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Περίληψη: Από τους αστρολάβους και τις πυξίδες, στους (ψηφιακούς) χάρτες και τα
ηλεκτρονικά συστήµατα εντοπισµού θέσης. Το Internet και οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν
τον τρόπο µε τον οποίο οργανώνουµε τα ταξίδια µας, χαράζουµε την πορεία µας και
περιηγούµαστε σε νέους, αλλά όχι άγνωστους τόπους. Στην παρούσα εργασία
παρουσιάζουµε τα νέα εργαλεία που έχει στα χέρια του ο Περιηγητής του 21ου αιώνα και
τις δυνατότητες που αυτά προσφέρουν για την ανάδειξη ενός τόπου, προτείνοντας ένα νέο
εργαλείο, τον Προσωπικό Βοηθό Περιήγησης (Personal Traveler Assistant – PTA). Η
χρησιµότητα της προτεινόµενης προσέγγισης αναδεικνύεται µέσα από παραδείγµατα που
αναφέρονται σε έναν ορεινό τόπο της Ελληνικής γης, τον Ασπροπόταµο Τρικάλων.

1.

Εισαγωγή
Ανέκαθεν οι ταξιδιώτες (στο εξής θα τους καλούµε, Περιηγητές) χρησιµοποιούσαν

εργαλεία για να πραγµατοποιούν το στόχο τους, που ήταν η επαφή µε νέους κόσµους
(από το να οργανώνουν το ταξίδι και να χαράζουν την πορεία τους, µέχρι να
περιηγούνται στους νέους τόπους). Τα εργαλεία αυτά εξελίχθηκαν στο χρόνο και από
τα παραδοσιακά όργανα προσανατολισµού, τους χάρτες και τις εγκυκλοπαίδειες (και τα
δύο σε έντυπη µορφή), περάσαµε στα τέλη του 20ου αιώνα στην πληροφόρηση µέσω
του Internet, τους ψηφιακούς χάρτες και τα ηλεκτρονικά συστήµατα γεωαναφοράς.
∆ιαχρονικά, το σενάριο που ακολουθεί ένας Περιηγητής αποτελείται από 4 βήµατα:
1. απόφαση για την υλοποίηση του ταξιδιού – όπου λαµβάνεται η απόφαση για την
επίσκεψη σε έναν τόπο,
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2. συγκέντρωση πληροφοριών – όπου καταγράφονται πληροφορίες σχετικά µε τον
τόπο (άνθρωποι, φύση, υποδοµές) και τη διαδροµή (είδος ταξιδιού,
ιδιαιτερότητες, ενδεχόµενοι κίνδυνοι και πλάνα αντιµετώπισης),
3. υποστήριξη και καταγραφή – όπου ο Περιηγητής δέχεται βοήθεια από
ανθρώπους, όργανα και συνοδευτικό υλικό για να εκτελέσει το σχέδιό του,
4. οργάνωση της γνώσης που αποκτήθηκε – όπου µετά την επιστροφή στην έδρα
του, οργανώνει τις αναµνήσεις του και τις δηµοσιοποιεί στο περιβάλλον του.
Τα βήµατα #1 και #2 χρονικά προηγούνται του ταξιδιού, το βήµα #3 υφίσταται
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ το βήµα #4 έπεται του ταξιδιού. Όπως
προαναφέρθηκε, το σενάριο αυτό των 4 βηµάτων (απόφαση για το ταξίδι –
προετοιµασία – εκτέλεση – οργάνωση αναµνήσεων) είναι διαχρονικό: έτσι γινόταν ένα
ταξίδι στο παρελθόν, έτσι γίνεται σήµερα και έτσι θα γίνεται στο (ορατό, τουλάχιστον)
µέλλον.
Εστιάζοντας το ενδιαφέρον µας στην πληροφορία που διακινείται µέσα σε αυτό το
σενάριο, η λέξη-κλειδί είναι η γεωαναφορά. Κάθε τοποθεσία µπορεί να ταυτοποιηθεί
από τρεις γεωγραφικές συντεταγµένες: γεωγραφικό µήκος – γεωγραφικό πλάτος –
υψόµετρο. Ένα παράδειγµα γεωαναφοράς δίνεται στην Εικόνα 1.

Εικόνα 1: Παράδειγµα γεωαναφοράς: θέση Τρία Ποτάµια, Ασπροπόταµος Τρικάλων
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Με αυτή την παρατήρηση ως ερέθισµα, η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την
καταγραφή των εργαλείων που σε διάφορες εποχές βοήθησαν τον Περιηγητή στο
κρίσιµο έργο της γεωαναφοράς και των δυνατοτήτων που προσφέρουν σήµερα οι
σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), µε µια προσπάθεια να
διαβλέψουµε το µέλλον (τα εργαλεία που θα έχει στη διάθεσή του ο Περιηγητής του
21ου αιώνα).
Η δοµή του κειµένου που ακολουθεί έχει ως εξής: στην Ενότητα 2 γίνεται µια
σύντοµη επισκόπηση των εργαλείων που είχε στη διάθεσή του ο Περιηγητής κατά το
παρελθόν. Η Ενότητα 3 αναφέρεται στο παρόν, το οποίο υποστηρίζεται από το Internet,
τους ψηφιακούς χάρτες και τα παγκόσµια συστήµατα γεωαναφοράς. Η Ενότητα 4
επιχειρεί µια προβολή στο άµεσο µέλλον και προτείνει ένα εργαλείο ‘όλα-σε-ένα’, τον
Προσωπικό Βοηθό Περιήγησης (Personal Traveler Assistant – PTA). Τέλος, η Ενότητα
5 ολοκληρώνει την εργασία καταγράφοντας συνοπτικά τα συµπεράσµατά της.

2. Εργαλεία περιήγησης κατά το παρελθόν
Αν επιχειρήσουµε µια ανασκόπηση των εργαλείων γεωαναφοράς του παρελθόντος
(που οριοθετείται χρονικά από την αρχαιότητα µέχρι και τα µέσα του 20ου αιώνα), αυτά
διακρίνονται σε:
•

παραδοσιακά όργανα προσανατολισµού για το ταξίδι και

•

έντυπο υλικό για πληροφορίες σχετικά µε τον προορισµό.
Αστρολάβος των Αντικυθήρων: Αστρονοµικό και γεωδαιτικό
όργανο, πιθανά εφεύρεση του Αρχιµήδη. Πολυσύνθετο σύστηµα
οδοντωτών τροχών από ορείχαλκο που έδειχνε αστερισµούς του
ζωδιακού κύκλου, µήνες του έτους, ανατολές και δύσεις πλανητών,
φάσεις της σελήνης, ανατολές και δύσεις της. Το πρωτότυπο φυλάσσεται
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.

Εικόνα 2: Αστρολάβος των Αντικυθήρων
Τα όργανα προσανατολισµού (κυρίως για χρήση στη ναυσιπλοΐα) επιτύγχαναν
προσανατολισµό µε βάση τη θέση των αστέρων και συµπεριλάµβαναν τον αστρολάβο
(1ος π.Χ. – 18ος αιώνας, Εικόνα 2), τον εξάντα (18ος – 20ος αιώνας), τη µαγνητική πυξίδα
(από το 12ο αιώνα) και τη γυροπυξίδα (από τις αρχές του 20ου αιώνα). Από την άλλη

σελίδα 3 από 15

Ο Περιηγητής του 21ου αιώνα και οι σύγχρονοι Αστρολάβοι

πλευρά, το υλικό πληροφόρησης ήταν έντυπο και αποτελούταν από ναυτικούς χάρτες
και εγκυκλοπαίδειες.
Κοινά χαρακτηριστικά των παραπάνω εργαλείων αποτελούν: α) η εξειδικευµένη
χρήση (λίγοι κάτοχοι της σχετικής γνώσης µπορούσαν να χειριστούν τα εργαλεία ή να
διαβάσουν τους χάρτες), β) η στατική πληροφορία (για να ενσωµατωθεί µια νέα γνώση
έπρεπε να κατασκευαστεί ο χάρτης ή η εγκυκλοπαίδεια εξαρχής) και γ) ο περιορισµένος
όγκος (η λεπτοµέρεια που µπορούσε να αποτυπωθεί στο χάρτη ήταν συνάρτηση του
µεγέθους του). Αυτά τα τρία µειονεκτήµατα αντιµετωπίστηκαν µε την τεχνολογία του
σήµερα, όπως θα παρουσιαστεί στην επόµενη Ενότητα.

3. Τα εργαλεία του Περιηγητή σήµερα
Στην εποχή µας η διαχείριση και ανάλυση γεωγραφικών δεδοµένων αποτελεί πεδίο
µείζονος σηµασίας. Υπολογίζεται ότι το 80% των αποφάσεων που παίρνουµε
καθηµερινά εµπλέκουν (άµεσα ή έµµεσα) γεωγραφικές πληροφορίες. Σήµερα έχουµε
στη διάθεσή µας:
•

χάρτες σε ψηφιακή µορφή και εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας,

•

ηλεκτρονικά όργανα προσανατολισµού και

•

τεράστιο όγκο από υλικό πληροφόρησης στο Internet.

Στις επόµενες υποενότητες θα παρουσιάσουµε σε µεγαλύτερη έκταση την καθεµία
από αυτές τις τρεις συνιστώσες, οι οποίες συνθέτουν τα ‘όπλα’ του σύγχρονου
Περιηγητή.
3.1. Ψηφιακοί χάρτες
Οι ψηφιακοί χάρτες είναι ευρέως διαδεδοµένοι σήµερα. Οι άνθρωποι ανατρέχουν σε
αυτούς όντας είτε σε στάση (στο γραφείο, στο σπίτι κλπ.) είτε σε κίνηση (πεζοί στο
δρόµο, οδηγοί στο αυτοκίνητο κλπ.). Οι συσκευές που υποστηρίζουν ψηφιακούς χάρτες
περιλαµβάνουν µια ευρεία γκάµα, από υπολογιστές γραφείου (PC), φορητούς (laptop),
παλάµης (palmtop), αυτοκινήτου, ακόµη και κινητές τηλεφωνικές συσκευές. ∆ύο
ενδεικτικά παραδείγµατα απεικονίζονται στην Εικόνα 3.
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Εικόνα 3: Συσκευές που υποστηρίζουν ψηφιακούς χάρτες
Το λογισµικό που διαχειρίζεται ψηφιακούς χάρτες ονοµάζεται Γεωγραφικό
Πληροφοριακό Σύστηµα (Geographical Information System – GIS). Μεταξύ των
δυνατοτήτων που προσφέρει ένα λογισµικό GIS στο χρήστη του είναι ενδεικτικά: η
µετακίνηση πάνω στο χάρτη (λειτουργία pan), η µεγέθυνση / σµίκρυνση ώστε να
παρουσιαστούν στην οθόνη της συσκευής περισσότερες λεπτοµέρειες / πιο αφαιρετική
εικόνα (λειτουργία zoom in/out), το σηµάδεµα µιας θέσης πάνω στο χάρτη και ο
εµπλουτισµός του µε συνοδευτική πληροφορία για τη συγκεκριµένη θέση (λειτουργία
mark). Πιο προηγµένες λειτουργίες περιλαµβάνουν τη µέτρηση αποστάσεων µεταξύ
δύο σηµείων (είτε Ευκλείδεια είτε δικτυακή απόσταση), τον ορισµό, αποθήκευση και
αναπαραγωγή αγαπηµένων διαδροµών κ.α.
Είναι προφανές ότι η αντιπαραβολή µε τις δυνατότητες που προσφέρει ένας
‘κλασικός’ έντυπος χάρτης είναι συντριπτική υπέρ της ψηφιακής εκδοχής. Το ερώτηµα
όµως που γεννάται είναι πώς µπορεί να γίνει η γεωαναφορά σε συνδυασµό µε τον
ψηφιακό χάρτη, δηλαδή να τοποθετηθεί το στίγµα µας πάνω σ’ αυτόν. Αυτό γίνεται
σήµερα µε τη βοήθεια συστηµάτων γεωαναφοράς, µε πιο δηµοφιλή εκπρόσωπο το
παγκόσµιο σύστηµα εντοπισµού θέσης GPS.
3.2. Παγκόσµιο σύστηµα εντοπισµού θέσης GPS
Βασικό συστατικό των νέων τεχνολογιών που ενδιαφέρουν το σύγχρονο Περιηγητή
είναι η δυνατότητα γεωαναφοράς όπου και αν αυτός βρίσκεται. Αυτό σήµερα
επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια του Παγκόσµιου Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (Global
Positioning System – GPS)1. Το σύστηµα GPS βασίζεται σε ένα σύµπλεγµα 24

1

Το Αµερικανικό σύστηµα εντοπισµού θέσης GPS θα έχει σύντοµα έναν ‘ανταγωνιστή’, το

Ευρωπαϊκό σύστηµα Galileo που αναµένεται να µπει σε χρήση γύρω στο 2010.
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δορυφόρων και παρέχει πληροφορίες θέσης και ταχύτητας (α) σε παγκόσµια κλίµακα,
(β) ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, (γ) 24 ώρες το 24ωρο και (δ) σε απεριόριστο
αριθµό χρηστών.
Τεχνικά, το σύστηµα GPS λειτουργεί ως εξής [2],[7],[9]. Ένα σύµπλεγµα
δορυφόρων κινείται σε γνωστές τροχιές γύρω από τη γη (Εικόνα 4α). Οι θέσεις των
δορυφόρων («τµήµα διαστήµατος» στην Εικόνα 4β) είναι πάντοτε γνωστές και
προσδιορίζονται σε συνδυασµό µε την απόστασή τους από γνωστές θέσεις στο έδαφος
(«επίγειο τµήµα» στην Εικόνα 4β). Αυτές οι θέσεις συνδυάζονται µε τις αποστάσεις
τους από το δέκτη, δηλαδή τη συσκευή GPS που έχει στα χέρια του ή στο όχηµά του ο
χρήστης («τµήµα χρηστών» στην Εικόνα 4β), και έτσι προκύπτει η θέση του δέκτη.
Πρακτικά για να γίνει αυτό χρειάζεται να επιτευχθεί οπτική επαφή του δέκτη µε
τουλάχιστον 4 δορυφόρους ώστε, µε κατάλληλους µαθηµατικούς υπολογισµούς που
κάνει ο δέκτης, να προκύψουν οι τιµές για τις τέσσερις µεταβλητές που αναζητούµε: το
γεωγραφικό πλάτος (latitude), το γεωγραφικό µήκος (longitude), το υψόµετρο (altitude)
της θέσης που βρίσκεται ο δέκτης, καθώς και ο χρόνος (time) που καταγράφηκε η
συγκεκριµένη θέση. Με την τεχνική αυτή, η ακρίβεια που προκύπτει είναι ιδιαίτερα
υψηλή (ακρίβεια θέσης ~10 µέτρα, ακρίβεια στιγµιαίας ταχύτητας ~0.03 µέτρα ανά
δευτερόλεπτο).

(α)

(β)
Εικόνα 4: Το σύστηµα GPS

Οι εφαρµογές GPS είναι πάµπολλες: από τις παραδοσιακές που υποστηρίζουν
εύρεση τοποθεσίας (ερωτήµατα της µορφής «πού βρίσκοµαι;»), παρουσίαση
πλησιέστερων σηµείων ενδιαφέροντος («τι υπάρχει τριγύρω;») και δροµολόγηση µε
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πρόταση συντοµότερης διαδροµής («πώς θα φτάσω στον προορισµό µου;») µέχρι
αναδυόµενες εφαρµογές όπως ‘µινιατούρες’ κινητές τηλεφωνικές συσκευές για κλήσεις
επείγουσας ανάγκης και φωτογραφικές µηχανές µε ενσωµατωµένο GPS για
γεωαναφερόµενες φωτογραφήσεις (Εικόνα 5).

(α) κινητό άµεσης ανάγκης (πηγή:

(β) φωτογραφική µηχανή µε ενσωµατωµένο

www.wherify.com)

GPS (πηγή: www.ricohsolutions.com)

Εικόνα 5: Αναδυόµενες εφαρµογές GPS
Τα συστήµατα γεωαναφοράς αποτελούν βασική συνιστώσα των Συστηµάτων
Κινητής Θέσης (Mobile Location Systems – MLS) τα οποία είναι συστήµατα που
προσδιορίζουν τη θέση ενός κινούµενου συνδροµητή και, µε βάση αυτή τη θέση, του
παρέχουν σχετική πληροφόρηση και υπηρεσίες [14]. Τα συστήµατα MLS θεωρούνται
από τις πιο ενδιαφέρουσες αναδυόµενες τεχνολογίες των ΤΠΕ και αναµένεται να
προσφέρουν πολλές εφαρµογές, ειδικά στο πεδίο της κινητής τηλεφωνίας.
3.3. Το Internet ως ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια
Το Internet και ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web – WWW) συγκαταλέγονται
δίκαια ανάµεσα στα µεγάλα επιτεύγµατα του 20ου αιώνα στο χώρο των ΤΠΕ, κυρίως
διότι ξέφυγαν από τα στενά όρια της χρήσης µεταξύ των ειδικών (επιστηµόνων
Πληροφορικής) και έδωσαν τη δυνατότητα σε ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας
και επιπέδου µόρφωσης να προσεγγίσουν ένα ασύλληπτο όγκο πληροφόρησης, αρκεί
να έχουν στη διάθεσή τους έναν Η/Υ µε σύνδεση στο ∆ίκτυο.
Είναι γνωστό ότι στο Internet ο υποψήφιος Περιηγητής µπορεί να προσπελάσει
ιστοσελίδες µε τεράστιο όγκο πληροφορίας, από εγκυκλοπαίδειες και χάρτες µέχρι
συλλογές φωτογραφιών και video. Έτσι µπορεί να λάβει σχετική πληροφόρηση για τον
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τόπο του µελλοντικού του ταξιδιού, έχοντας µάλιστα στη διάθεσή του και πληροφορίες
από ιστοσελίδες καθαρά τοπικού ενδιαφέροντος, που περιλαµβάνουν οµαδικές ή
ατοµικές πρωτοβουλίες (τοπικών φορέων, φίλων του τόπου κ.α.) αλλά και εµπειρίες,
σχόλια, κριτικές τρίτων (π.χ. επισκεπτών)2.
∆εν αποτελεί υπερβολή να λεχθεί ότι το Internet αποτελεί «πεδίο δόξας λαµπρό»
για την έννοια της ‘παγκοσµιοποίησης’ αφού ο καθένας µπορεί να προσφέρει και να
λάβει πληροφόρηση ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής ή την κοινωνική του
κατάσταση. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής της παγκοσµιοποιηµένης γνώσης
είναι ορισµένοι εξαιρετικά δηµοφιλείς δικτυακοί τόποι, όπως η Wikipedia [17], το
TrekEarth [15], το Flickr [18] και το YouTube [6]. Επιγραµµατικά:
•

Wikipedia – Αποτελεί µια πρωτοποριακή προσπάθεια συλλογής ληµµάτων όπου
όλοι οι συµµετέχοντες συνεισφέρουν µε νέα λήµµατα, διορθώνουν ή
σχολιάζουν υπάρχοντα (στην Εικόνα 6α απεικονίζεται µια ενδεικτική σελίδα µε
λήµµα για τον Ασπροπόταµο Τρικάλων).

•

TrekEarth – Αποτελεί ένα ψηφιακό φωτογραφικό άλµπουµ µε εικόνες από
τόπους που έχουν επισκεφθεί οι χρήστες του (η Εικόνα 6β περιλαµβάνει
φωτογραφίες από την περιοχή του Ασπροπόταµου).

•

Flickr – Πρόκειται για άλλο ένα ψηφιακό φωτογραφικό άλµπουµ µε χιλιάδες
νέες καταχωρήσεις καθηµερινά και µε κύριο χαρακτηριστικό του τον αυτόµατο
τρόπο καταχώρησης γεωαναφερόµενων φωτογραφιών (όπως αυτές από τον
ορεινό όγκο της Νότιας Πίνδου που παρουσιάζονται στην Εικόνα 6γ).

•

YouTube – άλµπουµ από video που προσφέρουν οι εγγεγραµµένοι χρήστες και
µπορούν να ανακαλέσουν οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου (ενδεικτικές
καταγραφές για το Περτούλι Τρικάλων στην Εικόνα 6δ).

2

Ενδεικτικά παραδείγµατα σχετικά µε τους Βλάχους και τα Βλαχοχώρια: για την Πανελλήνια

Οµοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων (URL: vlahos.xan.duth.gr), για τους Βλάχους (URL:
www.vlahoi.net), για την Τζούρτζια Ασπροποτάµου Τρικάλων και τους Βλαχόφωνους Έλληνες (URL:
www.tamos.gr), για την Ανθούσα (Λιπινίτσα) Ασπροποτάµου Τρικάλων (URL: www.lipinitsa.gr), για το
Γαρδίκι

Τρικάλων

(URL:

www.gardiki.gr),

για

το

∆ήµο

Αιθήκων

Ν.

Τρικάλων

(URL:

www.dimosaithikon.gr), για το Συρράκο Ιωαννίνων (URL: www.syrrako.gr), για το Μέτσοβο Ιωαννίνων
(URL: www.metsovo.gr), για το Περιβόλι Γρεβενών (URL: www.perivoli.gr), για τη Βλάστη (Μπλάτσι)
Κοζάνης (URL: www.blatsi.gr), για το Λιβάδι Λαρίσης (URL: www.livadi.gr) και πολλά άλλα.
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(α) Wikipedia

(β) TrekEarth

(γ) Flickr

(δ) YouTube

Εικόνα 6: Ενδεικτικές οθόνες δικτυακών τόπων
Πέρα από τους προαναφερθέντες διακτυακούς τόπους, ιδιαίτερη αναφορά αξίζει σε
ένα εργαλείο του Παγκόσµιου Ιστού που δικαίως έχει θεωρηθεί ‘επανάσταση’ για το
χώρο της ψηφιακής χαρτογράφησης και εν γένει της γεωγραφικής πληροφορίας, το
σύστηµα Google Earth [5]. Το Google Earth οργανώνει και διαχειρίζεται έναν τεράστιο
όγκο δορυφορικών φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης, παγκόσµιας κάλυψης και
ελεύθερης διάθεσης στον κάθε χρήστη του συστήµατος. Αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό
του (προς την κατεύθυνση της υποστήριξης του σύγχρονου Περιηγητή) είναι ότι
αποτελεί ένα σύστηµα ανοικτό στον κάθε χρήστη για προσθήκες υλικού, τις οποίες
προσθήκες µπορεί απλά να βλέπει ο ίδιος στην οθόνη του (όπως φαίνεται στην Εικόνα
7 µε προσθήκες για τον Ασπροπόταµο Τρικάλων) ή ακόµη και να τις µοιράζεται µε
όλους τους χρήστες του Google Earth.
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Εικόνα 7: Ενδεικτική οθόνη δικτυακού τόπου Google Earth
Συµπερασµατικά, στην ψηφιακή εποχή που ζούµε σήµερα υπάρχουν πάρα πολλές
πηγές απ’ όπου µπορεί ο σύγχρονος Περιηγητής να αντλήσει πληροφορία για τον
προορισµό του αλλά και να µεταδώσει προς τα έξω τη δική του γνώση (σε πολλαπλές
µορφές: κείµενα, φωτογραφίες, video).

4. Ο Περιηγητής στο µέλλον
Η επισκόπηση που προηγήθηκε σχετικά µε τα εργαλεία γεωαναφοράς και τις πηγές
συλλογής πληροφοριών που έχει σήµερα στη διάθεσή του ο Περιηγητής οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι τα ‘όπλα’ που έχει στη διάθεσή του πια είναι πάρα πολλά. Αυτό όµως
που λείπει είναι η ευκολία στη συγκέντρωσή τους, την αλληλοσυµπλήρωση και το
συντονισµό τους για το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα, πάνω στο µοτίβο – σενάριο που
παραµένει απαράλλακτο:
1. Αποφασίζω να επισκεφτώ το ... (απόφαση για την υλοποίηση του ταξιδιού)
2. Συγκεντρώνω πληροφορίες σχετικά µε ... (συγκέντρωση πληροφοριών)
3. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού µου έχω υποστήριξη από ...

και καταγράφω τα ...

(υποστήριξη και καταγραφή)
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4. Μετά την επιστροφή οργανώνω και δηµοσιοποιώ τα ... (οργάνωση της γνώσης
που αποκτήθηκε)
Η πρόκληση για το µέλλον (για τον Περιηγητή του 21ου αιώνα) µπορεί απλά να
αποτυπωθεί στη φράση «όλα-σε-ένα». ∆ηλαδή ένα εργαλείο, µε τη χρήση του οποίου ο
Περιηγητής θα εκτελεί τις τέσσερις παραπάνω ενέργειες εύκολα – γρήγορα – σωστά –
αποτελεσµατικά.
Το εργαλείο που προτείνουµε ονοµάζεται προσωπικός βοηθός περιήγησης και στις
επόµενες υποενότητες θα παρουσιάσουµε την προτεινόµενη λειτουργικότητά του
(Ενότητα 4.1), κάποιες προσπάθειες (πρωτόλειες ακόµη) που γίνονται προς αυτή την
κατεύθυνση (Ενότητα 4.2) καθώς και ενδιαφέρουσες προοπτικές πάνω στην αρχική
προσέγγιση (Ενότητα 4.3).
4.1. Η πρόκληση για το µέλλον: ο προσωπικός βοηθός περιήγησης
Ο προσωπικός βοηθός περιήγησης (Personal Traveler Assistant - PTA) θα είναι µια
ψηφιακή «όλα-σε-ένα» πλατφόρµα (υλικό και λογισµικό) που θα προσφέρει την
ακόλουθη λειτουργικότητα:
•

ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι – θα συλλέγει πληροφορίες για τον τόπο και τη διαδροµή.
Συγκεκριµένα, µε έξυπνη αναζήτηση στο Internet (για παράδειγµα, στους
δικτυακούς τόπους που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 3.3), θα συγκεντρώνει
πληροφορίες για τη διαδροµή και τον τόπο προορισµού υποστηρίζοντας
απαιτήσεις του τύπου "πώς θα πάτε", "τι θα δείτε / κάνετε (συνοπτικά)", "πού θα
µείνετε".

•

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ – θα συµβουλεύει για το τι και πώς και θα
καταγράφει. Συγκεκριµένα, µε συνεχή ενηµέρωση γεωαναφοράς (όπως αυτή
επιτυγχάνεται µε την τεχνολογία που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 3.2), θα
δίνει συµβουλές του τύπου "τι θα κάνετε" (αναλυτικά, όπως π.χ. "ποια σηµεία
αξίζει να επισκεφθείτε"), και θα καταγράφει πληροφορία (ήχους, εικόνες,
video).

•

ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι – θα οργανώνει αυτά που κατέγραψε και θα τα δηµοσιοποιεί.
Συγκεκριµένα, µε ειδικά εργαλεία ανάλυσης περιεχοµένου (κειµένου [1] ή
πολυµέσων [4],[10]), θα φιλτράρει / περιγράφει / αποθηκεύει την πληροφορία
που θα έχει συγκεντρωθεί, την οποία στη συνέχεια θα δηµοσιοποιεί στο Internet
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ενηµερώνοντας σχετικά φίλους κλπ. (γενικά, την κοινότητα χρηστών που
ενδεχοµένως θα ενδιαφέρεται για την πληροφορία αυτή).
Μια συσκευή αυτής της λειτουργικότητας θα αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο του
µελλοντικού Περιηγητή και το στοίχηµα είναι αυτή η συσκευή να είναι προσιτή και
εύχρηστη για τον καθένα.
4.2. Πρωτόλειες προσπάθειες
Η ερευνητική κοινότητα έχει κάνει τα πρώτα βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση
µέσα από σχετικά ερευνητικά προγράµµατα [12]. Ενδεικτικά αναφέρουµε το PlaceLab
project της εταιρείας Intel [8] που προσφέρει τεχνολογίες για τη µετάδοση
πληροφοριών γεωαναφοράς σε ψηφιακές συσκευές µέσω ασύρµατου δικτύου (Wi-Fi),
το World-Wide Media eXchange project της εταιρείας Microsoft [11] που ΄τοποθετεί’
µε έξυπνο τρόπο φωτογραφικές εικόνες πάνω στο χάρτη και, τέλος, το ZoneTag project
της εταιρείας Yahoo [19], στο οποίο πληροφορίες γεωαναφοράς λαµβάνονται από
προηγµένες συσκευές κινητής τηλεφωνίας και, µε βάση αυτές, οι φωτογραφίες που
έχουν τραβηχτεί µε τις συσκευές αυτές φορτώνονται στο δικτυακό τόπο Flickr και
τοποθετούνται σωστά στο χάρτη του.
Now that you have a digital camera for your
photos, a mini digital video camera for movies and
lots of mp3 music files, what can you do to keep from
losing them? … You certainly have more options than
when your parents or grandparents took Super 8
movies and the photos from their 110 cameras and
put them in a shoebox in the attic or the basement ...

(α) The 21st Century ‘Modern Digital’ Shoebox (πηγή: www.spokesmanreview.com)
Lifeblog is smart software that's intuitive to use ... Store, organize, browse,
search, and edit your multimedia files from the phone or PC ...
Take a picture with your phone and post it to the Web in less than a minute ...
Just open Lifeblog on your phone and scroll through
your images, videos, and more ...
Save your best shots in the Favorites timeline for quick access ...

(β) NOKIA Lifeblog (πηγή: www.nokia.com)
Εικόνα 8: Παραδείγµατα πρωτολείων PTA
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Πέρα από τις ερευνητικές προσπάθειες που είναι σε εξέλιξη, ήδη τα πρώτα
προϊόντα (ατελή ακόµη όσον αφορά στη λειτουργικότητά τους), τα οποία ακολουθούν
τη λογική του ‘όλα-σε-ένα’, υπάρχουν στην αγορά. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται το
ψηφιακό κουτί των αναµνήσεων (The 21st Century ‘Modern Digital’ Shoebox) [3] και
το προσωπικό δια βίου ηµερολόγιο (NOKIA Lifeblog) [13] (Εικόνα 8).
Η πρόταση για το 21st Century ‘Modern Digital’ Shoebox (το ψηφιακό κουτί των
αναµνήσεων του 21ου αιώνα) αφορά στην κατάλληλη οργάνωση του υλικού που
συγκεντρώνει ο χρήστης (φωτογραφίες, video, µουσικά κοµµάτια) σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του. Από την άλλη πλευρά, το NOKIA Lifeblog (το προσωπικό δια βίου
ηµερολόγιο) οργανώνει φωτογραφίες, video, ήχους, και επιπλέον δηµοσιεύει αυτό το
υλικό στο Internet σε κατάλληλα ορισµένα web logs (blogs). Σίγουρα όµως υπάρχει
αρκετός δρόµος που πρέπει να διανυθεί για να προσεγγίσουµε τον στόχο, όπως
περιγράφηκε παραπάνω.
4.3. Προοπτικές
Μια ενδιαφέρουσα επέκταση της προσέγγισης PTA που προτείνουµε αφορά στο
συνδυασµό περιεχοµένου (content) και συµφραζοµένων (context). Όταν γνωρίζουµε,
από το περιεχόµενο, ότι µια εικόνα αναφέρεται, για παράδειγµα, σε πηγές ποταµού
µπορούµε να αναζητήσουµε µέσα στο αρχείο εικόνων για πηγές ποταµών ώστε να
εντοπίσουµε την ακριβή θέση της. Αν όµως από τα συµφραζόµενα υπάρχει η
πληροφορία ότι η εικόνα αναφέρεται στον Ασπροπόταµο (για παράδειγµα, στις πηγές
Βερλίγκα στο Χαλίκι Τρικάλων) η αναζήτηση περιορίζεται αισθητά και η ταυτοποίηση
/ χωροθέτηση γίνεται πιο αποτελεσµατικά. Ήδη κάποια πρώτα ερευνητικά
αποτελέσµατα φανερώνουν ότι τα συµφραζόµενα µιας εικόνας (τόπος, χρόνος, γεγονός
που καλύφθηκε κ.α.) µπορούν να προβλέψουν καλύτερα αυτό που δέχεται ως
παράσταση κάποιος που βλέπει µια φωτογραφία από το ίδιο το περιεχόµενο [12].
Τέλος, ένα σοβαρό θέµα που υπεισέρχεται στο παραπάνω σενάριο αφορά την
ιδιωτικότητα. Σύµφωνα µε τον Alan Westin, η ιδιωτικότητα ορίζεται ως η απαίτηση
ενός ατόµου, µιας οµάδας ατόµων ή ενός οργανισµού να καθορίζει για τον εαυτό του
πότε, πώς και σε ποια έκταση θα µεταφερθεί σε τρίτους πληροφορία που αφορά σε αυτόν
[16]. Το ζήτηµα της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων
είναι κρίσιµο στη σηµερινή εποχή. Θεωρούµε ότι µε τη λογική του PTA που
περιγράψαµε παραπάνω ο Περιηγητής έχει µεγάλο (αν όχι, απόλυτο) έλεγχο στο µέρος
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της πληροφορίας που θα δώσει έξω σε τρίτους. Πάντως, χρειάζεται προβληµατισµός
και περαιτέρω έρευνα για την απόλυτη προστασία της ιδιωτικότητας, κάτι που σίγουρα
θα απασχολήσει τους ερευνητές τα προσεχή χρόνια.

5.

Συµπεράσµατα
Συνοψίζοντας, αποτελεί κοινή παραδοχή ότι οι νέες και αναδυόµενες ΤΠΕ

προσφέρουν πια τις δυνατότητες για το άλµα που χρειάζεται να κάνουν οι τοπικές
κοινωνίες για να δώσουν προς τα έξω αυτά που προσφέρει ο τόπος τους (τη φυσική
οµορφιά, την τοπική παράδοση, τις υποδοµές). Εκτιµούµε ότι οι εµπλεκόµενοι φορείς
(επιστηµονική κοινότητα, παραγωγοί τεχνολογίας, πάροχοι περιεχοµένου) πρέπει να
αδράξουν την ευκαιρία και να στοχεύσουν στις ανάγκες του Περιηγητή του 21ου αιώνα
διότι έχουµε ήδη µεταβεί στην Κοινωνία της Πληροφορίας και Γνώσης.
Εν κατακλείδι, ως motto µπορούµε να θεωρήσουµε ότι:
∆εν υπάρχουν πλέον άγνωστοι τόποι,
µόνο νέοι τόποι που περιµένουν να τους δούµε από κοντά !
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