηχανής προσομοίωσης. Συνεπώς, άρχισε να εμφανίζεται 

ο κλάδος της εικονικής πραγματικότητας. Η λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας και 

συγκεκριμένα η κυκλοφορία του κυβερνοπανκ στις αρχές της δεκαετίας του 1980, 

δημιούργησε οράματα για τη συμβίωση ανθρώπου-μηχανής. Αξίζει να αναφερθεί, ότι 

κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980 η επαυξημένη πραγματικότητα αποτελούσε 

ερευνητικό θέμα σε πολλά ιδρύματα, όπως το εργαστήριο Armstrong της πολεμικής 

αεροπορίας των Η.Π.Α., το ερευνητικό κέντρο της NASA, το τεχνολογικό ινστιτούτο 

της Μασαχουσέτης, καθώς και το πανεπιστήμιο της Βόρεια Καρολίνα στο Τσαπελ 

Χιλ. Ως μέλος του προγράμματος πιλοτηρίων της πολεμικής αεροπορίας των Η.Π.Α. 

ο Tom Furness ανέπτυξε μια οθόνη υψηλής ευκρίνειας που φοριέται στο κεφάλι των 

μαχητικών πιλότων και υποστηρίζεται από τρισδιάστατο ήχο. (Hollerer,T., Feiner,S., 

2004) 

Ήταν λίγο πριν τις αρχές της δεκαετίας του 1990, με την έρευνα στο 

BoeingCorporation, όπου η έννοια της υπέρθεσης των γραφικών υπολογιστή στην 

κορυφή του πραγματικού κόσμου έλαβε το σημερινό της όνομα. (Hollerer,T., 

Feiner,S., 2004) 
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Περίπου μέχρι τα μέσα του 1990 οι υπολογιστικές συσκευές είχαν γίνει αρκετά 

ισχυρές και την ίδια στιγμή αρκετά μικρές, έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν τα 

γραφικά που δημιουργούνται μέσω των υπολογιστών σε ένα δυναμικό κινητό 

περιβάλλον. Η Columbia Touring Machine αποτελεί ένα πρώτο σύστημα κινητής 

συσκευής επαυξημένης πραγματικότητας που παρουσιάζει τρισδιάστατο ξεναγό 

γραφικών πληροφοριών σε επισκέπτες της πανεπιστημιούπολης, καταχωρώντας τα 

κτήρια και τα αντικείμενα που βλέπει ο επισκέπτης. (Hollerer,T., Feiner,S., 2004) 

 

Το 1979 μια κινητή ακουστική επίδειξη άλλαξε τον τρόπο που οι άνθρωποι άκουγαν 

μουσική. Πρόκειται για το γνωστό ως Walkman της Sony. Ήταν ένα από τα τρία πιο 

επιτυχημένα καταναλωτικά προϊόντα της δεκαετίας του 1980 μαζί με τα ψηφιακά 

ρολόγια. Συνεπώς, αυτή η εμπορική επιτυχία προετοίμασε το έδαφος για άλλες 

κινητές συσκευές, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται και οι προσωπικοί ψηφιακοί 

διοργανωτές. Το αυθεντικό SonyWalkman ζύγιζε 390gr χωρίς τις μπαταρίες και την 

κασέτα. Σήμερα, πολλές συσκευές MP3 ζυγίζουν λιγότερο από 40gr μαζί με τις 

μπαταρίες. (Hollerer,T., Feiner,S., 2004) 

Η φορητότητα των υπολογιστών απογειώθηκε τη δεκαετία του 1990, όπου οι 

προσωπικοί υπολογιστές έγιναν πολύ μικροί έτσι ώστε να μπορούν να κουβαληθούν 

ανα πάσα στιγμή. Το παλαιότερο σύστημα φορητότητας δημιουργήθηκε το 1961. 

Πρόκειται για έναν αναλογικό υπολογιστή ειδικού σκοπού ο οποίος χρησιμοποιήθηκε 

για την πρόβλεψη των τυχερών παιχνιδιών. Όσο αφορά το εμπορικό κομμάτι, οι 

υπολογιστές παλάμης ενσωματώνουν την τάση της σμίκρυνσης. Χρονολογούνται στο 

1984 με την εμφάνιση του PsionI (organizer) και αργότερα το 1993 με το 

Applenewton Message Pad και το PalmPilot το 1996. Από τα μέσα του 1990, οι 

φορητοί υπολογιστές έχουν συνεχώς αυξανόμενη εμπορική υποστήριξη. Το μικρό 

μέγεθος, καθώς και η ολοένα και περισσότερο οικονομικά αποδοτική παραγωγή του 

φορητού εξοπλισμού υπολογιστών, είχε ως αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να 

προσφέρουν εμπορικά πακέτα φορητών προϊόντων. (Hollerer,T., Feiner,S., 2004) 
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3.3 Τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας 

Η επαυξημένη πραγματικότητα αναπτύχθηκε από τον Sutherland το 1968 και 

αφορούσε στην υλοποίηση ενός συστήματος τρισδιάστατης εικονικής απεικόνισης 

αντικειμένου σε πραγματικό περιβάλλον. Η βασική ιδέα ήταν η αναπαραγωγή 

τρισδιάστατης προοπτικής εικόνας στο οπτικό πεδίο του χρήστη η οποία θα αλλάζει 

κάθε φορά που μεταβάλλεται η θέση του χρήστη. (Νικολαίδης, Δ., 2003) 

 

Στη δημοσίευση αυτή δε δίνεται ορισμός που να προσδιορίζει το πλαίσιο της 

τεχνολογίας αυτής αλλά περιγράφεται η λογική λειτουργίας του συστήματος που 

υλοποιήθηκε από τον Sutherland. (Νικολαίδης, Δ., 2003) 

 

Η υλοποίηση του συστήματος βασίζεται στο γεγονός ότι η πραγματική εικόνα που 

βλέπουμε και η οποία είναι αντικείμενα τριών διαστάσεων στο χώρο καταλήγει στον 

αμφιβληστροειδή του ματιού ως εικόνα δύο διαστάσεων, έτσι αν τοποθετηθούν σε 

κατάλληλες θέσεις ως προς τον αμφιβληστροειδή και κατάλληλες διαστάσεις 

αντικείμενα (εικόνες) δύο διαστάσεων τότε θα μπορούσε να δημιουργηθεί στο οπτικό 

πεδίο του παρατηρητή η ψευδαίσθηση της τρίτης διάστασης. Βάση αυτής της λογικής 

λειτουργίας και με υπολογισμένη κάθε φορά τη νέα θέση του οπτικού συστήματος 

του παρατηρητή το οποίο ήταν ενσωματωμένο στο κεφάλι του, υλοποιήθηκε η πρώτη 

εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας. (Νικολαίδης, Δ., 2003) 

 

Ο Sutherland κατασκεύασε το πρώτο κράνος απεικόνισης (headmount display) με 

στόχο τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου περιβάλλοντος με σκοπό να εμβυθιστεί σε 

αυτό ο χρήστης. Η συσκευή ήταν κατασκευασμένη με σκοπό να φορεθεί και στα δυο 

μάτια και να απεικονίζει στο καθένα μια δισδιάστατη εικόνα, ώστε ο εγκέφαλος να 

συνδυάσει και τις δύο σε μια τρισδιάστατη προοπτική. Καθώς ο χρήστης κινείται, 

ανιχνεύονται η θέση και ο προσανατολισμός του κεφαλιού του και μεταβάλλεται 

αντίστοιχα η προβαλλόμενη εικόνα. (Νικολαίδης, Δ., 2003) 

 

Τα τεχνικά μέσα της εποχής επέτρεπαν την απεικόνιση μόνο των περιγραμμάτων των 

αντικειμένων (wireframe objects) και ο υπολογιστής δεν μπορούσε να κρύψει 

αντικείμενα ή τμήματα αντικειμένων τα οποία δεν θα έπρεπε να φαίνονται (γιατί π.χ. 
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κάποιο άλλο αντικείμενο βρισκόταν μπροστά), με αποτέλεσμα ο χρήστης να μη 

μπορεί να προσδιορίσει σωστά τη θέση και το σχήμα κάποιων αντικειμένων. Παρά 

τις τεχνικές δυσκολίες ο Sutherland κατάφερε να υλοποιήσει την πρώτη εφαρμογή 

επαυξημένης πραγματικότητας η οποία για την εποχή θεωρείται και είναι πρωτοπόρα. 

Μετά την υλοποίηση της εφαρμογής αυτής και τον εντοπισμό της αντίστοιχης 

δημοσίευσης παρατηρείται ένα αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα στο οποίο δεν 

εντοπίζονται άλλες σημαντικές βιβλιογραφικές αναφορές και οι εφαρμογές 

επαυξημένης πραγματικότητας βρίσκονται σε ύφεση, έως τη δεκαετία του 1980 όταν 

αναπτύσσονται συστήματα που υποστηρίζουν την τεχνολογία αυτή και μάλιστα 

ορισμένα από αυτά χρηματοδοτούνται από τον Αμερικάνικο Στρατό για εφαρμογές 

τις οποίες στη συνέχεια θα χρησιμοποιούσε. (Νικολαίδης, Δ., 2003) 

 

Επίσης, τις δεκαετίες 1970 και 1980 ασχολούνταν με την επαυξημένη 

πραγματικότητα (χωρίς τότε να ονομάζεται έτσι) μικρές ομάδες επιστημόνων από την 

πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, της NASA καθώς και κάποια πανεπιστημιακά 

ιδρύματα. Παρόλα αυτά, μόνο την προηγούμενη δεκαετία υπήρξε σημαντική δουλειά 

ώστε να είναι δυνατή σήμερα η αξιοποίησή της και η αναφορά στην επαυξημένη 

πραγματικότητα σαν ένα αυτόνομο πεδίο έρευνας. (Νικολαίδης, Δ., 2003) 

 

Σύμφωνα με το Milgram, ένας μελλοντικός στόχος είναι οι χρήστες να μην έχουν 

επίγνωση του συστήματος που χρησιμοποιούν. Όσο οι τεχνικές επεξεργασίας εικόνων 

μέσω του υπολογιστή βελτιώνονται, ενδέχεται κάποια στιγμή να μη μπορούμε να 

διακρίνουμε αν ο κυρίαρχος κόσμος είναι πραγματικός ή εικονικός, ούτε εάν μία 

εικόνα είναι απευθείας όπως τη βλέπουμε ή μέσω βίντεο. (Goldiez, B., 2004) 

 

Η επαυξημένη πραγματικότητα έχει τη δυνατότητα να βελτιώνει τις ανθρώπινες 

επιδόσεις προσθέτοντας πληροφορίες στο κατάλληλο μέρος και την κατάλληλη 

χρονική στιγμή οι οποίες είναι απαραίτητες στον χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές 

μπορούν να προβληθούν με τρεις κυρίαρχους τρόπους. (Goldiez, B., 2004) 

 

Ο πρώτος τρόπος είναι η υπέρθεση πληροφοριών οι οποίες δεν αποτελούν 

ολοκληρωτικό κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος. Τέτοιες περιπτώσεις είναι τα 
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head-up displays (HUDs) στα στρατιωτικά αεροσκάφη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 

υπερτιθέμενη πληροφορία ξεχωρίζει από το πραγματικό σκηνικό και ο καθένας 

αντιλαμβάνεται την ύπαρξη της. Παρά τις ομοιότητες τους όμως, πολλοί επιστήμονες 

δεν θεωρούν τα HUDs εφαρμογή της επαυξημένης πραγματικότητας και αυτό γιατί η 

επαυξημένη πραγματικότητα εμπλουτίζει και προσθέτει πληροφορία σε μία 

πραγματική σκηνή παρά αντικαθιστά ήδη υπάρχουσα. Επίσης, τα δεδομένα και οι 

πληροφορίες στην επαυξημένη πραγματικότητα εκτίθενται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι της πραγματικότητας. Τα HUDs, αντίθετα, είναι 

σχεδιασμένα ώστε να ξεχωρίζουν από τον πραγματικό κόσμο και όχι να θεωρούνται 

ολοκληρωτικό κομμάτι του. (Goldiez, B., 2004) 

 

Η δεύτερη μέθοδος προβάλει τις πληροφορίες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

ξεχωρίζουν από τον υπόλοιπο φυσικό κόσμο, όπως για παράδειγμα σε μια εφαρμογή 

στην οποία ένα εικονικό κτίριο τοποθετείται μέσα σε ένα αστικό τοπίο. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις ο χρήστης επιδιώκει η προστιθέμενη πληροφορία να εκλαμβάνεται ως 

αντικείμενο του πραγματικού κόσμου, ότι ανήκει δηλαδή σε αυτόν. (Goldiez, B., 

2004) 

 

Η τρίτη μέθοδος συνίσταται στην απεικόνιση της πληροφορίας, η οποία βρίσκεται 

ήδη στο φυσικό περιβάλλον, αλλά δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμη χωρίς τη βοήθεια 

της επαυξημένης πραγματικότητας. Κάτι τέτοιο συμβαίνει για παράδειγμα σε 

διάφορες στρατιωτικές εφαρμογές όπου οι στρατιώτες φορώντας τις ειδικές συσκευές 

απεικόνισης μπορούν να δουν τι βρίσκεται στο εσωτερικό ή στο πίσω μέρος ενός 

κτιρίου. (Goldiez, B., 2004) 

 

3.4 Συστήματα Επαυξημένης πραγματικότητας 

Ο τρόπος με τον οποίο τελικά ο χρήστης αντιλαμβάνεται στο οπτικό του πεδίο το 

αποτέλεσμα μιας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας εξαρτάται από το 

σύστημα μέσω του οποίου υλοποιείται η θέαση. Οι βασικές κατηγορίες συστημάτων 

θέασης είναι τρεις: 

1. Head-Mounted Display (HMD) τα οποία είναι συστήματα που τοποθετούνται στο 
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κεφάλι του χρήστη. 

2. Handheld Devices (HD) όπου είναι φορητές συσκευές με μικρή οθόνη μέσω της 

οποίας προβάλλεται στο οπτικό πεδίο του χρήστη το αποτέλεσμα της εφαρμογής. 

3. Spatial Augmented Reality (SAR). Στα συστήματα αυτά ο χρήστης δεν φέρει πάνω 

του εξοπλισμό HMD ή HD αλλά παρατηρεί το αποτέλεσμα της εφαρμογής με γυμνό 

μάτι και η σύνθεση του εικονικού αντικειμένου στον πραγματικό χώρο γίνεται με 

χρήση ψηφιακού προβολέα (projector). (Azuma, R., et all. 2001) 

 

3.4.1 Συστήματα Head-Mounted Display (HMD) 

Τα συστήματα αυτά είναι σύνθετες συσκευές ενσωματωμένες στο κεφάλι του χρήστη 

οι οποίες συνδυάζουν την πραγματικότητα με τα εικονικά γραφικά αντικείμενα. Οι 

συσκευές αυτές επιτρέπουν στο χρήστη να παρατηρεί απευθείας τη μίξη εικονικού 

και πραγματικού περιβάλλοντος με εφαρμογή οπτικής ή βίντεο τεχνολογίας. (Azuma, 

R., et all. 2001) 

 

3.4.2 Οπτική τεχνολογία (Optical see-trhough HMD systems) 

Τα οπτικά συστήματα HMD χρησιμοποιούν ημιδιάφανους καθρέφτες στους οποίους 

απεικονίζεται το πραγματικό αντικείμενο και είναι τοποθετημένοι σε τέτοια γωνία 

ώστε μέσω διάθλασης η εικόνα να φτάνει στο μάτι του χρήστη. Στο σύστημα αυτό 

πρέπει να είναι ενσωματωμένος αισθητήρας μέσω του οποίου γίνεται ο υπολογισμός 

των έξι βαθμών ελευθερίας (π.χ. GPS και επιταχυνσιόμετρο). Με τον τρόπο αυτό 

είναι γνωστός ο εξωτερικός προσανατολισμός της εικόνας που έρχεται κάθε στιγμή 

στο χρήστη μέσω του καθρέφτη και υλοποιείται σε πραγματικό χρόνο η επίθεση των 

τρισδιάστατων γραφικών στο πραγματικό πεδίο. Ο χρήστης μέσω των γυαλιών 

παρακολουθεί, καθώς κινείται, το αποτέλεσμα της εφαρμογής. (Azuma, R., et all. 2001) 

 

3.4.3 Βίντεοτεχολογία (Video see-through HMD systems) 

Τα συστήματα βίντεο λειτουργούν συνδυάζοντας ένα κλειστό σύστημα HMD με μία 

ή δύο βιντεοκάμερες τοποθετημένες στο σύστημα αυτό. Το γεγονός ότι το σύστημα 

είναι κλειστό συνεπάγεται ότι ο χρήστης δεν μπορεί να δει τον πραγματικό κόσμο 

απ΄ευθείας αλλά μόνο μέσω των απεικονίσεων που καταγράφονται από τις 
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βιντεοκάμερες και μέσω των οποίων γίνεται η θέαση του πραγματικού κόσμου στο 

οπτικό πεδίο του χρήστη. Οι βίντεο απεικονίσεις από τις κάμερες αυτές σε 

συνδυασμό με τις γραφικές εικόνες που δημιουργούνται στο σύστημα ηλεκτρονικού 

υπολογιστή συνδυάζονται, με αποτέλεσμα η μίξη εικονικής και πραγματικής εικόνας 

να αποστέλλεται στις οθόνες μπροστά στα μάτια των χρηστών του κλειστού 

συστήματος HMD. (Azuma, R., et all. 2001) 

 

3.4.4 Handheld Display (HD) 

Στην περίπτωση των HD χρησιμοποιούνται μικρές φορητές συσκευές με οθόνη η 

οποία είναι συνήθως στο μέγεθος της παλάμης του χρήστη (π.χ. έξυπνο κινητό 

τηλέφωνο) ή και μεγαλύτερες όταν αναφερόμαστε για παράδειγμα στην περίπτωση 

tablet υπολογιστών. Όλες οι φορητές λύσεις επαυξημένης πραγματικότητας μέχρι 

σήμερα χρησιμοποιούν τεχνολογία βίντεο. Αρχικά, τα συστήματα αυτά ήταν 

δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να ανιχνεύουν εικονοσήματα συγκεκριμένου κάθε 

φορά μοτίβου και μέσω αυτών να υπολογίζεται ο εξωτερικός προσανατολισμός του 

πεδίου στο οποίο θα προβληθεί το εικονικό αντικείμενο. Στη συνέχεια, στις 

περισσότερες από τις περιπτώσεις των συστημάτων αυτών υπάρχουν ενσωματωμένοι 

δέκτες GPS καθώς και γυροσκόπια – επιταχυνσιόμετρα μέσω των οποίων 

υπολογίζονται οι παράμετροι του εξωτερικού προσανατολισμού των εικόνων που 

λαμβάνει ο χρήστης. (Azuma, R., et all. 2001) 

 

Σήμερα χρησιμοποιείται επίσης η μέθοδος SLAM (Simultaneous Localization And 

Mapping) η οποία δεν προϋποθέτει την ύπαρξη στόχων στο αντικείμενο με σκοπό τον 

υπολογισμό του εξωτερικού προσανατολισμού αλλά είναι μέθοδος δημιουργίας 

γεωμετρικά ορθών χαρτών χωρίς εκ των προτέρων γνώση σχετική με τον 

περιβάλλοντα χώρο. (Azuma, R., et all. 2001) 

 

Εφόσον, είναι γνωστός ο εξωτερικός προσανατολισμός των εικόνων που λαμβάνει ο 

χρήστης, στη συνέχεια στο σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή που είναι 

ενσωματωμένο στη φορητή συσκευή γίνεται επίθεση των εικόνων (εικονικού 

αντικειμένου – πραγματικού) ενώ παράλληλα ο χρήστης παρατηρεί άμεσα τον 
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πραγματικό κόσμο μέσω της οθόνης. Οι εικόνες αυτές μετατρέπονται σε πραγματικό 

χρόνο έτσι ώστε να εμφανίζονται στο χρήστη ως αναπόσπαστο τμήμα του 

περιβάλλοντα χώρου. (Azuma, R., et all. 2001) 

 

Τα δύο βασικά πλεονεκτήματα των συσκευών αυτών είναι η φορητή φύση τους και η 

ευρεία διάδοση των κινητών τηλεφώνων με ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή 

που καθιστά άμεσα προσβάσιμες τις τεχνολογίες αυτές στον απλό χρήστη. Τα 

μειονεκτήματά τους είναι οι φυσικοί περιορισμοί του χρήστη που απαιτεί από τον ίδιο 

τη μεταφορά της συσκευής χειρός μπροστά από το αντικείμενο κάθε φορά που 

επιθυμεί να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς 

και οι στρεβλωτικές επιπτώσεις στο τελικά απεικονιζόμενο αποτέλεσμα που 

οφείλονται στον ευρυγώνιο φακό που συνήθως φέρουν οι κάμερες των κινητών 

τηλεφώνων. (Azuma, R., et all. 2001) 

 

Οι φορητές συσκευές μπορούν να διακριθούν σε 3 βασικές κατηγορίες, τα κινητά 

τηλέφωνα, Tablet PCs και τα PDAs. Η κάθε μία από αυτές τις συσκευές έχει τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. (Azuma, R., et all. 2001) 

 

 Τα κινητά τηλέφωνα είναι συσκευές εύχρηστες γιατί είναι φορητές και ευρέως 

διαδεδομένες. Έχουν ελλείψεις όμως όσο αφορά την επαρκή ενέργεια 

επεξεργασίας και τη συνδεσιμότητα τοπικού δικτύου, ενώ το μικρό μέγεθος 

οθόνης που διαθέτουν και οι περιορισμένες ικανότητές τους σχετικά με τα 

δεδομένα εισόδου, τις καθιστούν όχι και τόσο κατάλληλες για τρισδιάστατες 

και περίπλοκες εφαρμογές. (Azuma, R., et all. 2001) 

 

 Τα Tablet PCs δε διαθέτουν τα μειονεκτήματα των συσκευών κινητής 

τηλεφωνίας άλλα είναι αρκετά ακριβότερα και πολύ βαριά για να μπορούν να 

μεταφερθούν από τον χρήστη για μεγάλο χρονικό διάστημα. (Azuma, R., et all. 

2001) 

 

 Τα PDAs τέλος, παρέχουν ένα καλό συμβιβασμό μεταξύ ενέργειας, 

επεξεργασίας, μεγέθους και βάρους. Είναι και αυτά αρκετά διαδεδομένα και ο 
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touch-screen μηχανισμός εισόδου που διαθέτουν είναι γνώριμος κάτι το οποίο 

παίζει μεγάλο ρόλο σε εφαρμογές όπου παίρνουν μέρος ανεκπαίδευτοι 

χρήστες. (Azuma, R., et all. 2001)  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ANDROID 

ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 
Η δύναμη των smartphones πηγάζει  από το υλικό και το λογισμικό τους. Πλέον 

το υλικό μπορεί να εκτελέσει περισσότερο απαιτητικές ενέργειες χωρίς να αργεί 

στην εκκίνηση και χωρίς να κολλάει κατά την εκτέλεση. Αντίστοιχα, τα νέα 

λειτουργικά συστήματα για κινητές συσκευές είναι σχεδιασμένα ώστε να 

εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του υλικού και να τρέχουν απρόσκοπτα πολλές 

εφαρμογές - applications. (Κεραμά, Ε., 2013) 

Με την υπολογιστική ισχύς που πλέον διαθέτουν, υποστηρίζουν απαιτητικές 

πράξεις ακόμα για την ταυτόχρονη επεξεργασία των frames της κάμερας. Στο 

κεφάλαιο αυτό, κάνουμε μία επισκόπηση στα κινητά υπολογιστικά συστήματα 

αλλά μένουμε περισσότερο στο λειτουργικό Android. Παραθέτουμε τις εκδόσεις 

και τα χαρακτηριστικά που το κάνουν μοναδικό. Ακόμη, εξηγούμε την 

αρχιτεκτονική του και τέλος αναφερόμαστε στην επαυξημένη πραγματικότητα 

που τώρα ποια, με την ανάπτυξη του υλικού, μπορεί να προσφέρει μοναδικές 

εμπειρίες στον χρήστη των εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας. (Κεραμά, 

Ε., 2013) 

4.2 Λειτουργικά συστήματα έξυπνων κινητών τηλεφώνων 

Λειτουργικό σύστημα είναι το λογισμικό που είναι υπεύθυνο για την διαχείριση 

και τον συντονισμό των εργασιών και την κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Τα 

mobile OS είναι λειτουργικά συστήματα σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν όλες 

τις σύγχρονες λειτουργίες των έξυπνων κινητών τηλεφώνων, των tablet, των 
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PDA και άλλων ψηφιακών κινητών συσκευών. (Wikipedia, 2014) 

Στα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται από τα σύγχρονα 

smartphones περιλαμβάνονται το Android της Google, το iOS της Apple , το 

Symbian της Nokia, το BlackBerry OS της RIM, το Bada της Samsung, το 

Windows Phone της Microsoft, το webOS της Hewlett-Packard καθώς και 

ενσωματωμένες διανομές των Linux όπως η Maemo και η MeeGo. Τέτοια 

λειτουργικά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν σε πολλά διαφορετικά 

μοντέλα κινητών τηλεφώνων και τυπικά κάθε συσκευή μπορεί να λάβει 

πολλαπλές αναβαθμίσεις του λογισμικού καθ’ όλη τη ζωή της. Στην αγορά 

αναμένεται να κυκλοφορήσει το λειτουργικό σύστημα της Mozilla, το Firefox 

OS, το Ubuntu Phone της Canonical Ltd και τέλος το λειτουργικό Tizen του 

ιδρύματος Linux. (Κεραμά, Ε., 2013) 

 

4.2.1 Android 

To Android είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει τη μέγιστη παραμετροποίηση στα 

κινητά τηλέφωνα, ανάλογα με τις επιθυμίες μας. Προσφέρει την δυνατότητα να 

χρησιμοποιούμε εξελιγμένες υπηρεσίες του Διαδικτύου, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόσβαση σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, πλοήγηση 

στο Internet και φυσικά ψυχαγωγία. Υπόσχεται πληθώρα εφαρμογών που θα 

βελτιώσουν την εμπειρία της αναπαραγωγής μουσικής, της διαχείρισης αρχείων, της 

λήψης φωτογραφιών και βίντεο αλλά και της επικοινωνίας μέσω SMS, MMS και 

φωνητικών κλήσεων. (Wikipedia, 2014) 

Το Android βασίζεται στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος Linux και πλέον 

αναπτύσσεται από την Open Handset Alliance. Πρόκειται για μια σύμπραξη 

εταιρειών-κολοσσών στον τομέα της τεχνολογίας όπως η Google, Motorola, HTC, 

Samsung, LG, Qualcomm, Sprint, η T-Mobile και άλλες, οι οποίες στις 5 Νοέμβρη 

του 2007 έφεραν στο φως το νέο αυτό λειτουργικό σύστημα. Η Google δημοσίευσε 

το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα του Android υπό τους όρους της Apache License, 

μιας ελεύθερης άδειας λογισμικού, γεγονός που επιτρέπει σε πλήθος 

προγραμματιστών να σχεδιάσουν εφαρμογές για το συγκεκριμένο λειτουργικό 
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σύστημα με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java. Οι εφαρμογές αυτές 

μπορούν να ληφθούν στα κινητά τηλέφωνα μέσω του δικτυακού τόπου Android 

Market. (Wikipedia, 2014) 

4.2.2 iOS 

 
Το iOS (γνωστό και ως iPhone OS) είναι το λειτουργικό σύστημα της Apple. Αρχικά 

αναπτύχθηκε για το iPhone και παρουσιάστηκε στο Macworld Conference & Expo 

στις 9 Ιανουαρίου του 2007. Το iOS προέρχεται από το Mac OS που χρησιμοποιεί η 

Apple στους υπολογιστές της και συνεπώς είναι ένα λειτουργικό σύστημα τύπου 

Unix. Βέβαια, από τότε έχει επεκταθεί για να υποστηρίξει και άλλες συσκευές της 

Apple όπως το iPod touch, iPad και Apple TV. Αντίθετα από την Microsoft και την 

Google, η Apple δε χορηγεί άδεια για εγκατάσταση του λειτουργικού σε τρίτους 

κατασκευαστές. (Wikipedia, 2014) 

Βέβαια αυτό δεν την καθιστά μικρό παίχτη στην αγορά. Στις 12 Σεπτέμβρη του 2012, 

το App Store της Apple περιείχε περισσότερες από 700.000 εφαρμογές iOS, οι οποίες 

συνολικά έχουν κατέβει πάνω από 30 δισεκατομμύρια φορές. Κατά το τελευταίο 

τρίμηνο του 2012, είχε το 21% του μεριδίων της αγοράς των λειτουργικών 

συστημάτων για smartphone και την δεύτερη θέση πίσω από το Android της Google. 

(Wikipedia, 2014) 

Το περιβάλλον του iOS είναι βασισμένο στον άμεσο και άνετο χειρισμό, με τη χρήση 

της αφής. Εννοείται πως -όπως και τα περισσότερα λειτουργικά έτσι και το iOS- 

υποστηρίζει τη χρήση περισσότερων σημείων αφής (muti-touch). Αυτό που το 

χαρακτηρίζει είναι η άμεση ανταπόκριση και η αδιάκοπτη λειτουργία του. Διαθέτει 

εσωτερικά επιταχυνσιόμετρα, που χρησιμοποιούνται από ορισμένες εφαρμογές και 

μας βοηθούν σημαντικά στο χειρισμό του. Το iOS απαιτεί περίπου 500 MB χώρου 

αποθήκευσης στη συσκευή, αν και το τελευταίο διαφέρει σε κάθε μοντέλο. 

(Wikipedia, 2014) 

4.2.3 Symbian OS 

 

Το Symbian αναπτύχθηκε αρχικά για PDA και τα πρώτα έξυπνα τηλέφωνα της 
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εταιρίας Psion, ενώ η διαχείρισή του γινόταν για καιρό από την ομώνυμη 

κοινοπραξία των εταιριών Ericsson, Motorola, Psion και Nokia. Στα τέλη του 2008 η 

Nokia ανέλαβε αποκλειστικά το Symbian και μεταβίβασε το Symbian OS στο μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό Symbian Foundation, μέχρι που στα μέσα του 2010 το 

λειτουργικό σύστημα μετατράπηκε σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Συνεπώς, το 

Symbian έχει σαφώς μακρύτερη ιστορία σε σύγκριση με το iOS και το Android. Στο 

Symbian OS έχουν βασιστεί αρκετές πλατφόρμες όπως Nokia Series 60, Series 80, 

Series 90, UIQ και η FOMA. (Wikipedia, 2014) 

Η πλατφόρμα S60 είναι η περισσότερο γνωστή και βρίσκεται σε όλα τα smartphones 

της Nokia εκτός από τα Communicator και το 7710 Touchscreen. Τα πρώτα 

υποστηρίχτηκαν με την S80 ενώ το τελευταίο με την S90 πλατφόρμα ή UIQ 

πρόκειται για μία πλατφόρμα η οποία χρησιμοποιείται κυρίως στα Smartphones της 

Sony Ericsson που έχουν οθόνη αφής. (Wikipedia, 2014) 

Το λειτουργικό σύστημα Symbian τρέχει αποκλειστικά σε ARM επεξεργαστές και 

χρησιμοποιούνταν από πολλούς διάσημους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων όπως 

η Samsung, η Motorola, η Sony Ericsson και πάνω απ’ όλες η Nokia. Ήταν το πιο 

δημοφιλές λειτουργικό σύστημα για κινητά σε παγκόσμια κλίμακα μέχρι το 2010, 

που πήρε την πρωτιά το Android. H φήμη του Symbian άνθισε χάρη στην πλατφόρμα 

S60 που έχτισε η Nokia, η οποία πρωτοκυκλοφόρησε το 2012 και στηρίζει σχεδόν 

κάθε smartphone της Nokia. Τον Φεβρουάριο του 2011, η Nokia ανακοινώνει πως 

πλέον θα χρησιμοποιεί σαν πρωταρχική πλατφόρμα λογισμικού την Windows Mobile 

Os της Microsoft. Το Nokia 808 PureView ήταν και επίσημα το τελευταίο 

smartphone με Symbian λειτουργικό. (Wikipedia, 2014) 

4.2.4 BlackBerry OS 

 
Το BlackBerry OS είναι ένα λειτουργικό σύστημα για τα κινητά Blackberry που 

αναπτύχθηκε από την BlackBerry Ltd, γνωστή και ως Research In Motion Limited 

(RIM). Το λειτουργικό σύστημα παρέχει multitasking και υποστηρίζει τις 

εξειδικευμένες συσκευές εισόδου που έχουν υιοθετηθεί από την RIM για χρήση 

αυτών σε φορητές συσκευές της, συγκεκριμένα το trackwheel, το trackball, το 
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trackpad και την οθόνη αφής. (Wikipedia, 2014) 

 

Η πλατφόρμα της BlackBerry είναι ίσως περισσότερο γνωστή για την εγγενή 

υποστήριξή της για τα εταιρικά e-mail μέσω MIDP 1.0 και (πιο πρόσφατα) μέσω του 

MIDP 2.0, το οποίο επιτρέπει πλήρη ασύρματη ενεργοποίηση αλλά και συγχρονισμό 

με το Microsoft Exchange, το Lotus Domino το Novell GroupWise email, το 

ημερολόγιο, τις εργασίες, τις σημειώσεις και τις επαφές, όταν χρησιμοποιείται με το 

BlackBerry Enterprise Server. Το λειτουργικό σύστημα υποστηρίζει επιπλέον το 

W.A.P 1.2. Όπως και στα περισσότερα λειτουργικά, έτσι και στο blackberry OS, οι 

ενημερώσεις για το λειτουργικό σύστημα μπορούν να γίνουν και over-the-air. Επίσης, 

δίνεται η δυνατότητα σε τρίτους προγραμματιστές να γράψουν λογισμικό 

χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα BlackBerry API. (Wikipedia, 2014) 

4.2.5 Bada 

 
Η Samsung αναπτύσσει από τα τέλη του 2009 το δικό της λειτουργικό σύστημα για 

smartphones και υπολογιστές tablet, το οποίο ονομάζει Bada (Ωκεανός). Όλα τα 

έξυπνα κινητά τηλέφωνα της Samsung με λειτουργικό Bada κυκλοφορούν με την 

επωνυμία Wave ενώ παράλληλα όσα χρησιμοποιούν το λειτουργικό Android φέρουν 

το όνομα Galaxy. (Wikipedia, 2014) 

Το λειτουργικό Bada, όπως το ορίζει η Samsung, δεν είναι από μόνο του ένα 

λειτουργικό σύστημα αλλά μία πλατφόρμα με αρχιτεκτονική παραμετροποιήσιμου 

πυρήνα, η οποία επιτρέπει την χρήση είτε του Linux πυρήνα είτε ενός ιδιόκτητου 

real-time-operating-system πυρήνα. Η πλατφόρμα Bada αποτελείται από τέσσερα 

επίπεδα, με κατώτερο το επίπεδο του πυρήνα. Παρόλες τις προτάσεις, δεν υπάρχει 

γνωστή συσκευή που να τρέχει τον Linux πυρήνα. Στο ανώτερο επίπεδο συναντάμε 

τις συναρτήσεις πυρήνα όπως τις βιβλιοθήκες για γραφικά, πρωτόκολλα τηλεφωνίας 

και ασφάλειας. Πάνω από αυτό το επίπεδο, γνωστό ως device layer βρίσκεται το 

service layer που παρέχει χαρακτηριστικά επικεντρωμένα στις υπηρεσίες. Ως 

παραδείγματα αναφέρονται τα SMS, η χαρτογράφηση και η αγορά μέσω εφαρμογών. 

Για την παροχή αυτών των χαρακτηριστικών υπάρχει ο λεγόμενος bada Server. Το 
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ανώτερο επίπεδο framework layer, παρέχει ένα API σε C++ στους προγραμματιστές 

εφαρμογών. (Wikipedia, 2014) 

Το Bada παρέχει πληθώρα UI ελέγχων στους προγραμματιστές. Παρέχει ανάμεικτους 

βασικούς ελέγχους διεπαφής χρήστη όπως το Listbox, το Color Picker και το Tab, 

έχει τον έλεγχο προγράμματος περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό που βασίζεται στο 

ανοιχτού κώδικα WebKit και διαθέτει Adobe Flash, υποστηρίζοντας το Flash 9,10 ή 

11 στην έκδοση 2.0. (Wikipedia, 2014) 

 

Τόσο το WebKit και το Flash μπορούν να ενσωματωθούν μέσα σε native εφαρμογές. 

To Bada υποστηρίζει API για OpenGL ES 2.0 3D γραφικά και προσφέρει 

διαδραστική χαρτογράφηση με χαρακτηριστικά σημείου ενδιαφέροντος τα οποία 

μπορούν επίσης να ενσωματωθούν στο εσωτερικό native εφαρμογών. Υποστηρίζει 

pinch-to-zoom, περιήγηση με καρτέλες και λειτουργίες αποκοπής, αντιγραφής και 

επικόλλησης. Το Bada υποστηρίζει πολλούς μηχανισμούς για να ενισχύσει την 

αλληλεπίδραση, που μπορούν να ενσωματωθούν σε εφαρμογές. Αυτές 

περιλαμβάνουν διάφορους αισθητήρες, όπως αισθητήρες κίνησης, έλεγχο 

κραδασμών, αναγνώριση προσώπου, επιταχυνσιόμετρο, μαγνητόμετρο, αισθητήρα 

κλίσης, GPS, καθώς και multi-touch. (Wikipedia, 2014) 

Οι native εφαρμογές αναπτύσσονται σε C++ με το Bada SDK και το Eclipse IDE. Η 

σχεδίαση της διεπαφής γίνεται πολύ εύκολη με το User Interface Builder που παρέχει 

το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης IDE. Για τον έλεγχο και την 

αποσφαλμάτωση, το IDE περιλαμβάνει έναν emulator που μπορεί να τρέξει τις 

εφαρμογές Bada. (Wikipedia, 2014) 

Στις 25 Φεβρουαρίου 2013, η Samsung ανακοίνωσε επίσημα ότι αποσύρεται από το 

Bada αλλά θα συνεχίσει τη δουλειά που έχει αρχίσει με το εναλλακτικό αυτό OS στο 

Tizen. Τα υπάρχοντα Smartphone με Bada δεν θα αναβαθμιστούν στο Tizen, όταν 

αυτό θα είναι διαθέσιμο, αλλά όλες οι εφαρμογές του Bada θα είναι συμβατές με το 

νέο λειτουργικό. Το Tizen βασίζεται στις αρχές του Ανοικτού Κώδικα και είναι η 

προσπάθεια της Samsung (και της Intel) να διαφοροποιηθεί από το Android και τα 

Windows Phone αλλά και να ελέγξει πλήρως όλο το οικοσύστημα. (Wikipedia, 2014) 
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4.2.6 Windows Phone 

Το Windows Phone 8 αποτελεί τον διάδοχο των Windows Phone 7 και μαζί 

αποτελούν τη δεύτερη γενιά των λειτουργικών συστημάτων που αναπτύχθηκε από 

την Microsoft. Ο προκάτοχος των Windows Phone είναι τα Windows Mobile, μία 

οικογένεια από λειτουργικά συστήματα για smartphones και υπολογιστές τσέπης. 

Κατά την κυκλοφόρηση της τελευταίας έκδοσης των Windows Mobile η Microsoft 

ανακοίνωσε την πλήρη ασυμβατότητα της νέας γενιάς λειτουργικών και των 

εφαρμογών τους με τις συσκευές που ήταν σχεδιασμένες να τρέχουν τα Windows 

Mobile. Δήλωσε ακόμη, πως οι συσκευές αυτές δεν πληρούν τις απαιτήσεις των 

Windows Phone που έχουν ως στόχο την εξασφάλιση μίας συνεπούς χρήσης και 

προγραμματιστική εμπειρία. (Wikipedia, 2014) 

Κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 2012 και όπως και τα Windows Phone 7 διαθέτει το 

περιβάλλον εργασίας με τη σχεδιαστική γλώσσα που η ίδια έχει αναπτύξει και την 

ονόμασε Metro. H σχεδιαστική γλώσσα Metro δημιουργήθηκε ως διεπαφή της 

Microsoft για το Zune και για τα Windows Media Center, κατά την ενσωμάτωσή τους 

στο νέο λειτουργικό Windows Phone 7. (Wikipedia, 2014) 

Τα Windows Phone 8 πλέον χρησιμοποιούν αρχιτεκτονική βασισμένη σε ΝΤ πυρήνα, 

αντικαθιστώντας την αρχιτεκτονική βασισμένη στα Windows Embedded Compact, 

λειτουργικό ανεπτυγμένο από την Microsoft για ενσωματωμένα συστήματα. Το ΝΤ 

λειτουργικό είναι πανίσχυρο και ανεξάρτητο από τον επεξεργαστή. Επίσης, βασίζεται 

σε γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, στηρίζει την πολυεπεξεργασία και 

είναι κατάλληλο για πολλούς χρήστες υιοθετώντας κάποια χαρακτηριστικά από το 

λειτουργικό UNIX. (Wikipedia, 2014) 

Οι συσκευές με αρχικό λειτουργικό Windows Phone 7.x δεν μπορούν να τρέξουν ή 

να αναβαθμίσουν το λειτουργικό τους σε αυτό του Windows Phone 8. Ακόμη οι νέες 

εφαρμογές που έχουν μεταφραστεί συγκεκριμένα για τα Windows Phone 8 δεν θα 

είναι διαθέσιμες για τις συσκευές με λειτουργικό Windows Phone 7.x. Όπως 

συμβαίνει και τα με τα άλλα λειτουργικά, έτσι και στα Windows Phone 8, έχουμε το 

Marketplace όπου μπορούμε να κατεβάσουμε εφαρμογές τόσο από την Microsoft, 

όσο και από τρίτους κατασκευαστές. (Wikipedia, 2014) 
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4.2.7 webOS 

Το webOS είναι ένα λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα, που βασίζεται στον 

πυρήνα του Linux. Αρχικά αναπτύχθηκε από την Palm, στη συνέχεια λόγω της 

εξαγοράς της Palm από την Hewlett-Packard, άλλαξε χέρια και το webOS, μέχρι που 

σήμερα κατέληξε να ανήκει στην LG Electronics. (Wikipedia, 2014) 

Το λογισμικό αυτό είχε εισαχθεί από την Palm τον Ιανουάριο του 2009 ως διάδοχος 

του Palm OS και αναγνωρίστηκε από το αγοραστικό κοινό για την ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας Web 2.0, την ανοικτή του αρχιτεκτονική, τις πολυλειτουργικές 

δυνατότητες και την ευκολία χρήσης του. Η πρώτη συσκευή που χρησιμοποίησε το 

webOS ήταν το Palm Pre, το οποίο κυκλοφόρησε από την Sprint τον Ιούνιο του 2009. 

Επίσης, ήταν ένα από τα πρώτα λειτουργικά συστήματα που έκαναν ευρεία χρήση 

των over-the-air ενημερώσεων για όλες τις συσκευές που το χρησιμοποιούσαν. 

(Wikipedia, 2014) 

Πλήθος εκδόσεων του webOS έχουν εγκατασταθεί σε πολλές συσκευές, 

περιλαμβανομένου τα τηλέφωνα Pre, Pixi και Veer καθώς και στο HP TouchPad 

tablet. Η τελευταία έκδοσή του, 3.0.5, δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2012. Μετά 

την αποτυχία του HP TouchPad και την πρόταση πώλησης της HP Personal Systems 

Group, η HP έκανε την πλατφόρμα open source και την μετονόμασε σε Open WebO. 

Στις 25 Φεβρουαρίου 2013, η HP ανακοίνωσε πως πουλάει το webOS στην LG     

Electronics, η οποία  σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το λειτουργικό σύστημα για τις 

«έξυπνες» ή συνδεόμενες στο διαδίκτυο τηλεοράσεις της. Ωστόσο, η HP θα 

εξακολουθεί να κατέχει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που διέπουν το webOS καθώς 

και τις cloud-based υπηρεσίες, όπως το App Catalog. (Wikipedia, 2014) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

5.1 Μεθοδολογία 

Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι πληροφορίες των άρθρων που 

μελετήθηκαν συλλέχθηκαν από το Google Scholar (http://scholar.google.gr/) και από 

το Science Direct (http://www.sciencedirect.com/) τα οποία αποτελούν δυο από τις 

μεγαλύτερες και δημοφιλέστερες διαδικτυακές βάσεις δεδομένων και μηχανές 

αναζήτησης. Τα άρθρα που μελετήθηκαν κατηγοριοποιούνται σε τρεις πίνακες. Στον 

πρώτο και δεύτερο πίνακα αναφέρονται τα άρθρα που προέκυψαν έπειτα από 

αναζήτηση στη βάση δεδομένων Google Scholar των λέξεων κλειδιά augmented 

reality mobile applications και mobile augmented reality and education αντίστοιχα, 

ενώ στον τρίτο πίνακα κατηγοριοποιούνται τα άρθρα που προέκυψαν έπειτα από 

αναζήτηση στη βάση δεδομένων Science Direct των ίδιων λέξεων κλειδιά.  

Συνολικά εικοσιτέσσερα (24) άρθρα συμμετέχουν στην έρευνα τα οποία σχετίζονται 

με την κινητή επαυξημένη πραγματικότητα. Τόσο στον πίνακα Α όσο και στους 

άλλους δυο, τα άρθρα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον τίτλο τους, τη 

χρονολογία δημοσίευσης, το φορέα υλοποίησης, το πεδίο αναφοράς τους, τους 

συγγραφείς, τη χώρα προέλευσης, καθώς και την τεχνολογία και τις εφαρμογές που 

αναλύουν. 

Όσο αφορά τον πίνακα Α το άρθρο με τίτλο ¨Exploring MARS: developing indoor 

and outdoor interfaces to a  mobile augmented reality system¨ το οποίο δημοσιεύθηκε 

το έτος 1999 αναφέρεται στα συστήματα που φοράει ο χρήστης στο κεφάλι και μέσω 

των οποίων έχει τη δυνατότητα να διαδρά με περιβάλλοντα επαυξημένης 

πραγματικότητας. Οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με τις πολυμεσικές 

παρουσιάσεις που προβάλλονται στη συσκευή που φορούν στο κεφάλι. Αξίζει να 

αναφερθεί, ότι η χώρα δημοσίευσης του συγκεκριμένου άρθρου είναι οι Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής και το πεδίο αναφοράς οι κινητές υπολογιστικές εφαρμογές. 

(Hollerer,T., et all., 1999) 

Το άρθρο με τίτλο ¨Location based applications for mobile augmented reality¨ το 

οποίο δημοσιεύθηκε το 2003 αφορά σε μια εφαρμογή πλοήγησης η οποία ονομάζεται 

http://scholar.google.gr/
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¨Signpost¨ και βοηθά το χρήστη να φτάσει στον προορισμό που επιθυμεί μέσω της 

συντομότερης διαδρομής. Χρησιμοποιείται στο πανεπιστήμιο της Βιέννης τόσο για 

πλοήγηση στο χώρο του πανεπιστημίου όσο και στη βιβλιοθήκη αυτού, βοηθώντας το 

χρήστη να βρει ευκολότερα το ράφι στο οποίο βρίσκεται τοποθετημένο το βιβλίο που 

αναζητεί. Ο φορέας υλοποίησης είναι το πανεπιστήμιο της Βιέννης στην Αυστρία και 

το πεδίο αναφοράς οι εφαρμογές πλοήγησης και τοποθεσίας στην κινητή επαυξημένη 

πραγματικότητα. (Reitmayr, G., Schmalstieg, D., 2003) 

Το άρθρο με τίτλο ¨ARCHEOGUIDE" First results of an augmented reality mobile 

computing system in Cultural Heritage sites¨ το οποίο δημοσιεύθηκε το 2001 

αναφέρεται σε κινητή εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας μέσω της οποίας ο 

χρήστης ξεναγείται σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία. Παρέχει 

προσωποποιημένη ηλεκτρονική ξενάγηση σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα 

ενδιαφέροντα του χρήστη και ενσωματώνει βάσεις δεδομένων πολιτιστικού υλικού με 

σκοπό τη διαδικτυακή πρόσβαση σε πολιτιστικά στοιχεία. Στη συγκεκριμένη 

αναφορά παρουσιάζεται η χρήση της εφαρμογής ¨ARCHEOGUIDE" για την 

ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολυμπίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο 

φορέας υλοποίησης είναι η Intracom SA στην Ελλάδα και το πεδίο αναφοράς η 

ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία μέσω της κινητής επαυξημένης 

πραγματικότητας. (Vlahakis, V., et all., 2001) 

Το άρθρο ¨Mobile Collaborative Augmented Reality¨ το οποίο δημοσιεύθηκε το 2001 

αφορά στη συνεργασία των συστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας με στατικούς 

χρήστες. Ο συνδυασμός των κινητών συστημάτων με τα συνεργατικά συστήματα 

επαυξημένης πραγματικότητας ενισχύει τη δυναμικότητα των υπολογιστών και 

προσφέρει αλληλεπίδραση και επικοινωνία σε οποιοδήποτε χρόνο και από 

οποιαδήποτε τοποθεσία. Ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης διεπαφής χρήστη 

επιτρέπει στο χρήστη να εργαστεί με διάφορες εφαρμογές παρουσιάζοντας 

δισδιάστατες και τρισδιάστατες διεπαφές χρήστη ταυτόχρονα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το σκάκι το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση ως παιχνίδι 

επαυξημένης πραγματικότητας χρησιμοποιεί ένα στατικό και ένα κινητό χρήστη και 

το σκάκι αποτελεί εικονικό αντικείμενο. Ως φορέας υλοποίησης του συγκεκριμένου 

άρθρου ορίζεται το πανεπιστήμιο της Βιέννης και ως πεδίο αναφοράς η συνεργασία 
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μεταξύ των κινητών συστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας με στατικούς 

χρήστες. (Reitmayr, G., Schmalstieg, D., 2001) 

Το άρθρο ¨A survey of augmented reality technologies, apps and limitations¨ 

δημοσιεύθηκε το 2010 από το πανεπιστήμιο του Delf και αναφέρεται κυρίως στις 

τεχνολογίες και τα συστήματα τα οποία υποστηρίζουν την επαυξημένη 

πραγματικότητα καθώς και στα πεδία και τους τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η 

επαυξημένη πραγματικότητα. Αναλύει διεξοδικά τα συστήματα τα οποία φοράει ο 

χρήστης στο κεφάλι, όπως είναι για παράδειγμα τα head mounted displays, τα video 

see-through κλπ, προκειμένου να εξερευνήσει περιβάλλοντα επαυξημένης 

πραγματικότητας. Επιπλέον, παρουσιάζει τους τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η 

επαυξημένη πραγματικότητα όπως είναι η πλοήγηση, ο σχεδιασμός, η ιατρική, οι 

κατασκευές κλπ. Το πεδίο αναφοράς του συγκεκριμένου άρθρου είναι η χρησιμότητα 

της επαυξημένης πραγματικότητας σε διάφορα πεδία.( Azuma, R., 1997) 

Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφερθεί ότι όπως το προηγούμενο άρθρο, έτσι και αυτό το 

οποίο έχει ως τίτλο ¨Augmented reality technologies systems and applications¨, έχει 

ως πεδίο αναφοράς τα συστήματα, τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές που 

χρησιμοποιούνται στην επαυξημένη πραγματικότητα, καθώς και το πώς 

αναπτύσσεται η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας μέσω αυτών. Το 

άρθρο δημοσιεύθηκε διαδικτυακά το 2010 από τη Springer Science and Business 

Media. Αρχικά επικεντρώνεται στα κίνητρα μέσω των οποίων αναπτύχθηκε η 

επαυξημένη πραγματικότητα, έπειτα αναλύει τις κινητές και ασύρματες τεχνολογίες 

μέσω των οποίων εξελίσσεται και καταλήγει την αναφορά στις εφαρμογές οι οποίες 

αποτελούν καθοριστικό παράγοντα υλοποίησης της συγκεκριμένης τεχνολογίας. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η διαφήμιση, η διακόσμηση, η μόδα, η 

εκπαίδευση, η διασκέδαση κ.α.  

Το άρθρο με τίτλο ¨ A survey of mobile and wireless technologies for augmented 

reality systems.¨ το οποίο δημοσιεύθηκε το 2008 από τη ναυτιλιακή σχολή 

μεταπτυχιακών σπουδών της Καλιφόρνια παρουσιάζει τις νέες εξελίξεις στα 

συστήματα τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού λόγω της τεχνολογίας της 

επαυξημένης πραγματικότητας. Τις αλλαγές δηλαδή που πραγματοποιούνται στους 
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υπολογιστές, τις κινητές συσκευές καθώς επίσης και στα δίκτυα των υπολογιστών 

λόγω της νέας τεχνολογίας. Επίσης, επισημαίνει τον τρόπο που οι κινητές και 

ασύρματες τεχνολογίες επηρεάζουν την επαυξημένη πραγματικότητα σε διάφορους 

τομείς όπως είναι η πολιτιστική κληρονομιά, η πλοήγηση, η διασκέδαση κλπ. 

(Papagiannakis, G., et all., 2008) 

Στο άρθρο με τίτλο ¨Information filtering for mobile Augmented Reality¨, το οποίο 

δημοσιεύθηκε το 2000 από τον οργανισμό τεχνολογίας και άμυνας στη Μελβούρνη 

της Αυστραλίας, παρουσιάζεται ένας αλγόριθμος ο οποίος λαμβάνει υπόψη στοιχεία 

σχετικά με το χρήστη όπως είναι για παράδειγμα η τοποθεσία του, το περιβάλλον στο 

οποίο βρίσκεται, οι προτιμήσεις του κλπ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει 

εμφανίζει στην οθόνη του χρήστη φιλτραρισμένες μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες 

που τον αφορούν και τον ενδιαφέρουν. Το πεδίο αναφοράς του άρθρου 

επικεντρώνεται στην περιγραφή μαθηματικού αλγορίθμου μέσω του οποίου 

εμφανίζονται στην οθόνη της κινητής συσκευής του χρήστη μόνο οι σημαντικότερες 

πληροφορίες. (Feiner, S., et all, 2000) 

Το άρθρο με τίτλο ¨Archeoguide: An augmented reality guide for archeological sites¨ 

το οποίο δημοσιεύθηκε απο την Intracom S.A στην Ελλάδα το 2002 αναλύει μια 

εφαρμογή – οδηγό επαυξημένης πραγματικότητας για ξενάγηση σε αρχαιολογικούς 

χώρους. Η εφαρμογή ξεναγεί το χρήστη σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, 

μνημεία. Περιλαμβάνει οπτικοακουστική πληροφόρηση, τρισδιάστατη απεικόνιση 

και τεχνικές επαυξημένης πραγματικότητας οι οποίες βοηθούν στην παρουσίαση των 

πληροφοριών και στην προσομοίωση της αρχαίας ζωής. Επιπροσθέτως, η 

συγκεκριμένη εφαρμογή βοηθά τους χρήστες να αξιοποιήσουν στο έπακρο την 

επίσκεψή τους και επιτρέπει συλλογή, εκμετάλλευση και ενημέρωση των 

αρχαιολογικών δεδομένων σε οποιαδήποτε θέση. Επίσης, επιτρέπει επι τόπου 

περιηγήσεις σύμφωνα με το προφίλ του κάθε χρήστη. (Vlahakis, V., et all., 2001) 

Εν συνεχεία, το άρθρο ¨MARCH : Mobile Augmented Reality for Cultural Heritage¨ 

το οποίο δημοσιεύθηκε το 2009 από το πανεπιστήμιο της Toulousse της Ιταλίας 

παρουσιάζει μια κινητή εφαρμογή μέσω της οποίας ενισχύεται η πολιτιστική 

κληρονομιά. Ο χρήστης στρέφει την κινητή συσκευή σε αρχαιολογικά ευρήματα και 
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η εφαρμογή του παρουσιάζει στην οθόνη, με επαυξημένο τρόπο, λεπτομέρειες 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους τα οποία είναι αδύνατο να παρατηρηθούν και να 

μελετηθούν με γυμνό μάτι. Όσο αφορά το πεδίο αναφοράς του άρθρου, πρόκειται για 

εφαρμογή έρευνας και ανάλυσης προϊστορικών ευρημάτων, πολιτιστικής 

κληρονομιάς. (Choudari, O., et all, 2009) 

Το άρθρο ¨BOTTARI : an Augmented Reality Mobile Application to deliver 

personalized and location - based recommendations by continuous analysis of social 

media streams¨ το οποίο δημοσιεύθηκε το 2012 μελετά εφαρμογή η οποία προτείνει 

στους χρήστες χώρους εστίασης, διασκέδασης και γενικά σημεία ενδιαφέροντος 

βάσει της τοποθεσίας του χρήστη και βάσει των κριτικών που έχουν λάβει οι 

συγκεκριμένοι χώροι από άλλους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι εμφανίζει σε διαγράμματα τις προτιμήσεις των χρηστών σε σχέση με 

τις υπηρεσίες, τις ανέσεις κλπ που προσφέρουν οι συγκεκριμένοι χώροι. (Balduini, M., 

et all. 2012) 

Στο τέλος του πίνακα Α μελετάται το άρθρο ¨Treating cockroach phobia using a 

serious game on a mobile phone and augmented reality exposure: A single case 

study.¨ το οποίο αποτελεί εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο καθώς περιγράφει μια 

εφαρμογή - παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας που χρησιμοποιείται σε κινητές 

συσκευές και βοηθά τους χρήστες να ξεπεράσουν κάποιες φοβίες τους. Το 

συγκεκριμένο παιχνίδι διευκολύνει τη θεραπεία της φοβίας. Εξετάζει μελέτη 

περίπτωσης μιας 25χρονης γυναίκας όπου η χρήση του κινητού παιχνιδιού μείωσε τα 

επίπεδα του φόβου και της αποφυγής πριν ακόμα πραγματοποιήσει την πρώτη 

συνεδρία θεραπείας της φοβίας της. Αν και είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο, τα 

συγκεκριμένα παιχνίδια φαίνεται οτι αποτελούν γραμμή έρευνας υψηλού 

ενδιαφέροντος στην κλινική ψυχολογία για τη θεραπεία ειδικών φόβων. Το πεδίο 

αναφοράς του επικεντρώνεται στις εφαρμογές - παιχνίδια οι οποίες βοηθούν τους 

χρήστες να ξεπεράσουν τις φοβίες τους. Δημοσιεύθηκε το 2011 στο περιοδικό 

Elsevier. (Botella, C., et all., 2011) 

Όσο αφορά τον πίνακα Β, το πρώτο άρθρο το οποίο μελετάται έχει ως τίτλο 

¨Mathematics and geometry education with collaborative Augmented Reality¨ και 

δημοσιεύθηκε το 2003 από το πανεπιστήμιο της Βιέννης. Το συγκεκριμένο άρθρο 
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παρουσιάζει ένα τρισδιάστατο εργαλείο γεωμετρικής κατασκευής με σκοπό την 

εκμάθηση μαθηματικών και γεωμετρίας. Βασίζεται σε κινητό συνεργατικό σύστημα 

επαυξημένης πραγματικότητας και χρησιμοποιείται ακόμα και στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι εύκολο στην εκμάθηση και επιτρέπει 

πειράματα με γεωμετρικές κατασκευές. Το πεδίο εφαρμογής στο οποίο 

επικεντρώνεται είναι η εκμάθηση – κατανόηση μαθηματικών και γεωμετρίας, η χώρα 

προέλευσης η Αυστρία και οι συγγραφείς οι Kanfwann H. και Schmalsting D. 

(Kanfwann, H., Schmalsting D., 2003) 

Το άρθρο με τίτλο ¨A survey of mobile and wireless technologies for augmented 

reality systems¨ δημοσιεύθηκε στο Monterey της Καλιφόρνια το 2008 και 

επικεντρώνεται σε έρευνα σχετικά με ασύρματα δίκτυα, υπολογιστικά συστήματα 

που φοριούνται, κινητές διασυνδέσεις επαυξημένης πραγματικότητας και εφαρμογές 

επαυξημένης πραγματικότητας. Αφορά κυρίως στο πως οι διάφορες κινητές και 

ασύρματες τεχνολογίες επηρεάζουν την επαυξημένη πραγματικότητα και τον τρόπο 

λειτουργίας της. Το πεδίο αναφοράς του επικεντρώνεται στην επιρροή των κινητών 

και ασύρματων τεχνολογιών ως προς την επαυξημένη πραγματικότητα. Ο φορέας 

υλοποίησης είναι το Naval Postgraduate School στο Monterey στην Καλιφόρνια και 

οι συγγραφείς του είναι οι Παπαγιαννάκης Κ, Sirgh G και Thalwann N. 

(Papagiannakis, G., et all., 2008) 

Στη συνέχεια, ο πίνακας συμπεριλαμβάνει το άρθρο με τίτλο ¨Bringing the gap 

between the digital and the physical. Design and evaluation of a MAR Guide for the 

museum visit¨ το οποίο περιγράφει έναν κινητό πολυμεσικό οδηγό ξενάγησης σε 

μουσείο χρησιμοποιώντας επαυξημένη πραγματικότητα. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο 

συγκεκριμένος οδηγός ξεναγεί το χρήστη στο μουσείο Rennes της Γαλλίας 

προσφέροντάς του εξατομικευμένη ξενάγηση σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, τις 

προτιμήσεις του, την ηλικία του κλπ. Το άρθρο δημοσιεύθηκε το 2008 από τους 

Danala A, Cubaud P, Bationo A, κλπ στο 3Ο διεθνές συνέδριο για τα ψηφιακά 

διαδραστικά μέσα στην ψυχαγωγία και τις τέχνες. 

Έπειτα, παρουσιάζεται το άρθρο ¨Augmented reality and mobile learning: The state 

of the art¨ στο οποίο εξετάζονται οι δυνατότητες της κινητής μάθησης μέσω της 
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επαυξημένης πραγματικότητας. Αναλύονται διεξοδικά και εξετάζονται  οι τεχνικές 

και παιδαγωγικές προκλήσεις που παρουσιάζονται μέσω της τεχνολογίας της 

επαυξημένης πραγματικότητας καθώς και οι θετικές και αρνητικές πτυχές της. 

Καθοριστικοί παράγοντες είναι η κινητή συσκευή που χρησιμοποιείται, η τεχνολογία, 

οι μαθησιακές δραστηριότητες κλπ. Το άρθρο δημοσιεύθηκε το 2013 από το ανοιχτό 

πανεπιστήμιο στο Milton Keynes του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει ως πεδίο 

αναφοράς τις δυνατότητες που παρέχει η κινητή μάθηση μέσω της επαυξημένης 

πραγματικότητας. Στους συγγραφείς του συγκαταλέγονται οι FitzGerald E, Ferguson 

R, Adams A κ.α.  

Στο τέλος του πίνακα Β παρουσιάζεται το άρθρο ¨Providing Augmented Reality 

Based Education for students with Attention Deficit Hyperactive Disorder via Cloud 

Computing: Its advantages¨ στο οποίο μελετώνται οι δυνατότητες εκπαίδευσης 

μαθητών με σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής μέσω συστημάτων επαυξημένης 

πραγματικότητας καθώς και μέσω της τεχνολογίας Cloud Computing. Οι 

συγκεκριμένοι μαθητές χρειάζονται ειδική προσέγγιση σε σύγκριση με τους μαθητές 

οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και δυσκολίες στην μάθηση. Η 

τεχνολογία Cloud Computing κεντρίζει το ενδιαφέρον τους καθώς παρέχει 

διαδραστικότητα και επικεντρώνει την προσοχή τους διότι επιτρέπει τη συνύπαρξη 

του εικονικού αντικειμένου στον πραγματικό κόσμο. Η τεχνολογία cloud computing 

επιτρέπει μια ανεξάρτητη υπολογιστική θέση, όπου οι υπολογιστικοί πόροι, τα 

δεδομένα και το λογισμικό αποθηκεύονται σε ένα "σύννεφο". Αυτό επιτρέπει την 

αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των παγκόσμιων χρηστών του 

διαδικτύου. Το συγκεκριμένο άρθρο δημοσιεύθηκε το 2012 από το Multimedia 

University στη Μαλαισία και συγγράφηκε από τους Aziz N, Aziz K, Avijit P, κ.α. 

Συνεχίζοντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετώντας τον τρίτο πίνακα. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι στο συγκεκριμένο πίνακα μελετώνται τα άρθρα που προέκυψαν έπειτα 

από έρευνα στη μηχανή αναζήτησης Science Direct τας ως λέξεις – κλειδιά 

¨augmented reality mobile applications¨.  

Το πρώτο άρθρο με τίτλο ¨BOTTARI: An augmented reality mobile application to 

deliver personalized and location-based recommendations by continuous analysis of 
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social media systems¨ υλοποιήθηκε το 2012 από το πολυτεχνείο του Μιλάνου και 

περιγράφει την εφαρμογή πλοήγησης ¨BOTTARI. Η συγκεκριμένη εφαρμογή ξεναγεί 

το χρήστη σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος  όπως είναι για παράδειγμα, καφετέριες, 

σουπερ μαρκετ, εστιατόρια, καταστήματα και πολλά άλλα, σύμφωνα με τις κριτικές 

τις οποίες έχουν λάβει τα συγκεκριμένα σημεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πχ 

twitter. Συλλέγοντας τις κριτικές και τις απόψεις άλλων χρηστών σχετικά με τις 

υπηρεσίες και τα προϊόντα των συγκεκριμένων χώρων και συγκρίνοντάς τες 

παράλληλα με τις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη, επιλέγει και του προτείνει 

σημεία τα οποία πλησιάζουν στα ενδιαφέροντά του. Βασικοί συγγραφείς του άρθρου 

είναι οι Balduini M. , Celino I και το σημείο αναφοράς στο οποίο κατηγοριοποιείται 

το άρθρο είναι η πλοήγηση. 

Το δεύτερο άρθρο έχει ως τίτλο ¨Historical Oslo on a handheld device - a mobile 

augmented reality application¨. Η εφαρμογή που περιγράφει ξεναγεί το χρήστη σε 

ιστορικές τοποθεσίες και κτίρια του Όσλο παρέχοντάς του πληροφορίες που 

εμπίπτουν στα τουριστικά του ενδιαφέροντα. Επιπλέον, μόλις ο χρήστης τοποθετήσει 

την κάμερα της κινητής του συσκευής στο σημείο που τον ενδιαφέρει, προβάλλονται 

ιστορικά τοπία της συγκεκριμένης τοποθεσίας. Το άρθρο υλοποιήθηκε το 2014 στη 

Νορβηγία από τον Weiqin Chen και έχει ως φορέα υλοποίησης το Oslo and Akersus 

University College of applied sciences. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εφαρμογή που 

περιγράφει το άρθρο λειτουργεί και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και ότι το 

πεδίο αναφοράς της είναι η προβολή, ξενάγηση και ιστορική ανάλυση ιστορικών 

τοποθεσιών στο Όσλο πχ κτίρια, οικίσματα κλπ 

Το τρίτο άρθρο με τίτλο ¨Augmented reality smartphone orientation application: a 

case study of the Fu-Jen university mobile campus touring system¨ αφορά εφαρμογή 

η οποία ξεναγεί τους χρήστες στους χώρους του πανεπιστήμιου Fu-Jen στην Ταϊβάν. 

Το συγκεκριμένο άρθρο υλοποιήθηκε το 2012 από τους Te - Lien Chou και Lin - Juan 

ChanLin και βοηθά τους χρήστες μέσω της χρήσης του διαδικτύου και της 

τεχνολογίας GPS που διαθέτει η κινητή συσκευή τους να πλοηγηθούν ευκολότερα 

μέσα στο πανεπιστήμιο. Επιπλέον, η εφαρμογή για την ευκολότερη και 

αποτελεσματικότερη ξενάγηση των χρηστών παρέχει δισδιάστατα και τρισδιάστατα 
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εικονίδια καθώς και πληροφορίες για τα συγκεκριμένα σημεία στα οποία πλοηγείται 

ο χρήστης. 

Συνοψίζοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι στους πίνακες Α και Γ απεικονίζονται τα 

άρθρα τα οποία αφορούν σε κινητές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας και 

από τα οποία προκύπτει ότι οι περισσότερες κινητές εφαρμογές επαυξημένης 

πραγματικότητας επικεντρώνονται στην πλοήγηση καθώς και την ξενάγηση του 

χρήστη, είτε μέσα σε κάποιο αρχαιολογικό χώρο, είτε σε κάποια πόλη 

επισημαίνοντάς του σημεία ενδιαφέροντος και αυξημένης επισκεψιμότητας, όπως 

είναι οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας, καταστήματα κλπ. Αξίζει, επίσης, να 

αναφερθεί ότι στα περισσότερα άρθρα, φορείς είναι πανεπιστήμια ή εκπαιδευτικοί 

οργανισμοί, στοιχείο που φανερώνει ότι υπήρξε έρευνα σχετικά με τις συγκεκριμένες 

εφαρμογές.  

Όσο αφορά τον πίνακα Β, η έρευνα επικεντρώνεται στην κινητή επαυξημένη 

πραγματικότητα και τη σχέση της με την εκπαίδευση. Τα συγκεκριμένα άρθρα 

μελετούν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία 

μέσω των κινητών εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας. Σε αυτά τα άρθρα 

παρατηρείται ποικιλία σχετικά με τα πεδία εφαρμογών καθώς μπορεί να επιτευχθεί 

μάθηση μέσω της κινητής επαυξημένης πραγματικότητας σε διάφορα επιστημονικά 

πεδία όπως είναι για παράδειγμα τα μαθηματικά και η γεωμετρία ακόμα και σε 

τρισδιάστατα επίπεδα, καθώς επίσης μπορούν να προσφερθούν δυνατότητες 

εκπαίδευσης ακόμα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Όπως στον πίνακα Α έτσι και 

σε αυτόν τον πίνακα είναι ευδιάκριτη η επικράτηση των πανεπιστημιακών 

οργανισμών ως φορείς μελέτης, έρευνας και υλοποίησης των άρθρων. Αξίζει, επίσης, 

να αναφερθεί ότι όσο αφορά τη χρονολογία έκδοσης των άρθρων τα περισσότερα 

κατηγοριοποιούνται στη δεκαετία 2003 – 2013 γεγονός που επισημαίνει ότι κατά τη 

διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη έρευνα. 
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Πίνακας Α: Google Scholar (Augmented Reality Mobile Applications) 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ

ΧΡΟΝ

ΟΛΟΓ

ΙΑ

 ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

 ΧΩΡΑ

ΠΡΟΕΛΕΥ

ΣΗΣ

 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ

 Exploring MARS:developing

  indoor and outdoor interfaces to a

mobile augmented reality system

1999 Columbia University USA

 Mobile and wearable

computing apps

 Hollerer T., Feiner

S. ,Terachi T. e.a

ΗΠΑ

 Αναφέρετι στα συστήματα που φοράει ο χρήστης στο

 κεφάλι  όσο αφορά την κινητή επαυξημένη

.πραγματικότητα

 Location based applications for

mobile augmented reality

2003

 Vieena, University of

Technology

 Εφαρμογή τοποθεσίας

 στην κινητή επαυξημένη

πραγματικότητα

 ,Reitmayr G

.Schmalstieg D

Αυστρία

 Εφαρμογή πλοήγησης "signpost" στο χώρο του

.πανεπιστημίου και της βιβλιοθήκης

 ARCHEOGUIDE" First results of

 an augmented reality mobile

 computing system in Cultural

 "Heritage sites

2001 Intracom SA, Ελλάδα

 Εφαρμογή ξενάγησης σε

 αρχαιολογικούς χώρουσ

 και μνημεία με χρήση

 επαυξημένης

.πραγματικότητας

 , .Βλαχάκης Β

.Καραγιάννης Ι. κ.α

Ελλάδα

 Εφαρμογή ξενάγησης στον αρχαιολογικό χώρο της

.αρχαίας Ολυμπίας στην Ελλάδα

 Mobile Collaborative Augmented

Reality

2001

 Vieena, University of

Technology

 Συνεργασία κινητού

 συστήματος επαυξημένης

 πραγματικότητας με

στατικούς χρήστες

 ,Reitmayr G

.Schmalstieg D

Αυστρία

 .Συνεργατικό σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας

 Εικονικά αντικείμενα με στατικούς/ πραγματικούς

.χρήστε πχ παιχνίδι σκάκι

 A survey of augmented reality

.technologies, apps and limitations

2010

 Delf university of

technology

 Η χρησιμότητα της

 επαυξημένης

 πραγματικότητας σε

 διάφορα πεδία πχ

εκπαίδευση, επισκευές κλπ

 , .Krevelen D

.Poelman R

Ολλανδία

 ,Ανάλυση εφσρμογών σε διάφορα πεδία πχ σχεδίαση

πλοήγηση, στρατός κλπ

 Augmented reality technologies

systems and applications

2011

 Springer science and

business media

 Συστήματα, τεχνολογίες

 και εφαρμογές που

 χρησιμοποιούνται στην

 επαυξημένη

 πραγματικότητα και πως

 αναπτύσσεται η

 επαυξημένη

 πραγματικότητα μέσω

.αυτών

 ,.Carmignian J

 Furht b. , Anistettr

M. et all

ΗΠΑ (LLC)

 ,Ανάλυση εφαρμογών και συστημάτων, μεθόδων

 συσκευών που χρησιμοποιούνται στην επαυξημένη

.πραγματικότητα, καθώς και μελλοντική χρήση τους

 A survey of mobile and wireless

 technologies for augmented reality

.systems

/2008

 Naval postgraduate school

of California

 Νέες εξελίξεις στο υλικό

 και λογισμικό λόγω

 επαυξημένης

 .πραγματικότητας

.Τεχνολογία και συστήματα

 , .Papagiann;akhw G

 Sirgh G. , Thalmann

.N

ΗΠΑ

 Πως επηρεάζουν οι κινητές και ασύρματες τεχνολογίες

 την επαυξημένη πραγματικότητα σε διάφορα πεδία

.αναφοράς
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Πίνακας Α: Google Scholar (Augmented Reality Mobile Applications) 

 Information filtering for mobile

Augmented Reality

2000

 Defence science and

 .technology organisation

Melvourne Australia

 Περιγραφή αλγορίθμου

 (μαθηματικού) βάση του

 οποίου φιλτράρονται οι

 πληροφορίες του χρήστη

 πχ θέση, τοποθεσία κλπ

 και εμφανίζονται στην

 οθόνη του κινητού του

 μόνο οι πιο σημαντικές

.πληροφορίες

 , .Julier S. , Feiner S

Hollerer T

Αυστραλία

 Αλγόριθμος ο οποίος λαμβάνει υπόψη την κατάσταση

 του χρήστη καθώς και το περιβάλλον του και εμφανίζει

 στην οθόνη του χρήστη φιλταρισμένες μόνο τις

.απαραίτητες πληροφορίες

 Archeologuide: An augmented

 reality guide gor archaelogical

sites

2002 Intracom SA, Ελλάδα

 Οδηγός (εφαρμογή)

 επαυξημένης

 πραγματικότητας για

 ξενάγηση σε

.αρχαιολογικούς χώρους

 , .Βλαχάκης Β

.Καραγιάννης Ι. κ.α

Ελλάδα

 Εφαρμογή η οποία ξεναγεί το χρήστη σε αρχαιολογικούς

 χώρους, μουσεία, μνημεία. Η εφαρμογή περιλαμβάνει

 οπτικοακουστική πληροφόρηση, βοηθά τυος χρήστες να

 αξιοποιήσουν στο έπακρο την επίσκεψή τους και

 επιτρέπει συλλογή, εκμετάλλευση και ενημέρωση των

 .αρχαιολογικών δεδομένων σε οποιαδήποτε θέση

 Επιτρέπει επι τόπου περιηγήσεις σύμφωνα με το

.προφίλ του κάθε χρήστη

 MARCH : Mobile Augmented

Reality for Cultural Heritage

2009

 ,University of Toulousse

Γαλλία

 Εφαρμογή έρευνας και

 ανάλυσης προϊστορικών

 ευρημάτων, πολιτστικής

κληρονομιάς

 , .Chouderg O

 , .Charrilat V

 , .Grigoras R

.Gurdjos P

Γαλλία

 Εφαρμογή που ξεναγεί το χρήστη σε χώρους

 πολιτιστικής κληρονομιάς, σε σπηλιές και ερευνά και

 αναλύει αρχαιλογικ ευρήματα. Επαυξάνει τα

 χαρακτηριστικά τους τα οποία είναι αδιανόητο να

.μελετηθούν με γυμνό μάτι

 BOTTARI : an Augmented Reality

 Mobile Application to deliver

 personalized and location - based

 recommendations by continuous

analysis of social media streams

2012 Άγνωστος

 Εφαρμογή που προτείνει

 στο χρήστη χώρους

 εστίασης, διασκέδασης

 κλπ βάσει της τοποθεσίας

 του και βάσει των

 κριτικών που έχουν λάβει

 οι χώροι μέσω των μέσων

.κοινωνικής δικτύωσης

 Balduini M. , Celino

.I. , Dell'Aglio D., e.a

Άγνωστη

 ,Εφαρμογή που προτείνει στο χρήστη χώρους εστίασης

 διασκέδασης κλπ βάσει της τοποθεσίας του και βάσει

 των κριτικών που έχουν λάβει οι χώροι μέσω των

 μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και βάσει της

 τοποθεσία του χρήστη. Εμφανίζει σε διαγράμματα τις

 ,προτιμήσεις των χρηστών σε σχέση με τις υπηρεσίες

 .τις ανέσεις κλπ των συγκεκριμένων χώρων

 Treating cockroach phobia using a

 serious game on a mobile phone

 and augmented reality exposure: A

.single case study

2010 www.ellsevier.com

 Εφαρμογές - παιχνίδια που

 βοηθούν τους χρήστες να

 ξεπεράσουν τις φοβίες

 τους. Μελέτη περίπτωσης

 εφαρμογής για φοβία στις

.κατσαρίδες

-Biotella C. , Breton

 ,.Lopez J., Quero S

.e.a

Ισπανία

 Εφαρμογή - παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας

 που χρησιμοποιείται σε κινητές συσκευές και βοηθά

 τους χρήστες να ξεπεράσουν κάποιοες φοβίες τους. Το

 συγκεκριμένο παιχνίδι διευκολύνει τη θεραπεία της

 φοβίας. Μελέτη περίπτωσης 25χρονης γυναίκας όπου η

 χρήση του κινητού παιχνιδιού μείωσε τα επίπεδα του

 φόβου και της αποφυγής πριν ακόμα πραγματοποιήσει

 την πρώτη συνεδρία θεραπείας της φοβίας της. Αν και

 είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο, τα συγκεκριμένα

 παιχνίδια φαίνεται οτι αποτελούν γραμμή έρευνας

 υψηλού ενδιαφέροντος στην κλινική ψυχολογία για τη

.θεραπεία ειδικών φόβων
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Πίνακας Β: Google Scholar (Augmented Reality Mobile Applications and Education)

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ

ΧΡΟΝΟ

ΛΟΓΙΑ

 ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

 ΧΩΡΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ

Mathematics and 

geometry education 

with collaborative 

Augmented Reality

2003

Vienna, University of 

Technology

Εφαρμογή (εργαλείο) 

εκμάθησης - 

κατανόησης 

μαθηματικών και 

γεωμετρίας

Kanfwann H. , 

Schmalsting D.

Βιέννη, Αυστρία

Construct 3D. Πρόκειται για τρισδιάστατο 

εργαλείο γεωμετρικής κατασκευής, ειδικά 

σχεδιασμένο για εκπαίδευση μαθηματικών και 

γεωμετρίας. Βασίζεται σε κινητό συνεργατικό 

σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας. 
A survey of mobile and 

wireless technologies 

for augmented reality 

systems.

2008

Naval Postgraduate 

School. Monterey, 

California

Έρευνα για κινητές και 

ασύρματες τεχνολογίες 

και πως επηρεάζουν την 

επαυξημένη 

πραγματικότητα.

Παπαγιαννάκη

ς Κ., Sirgh G., 

Thalwann N.

Monterey. 

Καλιφόρνια

Έρευνα σε ασύρματα δίκτυα, υπολογιστικά 

συστήματα που φοριούνται, κινητές 

διασυνδέσεις επαυξημένης πραγματικότητας. 

Νέα συστήματα και εφαρμογές επαυξημένης 

πραγματικότητας.Bringing the gap 

between the digital and 

the physical. Design 

and evaluation of a 

MAR Guide for the 

museum visit.

2008 Άγνωστος

Κινητός πολυμεσικός 

οδηγός ξενάγησης σε 

μουσείο με χρήση 

επαυξημένης 

πραγματικότητας.

Danala A., 

Cubaud P., 

Bationo A., e.a.

Άγνωστη

Περιγραφή κινητου πολυμεσικού οδηγού 

ξενάγησης σε μουσείο με χρήση επαυξημένης 

πραγματικότητας. Σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε για το μπυσείο καλών τεχνών στη 

Rennes της Γαλλίας. 

Augmented reality and 

mobile learning: The 

state of the art.

2013

The open university. 

Milton Keynes, uk

Δυνατότητες κινητής 

μάθησης μέσω της 

τεχνολογίας της 

επαυξημένης 

πραγματικότητας.

FitzGerald E., 

Ferguson R., 

Adams A, e.a.

UK

Εξετάζονται οι δυνατότητες της κινητής 

μάθησης μέσω της επαυξημένης 

πραγματικότητας. Επίσης, εξετάζονται οι 

τεχνικές και παιδαγωγικές προκλήσεις που 

παρουσιάζονται μέσω της επαυξημένης 

πραγματικότητας.

Providing Augmented 

Reality Based 

Education gor students 

with Attention Deficit 

Hyperactive Disorder 

via Cloud Computing: 

Its adnantages. 

2012

Multimedia 

University, Malysia

Δυνατότητες 

εκπαίδευσης σε μαθητές 

με σύνδρομο 

ελλειμματικής προσοχής 

μέσω επαυξημένης 

πραγματικότητας και 

μέσω της τεχνολογίας 

Cloud Computing.

Aziz N., Aziz 

K., Avijit P., e.a

Μαλαισία

Εξετάζονται οι δυνατότητες εκπαίδευσης 

μαθητών με σύνδρομο ελλειμματικής 

προσοχής μέσω συστημάτων επαυξημένης 

πραγματικότητας. Η συγκεκριμένη τεχνολογία 

κεντρίζει το ενδιαφέρον τους καθώς παρέχει 

διαδραστικότητα και επικεντρώνει την 

προσοχή τους διότι επιτρέπει τη συνύπαρξη 

του εικονικού αντικειμένου στον πραγματικό 

κόσμο. Η τεχνολογία cloud computing επιτρέπει 

μια ανεξάρτητη υπολογιστική θέση, όπου οι 

υπολογιστικοί πόροι, τα δεδομένα και το 

λογισμικό αποθηκεύονται σε ενα "σύννεφο". 

Αυτό επιτρέπει την αποτελεσματική 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

παγκόσμιων χρηστών του διαδικτύου.  
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 Πίνακας Γ: Science Direct (Augmented Reality Mobile Applications)

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ

ΧΡΟΝΟΛΟ

ΓΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΧΩΡΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ

BOTTARI: An augmented 

reality mobile application to 

deliver personalized and 

location-based 

recommendetions by continious 

analysis of social media 

systems.

2012

Πολυτεχνείο 

Μιλάνου

Πλοήγηση σε πόλη

Balduini M. , 

Celino I. , κλπ

Ιταλία

Εφαρμογή πλοήγησης σε πόλη σύμφωνα με 

σημεία ενδιαφέροντος (Points of Interest) πχ 

καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ κλπ

Historical Oslo on a handheld 

device- a mobile augmented 

reality application.

2014

Oslo and Akersus 

University College 

of applied sciences

Προβολή/ ξενάγηση 

και ιστορική ανάλυση 

ιστορικών τοποθεσιών 

στο Όσλο πχ κτίρια, 

οικίσματα κλπ

Weiden Chen Νορβηγία

Εφαρμογή που ξεναγεί το χρήστη σε 

ιστορικές τοποθεσίες και κτίρια του Όσλο, 

προβάλλοντας ταυτόχρονα ιστορική ανάλυση 

αυτών.

Augmented reality smartphone 

orientation application: a case 

study of the Fu-Jen university 

mobile campus touring system.

2012

Fu-Jen katholic 

university

Πλοήγηση - ξενάγηση 

στους χώρους του 

πανεπιστημίου.

Te - Lien 

Chou, Lin - 

Juan ChanLin

Ταϊβάν

Εφαρμογή ξενάγησης στους χώρους του 

πανεπιστημίου χρησιμοποιώντας 

δισδιάστατα και τρισδιάστατα εικονίδια και 

πληροφορίες για τα συγκεκριμένα σημεία.

An interactive mobile 

augmented reality Magical 

Playbook: Learning number 

with the Thirsty Crow.

2013

International 

Conference on 

virtual and 

aygmented reality 

in education.

Εκμάθηση αριθμών σε 

προσχολική ηλικία 

μέσω διαδραστικού 

κινητού βιβλίου 

παιχνιδιών 

επαυξημένης 

πραγματικότητας.

Azfar Bin 

Tomi, Dayang 

Rohaya Awang 

Rambli

Μαλαισία

Διαδραστικό βιβλίο παιχνιδιού με ήχους, 

ομιλία, εικόνα κλπ. Σκανάροντας το βιβλίο 

με μια κινητή συσκευή ενεργοποιείται η 

διαδραστικότητα. Πατώντας ο χρήστης με το 

δάχτυλό του στο βιβλίο μετράει μαζί με αυτό 

και προβάλλονται οι αριθμοί.

An Augmented Reality Based 

mobile software to support 

learning experiences in 

computer science courses.

2013

International 

Conference on 

virtual and 

aygmented reality 

in education.

Κινητό σύστημα / 

εφαρμογή που παρέχει 

εξ αποστάσεως 

μαθησιακό υλικό σε 

μαθητές.

Utku Kose, 

Dumus Koc, 

Suleyman Anil 

Yucosoy

Τουρκία

Εφαρμογή μέσω της οποίας οι μαθητές 

μπορούν να δουν τρισδιάστατα animations, 

βιντεο έτσι ώστε να έχουν καλύτερη επαφή, 

γνώση και αντίληψη του διδασκόμενου 

μαθήματος. Σκανάρουν την κινητή συσκευή 

τους επάνω σε συγκεκριμένα σημεία των 

βιβλίων ή σε άλλα υποστηρικτικά εργαλεία 

μάθησης που δίνονται απο τους διδάσκοντες.

Nutritional information 

Visualization using Mobile 

Augmented Reality technology

2013

The 4th 

International 

Conference on 

Electrical 

Engineering and 

Informatics.

Κινητή εφαρμογή που 

παρέχει διατροφικές 

πληροφορίες στο 

χρήστη.

Bayu M., 

Arshad H. , Ali 

N.

Μαλαισία

Κινητή εφαρμογή μέσω της οποίας ο 

χρήστης φωτογραφίζει το αντικείμενο - 

τρόφιμο και η εφαρμογή του εμφανίζει ένα 

μετρητή ο οποίος με τη χρήση χρωματικής 

κωδικοποίησης παρέχει διατροφικές 

πληροφορίες.

Augmented reality smartphone 

orientation application: a case 

study of the Fu-Jen university 

mobile campus touring system.

2012

Fu-Jen katholic 

university

Πλοήγηση - ξενάγηση 

στους χώρους του 

πανεπιστημίου.

Te - Lien 

Chou, Lin - 

Juan ChanLin

Ταϊβάν

Εφαρμογή ξενάγησης στους χώρους του 

πανεπιστημίου χρησιμοποιώντας 

δισδιάστατα και τρισδιάστατα εικονίδια και 

πληροφορίες για τα συγκεκριμένα σημεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η φορητή τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας έχει μεγάλες δυνατότητες σε 

πολλούς τομείς εφαρμογών, όπως είναι η ψυχαγωγία, οι πωλήσεις, το εμπόριο 

προϊόντων, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η πλοήγηση και ο τουρισμός, καθώς και η 

κοινωνική δικτύωση. Για παράδειγμα, στον τομέα της διασκέδασης, οι χρήστες των 

παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας επωφελούνται από τα περιβάλλοντα 

πραγματικού κόσμου καθώς και από τις πλούσιες και γεμάτες ενέργεια διεπαφές 

χρήστη. Μια κινητή συσκευή αποτελεί στην πραγματικότητα μια συσκευή εισόδου 

έξι βαθμών ελευθερίας, η οποία βρίσκεται ήδη στα χέρια του χρήστη. Στο παιχνίδι, ο 

χρήστης μπορεί να μετακινηθεί με αυτή τη συσκευή εισόδου και να λάβει 

διαφορετικές θέσεις σε σχέση με το περιεχόμενο. Για παράδειγμα, να περπατήσει 

γύρω από ένα τραπέζι μπιλιάρδου, να κοιτάξει έξω από το παράθυρο ή να 

μετακινηθεί γύρω από ένα στόχο έτσι ώστε να βρει την κατάλληλη θέση για να ρίξει 

βολή. (Gervautz, M., Schmalstieg, D., 2012) 

Αξίζει να λάβουμε υπόψη το κινητό παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας Zombie 

Gate, το οποίο είναι διαθέσιμο σε Android λογισμικό και χρησιμοποιεί μια ξύλινη 

γραφική πύλη ως στόχο. Όταν ο χρήστης τοποθετεί την κινητή συσκευή στο ύψος της 

γραφική πύλης, είτε με τη μορφή ενός ενισχυμένου προϊόντος ή με τη μορφή μιας πιο 

συναρπαστικής εμπειρίας θεατή, η επαυξημένη πραγματικότητα επιτρέπει στις 

εταιρείες να συνδέσουν το ψηφιακό περιεχόμενό τους άμεσα με το προϊόν τους ή με 

το διαφημιστικό υλικό. Συνεπώς, το σύνολο της αλυσίδας εμπορίας και πωλήσεων 

έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την επαυξημένη πραγματικότητα, 

συμπεριλαμβανομένου του διαφημιστικού υλικού, την πλοήγηση μέσα στο 

κατάστημα, την εμπειρία του προϊόντος, την υποστήριξη του πωλητή, καθώς και την 

υποστήριξη μετά την αγορά. (Gervautz, M., Schmalstieg, D., 2012) 

Η Moosejaw, μια αμερικάνικη εταιρεία ένδυσης, δημιούργησε μια κινητή εφαρμογή 

επαυξημένης πραγματικότητας για λογισμικά Android και iOS η οποία επιτρέπει 

στους χρήστες να δουν τα μοντέλα με τα εσώρουχά τους όταν τοποθετούν τα 

smartphones ή τα tablets τους στον κατάλογο, με τη μορφή σκαναρίσματος επάνω 



ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

47 

 

στο κάθε μοντέλο. Η συγκεκριμένη εταιρεία ανέφερε ότι είχε 37% αύξηση των 

πωλήσεων λόγω της δημοτικότητας της συγκεκριμένης εφαρμογής. (Gervautz, M., 

Schmalstieg, D., 2012) 

Εκτός από το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, 

κάθετες αγορές μπορούν να επωφεληθούν από την ικανότητα να επικαλύψει ακριβώς 

πληροφορίες σε αντικείμενα του πραγματικού κόσμου. Τα παραδείγματα κυμαίνονται 

από εγχειρίδια οδηγιών για συσκευές, αυτοκίνητα και ηλεκτρονικά είδη ευρείας 

κατανάλωσης, μέχρι  εκπαιδευτικά βιβλία και βιβλία για παιδιά. Μια εφαρμογή 

παρέχει πληροφορίες για το πώς λειτουργεί ένα τηλέφωνο συνεδρίου με υπέρθεση 

βήμα-βήμα των οδηγιών πάνω στο τηλέφωνο. Μουσεία και εκθέματα μπορούν να 

διαδραματίσουν ξανά ένα ιστορικό γεγονός και να εμπλακεί σε αυτό και ο επισκέπτης 

μέσω της διαδραστικής μάθησης. (Gervautz, M., Schmalstieg, D., 2012) 

Το Reuben H. Fleet Science Center στο San Diego πρόσφατα άνοιξε την έκθεση 

Magnet Field View Finder, όπου οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν πολλά σχετικά με 

τα μαγνητικά πεδία κοιτάζοντας ένα μαγνήτη μέσα από μια κινητή συσκευή. Όπως 

δείχνει η εικόνα 4-1 , η οθόνη εμφανίζει τρισδιάστατες κινητές γραμμές του 

μαγνητικού πεδίου, οι οποίες εμφανίζονται σαν να έρχονται από το μαγνήτη. Οι 

επισκέπτες μπορούν να μετακινήσουν το κινητό τους τηλέφωνο γύρω από το μαγνήτη 

για να παρατηρήσουν τις γραμμές του μαγνητικού πεδίου από διάφορες οπτικές 

γωνίες. (Gervautz, M., Schmalstieg, D., 2012) 

 

Εικόνα2. Οι επισκέπτες στο Reuben H. Fleet Science Center του San Diego μπορούν να δουν και να 

εξερευνήσουν τα τρισδιάστατα μαγνητικά πεδία. 

Πηγή: http://data.icg.tugraz.at/~dieter/publications/Schmalstieg_228.pdf 

 

 

http://data.icg.tugraz.at/~dieter/publications/Schmalstieg_228.pdf
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Τα πληροφοριακά συστήματα πλοήγησης και τουρισμού συχνά χρησιμοποιούν 

αισθητήρες οι οποίοι βασίζονται σε τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας, 

εμφανίζουν βοηθήματα πλοήγησης και πληροφορίες φυσαλίδας σε μια προβολή του 

πραγματικού κόσμου. Οι χρήστες επωφελούνται από τη διατήρηση του πραγματικού 

κόσμου (ακόμα και αν κοιτάζουν την οθόνη πλοήγησης στο αυτοκίνητο), 

κατανοώντας περισσότερο το που πηγαίνουν σε σχέση με το να προσανατολίζονταν 

μέσω ενός χάρτη. Το σύστημα παρέχει πληροφορίες για σημαντικά κτίρια και 

ιστορικά μνημεία και οι χρήστες μπορούν να ανακτούν περισσότερες πληροφορίες 

τοποθετώντας την κινητή συσκευή τους απέναντι από τα αντικείμενα. Τεχνικά, τα 

συστήματα πληροφοριών τουρισμού είναι λιγότερο απαιτητικά, διότι στις 

περισσότερες περιπτώσεις η πληροφορία δε χρειάζεται να είναι ακριβώς υπέρθεση 

και η ακρίβεια των ενσωματωμένων αισθητήρων στις σημερινές εμπορικές συσκευές 

είναι επαρκής. Ωστόσο, συχνά σε αυτές τις εφαρμογές  παρατηρείται ¨ακαταστασία¨ 

πληροφοριών και φτωχή διαχείριση περιεχομένου στην οθόνη. (Gervautz, M., 

Schmalstieg, D., 2012) 

Παρόλο που η κοινωνική δικτύωση έχει ¨αγκαλιάσει¨ την επαυξημένη 

πραγματικότητα θα μπορούσε να επωφεληθεί από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας 

επιτρέποντας στους χρήστες να αφήνουν μηνύματα, φωτογραφίες και άλλο 

περιεχόμενο σε συγκεκριμένα αντικείμενα ή τοποθεσίες που αργότερα θα μπορούσαν 

να ανακτήσουν άλλοι χρήστες. Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει κριτικές 

για μενού εστιατορίων, μηνύματα σε εικονικούς πίνακες σε δημόσιους ή 

ημιδημόσιους χώρους ή ακόμα συνδέσμους ιστοσελίδων σε σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης για συνέδρια κτλ. Για τέτοιες εφαρμογές είναι απαραίτητο το 

επεξεργασμένο περιεχόμενο απευθείας στον πραγματικό κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί, 

ότι οι περισσότερες κινητές συσκευές διαθέτουν εργαλεία επεξεργασίας εικόνας, 

ακόμα και βίντεο. (Gervautz, M., Schmalstieg, D., 2012) 

6.1 Διαφήμιση και marketing 

Σε κανένα άλλο τομέα δεν έχει επεκταθεί τόσο η επαυξημένη πραγματικότητα. Οι 

επιχειρήσεις που αναζητούν νέους τρόπους για να προσεγγίσουν το ενδιαφέρον των 

δυνητικών πελατών έχουν ενσωματώσει μια ποικιλία εφαρμογών επαυξημένης 

πραγματικότητας που παρουσιάζουν τους χρήστες με εικονικά αντικείμενα τα οποία 
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μπορούν να διερευνηθούν χρησιμοποιώντας φυσικές κινήσεις και χειρονομίες. Για 

παράδειγμα, οι καμπάνιες αυτοκινήτων εμφανίζουν το πλήρες μέγεθος εικονικών 

αυτοκινήτων επαυξημένης πραγματικότητας σε εμπορικά κέντρα και άλλους 

δημόσιους χώρους. (Yuen, S., Yaoyuneyong, G and Johnson, E., 2011) 

Μικρότερα προϊόντα, όπως είναι τα παιχνίδια, μπορούν να προβάλλονται εικονικά 

παγκοσμίως, σε καταστήματα και περίπτερα, μερικές φορές με ενσωματωμένα 

τρισδιάστατα animations. Κάποιες πιο εξελιγμένες καμπάνιες επιτρέπουν στους 

χρήστες να χρησιμοποιούν τα smartphones τους για να βλέπουν, να περιστρέφουν 

καθώς και να αλλάζουν το μέγεθος εικονικών μοντέλων προϊόντων, όπως είναι τα 

έπιπλα, οπουδήποτε στο περιβάλλον έτσι ώστε να μπορούν να αποκτούν πιο ακριβή 

εικόνα για το πώς το συγκεκριμένο αντικείμενο θα συμπληρώσει την ήδη υπάρχουσα 

επίπλωση και διακόσμηση στο χώρο. (Yuen, S., Yaoyuneyong, G and Johnson, E., 

2011) 

Άλλα παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας αποτελούν 

τα ‘εικονικά αποδυτήρια’ και οι ‘εικονικοί καθρέπτες’ των εταιρειών που πουλούν 

αξεσουάρ σχεδιαστών όπως είναι τα γυαλιά ηλίου ή τα ρολόγια. Αυτές οι εφαρμογές 

χρησιμοποιούνται απο εταιρείες για να εμπλουτίσουν την αγοραστική εμπειρία του 

καταναλωτή τόσο στον πραγματικό κόσμο όσο και σε διαδικτυακούς χώρους 

λιανικής πώλησης. Οι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να διαμοιράσουν τις 

αγοραστικές επιλογές τους ή να πατήσουν ‘μου αρέσει’ μέσω των κοινωνικών 

δικτύων και συχνά μπορούν να πραγματοποιήσουν την τελική τους αγορά μέσω της 

διεπαφής επαυξημένης πραγματικότητας. (Yuen, S., Yaoyuneyong, G and Johnson, 

E., 2011) 

Άλλες εταιρίες χρησιμοποιούν διαφημίσεις περιοδικών ή εφημερίδων σε συνδυασμό 

με την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας για να παρέχουν στο χρήστη 

μία τρισδιάστατη – ή επαυξημένη με διάφορες πληροφορίες και άλλα γραφικά 

στοιχεία – θέα του προϊόντος που διαφημίζεται ή ακόμη και βίντεο, μέσω εφαρμογής 

σε κινητό τηλέφωνο. Μία τέτοια διαφημιστική καμπάνια έκανε και η Nissan, με 

χρήση της εφαρμογής Layar, η οποία είχε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. 

(Βερυκόκου, Σ., 2013) 
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Άλλες χρήσεις της επαυξημένης πραγματικότητας στον τομέα του εμπορίου και της 

διαφήμισης είναι η δυνατότητα που δίνει στους πελάτες να δουν ένα προϊόν μέσα από 

το πακέτο συσκευασίας του, όπως επιχείρησε με μεγάλη επιτυχία η Lego. Οι πελάτες 

– και κυρίως τα μικρά παιδιά που συναρπάζονται από τις δυνατότητες της νέας 

τεχνολογίας – στέκονται μπροστά από το επονομαζόμενο «Digital Box», όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 4-1, και μπορούν να δουν το τρισδιάστατο μοντέλο του 

προϊόντος που κρατούν στα χέρια τους από όλες τις γωνίες, με κάθε λεπτομέρεια. 

(Βερυκόκου, Σ., 2013) 

 

Εικόνα3. Επαυξημένη εικόνα από το «Digital Box» της Lego. 

Πηγή: https://dspace.lib.ntua.gr/dspace2/handle/123456789/38327 

 

6.2 Αρχιτεκτονική και κατασκευή 

Σύμφωνα με τον Behzadan (2008), τα συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτρέπουν στους σχεδιαστές, τους εργάτες, τους 

πελάτες και δυνητικά τους εργαζόμενους να συμβαδίζουν με μια πραγματική 

ιστοσελίδα και να οραματίζονται έναν εικονικό εξοπλισμό καθώς και το κτίριο που 

είναι υπο κατασκευή ή που σχεδιάζεται για το μέλλον. Η τεχνολογία θα μπορούσε 

επίσης να βοηθήσει στον προγραμματισμό των επαγγελμάτων κατασκευής 

επιτρέποντας τους εργάτες να δουν εικονικές αναπαραστάσεις των υπόγειων αγωγών 

ή σωληνώσεων. Οι ηλεκτρολόγοι ή άλλοι επαγγελματίες που εργάζονται συλλογικά 

θα μπορούσαν να έχουν συνεκτική άποψη για το πώς μπορεί να γίνει η καλύτερη 

επισκευή του έργου, ή πως πρέπει να τοποθετηθούν οι σωληνώσεις και ο λοιπός 

εξοπλισμός. Όλα τα δεδομένα θα προέλθουν από ένα τρισδιάστατο μοντέλο και 

σχετική ψηφιακή πληροφορία σχετικά με τη δομή. Εν συντομία, υπάρχουν πολλοί 

τρόποι όπου η χρήση της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας μπορεί να 

https://dspace.lib.ntua.gr/dspace2/handle/123456789/38327
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εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα, καθώς και να μειώσει τα προβλήματα, στον τομέα 

της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών. (Yuen, S., Yaoyuneyong, G and Johnson, 

E., 2011) 

Επιπροσθέτως, η επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί να βοηθήσει στην 

οπτικοποίηση κατασκευαστικών έργων κατά το σχεδιασμό τους, καθώς μέσω της 

τεχνολογίας αυτής τρισδιάστατα μοντέλα προγραμματισμένων κτηρίων ή άλλων 

έργων μπορούν να υπερτεθούν στο μέρος όπου σχεδιάζεται να κατασκευαστούν. Το 

γεγονός αυτό επιτρέπει να εξεταστεί ο αντίκτυπος που θα έχει το νέο έργο στην 

περιοχή, δηλαδή να διερευνηθεί αν αυτό ταιριάζει με το γύρω χώρο και εντάσσεται 

ομαλά σε αυτόν. (Βερυκόκου, Σ., 2013) 

Επίσης, η επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί να έχει εφαρμογή στο σχεδιασμό και 

στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, για παράδειγμα με την τοποθέτηση εικονικών 

επίπλων σε ένα πραγματικό δωμάτιο, με σκοπό τη μετέπειτα πραγματική τοποθέτησή 

τους στην κατάλληλη θέση. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται να καταβληθεί 

προσπάθεια για τη μετακίνησή τους κατά την πραγματοποίηση των πιθανών 

συνδυασμών. (Βερυκόκου, Σ., 2013) 

 

Εικόνα4. Παράδειγμα επαυξημένης πραγματικότητας στον κατασκευαστικό κλάδο. 

Πηγή: https://sourceable.net/huge-potential-for-augmented-reality-report/ 

 

 

6.3 Ιατρική 

Σύμφωνα με τον Samset και τους άλλους (2008), η τεχνολογία επαυξημένης 

πραγματικότητας δεν θα είναι ικανή μόνο να ενισχύσει την ιατρική χειρουργική και 
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τις κλινικές διαδικασίες βελτιώνοντας τις σχέσεις κόστους - αποτελεσματικότητας, 

την ασφάλεια και την αποδοτικότητα. Tα ιατρικά συστήματα επαυξημένης 

πραγματικότητας μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν στην εφεύρεση νέων χειρουργικών 

διαδικασιών. Τα συστήματα αυτά, έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν 

χειρουργούς με πλοήγηση και προσανατολισμό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 

επέμβαση. Οι ιατρικές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας θα επιτρέψουν πιο 

προηγμένες μελέτες προεγχειρητικής απεικόνισης, επιτρέποντας τους γιατρούς και 

τους χειρουργούς να εξετάσουν με ολογραφική προβολή την εσωτερική ανατομία των 

ασθενών με CT, MRI και δεδομένα υπερήχων. Αφού σχεδιαστεί η χειρουργική 

διαδικασία, τα συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν συστήματα ροής εισόδου για να δημιουργήσουν εικονική υπέρθεση 

εικόνων σε πραγματικό χρόνο. Πέρα από την εικονική επαύξηση, τα συστήματα 

επαυξημένης πραγματικότητας μπορούν να ενσωματώσουν συσκευές αφής (εργαλεία 

ανάδρασης αφής ή δόνησης) επιτρέποντας στους χειρουργούς να αισθάνονται τους 

όγκους ή να εξετάσουν την κατάσταση του ασθενή μέσω της αφής χωρίς να πρέπει να 

εκτελέσουν ανοιχτή επέμβαση. Επιπροσθέτως, ένα σύστημα επαυξημένης 

πραγματικότητας συνδυασμένο με αξιόπιστη και συνεπή δύναμη ανάδρασης μπορεί 

να πραγματοποιήσει δύσκολες επεμβάσεις και να γίνει τελικά ελάχιστα επεμβατικό. 

(Yuen, S., Yaoyuneyong, G and Johnson, E., 2011) 

Αξίζει να επισημανθεί, οτι ο γιατρός μπορεί να παρατηρεί την κοιλιά της εγκύου και 

να βλέπει την τρισδιάστατη αναπαράσταση του εμβρύου. Μία τέτοια προσπάθεια 

έγινε στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας στο Chapel Hill από μία ερευνητική 

ομάδα, η οποία διεξήγαγε δοκιμαστικές σαρώσεις της μήτρας εγκύου με αισθητήρα 

υπερήχων, δημιουργώντας μία τρισδιάστατη αναπαράσταση του εμβρύου και 

εμφανίζοντάς τη σε μία συσκευή HMD. Παράλληλα, εικονικές οδηγίες θα μπορούσαν 

να υπενθυμίζουν στο χειρούργο τα βήματα μίας εγχείρισης. (Βερυκόκου, Σ., 2013) 
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Εικόνα5. Παράδειγμα επαυξημένης πραγματικότητας στην ιατρική 

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=T4mboj-GbEA 

 

6.4 Ψυχαγωγία - ενημέρωση - αθλητισμός 

Η επαυξημένη πραγματικότητα έχει διεισδύσει στον τομέα της ψυχαγωγίας, 

δείχνοντας τις συναρπαστικές δυνατότητές της. Κυκλοφορούν πολλά παιχνίδια 

επαυξημένης πραγματικότητας, τα οποία προσελκύουν το κοινό λόγω της 

δυνατότητας που του προσφέρουν να αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο τόσο με 

πραγματικά όσο και με εικονικά αντικείμενα. Μπορεί να απευθύνονται σε έναν ή 

περισσότερους χρήστες και να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, 

φορητούς ή μη, ή ΗΜDs, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στους χρήστες. 

(Βερυκόκου, Σ., 2013) 

Πέρα όμως από τα παιχνίδια, υπάρχουν και λογοτεχνικά βιβλία επαυξημένης 

πραγματικότητας για παιδιά αλλά και κόμικς, όπου τρισδιάστατες σκηνές της 

ιστορίας παρουσιάζονται πάνω από τις πραγματικές σελίδες και καθιστούν πιο 

ενδιαφέρουσα την εμπειρία του διαβάσματος. (Βερυκόκου, Σ., 2013) 

Κοινή είναι πλέον η χρήση της στα καθημερινά δελτία καιρού. Ο τηλεθεατής. μέσω 

του δέκτη του, βλέπει τον παρουσιαστή μπροστά από το χάρτη πρόγνωσης του 

καιρού, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Με χρήση της επαυξημένης 

πραγματικότητας, το φόντο μπροστά από το οποίο βρίσκεται ο παρουσιαστής, 

αντικαθίσταται σε πραγματικό χρόνο από το χάρτη, ο οποίος μάλιστα περιλαμβάνει 

κινούμενα γραφικά στοιχεία. (Βερυκόκου, Σ., 2013) 

Η επαυξημένη πραγματικότητα χρησιμοποιείται και στον αθλητισμό και η τεχνολογία 

αυτή εφαρμόζεται ήδη κατά την αναμετάδοση αγώνων. Ένα παράδειγμα αποτελεί η 

https://www.youtube.com/watch?v=T4mboj-GbEA
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παραγόμενη από υπολογιστή κίτρινη γραμμή που φαίνεται στα γήπεδα των 

ποδοσφαιρικών αγώνων στους τηλεοπτικούς δέκτες και είναι ορατή μόνο από τους 

τηλεθεατές, διευκολύνοντάς τους στην κατανόηση τυχούσας παράβασης των 

κανονισμών του παιχνιδιού. Επίσης, η επαυξημένη πραγματικότητα χρησιμοποιείται 

σε πληθώρα αθλητικών γεγονότων για να δείξει διαφημίσεις να υπερτίθενται σε 

συγκεκριμένες περιοχές της μεταδιδόμενης εικόνας. (Βερυκόκου, Σ., 2013) 

 

Εικόνα6. Παράδειγμα επαυξημένης πραγματικότητας στον αθλητισμό. 

Πηγή: http://instntrply.com/2011/09/02/baylor-player-goes-under-the-yellow-line/ 

 

6.5 Ταξίδια 

Ακόμα και για τους μη μαχητικούς, η επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να επαυξήσει την εμπειρία πλοήγησης των χρηστών στον 

πραγματικό κόσμο. Οι καταναλωτές έχουν ήδη συνηθίσει να χρησιμοποιούν GPS 

συστήματα κατά τη διάρκεια της οδήγησης, καθώς επίσης και εφαρμογές αναζήτησης 

για να βρουν τοποθεσίες και υπηρεσίες που ψάχνουν. Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές 

αυξάνονται χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία 

χρησιμοποιούν δεδομένα για την τοποθεσία των χρηστών σε πραγματικό χρόνο. Με 

την επαυξημένη πραγματικότητα, αυτές οι υπηρεσίες θα γίνουν ορατές, όπως για 

παράδειγμα οι εικονικές ολογραφικές σημάνσεις, οι δείκτες, οι κατευθυντήριες 

γραμμές κτλ. Πέρα από την αισθητηριακή επέκταση αυτών των υπηρεσιών, η 

επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί να οδηγήσει σε νέες, πιο ολοκληρωμένες 

διεπαφές, που δείχνουν στους χρήστες τουριστικές πληροφορίες (κοινωνικές, 

ιστορικές) και επιχειρηματικές πληροφορίες (τοποθεσίες, υπηρεσίες) που είναι 

σχετικές με την περιοχή γύρω από την πραγματική τοποθεσία στην οποία βρίσκονται, 

απλώς ελέγχοντας μέσω του GPS του smartphone του χρήστη, ή όπου είναι 

http://instntrply.com/2011/09/02/baylor-player-goes-under-the-yellow-line/
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απαραίτητο μέσα από ένα γρήγορο στιγμιότυπο μέσω της κάμερας του smartphone. 

Επιπλέον, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων σχεδιάζουν την κατασκευή αυτοκινήτων 

μέσω κινητών συσκευών πλήρη με ενσωματωμένο μονιτορ, ενσωματωμένο ασύρματο 

ή δορυφορικό internet και παράθυρα επαυξημένης πραγματικότητας, δίνοντας 

υπέρυθρη και υπεριώδη ανίχνευση καθώς και την εικονική ολογραφική σήμανση του 

περιβάλλοντα χώρου παρόμοια με τις διεπαφές που είναι διαθέσιμες σε κάποια 

υψηλής τεχνολογίας στρατιωτικά αεροσκάφη. (Yuen, S., Yaoyuneyong, G and 

Johnson, E., 2011) 

Μέχρι να έρθουν τα έξυπνα αυτοκίνητα, έχουν αναπτυχθεί πληροφοριακές εφαρμογές 

επαυξημένης πραγματικότητας για smartphones οι οποίες επεκτείνουν την εμπειρία 

των χρηστών με την παροχή επιπρόσθετων δεδομένων τα οποία βασίζονται στην 

πραγματική τοποθεσία του χρήστη. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν 

διαδικτυακά μέσω των smartphones τους, πληροφορίες σχετικά με τις εικόνες που 

βλέπουν στο δρόμο και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ποικιλία συγκεκριμένων 

δεδομένων τοποθεσίας όπως είναι για παράδειγμα τα tweets από άτομα το οποία 

βρίσκονται κοντά τους, ιστορικές πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, 

κατευθύνσεις για να τους οδηγήσουν στο σταθμευμένο αυτοκίνητό τους, τιμές σε 

κοντινά πρατήρια καυσίμων, ή ακόμα κατευθύνσεις για να οδηγηθούν στο πιο 

κοντινό μετρό. (Yuen, S., Yaoyuneyong, G and Johnson, E., 2011) 

 

Εικόνα7. Παράδειγμα επαυξημένης πραγματικότητας στην πλοήγηση. 

Πηγή: http://diepresse.com/home/techscience/mobil/620236/Wikitude-Drive_Osterreichisches-Navi-mit-

Livebildern 



ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

56 

 

6.6 Εκπαίδευση 

Η επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί να εφαρμοστεί στον τομέα της εκπαίδευσης, 

δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο με το 

πραγματικό και το επαυξημένο περιβάλλον. Για παράδειγμα, κάθε σχολικό εγχειρίδιο 

και γενικότερα εκπαιδευτικό υλικό ανάγνωσης μπορεί να περιλαμβάνει 

ενσωματωμένους επίπεδους στόχους, τέτοιους ώστε όταν αυτοί εντοπίζονται από μία 

συσκευή επαυξημένης πραγματικότητας, να υπερτίθενται στο πραγματικό περιβάλλον 

του μαθητή κείμενο, γραφικά στοιχεία, βίντεο και ήχος. Έτσι, το διάβασμα γίνεται 

πιο ενδιαφέρον και περισσότερο αποτελεσματικό. (Βερυκόκου, Σ., 2013) 

Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί και σε πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση, ανώτερου 

επιπέδου, ή και στην απόκτηση δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, φοιτητές ιατρικής 

μπορούν να επωφεληθούν από την τεχνολογία αυτή, παρατηρώντας μέρη της 

ανθρώπινης ανατομίας με τρόπο που ήταν αδύνατος στο παρελθόν. Ακόμη, οι 

πυροσβέστες θα μπορούσαν να μάθουν πώς να συμπεριφέρονται σε ορισμένου είδους 

οπτικοποιημένες φωτιές. (Βερυκόκου, Σ., 2013) 

 

             

Εικόνα 8 (αριστερά). Παράδειγμα επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση. 

Εικόνα 9 (δεξιά). Παράδειγμα επαυξημένης πραγματικότητας στην ιατρική εκπαίδευση. 

 

Πηγή 8: http://leonar3do.com/2013/02/25/augmented-reality-in-education-teaching-tool-or-passing-trend/ 

Πηγή 9: http://www.fraunhofer.sg/?page_id=2130 

6.7 Στρατός 

Η επαυξημένη πραγματικότητα εδώ και πολλά χρόνια έχει στρατιωτικές εφαρμογές. 

Τα Head-Up Displays (HUDs) και τα Helmet-Mounted Displays (HMDs) στα 

http://leonar3do.com/2013/02/25/augmented-reality-in-education-teaching-tool-or-passing-trend/
http://www.fraunhofer.sg/?page_id=2130
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μαχητικά αεροσκάφη παρέχουν στους πιλότους οπτικές ενδείξεις για τους στόχους, 

τις απειλές και άλλες πληροφορίες – όπως την ταχύτητα ή το υψόμετρο – 

ενσωματωμένες στον πραγματικό κόσμο. Όπως υπονοεί και το όνομά τους, τα πρώτα 

αποτελούν μία διάφανη συσκευή που τοποθετείται στο οπτικό πεδίο των πιλότων και 

δείχνει τις επιπρόσθετες πληροφορίες, επιτρέποντάς τους να έχουν «το κεφάλι ψηλά», 

ενώ τα HMDs προσαρμόζονται στο κράνος τους και προβάλλουν πληροφορίες 

μπροστά στα μάτια τους. Έτσι, αυτοί δεν αναγκάζονται να στρέψουν το βλέμμα τους 

για να δουν τις πληροφορίες που χρειάζονται σε άλλα όργανα, αποφεύγοντας έτσι τον 

κίνδυνο απόσπασης της προσοχής τους και συνακόλουθου ενδεχόμενου λανθασμένου 

χειρισμού. (Βερυκόκου, Σ., 2013) 

Επίσης, σε περίπτωση μάχης, ένα σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας θα 

μπορούσε να προβάλλει χρήσιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, 

άνθρωποι ή διάφορα αντικείμενα θα μπορούσαν να επισημαίνονται με κατάλληλα 

σήματα, τα οποία να δείχνουν αν πρόκειται για πιθανούς εχθρούς ή κινδύνους. 

(Βερυκόκου, Σ., 2013) 

Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, έχοντας καταστεί κατανοητή η μεγάλη συμβολή της 

επαυξημένης πραγματικότητας σε στρατιωτικές εφαρμογές, ερευνητικά προγράμματα 

έχουν χρηματοδοτηθεί από την υπηρεσία DARPA (Defense Advanced Research 

Projects Agency) του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, το ερευνητικό 

εργαστήριο του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών ARL (Army Research 

Laboratory) και το Γραφείο Ναυτικών Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών ONR 

(Office of Naval Research) για την ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής. Ο στόχος των 

παραπάνω προγραμμάτων είναι η αύξηση της επίγνωσης της κατάστασης από την 

πλευρά των στρατιωτών και των διοικητών, τόσο στην ύπαιθρο όσο και κάτω από το 

νερό, μέσω της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας. (Βερυκόκου, Σ., 

2013) 
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Εικόνα10: Παράδειγμα επαυξημένης πραγματικότητας στο στρατό. 

Πηγή: http://galleryhip.com/augmented-reality-military.html 

 

6.8 Πλοήγηση 

Η επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πλοήγηση και να 

βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα απλών εφαρμογών της κατηγορίας 

αυτής. Για παράδειγμα, σε εφαρμογές πλοήγησης που απευθύνονται σε οδηγούς 

αυτοκινήτων και αξιοποιούν τις δυνατότητες της επαυξημένης πραγματικότητας, οι 

οδηγοί ακολουθούν την πορεία που απεικονίζεται στην εικόνα του πραγματικού 

κόσμου μέσω κατάλληλων γραφικών και δεν απαιτείται να συμβουλεύονται κάποιο 

χάρτη,  ο οποίος ενδεχομένως να τους δυσκολεύει, αποσπώντας τους περισσότερο την 

προσοχή από την οδήγηση. Βέβαια, ο κίνδυνος που προκύπτει από το γεγονός ότι ο 

οδηγός μπορεί να κοιτάει την οθόνη του κινητού του όταν οδηγεί παραμένει και στις 

δύο περιπτώσεις. (Βερυκόκου, Σ., 2013) 

Ο συνδυασμός της επαυξημένης πραγματικότητας και των υπηρεσιών βάσει θέσης 

(Location Based Services - LBS) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές 

εφαρμογές, που απευθύνονται όχι μόνο σε οδηγούς, αλλά και σε πεζούς. Αυτές, 

υπερθέτουν στο πραγματικό περιβάλλον οδηγίες για την εύρεση σημείων 

ενδιαφέροντος, όπως είναι μέρη για φαγητό, ποτό, κ.λπ. Επίσης, η επαυξημένη 

πραγματικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις πλοήγησης σε 

εσωτερικό χώρο. (Βερυκόκου, Σ., 2013) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.  ΚΙΝΗΤΗ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας έχει αρχίσει 

να αναπτύσσεται και στις κινητές συσκευές. Η αύξηση της ισχύος της μπαταρίας σε 

συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των υπολοίπων προόδων 

του ηλεκτρονικού σχεδιασμού έχουν οδηγήσει σε ένα ευρύ φάσμα κινητών 

υπολογιστικών συσκευών, όπως είναι για παράδειγμα οι υπολογιστές ταμπλέτες, τα 

PDA’s και οι UltraMobile υπολογιστές. Συνεπώς, τα κινητά τηλέφωνα έχουν 

εξελιχθεί σε ευέλικτα εργαλεία για την κινητή υπολογιστική και την επικοινωνία. 

Υπήρξε αξιόλογη πρόοδος σε τομείς σημαντικούς για την υλοποίηση επαυξημένης 

πραγματικότητας σε κινητά τηλέφωνα. (Henrysson, A., 2007) 

Επιπλέον, τα κινητά τηλέφωνα πλέον διαθέτουν αρκετή υπολογιστική ισχύ, 

αποκωδικοποίηση βίντεο και τρισδιάστατα γραφικά, καθώς επίσης έγχρωμες οθόνες 

και πανταχού παρούσα πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης, παρέχουν τη δυνατότητα 

καταγραφής βίντεο, πλοήγησης στο διαδίκτυο, διαθέτουν παιχνίδια, γραφικά και 

εφαρμογές οι οποίες μέχρι πρόσφατα ήταν διαθέσιμες μόνο σε σταθερούς 

υπολογιστές. Πολλοί κατασκευαστές υπολογιστικών συσκευών τοποθετούν στα 

κινητά τηλέφωνα μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) παρέχοντας ταχύτητα στα 

γραφικά. (Henrysson, A., 2007) 

Στις μέρες μας, τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των κινητών συσκευών 

χρησιμοποιούνται συνδυαστικά εφαρμόζοντας μια τεχνική η οποία δεν προϋπήρχε 

στα κινητά τηλέφωνα, την επαυξημένη πραγματικότητα. Βέβαια παραμένει ακόμα 

ασαφές το πώς οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας και οι κινητές συσκευές 

συνδυάζονται τόσο καλά και πως ο συνδυασμός τους θα μπορούσε να φανεί 

χρήσιμος. Για να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις θα πρέπει πρώτα να 

εξετάσουμε περαιτέρω το τι ακριβώς είναι η κινητή επαυξημένη πραγματικότητα, 

από πού προέρχεται και σε ποια τεχνική βασίζεται. Επιπλέον, πότε αποτελεί επιλογή 

και ποια είναι τα όριά της. (Katier, B., 2011) 

Αν και η επαυξημένη πραγματικότητα είναι σχετικά καινούργια τεχνολογία, οι ρίζες 

της βρίσκονται στο 1960. Σύμφωνα με τους Benderson και Druin (1995) αφορά στην 



ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

60 

 

εποχή όπου οι ερευνητές άρχισαν να περιγράφουν πως και που οι άνθρωποι διαδρούν 

φυσικά με την τεχνολογία. Όπως εκτενώς περιέγραψε ο Azuma, η επαυξημένη 

πραγματικότητα είναι η τεχνολογία η οποία συνδυάζει τα εικονικά ερεθίσματα με τα 

πραγματικά. Αυτά τα ερεθίσματα μπορεί να είναι πολύπλευρα (οπτικά, ηχητικά ή 

μέσω φυσικών αισθήσεων), είναι διαδραστικά σε πραγματικό χρόνο και 

καταγράφονται σε τρείς διαστάσεις. (Katier, B., 2011) 

Μια από τις πρώτες εφαρμογές συνδυασμένων ερεθισμάτων, όπως περιέγραψε ο 

Furness (1969), ο οποίος ανακάλυψε ότι η βιομηχανία αεροδιαστημικής 

χρησιμοποιούσε τη συσκευή head-up display στην οποία προστέθηκαν γραφικά 

υπολογιστών που δημιουργήθηκαν από ένα μαχητή για να εμπλουτίσουν την οπτική 

άποψη ενός πιλότου. Ωστόσο ο όρος «επαυξημένη πραγματικότητα» δεν είχε εισαχθεί 

μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 όταν ο κατασκευαστής αεροσκαφών Boeing 

ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας για να βοηθήσει 

τους μηχανικούς στη διαδικασία των επισκευών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε  δει την 

επαυξημένη πραγματικότητα να εισάγεται σε ποικίλους τομείς, αρχικά για την 

οπτικοποίηση των εικονικών δεδομένων και του πραγματικού περιβάλλοντος. 

Μεταξύ άλλων είναι ο τομέας της εκπαίδευσης, της διασκέδασης, της χειρουργικής 

και της ρομποτικής. Συνεπώς, η επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί να τοποθετηθεί 

ανάμεσα στο πραγματικό και το εικονικό περιβάλλον. Η επαυξημένη 

πραγματικότητα, όταν τα εικονικά αντικείμενα τοποθετούνται στο εικονικό 

περιβάλλον πλησιάζει περισσότερο στην επαυξημένη εικονικότητα, όπου τα 

πραγματικά αντικείμενα και οι άνθρωποι τοποθετούνται στο εικονικό περιβάλλον. 

Οπότε, υπάρχει το εικονικό περιβάλλον όπου και ο χρήστης και το περιβάλλον είναι 

επαυξημένα. (Katier, B., 2011) 

 

7.1 Γιατί Κατασκευάζονται Εφαρμογές Επαυξημένης 

Πραγματικότητας σε Κινητές Συσκευές; 

Αν και υπάρχουν άλλοι τρόποι επίτευξης της εμπειρίας της επαυξημένης 

πραγματικότητας (όπως είναι η συσκευή head-mounted) θα πρέπει να επισημανθεί ότι 

η κινητή τεχνολογία (όπως στα έξυπνα τηλέφωνα) έχει επιτύχει εξαιρετικά 

αποτελέσματα στις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας. Οι κινητές συσκευές 
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με την αυξανόμενη επεξεργαστική ισχύ (γραφικών) φαίνεται οτι επιδρούν σε 

διαφορετικούς τύπους της μοντέρνας τεχνολογίας καθώς συνδυάζουν υψηλή 

ταχύτητα ασύρματης ανταλλαγής δεδομένων (wifi, 3G, 4G), ενσωματώνουν 

φωτογραφικούς αισθητήρες υψηλής ανάλυσης, διαθέτουν δείκτες GPS χαμηλού 

κόστους, επιταχυνσιόμετρα και αισθητήρες. Λόγω του συνδυασμού των εσωτερικών 

και των εξωτερικών συσκευών, υπάρχει δυνατότητα καταγραφής και εντοπισμού της 

ταχύτητας και της τοποθεσίας του χρήστη, καθώς επίσης και της κατεύθυνσης της 

συσκευής. Με τη συνεχώς αυξανόμενη επεξεργαστική ισχύ (γραφικά) των έξυπνων 

τηλεφώνων (smart-phones) τόσο η τεχνολογία θέασης/έκθεσης όσο και η απόδοση 

των αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο φαίνεται να έχουν ουσιαστική δύναμη για να 

λάβουν μια πιστευτή εικόνα. Επιπροσθέτως, μέσω της κάμερας παρέχεται η 

δυνατότητα να δει κανείς τι περιβάλλεται γύρω από το χρήστη (άνθρωποι, 

αντικείμενα κτλ), καθώς επίσης και να γίνει ζωντανή σύλληψη (livestream) του 

περιβάλλοντα χώρου, ο οποίος μπορεί να ενισχυθεί γραφικά πριν εμφανιστεί (οι 

Bimber και Raskar (2005) το ονομάζουν video see-through). Για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι τα έξυπνα τηλέφωνα 

αποτελούν ισχυρό μέσο για τις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας. (Katier, B., 

2011) 

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι οι κινητές υπολογιστικές συσκευές (όπως είναι τα 

έξυπνα τηλέφωνα), διαθέτουν ακόμη ένα πλεονέκτημα που τις κάνουν να υπερέχουν 

έναντι των σταθερών συσκευών (όπως είναι οι επιτραπέζιοι υπολογιστές), το οποίο 

αφορά στην ικανότητά τους να μετακινούνται μαζί με τους χρήστες. Αν μια 

εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας θα πρέπει να αναπτυχθεί για να 

αλληλεπιδρά ο χρήστης με το φυσικό περιβάλλον σε οποιοδήποτε πλαίσιο, το πιο 

λογικό θα ήταν αυτή η δυνατότητα να παρέχεται μέσω της συσκευής, (και στις 

περισσότερες περιπτώσεις γίνεται) η οποία μετακινείται μαζί με το χρήστη σε 

οποιαδήποτε στιγμή. Συνεπώς, οι κινητές συσκευές έχουν τη δυνατότητα να 

προσθέτουν αξία μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας σε οποιαδήποτε στιγμή ο 

χρήστης το θεωρεί απαραίτητο. (Katier, B., 2011) 
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7.2 Η Αγορά της Κινητής Επαυξημένης Πραγματικότητας. 

 
Στη σημερινή εποχή παρατηρείται ότι η χρήση του τηλεφώνου για την εύρεση 

πλούσιας ψηφιακής πληροφορίας συνδέεται με κάποιο φυσικό αντικείμενο το οποίο 

χρησιμοποιώντας την επαυξημένη πραγματικότητα έχει ήδη δημιουργηθεί μέσω των 

διαφόρων εφαρμογών των έξυπνων τηλεφώνων. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι αυτές οι 

πιθανότητες θα συνεχίσουν να αυξάνονται και θα θέσουν την αγοραστική αξία στα 3 

δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2016. Σύμφωνα με την έρευνα ABI που 

πραγματοποιήθηκε το 2011, η κινητή επαυξημένη πραγματικότητα ως διεπαφή έχει 

τη δυνατότητα να γίνει η διεπαφή του ¨μηδενικού κλικ¨ το οποίο σημαίνει ότι δε 

χρειάζεται κάποιος να κάνει ¨κλικ¨ για να λάβει την πληροφορία που χρειάζεται, αλλά 

αυτό πραγματοποιείται μέσω της οπτικής αναγνώρισης. Επιπλέον, είναι ευρέως 

γνωστό ότι μερικές φορές δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς σημαίνει η κινητή 

επαυξημένη πραγματικότητα για τις εταιρείες, η μια εταιρεία την ονομάζει 

υπερεκτεθημένο ψηφιακό περιεχόμενο που βασίζεται σε παγκόσμιο σύστημα 

τοποθεσίας (GPS), ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η οπτική αναγνώριση αποτελεί 

κομμάτι της κινητής επαυξημένης πραγματικότητας διότι χωρίς αυτή τίποτα δε θα 

μπορούσε να είναι επαυξημένο. Τέλος, ακόμα φαίνεται να παραμένει αβέβαιο το πώς 

μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήμα το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της επαυξημένης 

πραγματικότητας, τι επιχειρηματικά μοντέλα, φορείς, χρηματοδότες και παρόχους 

περιεχομένου θα πρέπει να απασχολεί. Με άλλα λόγια, μπορεί να αποφέρει χρήματα 

η κινητή επαυξημένη πραγματικότητα; (Katier, B., 2011) 

7.2.1  Εφαρμογές που υπερεκμεταλλεύονται ψηφιακό περιεχόμενο βασισμένες σε 

συντονισμό παγκόσμιου συστήματος τοποθεσίας (GPS) 

Κυρίαρχο ρόλο σε αυτό τον τύπο επαυξημένης πραγματικότητας κατέχει το 

Amsterdam το οποίο βασίζεται στο Layar. Σύμφωνα με την εταιρεία Techcrunch 

(2011), το Layar προσφέρει έναν κινητό επαυξημένο περιηγητή ο οποίος παρέχει 

πληροφορίες στην κορυφή της κάμερας εκθέτοντας διάφορες κατηγορίες, όπως είναι 

για παράδειγμα φαγητό και ποτό, διασκέδαση και χαλάρωση, παιχνίδια, κυβέρνηση, 

υγεία, τοπική αναζήτηση και υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου, μεσιτικά, λιανικό 

εμπόριο, σχολεία και πανεπιστήμια, κοινωνικά δίκτυα, τουρισμός, μεταφορές και 
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καιρός. Το Layar είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα κινητής επαυξημένης 

πραγματικότητας στον κόσμο με χιλιάδες υποστηρικτές. Το Layar μπορεί επίσης να 

οδηγήσει τους εκδότες στη χρήση εργαλείων διαχείρισης περιεχομένου και σε 

εταιρείες φιλοξενίας για να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν το δικό τους 

περιεχόμενο και τα δικά τους κανάλια δημοσίευσης (τα λεγόμενα Layars), καθώς και 

να δημιουργήσει μια από τις πιο ανταγωνιστικές διεπαφές χρήστη. (εικόνα 11) Αξίζει 

να αναφερθεί, ότι το Layar εξυπηρετεί πάνω από ένα εκατομμύριο ενεργούς χρήστες 

και είναι διαθέσιμο σε συσκευές Android, iPhone, Symbian και Bada, έχει 

εγκατασταθεί παγκοσμίως σε εκατομμύρια τηλέφωνα και προωθείται από 

κατασκευαστές και παρόχους κινητής τηλεφωνίας όπως είναι η Samsung, η Verizon 

και η Spring. Εξετάζοντας το κεφάλαιο που επενδύθηκε στην εταιρεία Techcrunch 

(2011), ένα ποσό ύψους 13,4 εκατομμυρίων αυξήθηκε από την τεχνολογία Sunstone, 

την Prime Ventures και την Intel. Ωστόσο, αυτό που λείπει είναι η ξεκάθαρη 

στρατηγική στο πώς μπορεί να αποφέρει κέρδος αυτό το είδος της επαυξημένης 

πραγματικότητας που προσφέρει το Layar. Σύμφωνα με τους εφευρέτες του, το να 

αποφέρει χρήματα η συγκεκριμένη εφαρμογή ενώ η αγορά είναι ακόμη σε 

πρωταρχικό στάδιο θα ήταν μη παραγωγικό και θα προκαλούσε την κατάρρευση της 

εφαρμογής. (Katier, B., 2011) 

 

 

Εικόνα11. Παράδειγμα εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας που υπερεκθέτει το περιεχόμενο το οποίο 

βασίζεται σε παγκόσμιο σύστημα τοποθεσίας (GPS). 

Πηγή: http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=339518 
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Αν και η εφαρμογή Layar έχει μεγαλύτερη βάση δεδομένων χρηστών, ο περιηγητής 

Wikitude World ήταν ο πρώτος περιηγητής επαυξημένης πραγματικότητας για 

χρήστες έξυπνων τηλεφώνων, ο οποίος βγήκε στη δημοσιότητα σχεδόν ταυτόχρονα 

με την πρώτη συσκευή Android στα τέλη του 2008. Ο συγκεκριμένος περιηγητής έχει 

παρόμοιες λειτουργίες, καθώς επίσης ανιχνεύει τους χρήστες γύρω του 

χρησιμοποιώντας την κάμερα και τους αισθητήρες της συσκευής. Πρόσφατα ο 

Wikitude προώθησε ένα σύστημα πλοήγησης επαυξημένης πραγματικότητας για 

έξυπνα τηλέφωνα. (Katier, B., 2011) 

 

Εικόνα12. Παράδειγμα εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας που υπερεκθέτει περιεχόμενο το οποίο 

βασίζεται σε παγκόσμιο σύστημα τοποθεσίας (GPS). Η αριστερή εικόνα απεικονίζει το σημείο 

ενδιαφέροντος, ενώ η δεξιά τις πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με το συγκεκριμένο σημείο. 

Πηγή: http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=339518 

 

7.2.2  Οι εφαρμογές που υπερεκθέτουν ψηφιακό περιεχόμενο βασίζονται σε 

οπτικά δεδομένα  

Μαζί με τις εφαρμογές που βασίζονται σε παγκόσμιο σύστημα τοποθεσίας, υπάρχουν 

και εφαρμογές που κάνουν το ίδιο βασισμένες σε οπτικά δεδομένα. Μια από τις 

κυριότερες εφαρμογές σε αυτή την υποκατηγορία της κινητής επαυξημένης 

πραγματικότητας είναι η Juanio, η οποία αναπτύχθηκε από τον Munich. Αυτός είναι ο 

μοναδικός περιηγητής επαυξημένης πραγματικότητας που έχει ενσωματωμένη 

δυνατότητα οπτικής ανίχνευσης, το οποίο είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα λόγω 

των περιορισμών της με βάση τη θέση παρακολούθησης (δηλαδή φτωχή ακρίβεια 

γεωγραφικής θέσης σε κάποιες τοποθεσίες και χωρίς δυνατότητα παρακολούθησης σε 

εσωτερικούς χώρους). Το πρόγραμμα περιήγησης Juanio χρησιμοποιεί τις γνωστές 

LLA αγορές (γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, δείκτες υψόμετρου) μέσω των 

οποίων μπορεί να ξεπεράσει τους περιορισμούς της πλοήγησης. Αυτό είναι 
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εξαιρετικά χρήσιμο μέσα σε κτήρια όπου το σύστημα γεωγραφικής τοποθεσίας είναι 

ανακριβές. Επιπλέον, η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια άστοχη προσέγγιση 

επαυξημένης πραγματικότητας, η οποία δεν απαιτεί δυσδιάστατα barcode ως σημάδια 

για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση του επαυξημένου περιεχομένου. Αυτό 

σημαίνει ότι βασίζεται σε μια προκαθορισμένη οπτική είσοδο όπου ο περιηγητής 

επαυξημένης πραγματικότητας μπορεί να οπτικοποιήσει ένα διαδραστικό 

περιεχόμενο. Πρόσφατα έχει αρχίσει να επεκτείνεται η αντίληψη να εκτυπώνονται οι 

πληροφορίες δημιουργώντας διαδραστικό περιεχόμενο το οποίο είναι ορατό όταν 

εκτίθεται μέσω του περιηγητή Juanio. (Katier, B., 2011) 

 

Εικόνα13. Παράδειγμα εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας που υπερεκθέτει περιεχόμενο βασισμένο 

σε οπτικά δεδομένα. Από αριστερά προς τα δεξιά: αρχική σελίδα, εικονίδια των σημείων ενδιαφέροντος και 

τρισδιάστατη εικόνα. 

Πηγή: http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=339518 

 

7.2.3 Η οπτική των χρηστών 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι υπάρχει λίγη έρευνα σχετικά με το τι πιστεύουν οι χρήστες 

έξυπνων συσκευών για την επαυξημένη πραγματικότητα. Μια δημοσκόπηση η οποία 

δημοσιεύθηκε στο Tweakers.net το 2011 ρωτούσε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας 

εάν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ κινητές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας. 

Αν και η ερώτηση αφορούσε συγκεκριμένα στο Layar και στο Wikitude (και οι δυο 

βασισμένες στην τοποθεσία) το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (27,7%) 

απάντησε “ Έχω ρίξει μια ματιά, αλλά σπάνια χρησιμοποιώ εφαρμογές επαυξημένης 

πραγματικότητας”, άλλο ένα ενδιαφέρον ποσοστό (19%) απάντησε ότι οι κινητές 

εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας φαίνεται να είναι μη χρήσιμη τεχνική. 

Μόνο ένα μικρό ποσοστό του 1,8% απάντησε ότι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει 
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χωρίς την επαυξημένη πραγματικότητα και ένα 1,7% απάντησε ότι τη χρησιμοποιεί 

τακτικά. (Katier, B., 2011) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

8.1 Μελέτη Περίπτωσης Εφαρμογής AUGMENT  

Η εφαρμογή Augment επιτρέπει στους χρήστες να απεικονίσουν τα τρισδιάστατα 

μοντέλα τους σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας, ενσωματώνοντάς τα σε 

πραγματικό χρόνο στο πραγματικό τους μέγεθος και περιβάλλον. Μέσω της 

συγκεκριμένης εφαρμογής δίνετε η δυνατότητα αύξησης των πωλήσεων με απλή 

διαδικασία. (Augment, 2014) 

 

Εικόνα14. Παράδειγμα εφαρμογής Augment. 

Πηγή: http://vusurleweb.fr/blog/2012/06/24/lapplication-augment-ou-comment-reconstruire-la-realite/ 

Μεταφόρτωση της εφαρμογής 

Το εμπορικό σήμα κάθε εταιρείας είναι ιδιαίτερο. Χάρη στην εκπληκτική ευκολία 

χρήσης και την οπτική έλξη, η εφαρμογή Augment αποτελεί την καλύτερη εφαρμογή 

επαυξημένης πραγματικότητας για i-phone και android συσκευές, καθώς και την 

ποιότητα που η κάθε εταιρεία προσδοκά για την ομάδα και τους πελάτες της. 

(Augment, 2014) 

 

 

 

http://vusurleweb.fr/blog/2012/06/24/lapplication-augment-ou-comment-reconstruire-la-realite/
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Μεταφόρτωση των τρισδιάστατων μοντέλων και των ιχνηλατών 

Παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στο Augment Manager έτσι 

ώστε να προσθέσουν εύκολα τα τρισδιάστατα μοντέλα και τους ιχνηλάτες τους και να 

δημιουργήσουν τις εμπειρίες τους σε επαυξημένη πραγματικότητα. Τα τρισδιάστατα 

μοντέλα μπορούν να εξαχθούν από οποιοδήποτε τρισδιάστατο λογισμικό όπως είναι 

τα εξής: 3ds Max, Sketchup, Maya, SolidWorks, Cinema 4D, κτλ. (Augment, 2014) 

Δυνατότητα εκτύπωσης 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή δίνει ζωή σε καταλόγους, διαφημιστικά φυλλάδια, 

επαγγελματικές κάρτες, διαφημίσεις περιοδικών και σε οποιοδήποτε άλλο 

περιεχόμενο εκτύπωσης. (Augment, 2014) 

Οποιοσδήποτε μπορεί να σαρώσει μια εκτύπωση μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής 

η οποία είναι εγκατεστημένη στην κινητή συσκευή του, να ζήσει την εμπειρία 

επαυξημένης πραγματικότητας πάνω σε αυτή και να διαδράσει με τρισδιάστατα 

μοντέλα, βίντεο ή ιστοσελίδες. (Augment, 2014) 

Παρουσίαση των προϊόντων με εξαιρετικά ρεαλιστικό τρόπο 

Ο χρήστης συνδέεται, μεταφορτώνει όλα τα τρισδιάστατα μοντέλα στην εφαρμογή, 

τα προβάλλει χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω του ιχνηλάτη της εφαρμογής και τα 

διαμοιράζεται με την ομάδα και τους πελάτες του. Μπορεί επίσης να προσθέσει τα 

τρισδιάστατα μοντέλα τοπικά στη συσκευή του χωρίς να μεταφορτωθούν στους 

διακομιστές (servers) της εφαρμογής. (Augment, 2014) 

Οι ιχνηλάτες στην εφαρμογή Augment 

Ο ιχνηλάτης είναι μια εικόνα η οποία αναγνωρίζεται από την εφαρμογή όταν το 

τρισδιάστατο μοντέλο τοποθετηθεί στο σωστό σημείο. Υπάρχουν τρείς τρόποι με 

τους οποίους μπορεί κάποιος να δει το τρισδιάστατο μοντέλο του μέσω της 

εφαρμογής: (Augment, 2014) 

1. Εκτύπωση του ιχνηλάτη της εφαρμογής Augment. 
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Ο συγκεκριμένος ιχνηλάτης είναι ο μόνος που λειτουργεί με όλα τα τρισδιάστατα 

μοντέλα που μεταφορτώνονται στην εφαρμογή. Είναι κατάλληλος για να δει ο 

χρήστης όλα τα τρισδιάστατα μοντέλα στο πραγματικό τους μέγεθος και είναι 

διαθέσιμος σε δυο μεγέθη, ένα τσέπης και ένα το οποίο έχει μέγεθος σελίδας. Και τα 

δυο μεγέθη έχουν τη δυνατότητα να απεικονίζουν τα τρισδιάστατα μοντέλα στο 

πραγματικό τους μέγεθος. (Augment, 2014) 

2. Δημιουργία των επαυξημένων εικόνων. 

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις δικές τους εικόνες ως 

ιχνηλάτες για την εφαρμογή. Ο καθένας μπορεί να σκανάρει μια εικόνα και να δει το 

τρισδιάστατο μοντέλο πάνω σε αυτήν ή να οδηγηθεί στην ιστοσελίδα του. Μια εικόνα 

μπορεί να συνδεθεί με ένα μοντέλο ή με μια ιστοσελίδα και για να αποτελεί αξιόπιστο 

ιχνηλάτη θα πρέπει να πληροί δυο προϋποθέσεις: να είναι περίπλοκη και με αρκετές 

αντιπαραβολές. (Augment, 2014) 

Για τη δημιουργία μιας διαδραστικής εικόνας ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί (login) 

στο Augment Manager, στη συνέχεια να μεταβεί στο mytrackers, να συνδεθεί με ενα 

μοντέλο ή με μια ιστοσελίδα. (Augment, 2014) 

3. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε ιχνηλάτη. 

Αν ο χρήστης δει στην εφαρμογή κάποιο τρισδιάστατο μοντέλο χωρίς ιχνηλάτη, αυτό 

θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος στο κατάλληλο σημείο. Στη συνέχεια, μπορεί με το 

δάχτυλό του να το τοποθετήσει στο χώρο. Αξίζει να αναφερθεί, ότι είναι πολύ βολικό 

να δούμε μεγάλα τρισδιάστατα μοντέλα σε μεγάλες θέσεις, αλλά λιγότερο ακριβή από 

τη χρήση ενός ιχνηλάτη. (Augment, 2014) 

Συνδρομές εφαρμογής 

Όσο αφορά τις συνδρομές, σε όλες ισχύει η αυτόματη μηνιαία πληρωμή. Ο 

συνδρομητής δεσμεύεται μόνο για τον προσεχή μήνα και όχι για ολόκληρο 

χρόνο.(Augment, 2014) 

Δεν είναι απαραίτητο οι πελάτες μιας εταιρείας να εγγραφούν στην εφαρμογή 

Augment. Έχουν τη δυνατότητα να μεταφορτώσουν τη δωρεάν εφαρμογή για να δουν 
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τα πρότυπα μοντέλα που μοιράζονται με την εταιρεία, αλλά απαιτείται εγγραφή για 

να δουν τα μοντέλα απευθείας από την εφαρμογή χωρίς να συνδεθούν στο 

διαδίκτυο.(Augment, 2014) 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρέχεται έκπτωση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα διαγραφής οποιαδήποτε 

στιγμή με την αποστολή ενός email. Το πρόγραμμά ακυρώνεται στο τέλος της 

περιόδου χρέωσης και ο πελάτης δεν ξαναχρεώνεται. (Augment, 2014) 

8.2 Μελέτη Περίπτωσης Εφαρμογής TOBI 

 

Η ιστοσελίδα μόδας tobi.com πρόσφατα δημιούργησε ένα καμαρίνι επαυξημένης 

πραγματικότητας για τους πελάτες, επιτρέποντάς τους να δοκιμάζουν ρούχα 

απευθείας από την ιστοσελίδα, καθώς και να αποθηκεύουν και να διαμοιράζουν τις 

στυλιστικές τους επιλογές στα κοινωνικά δίκτυα μέσω της εφαρμογής επαυξημένης 

πραγματικότητας ¨fashionista¨. Όλα αυτά πραγματοποιούνται με τη χρήση flash, το 

οποίο βασίζεται σε προγραμματισμό επαυξημένης πραγματικότητας, καταγραφή της 

κίνησης και προσωποποίηση σε πραγματικό χρόνο. (Modular 4kc, 2009) 

Οι προγραμματιστές πίσω από αυτή την εφαρμογή είναι η εταιρεία RichRelevance, ο 

κορυφαίος πάροχος της εξατομίκευσης και των εργαλείων σύστασης προϊόντων για 

ιστοσελίδες επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου όπως είναι οι Sears.com, 

BassPro.com και Walmart.com και η εταιρεία Zugara η οποία είναι κορυφαία 

εταιρεία διαδραστικού μαρκετινγκ που εστιάζει στα μέσα και στην τεχνολογία. Η 

Zugara είναι επίσης μέλος της εταιρείας επαυξημένης πραγματικότητας ¨AR 

Consortium¨. (Modular 4kc, 2009) 

Η Zugara εισήγαγε την πρώτη έκδοση της εφαρμογής τον Ιούνιο του 2009, μέσω 

βίντεο στο youtube. Πρόσφατα η Tobi άρχισε να χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη 

έκδοση της εφαρμογής για τους πελάτες της. Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι 

ενδιαφέρουσα όχι μόνο γιατί ανοίγει τις πόρτες επιτρέποντας στους πελάτες της να 

διαδράσουν απευθείας με το εμπόρευμα, αλλά και διότι οι αγοραστές μπορούν να 

τραβήξουν φωτογραφία τους εαυτούς τους και τα αγαπημένα τους προϊόντα 

μετακινώντας το εικονίδιο της κάμερας μέσα στη διεπαφή fashionista. Η φωτογραφία 
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μπορεί να αποθηκευτεί ή να σταλεί με email σε κάποιο φίλο, ή ακόμα να 

διαμοιραστεί μέσω του facebook, όπου δημοσιεύεται στο προφίλ του αγοραστή. 

Ακόμα και οι φίλοι του αγοραστή έχουν τη δυνατότητα να τη δουν, καθώς και να τη 

σχολιάσουν άμεσα. (Modular 4kc, 2009) 

 

Εικόνα15. Παράδειγμα εφαρμογής Tobi. 

Πηγή: http://modular4kc.com/2009/12/16/tobi-coms-augmented-reality-dressing-room/ 

 

Η εφαρμογή ¨fashionista¨ δημιουργεί μια εντελώς εξατομικευμένη και συναρπαστική 

εμπειρία πελάτη με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης, της τεχνολογίας και του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. (Modular 4kc, 2009) 

 Η επαυξημένη πραγματικότητα συνδυάζει τον πραγματικό κόσμο με τα 

δεδομένα που δημιουργούνται από τον υπολογιστή, όπου τα γραφικά του 

υπολογιστή και τα αντικείμενα αναμειγνύονται σε πραγματικό χρόνο. 

(Modular 4kc, 2009) 

 Η τεχνική “motion capture” αναγνωρίζει και καταγράφει τις κινήσεις ενός 

ατόμου και τις ενσωματώνει σε ένα μοντέλο όπου εμφανίζεται στην οθόνη. 

Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, μέσω των κινήσεων των χεριών ο χρήστης 

πλοηγείται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στην οθόνη επιλέγοντας τα ρούχα 

που προτιμά και τραβώντας φωτογραφίες. (Modular 4kc, 2009) 

 Εξατομικευμένες προτάσεις ένδυσης προσφέρουν μια τελείως ελκυστική και 

εξατομικευμένη εμπειρία αγορών με βάση τις προτιμήσεις του αγοραστή. Με 

την εφαρμογή ¨fashionista¨ ένα ρεύμα συστάσεων που ικανοποιεί ποικίλες 

http://modular4kc.com/2009/12/16/tobi-coms-augmented-reality-dressing-room/


ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

71 

 

προτιμήσεις αγοραστών εμφανίζεται και ενημερώνεται βασισμένο στην άμεση 

ανατροφοδότηση των χρηστών και στις προτιμήσεις τους. (Modular 4kc, 

2009) 

Η εφαρμογή ¨fashionista¨είναι διαθέσιμη στο RichRelevance εμπλουτίζοντας την 

πλατφόρμα προσωποποίησης και χρησιμοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα 

και εικόνες. Έχει δημιουργηθεί σε πρόγραμμα flash έτσι ώστε να παρέχει στους 

χρήστες μια απρόσκοπτη εμπειρία χωρίς επιπρόσθετες εφαρμογές plug-in και να 

επιτρέπει στους λιανοπωλητές να παρακολουθούν την απόδοση του εργαλείου 

τους χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ανάλυσης. (Modular 4kc, 2009) 

 

8.3 Μελέτη Περίπτωσης Εφαρμογής AUGMENTED REALITY 

FRANCE 1.3 

Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά 

Μέγεθος: 1.9MB 

Συμβατότητα: Απαιτεί iOS 3.1. Συμβατό με iPhone, iPadκαι iPod. 

Κατηγορία: Μόδα 

Πάροχος: Presselite (iTunes Preview, 2014) 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή καλύπτει όλες τις πόλεις της Γαλλίας και επιτρέπει 

στο χρήστη να βρει τοποθεσίες που τον ενδιαφέρουν (Points Of Interest) και που 

βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο ίδιος, χάρη 

στη μοναδική τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας χρησιμοποιώντας την 

κάμερα του iPhone. (iTunes Preview, 2014) 

Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί περιλαμβάνει εστιατόρια, ξενοδοχεία, 

στάσεις λεωφορείων και μετρό (Paris Metro, Paris Bus, Lyon Metro, Marseille 

Metro) κτλ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην οθόνη εμφανίζονται μόνο τα στοιχεία 

που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου (0,621 μίλια). 

(iTunes Preview, 2014) 
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-Κατακόρυφη θέση: θέα 360 μοιρών όλων των σημείων ενδιαφέροντος που 

βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία του χρήστη και ενημερώνονται σε πραγματικό 

χρόνο καθώς ο χρήστης περπατάει στους δρόμους. (iTunes Preview, 2014) 

-Οριζόντια θέση: Λίστα όλων των πλησιέστερων σημείων ενδιαφέροντος. Όταν 

επιλέγεται κάποιο σημείο ενδιαφέροντος, ένα μπλε βέλος (πυξίδα) εμφανίζεται 

για να δείξει την κατεύθυνση και την απόσταση από το σημείο. (iTunes Preview, 

2014) 

-Η εφαρμογή είναι συμβατή με το GoogleMaps. Έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει 

το πλησιέστερο σημείο ενδιαφέροντος από τη θέση του χρήστη στο GoogleMaps. 

(iTunes Preview, 2014) 

 

Εικόνα16. Παράδειγμα εφαρμογής AUGMENTED REALITY FRANCE 1.3. 

Πηγή: https://itunes.apple.com/us/app/augmented-reality-france/id330044722?mt=8 

 

8.4 Μελέτη Περίπτωσης Εφαρμογής 3D ON ARCHITECTURE 

Έκδοση: 1.0.4 

Συνδρομή: όχι 

Γλώσσα: Αγγλικά 

Μέγεθος: 2.0 MB  

Συμβατότητα: Απαιτείται iOS 4.0 ή νεότερο. Συμβατό με iPhone 3GS, iPhone 4.0, 

iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone5s, iPad. 

Κατηγορία: Επιχειρηματικότητα  
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Κατασκευαστής: 3D ON Ltd [16] 

 

Εικόνα17. Παράδειγμα εφαρμογής 3D ON ARCHITECTURE 

Πηγή: http://gfxspeak.com/2012/03/13/new-ipad-app-melds-sketchup-models-into-augmented-reality-scene/ 

 

Δημιουργήθηκε από μια ομάδα προγραμματιστών λογισμικού και τρισδιάστατων 

εφαρμογών και χρησιμοποιείται σε iPhone και iPad συσκευές. Χρησιμοποιείται 

περισσότερο από επαγγελματίες στον κλάδο της αρχιτεκτονικής και στο 

σχεδιασμό για να σώσει τον πολύτιμο χρόνο και χρήμα, ειδικά σε αυτά τα πρώτα 

κρίσιμα στάδια του σχεδιασμού. (iTunes Preview, 2014) 

Αυτή η απλή αλλά κομψή εφαρμογή χρησιμοποιείται: 

-Για να δει ο χρήστης, το μοντέλο του επι τόπου, σε πραγματικό χρόνο. 

-Για να το εξερευνήσει από όλες τις οπτικές γωνίες και πλευρές. 

-Για τη δημιουργία φωτογραφικού μοντάζ. 

-Για να έχει ο χρήστης μαζί του φωτογραφίες, μοντέλα και έννοιες σε 

επαγγελματικά ραντεβού, συνέδρια, εκθέσεις και οπουδήποτε αλλού πάει. (iTunes 

Preview, 2014) 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί επαναστατικό τρόπο για να εξετάσει κανείς 

τα σχέδια ενός κτηρίου. Για πρώτη φορά, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και άλλοι 

επαγγελματίες κτιρίων μπορούν να δουν τα σχέδιά τους σε πραγματικό πλαίσιο. 

Το συγκεκριμένο προϊόν χρησιμοποιεί την ολοένα πιο δημοφιλή έννοια της 

http://gfxspeak.com/2012/03/13/new-ipad-app-melds-sketchup-models-into-augmented-reality-scene/
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επαυξημένης πραγματικότητας για να τοποθετήσει τα τρισδιάστατα μοντέλα στις 

θέσεις τους χρησιμοποιώντας δεδομένα GPS που παρέχονται από τους χρήστες. 

(iTunes Preview, 2014) 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

-Προεπισκόπηση – Ο χρήστης βλέπει το μοντέλο του και χρησιμοποιεί το 

δάχτυλό του για να μετακινήσει το μοντέλο γύρω από το 3D. Μπορεί επίσης, να 

δημιουργήσει ένα μοντάζ φωτογραφιών στη συσκευή του (iphone, ipad), να 

τοποθετήσει το μοντέλο πάνω από αυτές και στη συνέχεια να πάρει ένα 

screenshot για να τις εκτυπώσει ή να τις αποστείλει. (iTunes Preview, 2014) 

-Λειτουργία “onsite” - Ο χρήστης μπορεί να δει το μοντέλο του τοποθετημένο στη 

γεωγραφική τοποθεσία που τον ενδιαφέρει. Μπορεί δηλαδή να δει το κτίριο που 

έχει δημιουργήσει σαν να ήταν ήδη στο συγκεκριμένο μέρος. Όχι μόνο μπορεί να 

δει τα σχέδιά του σε πραγματικό χρόνο από όποια τοποθεσία και να επιλέξει μέσω 

της οθόνης του iPhone του, αλλά του παρέχεται η δυνατότητα να καταγράψει και 

να συλλάβει εικόνες για μελλοντική χρήση. (iTunes Preview, 2014) 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή προσφέρει στο χρήστη την ευκαιρία να απλοποιήσει 

τη διαδικασία του σχεδιασμού επιτρέποντάς του να αναλάβει τον έλεγχο του πως 

και πότε θα επανεξετάσει τα προϊόντα του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

επιταχύνει τη διαδικασία του σχεδιασμού προσφέροντας μια μοναδική εικόνα για 

το μέλλον και να βοηθήσει στον προσδιορισμό πιθανών δαπανηρών ζητημάτων 

σε πρώιμο στάδιο. (iTunes Preview, 2014) 

Έκδοση 1.0.4 

-Προστέθηκε η δυνατότητα να διαγράφονται από τη συσκευή τα μοντέλα που 

έχουν μεταφορτωθεί. 

-Προστέθηκε το κουμπί “refresh” στη λίστα των μοντέλων, έτσι ο χρήστης μπορεί 

να δει τα καινούργια μοντέλα που έχουν φορτωθεί χωρίς να επανεκκινήσει την 

εφαρμογή. (iTunes Preview, 2014) 
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8.5 Μελέτη Περίπτωσης Εφαρμογής STARCHART 

Έκδοση: 3.73 

Μέγεθος: 25.5MB 

Γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιαπωνικά, Κορεάτικα, 

Κινέζικα, Ισπανικά (iTunes Preview, 2014) 

Κατηγορία: εκπαίδευση 

Πάροχος: Feel Great Publishing Limited 

Συμβατότητα: Απαιτεί λειτουργικό iOS4.3 ή νεότερη έκδοση. Συμβατό με iPhone, 

iPad, iPod. Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει βελτιστοποιηθεί για το iPhone 5. 

(iTunes Preview, 2014) 

 

Η εφαρμογή παρέχεται δωρεάν και αποτελεί την κορυφαία εκπαιδευτική 

εφαρμογή αστρονομίας και επαυξημένης πραγματικότητας. Ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να κοιτάζει στην οθόνη του iPhone ή του iPad και να βλέπει 

ολόκληρο το σύμπαν. Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να τοποθετήσει τη 

συσκευή στον ουρανό και η εφαρμογή θα του παρουσιάσει ακριβώς o,τι βλέπει. 

(iTunes Preview, 2014) 

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία GPS, μια ακριβής τρισδιάστατη προσομοίωση 

του ορατού σύμπαντος υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο την τρέχουσα θέση του 

κάθε αστεριού, πλανήτη και φεγγαριού που είναι ορατά από τη γη και δείχνει με 

ακρίβεια στο χρήστη που βρίσκονται, ακόμη και στο φως της ημέρας. (iTunes 

Preview, 2014) 

Θέλετε να μάθετε πως ονομάζεται κάποιο αστέρι; Στρέψτε τη συσκευή σας σε 

αυτό και η εφαρμογή θα σας ενημερώσει, ίσως και να ανακαλύψετε ότι πρόκειται 

για πλανήτη. (iTunes Preview, 2014) 

Θέλετε να δείτε πως φαίνεται ο νυχτερινός ουρανός στην άλλη πλευρά της γης; 

Τοποθετήστε απλώς τη συσκευή σας κάτω. (iTunes Preview, 2014) 
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Θέλετε να μάθετε που είναι το ζώδιό σας στον ουρανό; Η εφαρμογή παρέχει όλες 

τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω του διαγράμματος των αστεριών. (iTunes 

Preview, 2014) 

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής: 

- Όταν ο χρήστης στρέφει τη συσκευή προς τον ουρανό, η εφαρμογή αυτόματα 

ακολουθεί τις κινήσεις του χεριού έτσι ώστε να αντιστοιχούν στον ουρανό. 

(iTunes Preview, 2014) 

- Η συγκεκριμένη εφαρμογή (μικρότερη των 100ΜΒ) κλιμακώνει δυναμικά τα 

γραφικά και τις δυνατότητές της σε όλες τις iOS συσκευές έτσι ώστε να 

ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της οθόνης ενός iPad, ενώ λειτουργεί 

ομαλά και στα πιο πρόσφατα iPhone και iPod. (iTunes Preview, 2014) 

- Απεικονίζει με ακρίβεια όλα τα ορατά αστέρια στο βόρειο και νότιο 

ημισφαίριο, περίπου 120.000 αστέρια. (iTunes Preview, 2014) 

- Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει όλους τους πλανήτες του 

ηλιακού συστήματος, τα φεγγάρια τους και τον ήλιο σε τρισδιάστατη 

απεικόνιση μέσω της τεχνολογίας οπτικών εφέ. (iTunes Preview, 2014) 

- Επιλέγοντας κάτι στον ουρανό (αστερισμούς, φεγγάρι, ήλιο κτλ) οι χρήστες 

λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την απόσταση, τη φωτεινότητα κτλ. 

(iTunes Preview, 2014) 

- Η πολύ ισχυρή λειτουργία του ζουμ επιτρέπει στο χρήστη να δει τον ουρανό 

με περισσότερη λεπτομέρεια, χρησιμοποιώντας διαισθητικές κινήσεις των 

δαχτύλων. (iTunes Preview, 2014) 

- Πλήρως παραμετροποιήσιμη. Η συγκεκριμένη εφαρμογή παρέχει στο χρήστη 

τη δυνατότητα να του εμφανίζει μόνο τα αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν. 

(iTunes Preview, 2014) 

- Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την τοποθεσία του και να δει πως φαίνεται ο 

ουρανός από οπουδήποτε στον κόσμο. (iTunes Preview, 2014) 
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- Υποστηρίζει δυναμικό προσανατολισμό της συσκευής. Επιτρέπει στο χρήστη 

να δει τον νυχτερινό ουρανό ενώ κρατάει το iPhone/iPad σε οποιαδήποτε 

γωνία. (iTunes Preview, 2014) 

 

Εικόνα 18. Παράδειγμα εφαρμογής STAR CHART. 

Πηγή: http://www.hongkiat.com/blog/stargazing-apps/ 

 

Σχόλια χρηστών 

- Είναι από τις εφαρμογές που αγόρασα και άξιζαν τα χρήματα που ξόδεψα! 

Παρέχει πληροφορίες για τον ουρανό και μου αρέσει που είναι σε θέση να 

εντοπίσει τους αστερισμούς και τους πλανήτες, πραγματικά πολύ καλή δουλειά! 

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ενημερώνει το χρήστη σχετικά με τα 

προσεχή ουράνια φαινόμενα, όπως πχ βροχή μετεωριτών καθώς και από ποιο 

σημείο θα είναι ευκολότερα ορατή. Εάν ψάχνετε μια εφαρμογή σχετική με τον 

ουρανό, η συγκεκριμένη είναι ότι πραγματικά χρειάζεστε. Επιπλέον, δείχνει στο 

χρήστη τι συμβαίνει στον ουρανό από την άλλη πλευρά της γης. (iTunes 

Preview, 2014) 

 

-Είναι η αγαπημένη μου εφαρμογή. Έχω μάθει πολλά για τον ουρανό σε μόλις 

μερικές νύχτες. 

Παρόλα αυτά, μερικές φορές στη λειτουργία εντοπισμού δεν εντοπίζει σωστά 

την κατεύθυνση, αλλά αυτό δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, καθώς εντοπίζει 

εύκολα τα αντικείμενα.  (iTunes Preview, 2014) 

http://www.hongkiat.com/blog/stargazing-apps/
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-Σπάνια γράφω κριτικές για εφαρμογές που χρησιμοποιώ, αλλά η συγκεκριμένη 

πραγματικά με εντυπωσίασε! Αυτή η εφαρμογή παρέχει ένα όμορφα 

σχεδιασμένο παράθυρο στα βάθη του σύμπαντος ανεξάρτητα με την χρονική 

περίοδο ή την τοποθεσία του χρήστη. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική διεπαφή 

χρήστη η οποία σχεδόν αγγίζει την επιφάνεια στην οποία μπορεί ο χρήστης να 

κάνει ζουμ κ να εξερευνήσει τι γίνεται στον ουρανό σε πραγματικό χρόνο. 

(iTunes Preview, 2014) 

-Συνήθως δεν αξιολογώ εφαρμογές αλλά είναι η πρώτη φορά που αισθάνθηκα 

υποχρεωμένος να το κάνω. Η εφαρμογή είναι απολύτως τέλεια σε αυτό που 

προσπαθεί να κάνει. Οι εικόνες είναι υψηλής ποιότητας, λεπτομερείς και η 

λειτουργία επαυξημένης πραγματικότητας είναι εκπληκτικά ακριβής σε σημείο 

που προτρέπει τον καθηγητή της αστρονομίας να βγάζει τους μαθητές εκτός 

τάξης προκειμένου να παρατηρήσουν το Δία. Θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα τη 

συγκεκριμένη εφαρμογή. (iTunes Preview, 2014) 

 

Οι κορυφαίες πρόσθετες εφαρμογές του Star Chart 

1. Meteor Showers$2.99 

2. Comets$1.99 

3. Satellites$2.99 

4. Extended Solar System$1.99 

5. Enhanced Constellations$4.99 

6. Extended Star Catalog$9.99 

7. Enhanced Messier Catalog$4.99 (iTunes Preview, 2014) 
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8.6 Μελέτη Περίπτωσης Εφαρμογής SAFE CAMERA (BY ARIOS) 

 

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για συσκευές iPhone και iPad 

Κατηγορία: Φωτογραφίες και βιντεο 

1η κυκλοφορία: 2 Απριλίου 2014 

Έκδοση: 1.0 

Μέγεθος: 26.6 MB 

Γλώσσες: Αγγλικά, Πολωνέζικα 

Πάροχος: Kamil Budzynski ARIOS - Augmented Reality Mobile Applications 

(iTunes Preview, 2014) 

Συμβατότητα: Απαιτεί λειτουργικό iOS6.0 ή νεότερη έκδοση. Συμβατό με 

iPhone, iPad, iPod. Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει βελτιστοποιηθεί για το 

iPhone 5. (iTunes Preview, 2014) 

Όταν τραβάς μια φωτογραφία αποθηκεύεται και η τοποθεσία σου. Συνεπώς οι 

χρήστες μπορούν να λάβουν πληροφορίες για την τοποθεσία σου ακόμα και 

για τη διεύθυνση του σπιτιού σου. Είναι αυτό που πραγματικά θέλεις; (iTunes 

Preview, 2014) 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή λύνει αυτό το πρόβλημα και παρέχει τη 

δυνατότητα στο χρήστη να αποκρύψει την τοποθεσία του ή να ρυθμίσει την 

κάμερα σε άλλη τοποθεσία και διεύθυνση. (iTunes Preview, 2014) 

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής: 

-Απόκρυψη των πληροφοριών γεωγραφικής τοποθεσίας 

-Διαγραφή των EXIF δεδομένων 

-Αλλαγή των πληροφοριών τοποθεσίας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου 

-Παροχή 9 φωτογραφικών φίλτρων 
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-Αυτόματη αποθήκευση στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών 

-Τόσο απλή όσο η κλασσική κάμερα 

-Σχεδιασμός iOS 7 

-Παρέχεται εντελώς δωρεάν (iTunes Preview, 2014) 

 

8.7 Μελέτη Περίπτωσης Εφαρμογής ONE COLOR PRO (BY 

ARIOS) 

 

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για συσκευές iPhone και iPad 

Κατηγορία: Φωτογραφίες και βίντεο 

1η κυκλοφορία: 15 Φεβρουαρίου 2014 

Έκδοση: 1.0 

Μέγεθος: 13.3 MB 

Γλώσσες: Αγγλικά, Αράβικα, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, 

Κορεάτικα, Πολωνέζικα, Ρώσσικα, Κινέζικα, Ισπανικά 

Πάροχος: Kamil Budzynski ARIOS - Augmented Reality Mobile Applications 

Κόστος: 1.99$ (iTunes Preview, 2014) 
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Εικόνα19. Παράδειγμα εφαρμογής ONE COLOR PRO (BY ARIOS) 

Πηγή: https://itunes.apple.com/nz/app/one-color-pro/id745254938?mt=8 

 

 

Συμβατότητα: Απαιτεί λειτουργικό iOS 6.0 ή νεότερη έκδοση. Συμβατό με 

iPhone, iPad, iPod. Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει βελτιστοποιηθεί για το 

iPhone 5. (iTunes Preview, 2014) 

Σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο χρήστες άρεσε η επίδραση ενός μόνο 

χρώματος που εφαρμόστηκε σε προηγούμενες εφαρμογές. Η συγκεκριμένη 

εφαρμογή έχει πλέον εξελιχθεί και έχει τη δυνατότητα να τραβάει ταινίες 

καθώς και φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης με υψηλή ποιότητα. (iTunes 

Preview, 2014) 

Μέσω του υψηλού σχεδιασμού διεπαφής χρήστη, του ακριβή δείκτη 

χρώματος καθώς και άλλων ισχυρών χαρακτηριστικών ο χρήστης λαμβάνει τα 

ωραιότερα βίντεο και φωτογραφίες. (iTunes Preview, 2014) 

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής: 

-Ζωντανή ανασκόπηση 

-Σχεδιασμός iOS7 διαθέσιμο σε iOS6 ή νεότερη έκδοση 

-Ταινίες υψηλής ανάλυσης (HD) σε iPhone 5, 5c και 5s 

-Προσαρμοσμένες κινήσεις 

-Υποστήριξη μπρος/πίσω κάμερας 

-Δείκτης χρώματος (νέα δυνατότητα που βοηθάει το χρήστη να θέσει το 

ακριβές χρώμα που τον ενδιαφέρει) 

-Υποστήριξη κάθε προσανατολισμού 

-Επεξεργασία εικόνας σε πραγματικό χρόνο 

-Δυνατότητα δημοσίευσης στις εφαρμογές facebook και twitter (iTunes 

Preview, 2014) 

https://itunes.apple.com/nz/app/one-color-pro/id745254938?mt=8
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την αυξημένη χρήση των 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αποτελούν δυο από τους κυριότερους λόγους της 

ευρείας αποδοχής της κινητής τηλεφωνίας. Εξαιτίας της συνεισφοράς των 

τηλεπικοινωνιών σε κοινωνικά και οικονομικά επίπεδα, η κινητή τεχνολογία αποτελεί 

απαραίτητο εργαλείο τόσο στην επαγγελματική ζωή όσο και στις κοινωνικές 

δραστηριότητες και την ψυχαγωγία. Συνεπώς οι κινητές συσκευές αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ανθρώπινης ζωής και πολύ περισσότερο στην 

εποχή μας όπου αυτές οι συσκευές τείνουν να είναι εμπλουτισμένες με διάφορες 

εφαρμογές οι οποίες διευκολύνουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα. 

Η συγκεκριμένη μελέτη επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στις εφαρμογές οι οποίες 

βρίσκονται εγκατεστημένες στα κινητά τηλέφωνα, τις ταμπλέτες και γενικότερα σε 

οποιαδήποτε κινητή συσκευή.  

Αρχικά, παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή των κινητών τηλεφώνων και αναλύεται 

λεπτομερώς η εξέλιξή τους από τα πρώτα τηλέφωνα μέχρι τις σημερινές συσκευές 

τέταρτης γενιάς τα οποία διαθέτουν οθόνες αφής, παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

και λειτουργικές δυνατότητες υπολογιστή. 

Έπειτα, περιγράφεται η έννοια της επαυξημένης πραγματικότητας η οποία δεν 

αντικαθιστά το πραγματικό περιβάλλον αλλά συνυπάρχει με αυτό και περιγράφονται 

τα συστήματα τα οποία υποστηρίζουν τη λειτουργία της. 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι για τη μελέτη της επαυξημένης πραγματικότητας στις 

κινητές συσκευές πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση κατά τη διάρκεια 

της οποίας συλλέχθηκαν άρθρα τα οποία αφορούν στο συγκεκριμένο επιστημονικό 

πεδίο. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι κινητές εφαρμογές επαυξημένης 

πραγματικότητας επικεντρώνονται κυρίως στην πλοήγηση και την ξενάγηση του 

χρήστη επισημαίνοντάς του παράλληλα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος και 

αυξημένης επισκεψιμότητας.  
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Ακόμα, περιγράφονται εκτενώς κάποιες μελέτες περίπτωσης κινητών εφαρμογών 

επαυξημένης πραγματικότητας ως προς τη λειτουργία και τη χρησιμότητά τους. 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι κινητές εφαρμογές επαυξημένης 

πραγματικότητας εξυπηρετούν το χρήστη τόσο στην καθημερινότητα όσο και στην 

εργασία του. 

Παρόλα αυτά, η βελτίωση και η συνεχής επέκταση των κινητών εφαρμογών, είναι 

ύψιστης αξίας για τη διατήρησή τους και τη σταθεροποίηση της ποιότητάς τους. 

Σημαντικό ρόλο σε αυτό, παίζει η  αξιοπιστία και η ασφάλεια που προσφέρουν οι  

φορητές συσκευές. Η ασφάλεια στις κινητές συσκευές δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα και 

γι αυτό οι εταιρίες κινητών τηλεφώνων, πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς την ασφάλεια 

στα κινητά, με προγράμματα antivirus για την καταπολέμηση των ιών. 

Ακόμα, είναι σημαντικό οι φορητές συσκευές να κατασκευάζονται με περισσότερες 

δυνατότητες, όπως είναι  η δυνατότητα εκτέλεσης παράλληλων εργασιών κάτι που 

είναι εξαιρετικά δύσκολο σε μια κινητή συσκευή,  η βελτίωση της ποιότητας της 

εμφάνισης και της ανάλυσης της οθόνης, η αναλογία και το βάθος των χρωμάτων. 

Τέλος, η τιμή της μεταμόρφωσης των κινητών συσκευών πολλές φορές συνιστά 

τροχοπέδη για το χρήστη. Για το λόγο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 

κατοχύρωση και το μέγεθος του κόστους μια εφαρμογής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Κινητή επαυξημένη πραγματικότητα στη βιομηχανία κατασκευών. 

 

 

Κινητή επαυξημένη πραγματικότητα στο χώρο της μόδας. 
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Κινητής επαυξημένη πραγματικότητα στο χώρο της διακόσμησης. 

 

 

Κινητή επαυξημένη πραγματικότητα στις αγορές. 
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Κινητή επαυξημένη πραγματικότητα στην πλοήγηση – ξενάγηση. 
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