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Πρόσβαση στην αρχική σελίδα 
Πληκτρολογώντας  ο χρήστης τη διεύθυνση www.warmuseum.gr στο περιηγητή διαδικτύου 

μεταφέρεται αυτόματα στη παρακάτω σελίδα. 

 

Η προκαθορισμένη γλώσσα της εφαρμογής είναι τα Ελληνικά. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να αλλάξει τη 

γλώσσα αρκεί μόνο να επιλέξει το αντίστοιχο εικονίδιο της επιλογής του. En για Αγγλικά και Ελ για 

Ελληνικά.  

 

Η διαδικτυακή πύλη του μουσείου παρέχει κατάλληλη υποστήριξη και για ανθρώπους με ειδικές 

ανάγκες όπως μειωμένη ορατότητα. Διαθέσιμες είναι οι επιλογές για αλλαγή μεγέθους 

γραμματοσειράς στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας. 
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Καθώς και η επιλογή για παραμετροποίηση της αντίθεσης των χρωμάτων και της χρωματικής παλέτας 

απεικόνισης στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας. 

 

Ο χρήστης μπορεί με ένα κλικ να επιλέξει τη ρύθμιση που τον εξυπηρετεί καλύτερα και στις δύο 

περιπτώσεις. 

 

Το κεντρικό μενού της εφαρμογής έχει την εξής δομή: 

 

Αρχική  
Μετάβαση στην αρχική σελίδα της πύλης 

Το Μουσείο  
Όταν ο χρήστης μεταφέρει το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πεδίο αυτό εμφανίζεται το παρακάτω 

αναδυόμενο μενού. Εδώ υπάρχουν γενικές πληροφορίες για το μουσείο, συχνές ερωτήσεις, νέα, 

βοήθεια, τρόποι μετάβασης στο μουσείο, πληροφορίες για τα παρατήματα που υπάρχουν σε άλλες 

πόλεις της Ελλάδας καθώς και τρόποι επικοινωνίας.  
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Συλλογές  
Εδώ ο χρήστης εκθέματα του μουσείου ταξινομημένα ανά κατηγορία καθώς και την επιλογή της 

σύνθετης αναζήτησης για μεγαλύτερη ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου. Τα αντικείμενα που 

εμφανίζονται ανήκουν στις συλλογές του Μουσείου και επιλέγονται από τους συντηρητές και 

επιμελητές του μουσείου ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους ή κάποια θεματική ενότητα που το 

μουσείο επιθυμεί να αναδείξει σε μια χρονική περίοδο για να τιμήσει κάποιο γεγονός ή πρόσωπο.  

 

Επιλέγοντας την κατηγορία της επιθυμίας του ο χρήστης  μεταφέρεται στην αντίστοιχη σελίδα. Στο 

κάτω αριστερό μέρος της σελίδας βρίσκονται τα κουμπιά πλοήγησης για τις επόμενες σελίδες 

αντικειμένων. Αριστερά για προηγούμενη σελίδα, δεξιά για την επόμενη καθώς και την επιλογή 

απευθείας της σελίδας που επιθυμεί από το αναδυόμενο μενού.  
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Για να επιλέξουμε το αντικείμενο της επιθυμίας μας αρκεί να κάνουμε «κλικ» επάνω του με το δείκτη 

του ποντικιού. Αυτόματα μεταφερόμαστε στη σελίδα του εκάστοτε αντικειμένου. Εδώ μπορούμε να 

δούμε πληροφορίες σχετικά με το έκθεμα καθώς και περισσότερες φωτογραφίες εφόσον υπάρχουν και 

σε ακόμα καλύτερη ανάλυση, μέγεθος. Κάνοντας «κλικ» επάνω στο αντικείμενο  εμφανίζεται 

φωτογραφία/ες μεγαλύτερης ανάλυσης. Για την πλοήγηση ανάμεσα στις φωτογραφίες πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε τα αντίστοιχα κουμπιά πλοήγησης τα οποία βρίσκονται αριστερά και δεξιά του 

εκάστοτε αντικειμένου.    

Φωτογραφίες μεγαλύτερης ανάλυσης και ευκρίνειας βρίσκονται στη διάθεση του μουσείου οι οποίες 

είναι δυνατόν να δοθούν στους χρήστες κατόπιν σχετικού αιτήματος.  

 

Σύνθετη αναζήτηση 

 

 

Κατηγορία: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την κατηγορία της επιθυμίας του για περιορισμό των 

αποτελεσμάτων. 

Λογικός τελεστής: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα συνδυαστούν τα κριτήρια 

που επιθυμεί. Οι πιθανές επιλογές είναι δύο. «ΚΑΙ» , «Ή».  

Ιδιότητα: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει βάση ποιας ιδιότητας θα πραγματοποιηθεί η αναζήτηση. 

Μπορεί επίσης να επιλέξει να συνδυάσει παραπάνω από μία ιδιότητα. 
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Τελεστής: Αυτή η παράμετρος αναφέρεται στην εκάστοτε ιδιότητα και βοηθάει στην εξεζητημένη 

αναζήτηση. Οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι προκαθορισμένες και αλλάζουν ανάλογα με την κάθε 

ιδιότητα. 

Τιμή: Εδώ ο χρήστης συμπληρώνει την τιμή που επιθυμεί για να γίνει η αναζήτηση. 

Λίστα τιμών: Για κάποιες ιδιότητες οι δυνατές τιμές αναζήτησης είναι προκαθορισμένες και ο χρήστης 

καλείται να επιλέξει μία εξ αυτών. 

Για να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί «Αναζήτηση». 

 

 

Για να καθαρίσουν οι τιμές μίας ιδιότητας μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί στη δεξιά μεριά της 

γραμμής  

 Επίσης εάν το επιθυμεί ο χρήστης μπορεί να καθαρίσει όλα τα κριτήρια με το κουμπί «Καθαρισμός». 

 

 

 

Βιβλιοθήκη 
Μέσω αυτής της εφαρμογής ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλα τα βιβλία του μουσείου.
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Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της βιβλιοθήκης μπορούμε να ανατρέξουμε στην 

κατηγορία   στη πάνω δεξιά γωνία. 

 

Πολυμεσικές εφαρμογές 
Σε αυτή τη κατηγορία περιλαμβάνονται όλες οι ψηφιακές εφαρμογές του μουσείου όπως: Εικονική 

περιήγηση 360ο, Παιχνίδια, Τρισδιάστατες μάχες, Επίσκεψη στο Τρισδιάστατο μουσείο και Εφαρμογές 

για Κινητά τηλέφωνα.  

Εικονική περιήγηση 360ο: Μέσα από αυτή δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να περιηγηθεί εικονικά 

στους χώρους του μουσείου μέσα από ένα σύνολο πανοραμικών  προβολών 360ο. 
Παιχνίδια: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ψυχαγωγηθεί και να ανακαλύψει τα εκθέματα 

του μουσείου και την ελληνική ιστορία μέσω ενός  τρισδιάστατου εκπαιδευτικού παιχνιδιού   

που περιλαμβάνει μια  ομάδα 10 πρόσθετων διαδραστικών εφαρμογών/παιχνιδιών που  

βασίζονται στο ψηφιακό περιεχόμενο των εκθεμάτων του μουσείου.    

Τρισδιάστατες μάχες: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τρισδιάστατες 

αναπαραστάσεις μαχών και ιστορικών γεγονότων της ελληνικής ιστορίας σε μορφή βίντεο. Ο φυσικός 

επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει περισσότερες μάχες σε ειδική αίθουσα προβολών 

του μουσείου με τη χρήση διαδραστικών οθονών για την άντληση πληροφοριών και τη θεματική ή 

χρονολογική επιλογή τους. 

 Επίσκεψη στο Τρισδιάστατο μουσείο:  Με την εφαρμογή αυτή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα Εικονικής 

Περιήγησης με Ελεύθερη Κίνηση στους Χώρους του Μουσείου. 

Η εφαρμογή έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 
 

 Πλοήγηση στον εικονικό χώρο, η οποία γίνεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 
 

o Ελεύθερη περιήγηση του επισκέπτη στον εικονικό τρισδιάστατο 3D χώρο, 
στην οποία θα επιτρέπεται η παρατήρηση όλων των εκθεμάτων και του 
χώρου του μουσείου από όλες τις οπτικές γωνίες και αποστάσεις (οριζόντια 
περιστροφή, κάθετη περιστροφή, zoom in-out). 

 

o Μετάβαση στους εικονικούς χώρους μέσω Διαδραστικού Χάρτη. Επιλέγοντας 
κάποιο σημείο στον χάρτη μεταφέρεται αυτόματα στην αντίστοιχη θέση. 

 

 Εξερεύνηση εκθεμάτων. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει κάποιο αντικείμενο και να το 
εξερευνήσει κοιτώντας το από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Για το εκάστοτε 
αντικείμενο που  εξερευνά ο χρήστης παρέχονται περισσότερες πληροφορίες μέσω 
οπτικοακουστικού υλικού.  
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Ψηφιακές υπηρεσίες 
Στο πλαίσιο των διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει η ιστοσελίδα περιλαμβάνονται η 

ενοικίαση αιθουσών, η δυνατότητα επικοινωνίας με το μουσείο ενόψει μιας δωρεάς, η έκδοση 

εισιτηρίων και το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop). Οι δυνατότητες αυτές περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

Ενοικίαση αιθουσών 
Στο πλαίσιο των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει η ιστοσελίδα ο χρήστης μέσω αυτής της 

εφαρμογής μπορεί να κάνει κράτηση για κάποιο χώρο του μουσείου ( Αίθριο, Αμφιθέατρο, Αίθουσα 

εκπαίδευσης ) για μία ή περισσότερες ημέρες εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 
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Περιγραφή εκδήλωσης. Εδώ ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει ένα όνομα για την εκδήλωση. 

Αίθουσα. Μέσω του αναδυόμενου μενού ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την αίθουσα που επιθυμεί. 

Ημερομηνία. Εδώ ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει την ημερομηνία που επιθυμεί. 
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Εάν η εκδήλωση διαρκεί παραπάνω από μία ημέρες μπορούμε να συμπληρώσουμε το αντίστοιχο πεδίο 

  και να συμπληρώσουμε την ημερομηνία μέχρι τη λήξη της εκδήλωσης.   

Εναλλακτική ημερομηνία. 

Ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει επίσης μία εναλλακτική ημερομηνία σε περίπτωση που η πρώτη 

επιθυμητή δεν είναι διαθέσιμη. 

Παροχές. Εδώ ο χρήστης εφόσον το επιθυμεί μπορεί να επιλέξει κάποιες επιπλέον παροχές για την 

εκδήλωση ανάλογα τις ανάγκες αυτής.  

Περιγραφή. Ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει κάποιες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την 

εκδήλωση. 

Πλήρες όνομα. Εδώ ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία. 

Αριθμός τηλεφώνου. Ακόμα ένα πεδίο απαραίτητο για την επικοινωνία με το χρήστη. 

Διοργανωτής. Εφόσον το επιθυμεί ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει και ένα όνομα για το δημιουργό 

της εκδήλωσης. 

Add a new file. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να επισυναφθεί αρχείο της επιλογής του χρήστη αρκεί να 

μην είναι μεγαλύτερο από 5 MB σε μέγεθος. 

Captcha. Εδώ ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει το κωδικό που βλέπει στην οθόνη στο αντίστοιχο 

πεδίο. Αυτή η διαδικασία γίνεται για την αποτροπή ανεπιθύμητων συνήθως αυτοματοποιημένων 

υποβολών. 

Τέλος εφόσον ο χρήστης έχει συμπληρώσει όλα τα στοιχεία της επιθυμίας του πρέπει να πατήσει το 

κουμπί  για να ολοκληρωθεί η δημιουργία της εκδήλωσης. 

Να σημειωθεί ότι τα πεδία με είναι απαραίτητα και δεν γίνεται να μη συμπληρωθούν.  

 

Δωρεά  
Μέσω αυτής της φόρμας ο χρήστης μπορεί να ενημερώσει το μουσείο για κάποια δωρεά που 

ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει. 
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Περιγραφή δωρεάς. Εδώ ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει μια μικρή περιγραφή σχετικά με τη 

δωρεά που επιθυμεί να κάνει. 

Επισυναπτόμενο αρχείο. Εφόσον το επιθυμεί ο χρήστης μπορεί να προσθέσει ένα αρχείο της επιθυμίας 

του είτε αυτό είναι φωτογραφία είτε κάποιο σχετικό έγγραφο αρκεί να είναι μέχρι 2MB σε μέγεθος. 

Captcha. Εδώ ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει το κωδικό που βλέπει στην οθόνη στο αντίστοιχο 

πεδίο. Αυτή η διαδικασία γίνεται για την αποτροπή ανεπιθύμητων συνήθως αυτοματοποιημένων 

υποβολών. 

Για να συνεχίσει στο επόμενο βήμα ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί  

Να σημειωθεί ότι τα πεδία με είναι απαραίτητα και δεν γίνεται να μη συμπληρωθούν.  
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Σε αυτή τη φόρμα ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία. 

 

 

Ονοματεπώνυμο. Όνομα και επίθετο δωρητή. 

E-mail. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του δωρητή. 

Διεύθυνση. Η διεύθυνση κατοικίας του δωρητή. 

Αριθμός. Ο αριθμός κατοικίας του δωρητή. 

Ταχυδρομικός κωδικός. Ο ταχυδρομικός κωδικός του τόπου διαμονής του δωρητή. 

Αριθμός τηλεφώνου. Απαραίτητος είναι και ένας αριθμός επικοινωνίας με το δωρητή. 

Κινητό. Εφόσον το επιθυμεί ο δωρητής μπορεί να συμπληρώσει ένα ακόμα τηλέφωνο επικοινωνίας. 

Σε περίπτωση λάθους μπορούμε να επιστρέψουμε στη προηγούμενη σελίδα πατώντας το κουμπί 

 

 

Εφόσον έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί  
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Πριν καταχωρηθεί η αίτηση ο χρήστης μπορεί να ελέγξει εάν όλα τα πεδία είναι σωστά συμπληρωμένα 

με τις τιμές της επιθυμίας του και εφόσον δε χρειάζεται κάποια αλλαγή να προχωρήσει στη 

καταχώρηση της αίτησης δωρεάς, πατώντας το κουμπί  

 

 

Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop)  
Εδώ εμφανίζονται όλα τα προϊόντα του μουσείου που είναι διαθέσιμα προς πώληση. 

 

Εισιτήρια   
Μέσω αυτής της σελίδας ο χρήστης μπορεί να προμηθευτεί εισιτήρια ηλεκτρονικά. 
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Χάρτης ιστότοπου  
Από εδώ ο χρήστης μπορεί να μεταβεί εύκολα και γρήγορα σε οποιοδήποτε περιεχόμενο και σελίδα 

του ιστότοπου. 

 

Είσοδος  
Εάν ο χρήστης θέλει να εγγραφεί στο μουσείο μπορεί να το κάνει μέσω αυτής της σελίδας ή αν έχει ήδη 

λογαριασμό να πραγματοποιήσει είσοδο με τα στοιχεία του. Οι δυνατότητες που προσφέρονται στους 

εγγεγραμμένους χρήστες αφορούν στην προσωποποιημένη πληροφόρηση και επικοινωνία για τις 

ψηφιακές υπηρεσίες και σ τα παιχνίδια για την καταχώρηση και ανάδειξη των προσωπικών επιδόσεων. 


