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ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

Εικονική περιήγηση στο Μουσείο
Πολυάριθμοι επισκέπτες εκδηλώνουν ενδιαφέρον για το πρωτότυπο πρόγραμμα iΜuse
ο ενδιαφέρον δεκάδων επισκεπτών προσελκύει το καινοτόμο
πρόγραμμα εικονικής περιήγησης που εφαρμόζεται για πρώτη φορά
στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου.

Τ

Το ερευνητικό Πρόγραμμα iMuse,
που αποτελεί την υλοποίηση ενός
νέου τύπου εικονικού Μουσείου,
το οποίο αναπτύχθηκε ειδικά για το
«Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου, βοηθάει τους επισκέπτες να γνωρίσουν το Μουσείο
πριν ακόμη αρχίσουν να περιηγούνται στο εσωτερικό του. Το πρόγραμμα λειτουργεί προς το παρόν
μόνον για την έκθεση της παλαιάς
πτέρυγας του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου, ωστόσο οι δυνατότητές του είναι μεγάλες και επαρκούν
όχι μόνον για την επέκταση της εφαρμογής του και στη Νέα Πτέρυγα
του Μουσείου, αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη του ίδιου του
προγράμματος, που είναι αναμενόμενο ότι θα εμπλουτίζεται κατά τη
διάρκεια της μελλοντικής πολυετούς χρήσης του. Μέσω της νέας
ψηφιακής τεχνολογίας, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν νοερά στις αίθουσες και τα ευρήματα
που εκτίθενται, αποκτώντας πλήρη
εικόνα για το αρχαιολογικό υπόβαθρο της περιοχής μας.
Η συμμετοχή της ΙΓ΄ Εφορείας
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΤ στο ερευνητικό

Επισκέπτες του Αρχαιολογικού Μουσείου και εκπαιδευτικοί περιηγούνται εικονικά
πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια της
επιτελούμενης διαρκούς ανανεωτικής προσπάθειας για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου. Tο iΜuse
είναι ένα πρωτότυπο πρόγραμμα,
που δημιουργήθηκε από ερευνητικές ομάδες του Κέντρου Έρευνας,
Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με την ενεργό συνεργασία της ΙΓ΄ ΕΠΚΑ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Κράτος, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και
τη Νορβηγία, μέσω του Xρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ
2004 - 2009).
Μέσω του συγκεκριμένου προ-

γράμματος, οι επισκέπτες μπορούν
να ελέγξουν άμεσα αν η έκθεση του
Μουσείου περιλαμβάνει αρχαία αντικείμενα για τα οποία έχουν ειδικό ενδιαφέρον. Μπορούν να δουν
στις οθόνες αφής των PDA, που έχουν στα χέρια τους, τις προτεινόμενες από το Μουσείο διαδρομές,
να δημιουργήσουν δικές τους διαδρομές, να ξεναγηθούν με εικόνες,
κείμενα και ηχητική ξενάγηση σε
τρεις γλώσσες, να δημιουργήσουν
εικονικές αίθουσες, μέσα στις οποίες μπορούν να δουν τα αντικείμενα που θα ήθελαν να είναι εκτεθειμένα μαζί και τέλος μπορούν να
ξεναγηθούν από έναν ξεναγό βλέποντας στα προσωπικά τους κινητά
τηλέφωνα (Smartphones) τις εικό-

Οι οθόνες αφής έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών
νες και τις πληροφορίες που τους
στέλνει ο ξεναγός από ένα PDA χειρός.
Ακόμη σε κεντρικό χώρο του
Μουσείου υπάρχει ένα σημείο πληροφόρησης του κοινού (Infokiosk).
Mε τη χρήση τριών οθονών αφής δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να έχουν πανοραμικές κυλιόμενες εικόνες της κάθε αίθουσας
ξεχωριστά. Μέσα από τις εικόνες
αυτές μπορούν να αντληθούν πληροφορίες για τις ενότητες και τα αντικείμενα της έκθεσης. Οι επισκέπτες μπορούν να συσχετίζουν τα αντικείμενα με τους αρχαιολογικούς
χώρους από τους οποίους προέρχονται, βλέποντας φωτογραφίες
και μικρής διάρκειας βίντεο. Προ-

σιτά είναι επίσης διάφορα βίντεο,
παρουσιάσεις και παιχνίδια που
σχετίζονται όχι μόνον με τα αντικείμενα, αλλά και με τη γενικότερη θεματολογία των ενοτήτων της έκθεσης. Τέλος, για τα εκπαιδευτικά
προγράμματα υπάρχει ηλεκτρονική
βιβλιοθήκη με θεματολογικές παρουσιάσεις, που μπορούν να προβάλλονται για τα παιδιά στον ειδικό
χώρο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου, ενώ μεγάλη
καινοτομία του προγράμματος είναι
η δυνατότητα που δίνεται στους εκπαιδευτικούς να ετοιμάζουν μόνοι
τους νέες παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας εικονογραφικό υλικό από
τη μεγάλη βάση δεδομένων του
προγράμματος.

Τηλεϊατρική στο Δήμο Αλμυρού
Θα γίνουν αυτόνομοι σταθμοί ιατρικών μετρήσεων και κάθε κιόσκι θα διαθέτει διάφορους ιατρικούς μετρητές
ατρικά κιόσκια» στον Αλμυρό. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, αυτός της εφαρμογής Tηλεϊατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού ιατρικών μετρήσεων (Health
kiosk), εγκρίθηκε και εντάχθηκε στα πλαίσια
της πρόσκλησης 20.1 του προγράμματος
«ψηφιακής σύγκλησης» στο Δήμο Αλμυρού
με το ποσό των 231.100 ευρώ.

Ι

Τους όρους ένταξης, τον ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών καθώς και τον ορισμό μελών αξιολόγησης ενστάσεων και έναρξη όλων
των προβλεπόμενων διαδικασιών από την οικονομική επιτροπή για τη δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου θα κληθεί να εγκρίνει το
Δημοτικό Συμβούλιο στην επικείμενη συνεδρίασή του την Τετάρτη 31 Αυγούστου.
Στο έργο προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων σταθμών ιατρικών μετρήσεων (health kiosk). To κάθε κιόσκι αυτό θα
διαθέτει διάφορες ιατρικούς μετρητές όπως
καρδιογράφο και μετρητές πίεσης, οξυγόνωσης, σφυγμών, θερμοκρασίας, γλυκόζης και
βάρους.
Όλοι οι μετρητές θα είναι συνδεδεμένοι με ένα σταθμό εργασίας όπου φιλοξενείται η ιατρική εφαρμογή παρακολούθησης των παραμέ-

Η αποδοχή του έργου θα συζητηθεί στο επικείμενο Δημοτικό Συμβούλιο
τρων υγείας. Ο σταθμός εργασίας θα διαθέτει
οθόνη αφής που με απλές οδηγίες θα μπορεί
ο δημότης να κάνει διάφορες ιατρικές μετρήσεις τις οποίες είτε μπορεί στη συνέχεια να τις
εκτυπώνει είτε να τις αποθηκεύει δημιουργώντας ένα προσωπικό ιατρικό φάκελο. Επίσης
θα μπορεί να διαθέτει λειτουργία που απλά ο εξεταζόμενος εκτυπώνει τα αποτέλεσμα των ιατρικών μετρήσεων χωρίς την αποθήκευσή
τους.
Απ’ ευθείας μίσθωση πάρκινγκ στο Πηγάδι
Την απ’ ευθείας μίσθωση χώρου για χρήση

χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ)
στην θέση «Ροδιά» του οικισμού Πηγάδι θα αποφασίσει το Σώμα. Συγκεκριμένα σε προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
αποφασίστηκε η μίσθωση του χώρου και ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής εκτίμησης - καταλληλότητας των ακινήτων που θα προσφερθούν.
Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου καθόρισε τους όρους διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου, ωστόσο δεν υποβλήθηκε καμιά προσφορά με αποτέλεσμα η Επιτροπή να
ματαιώσει τη διαδικασία της δημοπρασίας και

να παραπέμπει εκ νέου το θέμα στο Δ.Σ. ώστε
η μίσθωση να γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση.
Στην ίδια συνεδρίαση θα συζητηθεί η τοποθέτηση φυσικών εμποδίων μπροστά από το κατάστημα (αύξηση του ύψους των ρείθρων του
πεζοδρομίου, τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων σε σχήμα «Π» και κιγκλιδωμάτων στο πεζοδρόμιο) μπροστά από την Εθνική Τράπεζα, η
συμμετοχή του Δήμου ως μέλος στήριξης στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Βόλου με το ποσό των 450 € καθώς και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Αλίκη Φωτιάδου

