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 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: BLIPPAR 
 
Υπενθύμιση: Αυτοί οι χάρτες πορείας θα επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση της ροής 
εργασίας της παραγωγής ψηφιακού διαδραστικού περιεχομένου μέσω πρακτικών συστάσεων 
και μαρτυριών επαγγελματιών. 
Με αυτόν τον τρόπο, σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε τους μαθητές και τους δασκάλους στις 
μάθειές τους, αλλά και μετά την εκπαίδευση, στην πρακτική τους επαγγελματική ζωή. 
 

1. Σχετικά με την τεχνολογία 
 

Η τεχνολογία που 
χρησιμοποιείται 

Επαυξημένη Πραγματικότητα για έντυπο υλικό 

Τελικός στόχος και 
αποτέλεσμα 

Δημιουργία εμπειρίας επαυξημένης πραγματικότητας όπου ο 

χρήστης σαρώνει μια εικόνα σκανδάλης με το smartphone του και: 

• η εικόνα ζωντανεύει με μια μορφή βίντεο 

• εμφανίζεται ένα τρισδιάστατο σχήμα 

• εμφανίζεται κινούμενο κείμενο 

• εμφανίζονται πολλά widget (Facebook, λήψη selfie, αγορά, 

κλήση, SMS κ.λπ.) 

Περιγραφή του 
εργαλείου 
 

Το Blippar χρησιμοποιεί Επαυξημένη Πραγματικότητα για να 

ζωντανέψει το έντυπο υλικό σας ψηφιακά (σε πολλές μορφές) 

Μέσο που 
χρησιμοποιείται 
(υπολογιστής, tablet, 
τηλέφωνο) 

Υπολογιστής / smartphone / tablet 

Πού θα είναι 
προσβάσιμο 
(εφαρμογή, 
πλατφόρμα, 
ιστότοπος…) 

Θα είναι προσβάσιμο μέσω της εφαρμογής Blippar και του builder 
(blippbuilder) στον επίσημο ιστότοπο του blippar 
https://www.blippar.com/build-ar  
 
Blippar for iOS 
Blippar for Android 

https://www.blippar.com/build-ar
https://apps.apple.com/us/app/blippar-the-ar-browser/id410604563
https://apps.apple.com/us/app/blippar-the-ar-browser/id410604563
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blippar.ar.android&hl=en&gl=US
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Πόσος χρόνος 
χρειάστηκε για την 
ανάπτυξη αυτού του 
εργαλείου; 

Περίπου 20 λεπτά. 
Πραγματοποιήσαμε λήψη της εφαρμογής Blippar από το App Store 
στο smartphone (ή το tablet) 
Δημιουργήσαμε έναν λογαριασμό στον ιστότοπο Blippar, μπήκαμε 
στο Blippbuilder και επιλέξαμε τι είδους AR θέλουμε να 
δημιουργήσουμε (web ar). 
Ανεβάσαμε την εικόνα ενεργοποίησης στο Blippbuilder 
Ανεβάσαμε το βίντεο που θέλουμε να βλέπει ο χρήστης όταν 
σαρώνει την εικόνα ενεργοποίησης με την εφαρμογή Blippar. 
Και τελειώσαμε! 
 
Επομένως, αυτή η όλη διαδικασία δεν μας πήρε περισσότερο από 
20 λεπτά 

 
2. Χρησιμοποιημένο λογισμικό 

 

Όνομα του 
λογισμικού 

 Blippar App 
 

Ονομα της εταιρείας Blippar 

Κατάσταση 
πνευματικών 
δικαιωμάτων 
(cc, ιδιόκτητο 
σύστημα, κ.λπ.) 

Το Blippar είναι ένα ιδιόκτητο σύστημα 

 
Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει επιπλέον πόρους για το περιεχόμενο του εργαλείου 
σας, περιγράψτε τους παρακάτω: 

Έχω χρησιμοποιήσει μια εικόνα σκανδάλης και ένα βίντεο της επιλογής μου. 
Το βίντεο είναι ένα National Geographic βίντεο από το YouTube σχετικά με την αρχαία 
Ελλάδα (https://www.youtube.com/watch?v=6bDrYTXQLu8) και η εικόνα ενεργοποίησης 
είναι το πρώτο πλαίσιο του βίντεο. 

 
3. Κόστος 

 

Κόστος δημιουργίας 
αυτού του εργαλείου 

0€ 
Χρήση της δωρεάν έκδοσης 

Γενικό πρόγραμμα 
τιμολόγησης 

Διαφορετικά, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές επιλογές 
τιμολόγησης: 
• Light (περιλαμβάνονται 5.000 προβολές ανά μήνα, 150 € ανά 
μήνα) 
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• Pro (περιλαμβάνονται 50.000 προβολές ανά μήνα, 1500 € ανά 
μήνα) 
• Enterprise (περιλαμβάνονται 200.000 προβολές ανά μήνα, 
προσαρμοσμένη τιμολόγηση) 

• Εκπαίδευση (λόγω του covid-19 είναι δωρεάν) 

 
Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει επιπλέον πόρους για το περιεχόμενο του εργαλείου 
σας, αναφέρετε λεπτομερώς το κόστος τους παρακάτω: 

Χωρίς επιπλέον κόστος για πόρους 

 
4. 4. Βήματα παραγωγής 

 
Περιγράψτε κάθε βήμα της παραγωγής του εργαλείου 
Φάση σχεδιασμού 
 

Γιατί δημιουργήσατε αυτό το 
εργαλείο; 

Ο στόχος αυτού του μοντέλου είναι να δείξει μια 
εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας 
χρησιμοποιώντας έντυπο υλικό. Απευθύνεται κυρίως σε 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
 
Η ενσωμάτωση περιεχομένου AR στο εκπαιδευτικό μας 
υλικό, διατηρεί το ενδιαφέρον του μαθητή και μας 
επιτρέπει να ενσωματώσουμε περαιτέρω υλικό 
ανάγνωσης με έναν έξυπνο, διαδραστικό και ενδιαφέρον 
τρόπο. 

Τι λειτουργίες έχει; Η εφαρμογή Blippar σαςς επιτρέπει να δημιουργήσετε 
επαυξημένη πραγματικότητα χρησιμοποιώντας το 
ισχυρό εργαλείο δημιουργίας AR. Δεν χρειάζονται 
δεξιότητες κωδικοποίησης. Μεταμορφώστε τη 
συσκευασία, τις διαφημίσεις, τα περιοδικά, τις αφίσες 
και άλλα. 
 
Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε Web AR (που 
λειτουργεί μέσα στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού) και 
App AR (που λειτουργεί μέσα στην εφαρμογή για κινητά 
blippar). Επιπλέον, σας επιτρέπει να ξεκινήσετε από την 
αρχή χρησιμοποιώντας εύχρηστα εργαλεία μεταφοράς 
και απόθεσης και εάν είστε εξοικειωμένοι με την 
κωδικοποίηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα 
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σεναρίου. Επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
αρχάριους και έμπειρους χρήστες. 
 
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εμπειρία επαυξημένης 
πραγματικότητας με βίντεο, τρισδιάστατα μοντέλα, 
ήχους, widget και πολλά άλλα. 

Ποιος θα είναι ο σκοπός του; 
(παιδαγωγική, επικοινωνία, 
παιχνίδια κ.λπ.) 

Παιδαγωγική, διαφήμιση 

 
 
 
 
 

5. Φάση δημιουργίας 
 

Παρακαλώ ονομάστε και περιγράψτε παρακάτω τα διάφορα βήματα της δημιουργίας του 
εργαλείου (ελάχιστο 5) 

Προετοιμασί
α 
 

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Blippar εδώ: https://www.blippar.com/  
Και κατεβάστε την εφαρμογή Blippar στο smartphone ή το tablet σας 
 
Έκδοση iOS: https://apps.apple.com/us/app/blippar-the-ar-
browser/id410604563  
Έκδοση Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blippar.ar.android&hl=
el&gl=US  

https://www.blippar.com/
https://apps.apple.com/us/app/blippar-the-ar-browser/id410604563
https://apps.apple.com/us/app/blippar-the-ar-browser/id410604563
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blippar.ar.android&hl=el&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blippar.ar.android&hl=el&gl=US
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Δημιουργήσ
τε έναν 
λογαριασμό, 
εγγραφείτε 

Κάντε κλικ στην επάνω δεξιά γωνία του κουμπιού Εγγραφή και 
δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό.

 
Ξεκινήστε να 
χτίζετε την 
εμπειρία 
σας στο AR 

Κάντε κλικ στο BlippBuilder για να ξεκινήσετε να δημιουργείτε την εμπειρία 
σας στο AR

 
 

Επιλέξτε τι 
είδους 
εμπειρία AR 
θέλετε να 
δημιουργήσ
ετε 

Αφού κάνετε κλικ στο Blippbuilder, πρέπει να επιλέξετε τι είδους εμπειρία 
AR θέλετε να δημιουργήσετε. 
Μπορείτε είτε να επιλέξετε WEB AR ή APP AR. Για αυτό το παράδειγμα θα 
επιλέξουμε το App AR. 
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Επιλέξτε 
ανάμεσα 
στον εύκολο 
τρόπο (drag 
and drop) ή 
στον σκληρό 
τρόπο 
(scripting 
γλώσσα) 

Εδώ πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στον εύκολο τρόπο (drag and drop) ή 
στον σκληρό τρόπο (scripting γλώσσα). 
Για αυτό το παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε τον εύκολο τρόπο "Έναρξη 
από το μηδέν"

 
Επιλέξτε την 
εικόνα 
ενεργοποίησ
ης 

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Έναρξη από το μηδέν θα πρέπει να επιλέξετε 
την εικόνα της σκανδάλης σας. Το Trigger image είναι η εικόνα που ο 
χρήστης πρόκειται να σαρώσει για να δει τι είναι «κρυμμένο» από κάτω και 
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να βιώσει το AR πίσω από αυτήν την εικόνα.

 

Θα χρησιμοποιήσουμε το πρώτο πλαίσιο ενός National Geographic βίντεο 
για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. 

 
Δημιουργήσ
τε την 
εμπειρία 
σας στο AR 

Αυτή είναι η κύρια οθόνη του κτιρίου που θα δείτε. 
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Στην αριστερή πλευρά μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία σας που θέλετε 

να εμφανίζονται μόλις σαρωθεί από τον χρήστη η εικόνα ενεργοποίησης. 

Μπορείτε να προσθέσετε κάτι όπως ένα βίντεο, ένα τρισδιάστατο μοντέλο, 

έναν ήχο ή ένα έξυπνο widget. Τα έξυπνα widget μπορούν να είναι έξυπνες 

λειτουργίες όπως sms, παρότρυνση για δράση, δράση κοινωνικών μέσων 

και ούτω καθεξής. Τα widget μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα για 

διαφημιστικούς σκοπούς. 

Στη δεξιά πλευρά μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σχετικά με τη 

σκηνή. Η σκηνή είναι η κύρια περιοχή στο κέντρο της οθόνης σας. Εκεί θα 

δείτε την εικόνα της σκανδάλης και την επικάλυψη του στοιχείου που θα 

επιλέξετε να εμφανίζεται όταν ο χρήστης σαρώνει την εικόνα σκανδάλης 

σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Blippar. 

Στο κάτω μέρος της οθόνης μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα της 
σκηνής σας, εκεί μπορείτε να προσθέσετε χρονικές σημάνσεις για την 
εμπειρία σας στο AR. 

Προσθέστε 
το στοιχείο 
AR 

Για το σκοπό αυτού του παραδείγματος πρόκειται να προσθέσουμε ένα 

στοιχείο βίντεο ως εμπειρία AR. Για να προσθέσετε ένα βίντεο / εικόνα / 

ήχο, πρέπει να κάνετε κλικ στην επάνω αριστερή γωνία του κουμπιού 

"μεταφορτώνει" και, στη συνέχεια, να ανεβάσετε το βίντεό σας. 

Πρόκειται να προσθέσουμε αυτό το βίντεο: 
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https://www.youtube.com/watch?v=6bDrYTXQLu8&ab_channel=NationalG
eographic  

Μόλις ανεβάσετε το βίντεο, απλά πρέπει να σύρετε και να ρίξετε το βίντεό 
σας στην εικόνα ενεργοποίησης στη σκηνή σας. Εκεί μπορείτε να αλλάξετε 
τις διαστάσεις του βίντεο, τη διαφάνεια του, τον κεραυνό και ούτω 
καθεξής. 
 

Δημοσιεύστ
ε και 
μοιραστείτε 
την εργασία 
σας 

Μόλις ολοκληρώσετε την τροποποίηση της σκηνής AR, πρέπει να κάνετε 

κλικ στο κουμπί "Δημοσίευση" στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας. 

Μπορείτε επίσης να κάνετε προεπισκόπηση της εμπειρίας σας AR πριν τη 
δημοσιεύσετε κάνοντας κλικ στο κουμπί "Προεπισκόπηση" στην επάνω 
δεξιά γωνία της οθόνης σας. 

 
Η εμπειρία 
σας στο AR 
δημιουργήθ
ηκε 

Συγχαρητήρια! Μόλις δημιουργήσατε την πρώτη σας εμπειρία AR 
χρησιμοποιώντας το Blippar! Μπορείτε να το μοιραστείτε online με τους 
φίλους σας !! 

 
 

6. Συμπεριληπτική προσέγγιση 
 

Ποια ενέργεια εφαρμόσατε για να καταστήσετε αυτό το εργαλείο χωρίς αποκλεισμούς σε όσο 
το δυνατόν περισσότερους χρήστες; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6bDrYTXQLu8&ab_channel=NationalGeographic
https://www.youtube.com/watch?v=6bDrYTXQLu8&ab_channel=NationalGeographic
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Αυτό το μοντέλο μπορεί να δημιουργηθεί με διαφορετικά εργαλεία: υπολογιστή, tablet, 
smartphone και web: apple ή android και είναι συμβατό μεταξύ αυτών των πλατφορμών. 
 

 
 

7. Καλές/κακές πρακτικές 
 

Θα συνιστούσατε αυτό το 
λογισμικό στους χρήστες; 

Ναι 

Παρακαλώ εξηγήστε 
 

Είναι πολύ εύκολο στη χρήση, αρκεί να έχετε smartphone / 
tablet και σύνδεση στο Διαδίκτυο. 
Συνιστάται για χρήση από όλους καθώς δεν απαιτεί απολύτως 
καμία τεχνική γνώση. Επίσης, είναι εξαιρετική σύμφωνα με τις 
δεξιότητές σας (αρχάριος έως έμπειρος χρήστης) 
 

 
Ποια πρόταση θα δώσατε σε άτομα που δημιουργούν τέτοιο εργαλείο ή δημιουργούν 
περιεχόμενο σε αυτήν την τεχνολογία; 

 
Χρησιμοποιήστε το με σύνεση και μην το παρακάνετε (είναι πραγματικά δελεαστικό) !! 

 


