
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Σύστημα καθοδήγησης και προσανατολισμού σε 
εσωτερικούς χώρους 

Εισαγωγή 

Το έργο GuideMe αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση για τη διευκόλυνση της μετακίνησης 
ανθρώπων σε κλειστούς χώρους. Απευθύνεται σε ομάδες χρηστών που έχουν δυσκολίες στον 
προσανατολισμό και τη μετακίνηση, π.χ. ηλικιωμένοι, άνθρωποι με κινητικά ή άλλα προβλήματα 
(π.χ. προβλήματα όρασης). Η λύση είναι χτισμένη γύρω από μία διακριτική φορητή συσκευή, η 
οποία είναι ικανή με χρήση της τεχνολογίας UWB, να εντοπίζει τη θέση του χρήστη σε εσωτερικούς 
χώρους με ακρίβεια 10cm. Οι λειτουργίες της συσκευής βασίζονται στη συνεργασία της φορητής 
συσκευής (wearable), μιας υπηρεσίας (service) που τρέχει στο κινητό του χρήστη και ενός 
εξυπηρετητή (server). Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
του έργου, στη διεύθυνση http://www.guideme-project.upatras.gr/ 

Στο τρίτο Newsletter μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου μέσα από 
τις Ενότητες Εργασίας που έχουν ολοκληρωθεί, καθώς επίσης και ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
σχετικά με τις Ενότητες Εργασίας που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

ΕΕ6: Ενσωμάτωση του λογισμικού στο πρωτότυπο υλικό και συνολικός έλεγχος – Σε 
εξέλιξη 

Η ΕΕ6 έχει ως στόχο την ενσωμάτωση του embedded λογισμικό στο τελικό πρωτότυπο, τόσο στα 
κινητά μέρη (tags) όσο και στα σταθερά (anchors), ενώ αναπτύσσεται η τελική έκδοση του 
λογισμικού, τόσο του τοπικού διακομιστή όσο και του κεντρικού διακομιστή. Πρόκειται για την 
τελευταία τεχνική Ενότητα Εργασίας, και αποσκοπεί στο να ολοκληρώσει όλες τις τεχνολογίες που 
έχουν αναπτυχθεί σε ένα τελικό σύστημα, του οποίου η κάθε μία από τις πολλαπλές επί μέρους 
οντότητες εργάζεται αρμονικά με τις υπόλοιπες προκειμένου να διεκπεραιώσει την ζητούμενη 
λειτουργικότητα που είναι η παροχή προσανατολισμού χρηστών που βρίσκονται και κινούνται σε 
εσωτερικούς χώρους. Η ΕΕ6 αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2021. Τέλος, στα 
πλαίσια της ΕΕ6, πραγματοποιήθηκε η παρακάτω δημοσίευση σε διεθνές με κριτές συνέδριο: 

E. Barri, Bouras, C., Gkamas, A., and Katsampiris Salgado, S., A.  “GuideMe: A system for Indoor 
Orientation and Guidance”,  in the Seventh International Conference on Smart Portable, Wearable, 
Implantable and Disability-oriented Devices and Systems (SPWID 2021). 

Η ΕΕ6 ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2021. 

http://www.guideme-project.upatras.gr/


 

      

 

 

 

ΕΕ7: Σχεδίαση και κατασκευή τελικού πρωτοτύπου - Σε εξέλιξη 

Η ΕΕ7 έχεις ως στόχο την επιβεβαίωση της λειτουργίας του συστήματος και ο εντοπισμός 
πιθανών σφαλμάτων και παραλείψεων στο σχεδιασμό της φορητής συσκευής. Έπειτα θα γίνει ο 
τελικός σχεδιασμός και υλοποίηση της πλακέτας. Επιπλέον, θα γίνε πρόβλεψη για να περιοριστεί 
όσο το δυνατό περισσότερο το μέγεθος της πλακέτας, έτσι ώστε το τελικό πρωτότυπο να 
προσομοιάζει το δυνατό περισσότερο με το τελικό προϊόν. Η ΕΕ7 αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 
Μάρτιο 2021. 

ΕΕ8: Τελικός έλεγχος συνολικού συστήματος - Αποσφαλμάτωση 

Η ΕΕ8 αποτελεί το τελικό στάδιο της ανάπτυξης του τελικού πρωτοτύπου. Στα πλαίσια της ΕΕ8, 
θα γίνει ο συνολικός έλεγχος του συστήματος και του τελικού πρωτοτύπου. Θα έχει γίνει ορισμός 
του πλάνου ελέγχου και θα ακολουθηθεί επιμελώς από την αρμόδια ομάδα. Εφόσον, υπάρχουν 
κάποια σφάλματα, σε αυτή την ΕΕ8 θα γίνει ένας τελευταίος γύρος ελέγχου/διόρθωσης. Επιπλέον, 
θα παρουσιαστούν οι δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. Η ΕΕ8 
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2021. 

Ολοκλήρωση του έργου και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 

Τέλος, το έργο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της υλοποίησης του έργου, και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2021. Σε αυτό το σημείο έχει δημιουργηθεί το πλάνο για την εμπορική 
εκμετάλλευση όσον αφορά της λύσης που πραγματεύεται το έργο GuideMe. Το Σεπτέμβρη του 
2021 αναμένεται να υπάρχει μια πιλοτική ολοκληρωμένη λύση, ενώ στις αρχές του 2022 
αναμένουμε να έχουμε τους πρώτους πελάτες. Στα μέσα του 2023, αναμένουμε το πλήθος των 
πελατών να είναι σε τέτοιο βαθμό που να έχουν καλυφθεί τα έξοδα της έρευνας και ανάπτυξης 
της λύσης. Στα πλαίσια  της επέκτασης των αποτελεσμάτων του έργου GuideMe έχουν 
προβλεφθεί διάφορες κατευθύνσεις για την επέκταση του. Πιο συγκεκριμένα, το 2022, θα γίνει 
προσπάθεια επέκτασης αυτής της λύσης με χρήση επιπλέον εργαλείων που δεν έχουν ευρέως 
χρησιμοποιηθεί όπως η χρήση γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας. Η λύση των γυαλιών 
επαυξημένης πραγματικότητας θα έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εφοδιασμού (logistics). Εν 
κατακλείδι, από το 2023, με βάση την πλατφόρμα που δημιουργήθηκε, με κατάλληλες αλλαγές, 
θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αγορά των μεταφορών, όπως τις αεροπορικές και 
σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. 

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: 
http://www.guideme-project.upatras.gr/ 

http://www.guideme-project.upatras.gr/

