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Figure 1. Heatmap περιοδιοκότητας ευκρίνειας εφαρμογής

Discussion

Μια εφαρμογή έχει διάρκεια στον χρόνο όταν ο επισκέπτης αποκομίζει καλή εμπειρία από αυτή. Οι δυνατότητες που θα μπορούσαν να προστεθούν είναι δυνατό να αναπτυχθούν σε ένα ευρύτερο

φάσμα δυνατοτήτων όπως:

❖ Αφήγηση με χρήση 3d χαρακτήρων σε γλώσσες και πέραν της ελληνικής, καθώς επίσης και τη νοηματική

❖ Πρόσβαση σε ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές όπου χρειάζεται (απλουστευμένο λεξιλόγιο, προσαρμογή γραμματοσειρών, ηχητική ξενάγηση και πληροφόρηση)

❖ Εμπλουτισμός του παρόντος υλικού με περισσότερα κείμενα, εικόνες και βίντεο

❖ Προσθήκη 360° φωτογραφιών και βίντεο από το εσωτερικό των εκκλησιών

❖ Στοχευμένο περιεχόμενο για εκπαιδευτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

❖ Διαδραστικά παιχνίδια για εξοικείωση με τη λαϊκή τέχνη και παράδοση.
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Τα Κύθηρα είναι ένα νησί στο νοτιοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου που παρουσιάζει πολιτιστικό και γεωλογικό ενδιαφέρον.

Ανά τους αιώνες έχει διοικηθεί από διάφορες αυτοκρατορίες και κατακτητές ( Σπάρτη, Βυζαντινοί, Ενετοί, Οθωμανοί κ.α.) έχοντας δεχθεί

και αφομοιώσει πολιτιστικά γνωρίσματα από όλους δημιουργώντας ένα μοναδικό πολιτιστικό ψηφιδωτό σε όλο το φάσμα της

ανθρώπινης δημιουργίας (γαστρονομία, τέχνες, λογοτεχνία, αρχιτεκτονική).

Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε το κάστρο, τα επιμέρους κτίρια και οι ιεροί ναοί που συγκαταλέγονται στη Κάτω Χώρα

Μυλοποτάμου Κυθήρων και ανήκουν στην Ενετική Περίοδο. Βάσει αυτού σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μια εφαρμογή επαυξημένης

πραγματικότητας, η οποία θα λειτουργεί σε android συσκευές και θα αποτελεί τον βασικό οδηγό για τον επισκέπτη, που θα θέλει να

λάβει περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία του χώρου

Οι πρακτικές συλλογής, τεκμηρίωσης και ανάδειξης ιστορικών/αρχαιολογικών αντικειμένων και χώρων πολιτισμού αντικαθίστανται

σταδιακά από νέες μεθόδους, τις ψηφιακές. Tα τελευταία χρόνια η χρήση των νέων μεθόδων γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής λόγω των

εξελίξεων στην τεχνολογία και της αλληλεπίδρασης που υπάρχει μεταξύ των επισκεπτών και των χώρων πολιτισμού. Επιπροσθέτως τα

πλεονεκτήματα που ανακύπτουν από αυτές είναι ποικίλα καθώς οδηγούν σε ψηφιακές αναπαραστάσεις μνημείων, σε διαδραστικές

εκθέσεις μουσείων και σε ιστορικές αφηγήσεις.

.

Διαρκεια Ημέρας

- Τ= 2/15arccos(-tanφtanδν)=2ωΔ/15

- ωΔ=tanφtanδν (ωριαία γωνία Δύσης)

- δν=23,34sin (360((284+ν)/365)) Tη γωνιακή θέση του ήλιου κατά το ηλιακό μεσημέρι κάθε ημέρας του έτους,σε

σχέση με το επίπεδο του ισημερινού (η γωνία αυτή ονομάζεται δνκαι λαμβάνει τιμές στο διάστημα –Δ < δν <Δ)"

- Δ=23,45 °(Tο μέγιστο γεωγραφικό πλάτος (θετικό από τον ισημερινό και προς το βορά ή αρνητικό από τον ισημερινό

προς το νότο) στο οποίο ο ήλιος μπορεί να φωτίσει κατακόρυφα (υπό γωνία 90ο ) – το μέγιστο αυτό βόρειο πλάτος

+23,45ο ορίζει τον τροπικό του καρκίνου, ο οποίος φωτίζεται κατακόρυφα στις 12 το μεσημέρι (ηλιακή ώρα) στις 22/6

και το μέγιστο νότιο πλάτος -23,45ο ορίζει τον τροπικό του αιγόκερου, ο οποίος φωτίζεται κατακόρυφα στις 12 το

μεσημέρι (ηλιακή ώρα) στις 22/12."

- φ= γεωγραφικό πλάτος του μέρους

Figure 3. Τρισδιάστατη απεικόνιση του 
κάστρου σε google earth περιβάλλον
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Figure 4. Επαύξηση περιεχομένου 

Figure 2. Βασικό Μενού

Methods

1 ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ hν<0

2 ΔΥΣΔΙΑΚΡΙΤΟ 40<hν<60

3 ΜΕΤΡΙΟ 0<hν<15

4 ΚΑΛΟ 15<hν<30

5 ΙΔΑΝΙΚΟ 60<hν<70

Έχουν γίνει εμπειρικές μετρήσεις κατά την διάρκεια όλου του έτους
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