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ΟιΟι κινητέςκινητές εφαρμογέςεφαρμογές…………....

Αποτελούν υπολογιστικές εφαρμογές με δυνατότητα πρόσβασης στο

διαδίκτυο οποιαδήποτε χρονική στιγμή και από οποιαδήποτε

τοποθεσία.

ΟιΟι κινητέςκινητές εφαρμογέςεφαρμογές επαυξημένηςεπαυξημένης
πραγματικότηταςπραγματικότητας…………

Λαμβάνουν δεδομένα/ερεθίσματα από το περιβάλλον της κινητής συσκευής

του χρήστη και οπτικοποιούν στην οθόνη του χρήστη πληροφορία η οποία

βασίζεται σε αυτά τα δεδομένα.



ΙστορικήΙστορική αναδρομήαναδρομή τηςτης κινητήςκινητής
τηλεφωνίαςτηλεφωνίας

Το πρώτο κινητό τηλέφωνο : MotorolaDyna TAC

Ημερομηνία : 3 Απριλίου 1973

Διαστάσεις : Ύψος 25cm  Βάρος 900gr

Το πρώτο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας από την εταιρεία Bell το 1978. 

Απαραίτητο για τη λειτουργική και εμπορική εξέλιξη των κινητών

τηλεφώνων.



ΙστορικήΙστορική αναδρομήαναδρομή τηςτης κινητήςκινητής
τηλεφωνίαςτηλεφωνίας

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 τα κινητά παραμένουν ογκώδη. 

(κινητά πρώτης γενιάς – 1G)

Δεκαετία 1990 : μικρό μέγεθος, βάρος 100-200 γραμμάρια, δυνατότητα

αποστολής μηνυμάτων SMS και λήψη φωτογραφιών. (κινητά δεύτερης

γενιάς – 2G)



ΙστορικήΙστορική αναδρομήαναδρομή τηςτης κινητήςκινητής
τηλεφωνίαςτηλεφωνίας

Αρχές 21ου αιώνα : έγχρωμες οθόνες, ψηφιακές κάμερες, αποστολή

– λήψη MMS, παιχνίδια, μεγάλη μνήμη, υψηλή ταχύτητα

πρόσβασης στο διαδίκτυο (κινητά τρίτης γενιάς – 3G)

Σήμερα : οθόνες αφής, υψηλή ταχύτητα επεξεργαστών, άμεση

πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάμερα υψηλής ανάλυσης, δυνατότητες

υπολογιστή. (κινητά τέταρτης γενιάς – 4G).

Πρωτοπόρος εταιρεία κινητών τηλεφώνων τέταρτης γενιάς η Apple.



ΕπαυξημένηΕπαυξημένη ΠραγματικότηταΠραγματικότητα

Δεν αντικαθιστά το πραγματικό περιβάλλον αλλά το συμπληρώνει.

Δε δημιουργεί τεχνικό περιβάλλον.  

Συνδυάζει την πραγματική πληροφορία με την πληροφορία που

δημιουργείται από τον υπολογιστή. 

Ευθυγραμμίζει τα εικονικά αντικείμενα με τα φυσικά.

Η πληροφορία για τον περιβάλλοντα κόσμο γίνεται διαδραστική

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ψηφιακά.

Κάνει απλούστερη τη ζωή των χρηστών, ενισχύει την αντίληψη και

την αλληλεπίδρασή τους με το πραγματικό περιβάλλον.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από χρήστες οι οποίοι έχουν χάσει

κάποιες αισθήσεις, πχ ακοή, όραση



ΤεχνολογίαΤεχνολογία καικαι ΣυστήματαΣυστήματα
ΕπαυξημένηςΕπαυξημένης ΠραγματικότηταςΠραγματικότητας
Head-Mounted Display (HMD): Συστήματα που τοποθετούνται στο
κεφάλι του χρήστη και με τη βοήθεια οπτικής τεχνολογίας παρατηρεί
περιβάλλοντα τα οποία συνδυάζουν πραγματικά με εικονικά
αντικείμενα.
Οπτική τεχνολογία (Optical see-trough HMD systems): Ειδικά
γυαλιά όπου 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.
Βιντεοτεχνολογία (Video see-through HMD systems): Ο χρήστης δε
φέρει επάνω του εξοπλισμό, παρατηρεί το αποτέλεσμα της εφαρμογής
με γυμνό μάτι μέσω των απεικονίσεων που καταγράφονται από τις
βιντεοκάμερες οι οποίες λειτουργούν σε κλειστό σύστημα HMD.
Handheld Display (HD): Πρόκειται για μικρές φορητές συσκευές
με οθόνη η οποία είναι στο μέγεθος της παλάμης του χρήστη (π.χ. 
έξυπνο κινητό τηλέφωνο) και χρησιμοποιούν τεχνολογία βίντεο.



ΑνασκόπησηΑνασκόπηση ΔιαδικτυακώνΔιαδικτυακών ΆρθρωνΆρθρων ΣχετικάΣχετικά
μεμε τηντην ΚινητήΚινητή ΕπαυξημένηΕπαυξημένη ΠραγματικότηταΠραγματικότητα

Πηγές: Google Scholar, Science Direct

Λέξεις – Κλειδιά: Augmented Reality Mobile Applications, Mobile 
Augmented Reality and Education

24 άρθρα

Κατηγορίες: Τίτλος, Χρονολογία δημοσίευσης, Φορέας υλοποίησης, 
Πεδίο αναφοράς, Συγγραφείς, Χώρα προέλευσης, Τεχνολογία και
εφαρμογές που αναλύουν. 



ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΧΩΡΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Σ 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.

Πίνακας Α. Google Scholar – Augmented Reality Mobile applications

*(Ο πίνακας αποτελεί τμήμα του συνολικού πίνακα )



Πίνακας Β. Google Scholar – Mobile Augmented Reality and Education

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 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. Εύκολο στην εκμάθηση, 
επιτρέπει πειράματα με γεωμετρικές κατασκευές.

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.

Παπαγιαννάκης 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.  



Πίνακας Γ. Science Direct – Augmented Reality Mobile Applications

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 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.



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα ΈρευναςΈρευνας

Οι κινητές εφαρμογές στην πλειοψηφία τους επικεντρώνονται στην πλοήγηση και

την ξενάγηση των χρηστών σε αρχαιολογικούς χώρους, πόλεις επισημαίνοντας

σημεία ενδιαφέροντος όπως είναι πχ καταστήματα, χώροι εστίασης, ψυχαγωγίας

κλπ.

Οι κινητές εφαρμογές στην εκπαίδευση χαρακτηρίζονται από ποικιλία πεδίων

εφαρμογών πχ μαθηματικά, γεωμετρία ακόμα και σε τρεις διαστάσεις, εκπαίδευση

ακόμα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Φορείς άρθρων: πανεπιστήμια, εκπαιδευτικοί οργανισμοί

Χρονολογία άρθρων: 2003 - 2013



ΤομείςΤομείς ΕφαρμογώνΕφαρμογών ΕπαυξημένηςΕπαυξημένης
ΠραγματικότηταςΠραγματικότητας

Διαφήμιση και marketing

Αρχιτεκτονική και κατασκευή (εσωτερικού και εξωτερικού χώρου)

Ιατρική

Ψυχαγωγία – ενημέρωση – αθλητισμός

Ταξίδια

Εκπαίδευση

Στρατός

Πλοήγηση



ΜελέτεςΜελέτες ΠερίπτωσηςΠερίπτωσης ΚινητώνΚινητών ΕφαρμογώνΕφαρμογών
ΕπαυξημένηςΕπαυξημένης ΠραγματικότηταςΠραγματικότητας

Μελέτη περίπτωσης εφαρμογής Augment – απεικονίζει τρισδιάστατα
μοντέλα σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας, ενσωματώνοντάς
τα σε πραγματικό χρόνο στο πραγματικό τους μέγεθος και περιβάλλον.

Μελέτη Περίπτωσης Εφαρμογής Augmented Reality France 1.3 –
εφαρμογή πλοήγησης στις πόλεις της Γαλλίας εμφανίζοντας στην οθόνη
του χρήστη σημεία ενδιαφέροντος (Points Οf Interest) όπως εστιατόρια, 
ξενοδοχεία, στάσεις λεωφορείων κλπ

Μελέτη περίπτωσης εφαρμογής Tobi - καμαρίνι επαυξημένης
πραγματικότητας για τους πελάτες, επιτρέποντάς τους να δοκιμάζουν
ρούχα απευθείας από την ιστοσελίδα.



Μελέτη Περίπτωσης Εφαρμογής One Color Pro(By Arios) – δυνατότητα

επίδρασης ενός μόνο χρώματος σε φωτογραφίες και βίντεο.

Μελέτη Περίπτωσης Εφαρμογής Starchart – εκπαιδευτική εφαρμογή

αστρονομίας. Παρέχει πληροφορίες για τα αστέρια στρέφοντας την κινητή

συσκευή προς τον ουρανό.

Μελέτη Περίπτωσης Εφαρμογής 3D on Architecture – ο χρήστης σχεδιάζει

τα αρχιτεκτονικά του μοντέλα και τα επεξεργάζεται επι τόπου σε

τρισδιάστατη μορφή.

ΜελέτεςΜελέτες ΠερίπτωσηςΠερίπτωσης ΚινητώνΚινητών ΕφαρμογώνΕφαρμογών
ΕπαυξημένηςΕπαυξημένης ΠραγματικότηταςΠραγματικότητας



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα ‐‐ ΠροτάσειςΠροτάσεις

Βελτίωση και επέκταση των κινητών εφαρμογών.

Αξιόπιστες και ασφαλείς φορητές συσκευές (προγράμματα antivirus).

Βελτίωση ποιότητας και ανάλυσης οθόνης.

Δυνατότητα εκτέλεσης πολλών και παράλληλων εργασιών από μια κινητή
συσκευή.

Μείωση κόστους εφαρμογών και κινητών συσκευών.



ΕυχαριστώΕυχαριστώ γιαγια τηντην προσοχήπροσοχή σαςσας!!


