
Ένας από τους συνηθισμένους περιορισμούς διάδρασης με το πολιτιστικό απόθεμα είναι η

απαγόρευση απτικής επαφής με αυτό. Ο περιορισμός αποσκοπεί στην αποτροπή φθορών και στη

διασφάλιση της ακεραιότητας του πολιτιστικού αποθέματος, που χαρακτηρίζεται συχνά από

μοναδικότητα. Όταν όμως οι επισκέπτες είναι άτομα με αναπηρία όρασης, τότε η απτική απαγόρευση

καθιστά την πρόσβαση προβληματική.

Στόχος του ΑΠΤΟΣ είναι η ανάπτυξη μίας σειράς πειραματικών συστημάτων χαμηλού κόστους που

αξιοποιούν την ώσμωση τεχνολογιών αιχμής, όπως οι 3Δ ψηφιοποίηση και εκτύπωση, οι μικροελεγκτές

και οι υπολογιστές μονής πλακέτας, το Διαδίκτυο των πραγμάτων, ώστε να αναπτύξουν έξυπνα

εκθέματα. Τα έξυπνα εκθέματα προσομοιώνουν έως ένα βαθμό τα μορφολογικά χαρακτηριστικά ενός

πραγματικού τεχνέργου και λειτουργούν σε ένα καθορισμένο τεχνολογικό πλαίσιο που άρει την απτική

απαγόρευση και προσφέρει επιπρόσθετη και κατά-απαίτηση αρχαιολογική-ιστορική πληροφορία μέσω

αφηγήσεων στον επισκέπτη.

Στο πλαίσιο του ΑΠΤΟΣ το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά συνεργάζεται με το Επιγραφικό Μουσείο το

οποίο είναι μοναδικό στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο στο είδος του στον κόσμο, καθώς σε αυτό

φυλάσσονται 14.078 λίθινες επιγραφές. Διαθέτει μια συλλογή που χαρακτηρίζεται από μεγάλη

ποικιλία σε διάφορα επίπεδα, όπως σε χρονολογικό και θεματικό, καθώς οι επιγραφές που φιλοξενεί

προέρχονται από τον 8ο αι. π.Χ. έως και τους νεότερους χρόνους, είναι μικρού μεγέθους ως περίπου 3

μέτρα, είναι ελληνικές, λιγότερες λατινικές και σε άλλες γλώσσες (Φοινικικά, Εβραϊκά, Οθωμανικά). Στην

κοινοπραξία του έργου εντάσσεται και η εταιρία Arcalia που εκτός των άλλων ειδικεύεται στην

τεχνολογία 3Δ εκτυπώσεων.

.: Αντικείμενο και Στόχοι :.

❑ Αλληλεπίδραση ανθρώπου με «έξυπνα αντίγραφα-εκθέματα» που προκύπτουν από

τεχνολογίες 3Δ ψηφιοποίησης-εκτύπωσης και αίρουν την απτική απαγόρευση, παράλληλα με

ενδελεχή κατανόηση των προκλήσεων πρόσβασης στο πολιτιστικό απόθεμα από άτομα με

αναπηρία όρασης.

❑ Εξατομικευμένη (ηλικιακή / γλωσσική διαβάθμιση περιεχομένου) και κατά-απαίτηση

(ενεργοποίηση μέσω διακοπτών σε σημεία ενδιαφέροντος στην επιφάνεια του εκθέματος)

παροχή ιστορικής-αρχαιολογικής πληροφορίας μέσω αφήγησης.

❑ Εντοπισμός υλικοτεχνικών απαιτήσεων και ορισμός προδιαγραφών σχεδίασης και

ανάπτυξης των προτεινόμενων πειραματικών συστημάτων.

❑ Εγκατάσταση πιλοτικής έκθεσης με θεματικές διαδρομές σε διαμορφωμένους χώρους του

Επιγραφικού Μουσείου, η οποία θα μπορεί να μεταφέρεται κατά περίπτωση.

❑ Ανάπτυξη και εγκατάσταση επιπρόσθετων υποστηρικτικών συστημάτων της έκθεσης όπως

διαδραστικός 3Δ εκτυπωμένος χάρτης του μουσείου που θα εξυπηρετεί στην απτική

κατανόηση της χωροδιάταξης και θα παρέχει πληροφορία μέσω αφήγησης και κώδικα Μπράιγ

και αυτόνομη φορητή διαδραστική έκθεση με 3Δ εκτυπωμένες μινιατιούρες εκθεμάτων και

αφήγηση (πιλοτική μουσειοσκευή).

❑ Μεταφορά τεχνογνωσίας στο μουσείο και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, με στόχο

τη διαχρονική αξιοποίηση και επέκταση των συστημάτων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του

έργου (μελλοντικός εμπλουτισμός εκθεμάτων).

❑ Εμπλουτισμός της Διαδικτυακής παρουσίας του μουσείου με ενσωμάτωση ψηφιακών

πόρων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου για την αποδοτικότερη προβολή του

πολιτιστικού αποθέματος.
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Κωδικός έργου: Τ6ΥΒΠ-00103 Ειδικές Δράσεις "Υδατοκαλλιέργειες" - "Βιομηχανικά Υλικά" - "Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό"

Περισσότερα σχετικά με το έργο και την πορεία αυτού μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://aptos.athenarc.gr

Αφορά στον προσδιορισμό των προδιαγραφών για την πειραματική σχεδίαση και ανάπτυξη τριών συστημάτων που

επιδιώκουν να δώσουν απάντηση στον περιορισμό της απτικής επαφής με το πολιτιστικό μας απόθεμα. Τα συστήματα

αυτά είναι:

Aptos.exhibit: Ένα πειραματικό σύστημα υποστήριξης απτικών μουσειακών εκθέσεων για ΑμεΑ, το οποίο συνδυάζει

τεχνολογίες διαδικτύου πραγμάτων με 3Δ εκτυπωμένα αντίγραφα πρωτότυπων μουσειακών τεχνέργων. Συγκεκριμένα κάθε

έξυπνο έκθεμα θα αποτελείται από: i) 3Δ εκτυπωμένο κέλυφος, ii) απτικούς διακόπτες τύπου push-button που αντιστοιχούν

σε σημεία ενδιαφέροντος που χρήζουν αφήγησης, iii) υπολογιστή μονής πλακέτας με δυνατότητες ασύρματης

επικοινωνίας, iv) επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου και v) παθητική ταυτότητα ραδιοκυμάτων τύπου RFID. Κάθε έξυπνο

έκθεμα επικοινωνεί με εξυπηρετητή (client-server) που αναλαμβάνει τη διάθεση των ψηφιακών πόρων και τη δρομολόγηση

και καταγραφή των εντολών του χρήστη-επισκέπτη. Υποστηρίζεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλαπλών χρηστών,

συντονίζοντας την αναπαραγωγή των αφηγήσεων που αφορούν στο εκάστοτε έξυπνο έκθεμα.

Aptos.map: Προτείνεται ο εμπλουτισμός ενός απτικού χάρτη με ηχητικά σήματα (αφηγήσεις) που περιγράφουν τα

εκάστοτε τμήματα του μουσείου (εκθεσιακό χώρο, θεματικές, κ.α.). Με χρήση κωδικοποιημένων στοιχείων θα

επισημειωθούν απτικά χαρτογραφημένα σημεία και διαδρομές του χώρου. Τα ανάγλυφα αυτά στοιχεία θα είναι γραμμικά

σχήματα και μοτίβα που ορίζουν μια συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και κείμενα σε μορφή Braille. Η ακουστική περιγραφή

θα είναι διαθέσιμη στο κοινό που κάνει χρήση του χάρτη, μέσω διακοπτών τύπου push button, τα οποία θα είναι

τοποθετημένα σε διακριτά σημεία.

Aptos.myExhbit: Αποτελεί μια «έξυπνη» μουσειοσκευή, η οποία συνδυάζει τα χαρακτηριστικά μουσειοσκευών και

«έξυπνων» εκθεμάτων. Φέρει εντός της υπολογιστή μονής πλακέτας, ο οποίος αναλαμβάνει την αναπαραγωγή των

αποθηκευμένων ηχογραφήσεων. Κάθε 3Δ εκτυπωμένο αντίγραφο εκθέματος φέρει παθητική ταυτότητα ραδιοκυμάτων

τύπου RFID, μέσω της οποίας γίνεται η ταυτοποίησή του. Για την ακρόαση της αφήγησης που αφορά κάποιο έκθεμα, θα

πρέπει η μουσειοσκευή, που φέρει κατάλληλη κεραία, να έρθει σε επαφή με τη βάση του. Οι αφηγήσεις θα μπορούν να

ανανεωθούν από εξειδικευμένο προσωπικό του μουσείου. Περιμετρικά θα φέρει κατάλληλα απτικά σύμβολα και

βοηθήματα, για τη διευκόλυνση των ατόμων στο να εντοπίζουν μέσω της απτικής εξερεύνησης τα απαραίτητα σημεία για τη

λειτουργία της.

Ακολουθήθηκε μια διαδικασία σχεδίασης ενός 3Δ εκτυπωμένου αντικειμένου απτικής ευαισθησίας για την καταγραφή των

απαιτήσεων των χρηστών της πλατφόρμας που συνδυάστηκε με ένα εκτενές ερωτηματολόγιο. 40 ΑμεΑ όρασης συμπλήρωσαν

αφενός ερωτηματολόγια προσδιορισμού προφίλ χρηστών και προτιμήσεων και αφετέρου αξιολόγησαν το αντικείμενο, το οποίο

έφερε στην επιφάνειά του δέκα απλές δοκιμασίες και ήταν προσαρμοσμένο στη λειτουργικότητα των συστημάτων που θα

αναπτυχθούν.

Η αξιολόγηση του απτικού αντικειμένου ως προς την υφή, το βάρος και το μέγεθος πλαισίωσαν τα πρώτα συμπεράσματα για την

τεχνολογία εκτύπωσης, την καταλληλότητα των υλικών, αλλά και τις υποκειμενικές προτιμήσεις των ΑμεΑ. Η απόδοσή τους σε κάθε

δοκιμασία, η εκτίμηση του επιπέδου δυσκολίας, αλλά και ο σχολιασμός τους ως προς συγκεκριμένες σχεδιαστικές επιλογές,

επέτρεψαν να καταγραφεί το προηγμένο αισθητήριο απτικής αντίληψης που διαθέτουν, καθώς και η σημασία συγκεκριμένων

απτικών ικανοτήτων όπως η δεξιότητα, η μνήμη και ο προσανατολισμός.

.: Το Έργο :.


