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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το πεδίο της επιστήμης των υπολογιστών την τελευταία δεκαπενταετία, χαρακτηρίζεται από 

την εμφάνιση και την ραγδαία εξέλιξη των δικτύων και ειδικότερα του Internet (διαδίκτυο). Το 

διαδίκτυο έκανε προσιτή παντού και σε όλους την πληροφορία, αλλάζοντας τον τρόπο οργάνωσης, 

μεταβίβασης και παρουσίασης της. 

Όπως ήταν φυσικό η νέα αυτή τεχνολογία επηρέασε και το πεδίο της εκπαίδευσης, 

επιδρώντας στον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών υλικών για την διδασκαλία. Σε αντίθεση με 

οποιαδήποτε προϋπάρχουσα τεχνολογία, η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου, όχι μόνο επηρεάζει 

και αλλάζει τις πρακτικές μέσα στην τάξη, αλλά επίσης επεκτείνει και προκαλεί τις πεποιθήσεις 

σχετικά με το τι αποτελεί μια τάξη ή ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το διαδίκτυο (internet) 

παρουσιάστηκε στους εκπαιδευόμενους σαν ένα νέο μέσο με μεγάλη εκπαιδευτική αξία, κυρίως 

μέσω της δυνατότητας να παρέχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, χωρίς χωρικούς και 

χρονικούς περιορισμούς, έχοντας συγχρόνως θετική επίδραση στην υποκίνηση, στην προσέλκυση 

και στην εκμάθηση των εκπαιδευόμενων [Dwyer, 1994]. Η άποψη αυτή ισχύει ιδιαίτερα για εκείνες 

τις τεχνολογίες, οι οποίες παρουσιάζουν πληροφορίες με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσελκύουν 

ενεργά τον εκπαιδευόμενο [Winn, 1992], [Byrne, 1996]. 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό οφείλει ένα μεγάλο μέρος της εξέλιξης του, στο συνδυασμό 

πολυμέσων (multimedia) και διαδικτύου. Οι αλληλεπιδραστικές τεχνολογίες οι οποίες 

χρησιμοποιούνται σε πολλές αίθουσες διδασκαλίας σήμερα, περιλαμβάνουν τις δύο αυτές 

τεχνολογίες, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν γίνει ήδη αισθητά στην εκπαιδευτική κοινότητα 

[Spiro , 1992a], [Spiro, 1992b]. Ειδικότερα, η τεχνολογία των πολυμέσων οδήγησε στην ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών συστημάτων, με αυξημένες δυνατότητες χειρισμού και αλληλεπίδρασης και με 

ελκυστικά περιβάλλοντα διεπαφής, με αποτέλεσμα να ενθαρρύνεται ακόμη περισσότερο η ενεργή 

συμμετοχή του εκπαιδευόμενου. Η ενσωμάτωση πολυμεσικών στοιχείων στο διαδίκτυο, με τις 

απέραντες συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών εγγράφων, το μετέτρεψε ουσιαστικά σε μια απέραντη 

βάση πληροφοριών. Λόγω του σχεδιασμού τους, τα πολυμέσα είναι ανεξάρτητα από την γραμμική 

δομή στην παρουσίαση των πληροφοριών, γεγονός που διευκολύνει μια πιο ευρύτερα 

καθορισμένη, άμορφη τεχνική συλλογή πληροφοριών, η οποία συμβαδίζει με τις βασικές αρχές της 

κονστρακτιβιστικής μάθησης [Dede, 1990], [Dede, 1992], [Paperi, 1993]. 

Τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα με χαρακτηριστικά πολυμέσων που εμφανίζονται 

σήμερα στο διαδίκτυο, αφορούν εκπαιδευτικές εφαρμογές με απλή οπτική αναπαράστασηση του 

υλικού, σε ένα συμβατικό διδιάστατο περιβάλλον διεπαφής. Σε κατηγορίες εκπαιδευτικών 

εφαρμογών, όπως η επιστημονική οπτικοποίηση (μαθηματικά, γεωμετρία, φυσική, χημεία, βιολογία 

κλπ), όπου απαιτείται η εξέταση του φυσικού κόσμου και η επεξήγηση πολύπλοκων φαινομένων, η 

εφαρμογή του διαδικτύου και των πολυμέσων αποδεικνύεται έως ένα σημείο ανεπαρκές. Τέτοιου 

είδους οπτικοποιήσεις δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν με την χρήση των παραδοσιακών 
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πολυμεσικών εφαρμογών, ή με απλές διαδικτυακές τεχνολογίες, κυρίως γιατί οι τεχνολογίες αυτές 

παρέχουν διδιάστατη απεικόνιση του περιεχομένου (video, εικόνες, κείμενο, ήχος). Ο χρήστης τις 

πιο πολλές φορές απλά παρακολουθεί μια στατική αναπαράσταση, χωρίς να μπορεί να επέμβει και 

να έχει τον πλήρη έλεγχο καθοδηγώντας ο ίδιος το σύστημα. 

Τα παραδοσιακά πολυμέσα προσεγγίζουν μια οπτική τρίτου προσώπου. Οι εκπαιδευόμενοι 

δεν αποτελούν ενεργό μέλος του συστήματος, αλλά μοιάζουν πιο πολύ με εξωτερικούς 

παρατηρητές, οι οποίοι επικοινωνούν με το σύστημα χρησιμοποιώντας έμμεσους μεθόδους 

επικοινωνίας, λεκτικές ή εικονικές. Ο εκπαιδευόμενος επικοινωνεί με το σύστημα με την 

ενεργοποίηση υπερσυνδέσμων (hyperlinks), ή με την εισαγωγή κειμένου σε κάποιες φόρμες. 

Προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς με σκοπό την αύξηση της αλληλεπίδρασης στο 

διαδίκτυο, εμφανίζουν τεχνολογικούς περιορισμούς και δεν διαφέρουν τελικά από την 

αλληλεπίδραση των συμβατικών διδιάστατων συστημάτων. Το γεγονός αυτό μπορεί εύκολα να 

αποτρέψει τους εκπαιδευόμενους να ενσωματωθούν πλήρως στην εφαρμογή, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθούν οι προσδοκώμενοι εκπαιδευτικοί στόχοι. 

Καθώς το διαδίκτυο εξελίσσεται, νέες τεχνολογίες επηρεάζουν το πεδίο της εκπαίδευσης 

όλο και περισσότερο. Νέα προγραμματιστικά εργαλεία, όπως η HTML, η JAVA, η Virtual Reality 

Modeling Language (VRML), έχουν συμβάλει στην δημιουργία δικτυακών εικονικών 

περιβαλλόντων, πλαισιωμένων από τρισδιάστατα γραφικά. Τα δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα, 

μπορούν να περιγραφούν σαν εφαρμογές δικτύου, που συνδυάζουν χαρακτηριστικά εικονικής 

πραγματικότητας και αλληλεπιδραστικών πολυμέσων. 

Στην παρούσα διατριβή το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην μελέτη των δικτυακών 

εικονικών περιβαλλόντων και στην συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παραδοσιακά 

περιβάλλοντα μάθησης με την μορφή που έχουν ως σήμερα στο διαδίκτυο, μπορούν να 

προωθήσουν βασικούς στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όμως πολλοί από τους 

περιορισμούς των παραδοσιακών περιβαλλόντων μάθησης, μπορούν να ξεπεραστούν με την χρήση 

των δικτυακών εικονικών περιβαλλόντων, τα οποία προσφέρουν στον χρήστη την 

αλληλεπιδραστικότητα των παραδοσιακών πολυμεσικών εφαρμογών και επιπρόσθετα διακρίνονται 

από το στοιχείο της προσωπικής ανακάλυψης (μέσα από την εξερεύνηση) από την πλευρά του 

χρήστη. Ουσιαστικά προωθούν έναν διαφορετικό, δυναμικό και άμεσο τρόπο για την απόκτηση 

γνώσης [McLellan,1996]. Τα αντικείμενα που ενδιαφέρουν σε ένα εικονικό περιβάλλον, 

παρουσιάζονται πολύ πιο ρεαλιστικά από ότι σε μια διδιάστατη εφαρμογή, στην οποία δεν έχουμε 

σφαιρική άποψη ενός αντικειμένου ή ενός φαινομένου. Επίσης, σε ένα εικονικό περιβάλλον ο 

εκπαιδευόμενος έχει μια ακριβέστερη απεικόνιση του περιβάλλοντος, μέσω της δυνατότητας να 

παρατηρεί τον εικονικό κόσμο μέσα από πολλαπλές οπτικές, κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να 

εφαρμοστεί σε παραδοσιακές εφαρμογές με χαρακτηριστικά πολυμέσων που συναντάμε στο 

διαδίκτυο. Η εικονική πραγματικότητα ενσωματώνει χαρακτηριστικά όπως η αίσθηση της 

παρουσίας, η πλήρης αλληλεπίδραση, η ελευθερία στην πλοήγηση [Roussos, 1998] [Zelter, 1992] 

[Witmer, 1998]. Ο χρήστης συστημάτων εικονικής πραγματικότητας δεν είναι εξωτερικός 

παρατηρητής, αλλά αποτελεί μέρος του συστήματος ως μια παρουσία στον εικονικό χώρο, όπου 

είναι ελεύθερος να πλοηγηθεί, να αλληλεπιδράσει με τα αντικείμενα του χώρου, να τα εξετάσει από 
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διαφορετικές οπτικές. Αυτά τα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με την υποστήριξη των 

τρισδιάστατων γραφικών, καθιστούν την εικονική πραγματικότητα ιδανική για εκπαιδευτικές 

εφαρμογές [Whitelock, 1996]. 

Εντούτοις, μελέτες σχετικά με την εκπαιδευτική χρήση των εικονικών περιβαλλόντων κατά 

την διάρκεια της δεκαετίας του 90 [Johnson, 1999], [Rose 1995] [Salzman, 1999], [Winn, 1993], 

[Winn, 1999a], οδήγησαν στην διαπίστωση ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη έρευνα, 

προκειμένου να βοηθηθούν οι σχεδιαστές και οι εκπαιδευτικοί, στη δημιουργία αποτελεσματικών 

εικονικών περιβαλλόντων μάθησης. 

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Η παρούσα διατριβή εστιάζεται στον γενικότερο χώρο της εκπαιδευτικής εικονικής 

πραγματικότητας και ειδικότερα στα δικτυακά εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα, στον τρόπο 

σχεδιασμού τους και κατ' επέκταση στον τρόπο υλοποίησης τους. 

Ο γενικός σκοπός της διατριβής είναι η παρουσίαση μιας μεθοδολογίας σχεδιασμού ενός 

εύχρηστου εκπαιδευτικού εικονικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς 

περιορισμούς. Ο Nielsen, αναφέρει ότι «με τον όρο ευχρηστία γενικά στα υπολογιστικά 

συστήματα, προσδιορίζεται το πόσο κατανοητό, αποδοτικό και ευχάριστο είναι το σύστημα κατά 

την επικοινωνία με τον χρήστη». Μια επιτυχής επικοινωνία σχετίζεται άρρηκτα με το πόσο καλά ο 

χρήστης μπορεί να επιτελέσει μια σειρά από διεργασίες, ή κατά πόσο μπορεί να επιτύχει τους 

στόχους του κατά την διάρκεια χρησιμοποίησης του συστήματος [Nielsen, 1993]. Επιπρόσθετα, 

σκοπός της διατριβής είναι να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο μελέτης και βοήθειας προς τους 

υπεύθυνους ανάπτυξης εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων, συμβάλλοντας στην 

αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων και στην μείωση του χρόνου που απαιτείται για την 

υλοποίηση ενός λειτουργικού, αποτελεσματικού και εύχρηστου εικονικού περιβάλλοντος. 

Σήμερα υπάρχουν στην βιβλιογραφία αρκετές κατευθυντήριες οδηγίες, σχετικά με τον 

σχεδιασμό εύχρηστων διδιάστατων περιβαλλόντων διεπαφής, οι οποίες έχουν προκύψει από ένα 

μεγάλο αριθμό ερευνών [Hix, 1993]. Όμως, με την ραγδαία εξέλιξη των τρισδιάστατων γραφικών, 

δημιουργήθηκε η ανάγκη για αντίστοιχη έρευνα σχετικά με τον σχεδιασμό των τρισδιάστατων 

περιβαλλόντων διεπαφής για εικονικά περιβάλλοντα, καθώς η χρήση των εικονικών περιβαλλόντων 

είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ελλιπής γνώση για το σχεδιασμό 

εύχρηστων εικονικών περιβαλλόντων και ειδικότερα ελλιπής γνώση σχετικά με το ποια ζητήματα 

πρέπει να εξεταστούν, προκειμένου να επιτευχθεί η ευχρηστία [Kaur, 1998] [Herndon, 1994], 

[Boyd, 1996], [Dahlback,1992], Αρχικά σαν βάση για τον καθορισμό των νέων κατευθυντήριων 

οδηγιών σχεδίασης εικονικών περιβαλλόντων, χρησιμοποιήθηκαν μερικές από τις κατευθυντήριες 

οδηγίες σχεδιασμού των διδιάστατων περιβαλλόντων διεπαφής, οι οποίες είχαν γενικό χαρακτήρα 

και ήταν εύκολο να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε τύπο περιβάλλοντος. Ο Nielsen (1993), 

υποστηρίζει ότι οι γενικές κατευθυντήριες οδηγίες ευχρηστίας, εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε 

περιβάλλον διεπαφής, δεδομένου ότι μια ομάδα ειδικών θα μελετήσει το σύστημα και θα εντοπίσει 

τα ενδεχόμενα προβλήματα [Nielsen, 1993]. Επίσης οι Wann και Mon-Williams [Wann, 1996], 

θεωρούν ότι πολλές από τις βασικές αρχές σχεδιασμού των συμβατικών διδιάστατων 
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περιβαλλόντων διεπαφής, μπορούν να μετατραπούν κατάλληλα για εφαρμογή και στα τρισδιάστατα 

περιβάλλοντα διεπαφής. Ο Forhlich [Forhlich, 1993] θεωρεί ότι τα εικονικά περιβάλλοντα 

αποτελούν μια συνέχεια και επέκταση των διδιάστατων περιβαλλόντων. 

Μετά από έρευνα και πρακτική εφαρμογή, διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος ανάπτυξης ενός 

εικονικού περιβάλλοντος έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από δυσκολίες, οι οποίες βασικά 

στηρίζονται στην αρχή, ότι τα περιβάλλοντα διεπαφής των εικονικών περιβαλλόντων, είναι 

διαφορετικά από τα παραδοσιακά διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής σε πάρα πολλά σημεία. Τα 

εικονικά περιβάλλοντα, λόγω της τρισδιάστατης απεικόνισης των πληροφοριών, διαφέρουν από τα 

διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής, τόσο ως προς τον τρόπο παρατήρησης των οπτικοποιημένων 

πληροφοριών, όσο και ως προς τον τρόπο αλληλεπίδρασης με αυτές τις πληροφορίες, την 

πλοήγηση και τα δεδομένα του περιβάλλοντος [Mercurio, 1990]. Επιπρόσθετα στα εικονικά 

περιβάλλοντα, ο σχεδιαστής πρέπει να αντιμετωπίσει προβλήματα σχετικά με το επίπεδο 

λεπτομέρειας (πιστότητα τρισδιάστατων αντικειμένων, υφές, φωτισμός, ήχος) και κατά συνέπεια 

τον ρεαλισμό του περιβάλλοντος, χαρακτηριστικό το οποίο δεν συναντάται στα διδιάστατα 

περιβάλλοντα διεπαφής. Επίσης, ο υπεύθυνος ανάπτυξης πρέπει να δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο 

μοντέλο που να είναι ρεαλιστικό και φυσικό, λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνολογικούς 

περιορισμούς (όπως π.χ επεξεργαστική ισχύ ) προκειμένου το εικονικό περιβάλλον να είναι 

αποτελεσματικό και εύχρηστο. 

Ο προσδιορισμός των παραπάνω διαφορών μεταξύ διδιάστατων και τρισδιάστατων 

περιβαλλόντων διεπαφής, συγκλίνουν στην άποψη ότι η εξέλιξη των εικονικών περιβαλλόντων 

αποτελεί συνέχεια των διδιάστατων περιβαλλόντων διεπαφής και αφορά κυρίως την αξιοποίηση 

χαρακτηριστικών της τρίτης διάστασης. Λόγω αυτών των επιπρόσθετων χαρακτηριστικών πολλοί 

ερευνητές έχουν καταλήξει ότι τα τρισδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής είναι πιο δύσκολα στον 

σχεδιασμό από τα διδιάστατα [Herndon, 1994]. Η γενική έλλειψη κατανόησης των απαιτήσεων 

σχεδιασμού και υλοποίησης των εικονικών περιβαλλόντων, καθώς και οι νέες έννοιες και η 

τεχνολογία που περιλαμβάνεται στα εικονικά περιβάλλοντα, δημιουργούν δυσκολίες στο 

σχεδιασμό, στην εφαρμογή και την χρήση των περιβαλλόντων διεπαφής των εικονικών 

περιβαλλόντων, σε σύγκριση με τα συμβατικά διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής [Herndon, 

1994]. Η τρέχουσα κατανόηση σχετικά με τα περιβάλλοντα διεπαφής των εικονικών 

περιβαλλόντων είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για καλύτερα-σχεδιασμένα 

συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας [Bolas, 1994]. Υπάρχει λίγη γνώση για το πώς 

σχεδιάζονται τα εικονικά περιβάλλοντα, ποια ζητήματα απαιτείται να εξεταστούν και ελλιπής 

καθοδήγηση σχετικά με το πώς ο σχεδιασμός μπορεί να επιτευχθεί. 

Πιο συγκεκριμένα, από την μελέτη της βιβλιογραφίας καταλήξαμε ότι ελάχιστες εργασίες 

εξετάζουν την διαδικασία σχεδιασμού των εικονικών περιβαλλόντων στο σύνολο της, ελέγχοντας 

παράλληλα την πρακτική εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών που απορρέουν από τις 

προσεγγίσεις αυτές. Επίσης οι κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν προκύψει από τις προηγούμενες 

εργασίες, δεν έχουν ταξινομηθεί έτσι ώστε να διευκολύνουν τους υπεύθυνους ανάπτυξης στην 

πλήρης κατανόηση του σχεδιαστικού μοντέλου, με αποτέλεσμα συχνά η καθοδήγηση να έχει ως 

αποτέλεσμα εικονικά περιβάλλοντα μη εύχρηστα και αναποτελεσματικά. Αξιοσημείωτο είναι 
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επίσης, ότι η έρευνα δεν ασχολείται με τους τεχνολογικούς περιορισμούς που επιδρούν αρνητικά 

στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ικανοποιητικής οπτικής αναπαράστασης, αλληλεπίδρασης και 

αποτελεσματικής απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο (Real time rendering). 

Οι σκοποί της έρευνας και μελέτης που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας 

διατριβής αφορούν: 

• Έρευνα για την διαμόρφωση, μέσα από την ταξινόμηση των κατευθυντήριων οδηγιών 

ευχρηστίας που προέκυψαν από την έρευνα, μιας μεθοδολογίας σχεδιασμού,. 

• Μελέτη για τον εντοπισμό των τεχνολογικών περιορισμών, που δημιουργούν προβλήματα 

στην ευχρηστία των εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων και την παροχή λύσεων. 

• Την διαμόρφωση μιας σαφούς δομής, η οποία θα αποτελέσει εγχειρίδιο - οδηγό για την 

ανάπτυξη εικονικών περιβαλλόντων. 

• Σχεδίαση και ανάπτυξη του συστήματος VRLAB, ενός δικτυακού εικονικού περιβάλλοντος 

για εκπαίδευση από απόσταση στο μάθημα «Γραφικά Η/Υ», στο οποίο εφαρμόστηκαν οι 

κατευθυντήριες οδηγίες και οι αρχές ευχρηστίας που προέκυψαν κατά την διάρκεια της 

έρευνας. 

Εκτός από αυτά τα βασικά ερωτήματα, κατά τη διάρκεια της εργασίας ανέκυψαν και πολλά 

άλλα επιμέρους, τα οποία θα αναφερθούν στα αντίστοιχα σημεία στην συνέχεια. 

1.3 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Η παρουσίαση της διατριβής ακολουθεί την εξής δομή: 

Στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το τεχνολογικό και το εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο της διατριβής. Η αναφορά αυτή θεωρήθηκε αναγκαία γιατί κατά την ανάγνωση και 

παρουσίαση της, θα διαπιστωθεί ότι η πορεία της έρευνας σχετίζεται άρρηκτα με σύγχρονες 

τεχνολογίες (διαδίκτυο, πολυμέσα, εικονική πραγματικότητα) με θεωρίες μάθησης 

(κονστρακτιβισμός), καθώς και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης (εκπαίδευση βασισμένη σε 

υπολογιστή, εκπαίδευση από απόσταση, συνεργατική μάθηση), που έπρεπε να μελετηθούν με βάση 

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, καθώς και την επίδραση τους στα ερωτήματα της 

διατριβής. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύονται τα χαρακτηριστικά των τρισδιάστατων περιβαλλόντων 

διεπαφής, εντοπίζονται οι διαφορές τους από τα συμβατικά διδιάστατα και επισημαίνεται η ανάγκη 

προσδιορισμού κατευθυντήριων οδηγιών για τον σχεδιασμό εύχρηστων εικονικών περιβαλλόντων, 

Ακόμη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας για σχετικές προηγούμενες εργασίες και 

εντοπίζονται και ταξινομούνται ερευνητικά προβλήματα που απορρέουν από αυτές. Στην συνέχεια, 

με επίκεντρο την ευχρηστία των εικονικών περιβαλλόντων, προτείνεται μια πρώτη προσέγγιση στο 

σχεδιασμό αυτών, μέσα από την ταξινόμηση και την παρουσίαση των κατευθυντήριων οδηγιών. 

Επιπρόσθετα, προτείνεται ένα σύνολο από θεωρίες εκμάθησης, εκπαιδευτικές στρατηγικές, 

τεχνολογίες και αρχές, που συμβάλλον στην επίτευξη της ευχρηστίας σε ένα εκπαιδευτικό εικονικό 

περιβάλλον, με σκοπό την αύξηση της γνώσης μάθησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού του συστήματος VRLAB, 

μιας πιλοτικής εφαρμογής η οποία αποτελεί το μέσο για την πρακτική εφαρμογή των 

κατευθυντήριων οδηγιών που αναφέρθηκαν. 

Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η διαδικασία υλοποίησης του συστήματος VRLAB με 

αναφορές στα στάδια και στα εργαλεία υλοποίησης, καθώς και στον τρόπο εφαρμογής των 

σχεδιαστικών κατευθυντήριων οδηγιών. Επίσης, αναλύονται οι τεχνολογικοί περιορισμοί που 

λειτουργούν ανασταλτικά στην επίτευξη της επιθυμητής ευχρηστίας σε ένα εκπαιδευτικό εικονικό 

περιβάλλον. 

Στο έβδομο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η αξιολόγηση του συστήματος VRLAB, μέσα από 

την σύγκριση των προδιαγραφών ευχρηστίας και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την 

αξιολόγηση. 

Τέλος στο κεφάλαιο 8, ανακεφαλαιώνονται και ταξινομούνται τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν κατά την διάρκεια αυτής της έρευνας, μέσα από την παρουσίαση της μεθοδολογίας 

σχεδιασμού στο σύνολο της, καθώς και της δομής ανάπτυξης του εικονικού περιβάλλοντος, όπως 

αυτή προέκυψε από τα στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όταν μια νέα τεχνολογία εμφανίζεται στο επιστημονικό προσκήνιο, άνθρωποι από 

διαφορετικά επιστημονικά πεδία επιθυμούν να εφαρμόσουν την νέα αυτή τεχνολογία στον τομέα τους 

για διάφορους λόγους. Ένας λόγος είναι η επιθυμία εξεύρεσης λύσης σε ένα πρόβλημα, το οποίο δεν 

θα μπορούσε να λυθεί με κάποιο παραδοσιακό τρόπο. Ένας δεύτερος είναι η προσδοκία δημιουργίας 

μιας εντελώς νέας κατάστασης με την χρήση της νέας αυτής τεχνολογίας. Η νέα τεχνολογία μπορεί να 

βοηθήσει να διευκρινιστούν φαινόμενα και καταστάσεις, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν 

χρησιμοποιώντας συμβατικές μεθόδους. Έτσι και στον τομέα της εκπαίδευσης, οι ειδικοί 

πειραματίζονται και προσπαθούν να υιοθετήσουν στο επιστημονικό τους πεδίο, κάθε νέα τεχνολογία.. 

Προσεγγίζουν τον υπολογιστή και τις τεχνολογίες που σχετίζονται με αυτόν, προσδοκώντας αυξημένη 

αποτελεσματικότητα στην διδασκαλία και στην εκμάθηση. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες που μπορούν 

να εφαρμοστούν στην εκπαιδευτική περιοχή. Η παρούσα διατριβή εστιάζει το ενδιαφέρον της στις 

τεχνολογίες του διαδικτύου (internet), των πολυμέσων (multimedia) - υπερμέσων (hypermedia) και 

της εικονικής πραγματικότητας (virtual reality). 

Το κεφάλαιο που ακολουθεί αποσκοπεί στην παρουσίαση των τριών τεχνολογιών, έτσι ώστε 

να γίνει αντιληπτή η δυναμική τους στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και της 

μάθησης. Για να γίνει κατανοητή η χρήση των τεχνολογιών αυτών στην εκπαίδευση, πρέπει να γίνει 

μια αναφορά στις βασικές τους αρχές, στην πορεία τους μέσα στο χρόνο, στα εργαλεία και στις 

υπηρεσίες που παρέχουν, καθώς και σε προηγούμενες επιστημονικές έρευνες που σχετίζονται με την 

εκπαιδευτική τους χρήση. 

2.2 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) 

Το διαδίκτυο (internet) αποτελεί ένα "Παγκόσμιο Ηλεκτρονικό Χωριό", μέσα στο οποίο οι 

χρήστες μοιράζονται πληροφορίες και ανταλλάσσουν ελεύθερα απόψεις. Ένας ολόκληρος νέος 

κόσμος έχει εισβάλει στην καθημερινότητα μας και σε μερικές περιπτώσεις έχει αλλάξει πτυχές της 

ζωής μας. Με περίπου 25 εκατομμύρια ιστοχώρους (sites) τον Ιανουάριο του 2001 και εκατοντάδες 

εκατομμύρια το 2002, ο κόσμος αυτός εξαπλώνεται ταχύτατα κάθε λεπτό και περιλαμβάνει όλο 

και περισσότερες από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Το δίκτυο αποτελεί ένα μικρό τμήμα ενός μεγαλυτέρου, το οποίο ονομάζεται διαδίκτυο 

(Internet). Η λέξη Internet, αναφέρεται στο διεθνές σύστημα ψηφιακών επικοινωνιών, 

περιλαμβάνοντας την συσσώρευση χιλιάδων δικτύων τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους, μέσω 

ενός αριθμού κοινών παγκόσμιων πρωτοκόλλων δικτύωσης. Σαν πρωτόκολλο δικτύωσης 

ονομάζεται ένα σύνολο από κανόνες και ελέγχους, που καθορίζουν το πώς επικοινωνούν μεταξύ 

τους οι υπολογιστές των δικτύων. Το διαδίκτυο είναι ένα συνεργατικό σύστημα υπηρεσιών, στο 

οποίο κάθε δίκτυο είναι υπεύθυνο μόνο για τις δικές του σωστές λειτουργίες. Έτσι, κανείς δεν είναι 

απόλυτα υπεύθυνος για το ό,τι συμβαίνει στο διαδίκτυο. 
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Ίσως η mo επαναστατική εφεύρεση του 20ου αιώνα, το διαδίκτυο, έχει τις ρίζες του στις 

αρχές του 1960. Όλα ξεκίνησαν από το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το 

οποίο ήθελε να έχει στην διάθεση του σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας, σε περίπτωση ενός 

πυρηνικού πολέμου. Στην σκέψη των ειδικών κυριαρχούσε ότι βασικό χαρακτηριστικό του δικτύου 

που θα δημιουργηθεί, θα πρέπει να αποτελεί το γεγονός ότι αν κάποιο τμήμα του καταστρέφονταν, 

το υπόλοιπο σύστημα θα έπρεπε να δουλεύει κανονικά και οι πληροφορίες να έφταναν 

ανεμπόδιστα στον προορισμό τους, ακολουθώντας κάποιον άλλο δρόμο και παρακάμπτοντας το 

κατεστραμμένο τμήμα. Έτσι το 1969 με πόρους του προγράμματος ARPA (Advanced Research 

Project Agency) του Υπουργείου Άμυνας, γεννιέται το δίκτυο που αρχικά ήταν γνωστό με την 

ονομασία ARPANET. Σκοπός του ARPANET ήταν η επικοινωνία με την χρήση τηλεφωνικών 

γραμμών, μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και Αμερικανικών επιστημονικών και ακαδημαϊκών 

ερευνητικών κέντρων. Στα τέλη του 1969, οι πρώτες τέσσερις τοποθεσίες - Πανεπιστήμιο της 

California στο Los Angeles, Ερευνητικό Ινστιτούτο του Stanford, Πανεπιστήμιο της California 

στην Santa Barbara και το Πανεπιστήμιο της Utah - κατάφεραν να ανταλλάσσουν με ασφάλεια 

δεδομένα μεταξύ τους, μέσω του νέου δικτύου [Stirling, 1993]. 

Με την πάροδο του χρόνου όλο και περισσότερα ακαδημαϊκά ινστιτούτα άρχισαν να 

ενσωματώνονται στο δίκτυο αυτό. Έτσι το δίκτυο άρχισε να αναπτύσσεται αργά, αλλά να 

αξιοποιείται άμεσα. Το 1971 το ARPANET αποτελούνταν από 23 συνδεδεμένους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές μεταξύ τους. Αρχικά το δίκτυο σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να 

έχουν πρόσβαση στους ειδικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ είναι απομακρυσμένοι από το 

χώρο της δουλειάς τους. Ωστόσο η κύρια χρήση των δικτύων ήταν η επικοινωνία των χρηστών με 

την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι στα επόμενα πέντε χρόνια, χιλιάδες χρήστες του 

ARPANET άρχισαν να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μια συμπληρωματική 

δραστηριότητα του δικτύου ήταν το σύστημα Usenet. Με την χρήση του Usenet, διάφοροι χρήστες 

μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε ομάδες συζητήσεων, ελεύθερα ή με χρέωση [Autumn, 2000]. 

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980, περισσότερα δίκτυα δημιουργήθηκαν και 

συνδέθηκαν στο σύστημα. Εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί οργανισμοί ανεξάρτητα του αυθεντικού 

ARPANET, άρχισαν να αναπτύσσουν τα δικά τους δίκτυα: το CSNET (Computer and Science 

Network) και το BITNET ("Because it's time" Network) ήταν τα πιο διαδεδομένα. Στην συνέχεια 

τα δύο αυτά δίκτυα συγχωνεύτηκαν και δημιούργησαν το Corporation for research and education 

Networking (CREN). To BITNET είναι ακόμη ενεργό, και παρέχει ένα μεγάλο αριθμό σπουδαίων 

υπηρεσιών στους χρήστες του. 

Προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 το διαδίκτυο βρίσκονταν μακριά από τον σκοπό για 

τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκε, αλλά ήταν ακόμη προσανατολισμένο στους ακαδημαϊκούς και 

ερευνητικούς σκοπούς. Το 1986 το διαδίκτυο τέθηκε υπό την ευθύνη του NSF (National Science 

Foundation-Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών) των ΗΠΑ. To NSF, διαπιστώνοντας πως το δίκτυο που 

παρέλαβε ήταν πολύ αργό στις ταχύτητες ροής δεδομένων, κατασκεύασε το NSFNET, ένα 

ταχύτατο δίκτυο με βασικές συνδέσεις μεταξύ υπερυπολογιστών σε όλες τις ΗΠΑ, με ερευνητικό 

στόχο. Από το 1987 το διαδίκτυο στηρίχθηκε στο NSFNET, και το ARPANET έπαψε να 

υφίσταται σαν όνομα [Παναγιωτακόπουλος, 1999]. 
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Χιλιάδες Πανεπιστήμια και ερευνητικοί οργανισμοί δημιουργούν τα δικά τους δίκτυα και τα 

συνδέουν πάνω στο παγκόσμιο δίκτυο το οποίο αρχίζει να γίνεται γνωστό σαν INTERNET. Το 

1990 το ARPANET καταργείται. Από τις 30 Απριλίου του 1995, το διαδίκτυο έπαψε να είναι κάτω 

από την διαχείριση του NSF. Αποδεσμεύτηκε πλήρως και από την ημέρα εκείνη άρχισε η 

παγκόσμια διάδοση του. 

Ένας από τους βασικούς λόγους για αυτό, ήταν ότι τώρα υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός 

«εργαλείων» για να αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και «εργαλεία» που έκαναν πιο 

εύκολη και προσιτή την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα «εργαλεία» αυτά 

μειονεκτούσαν ως προς το περιβάλλον επικοινωνίας με τον χρήστη και έμοιαζαν με συστήματα που 

παλιότερα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο από ειδικούς. Η ανάγκη για ένα φιλικό 

περιβάλλον επικοινωνίας με τον χρήστη είχε αρχίσει να γίνεται επιτακτική [Birth of the net, 1999]. 

2.2.1 TO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΑΝ ΥΠΕΡΜΕΣΟ 

Μεγαλύτερο από την τηλεόραση, τα πολυμέσα και τα βιβλία το διαδίκτυο παρέχει την 

δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, σε ένα περιβάλλον στο οποίο κανένα άτομο δεν 

μπορεί να ελέγχει την ροή των πληροφοριών, σε ένα περιβάλλον χωρίς περιορισμούς για τους 

χρήστες. Το διαδίκτυο μας εφοδιάζει με εργαλεία για να επικοινωνούμε παγκόσμια, μας βοηθά να 

ανακαλύψουμε νέους τρόπους για επιχειρηματικές δραστηριότητες, μας δίνει την ευκαιρία να 

έχουμε πρόσβαση σε σχεδόν απεριόριστες εκπαιδευτικές πηγές. Το διαδίκτυο έχει αποσπάσει 

σχεδόν την προσοχή όλων! Αλλά τι ακριβώς είναι το διαδίκτυο; Το διαδίκτυο είναι μια συλλογή 

από φυλλομετρητές (browsers), διακομιστές (servers) και υπηρεσίες. Αρχικά αναπτύχθηκε από ένα 

ειδικό στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τον Tim Bemers-Lee, από το European Particle Physics 

Laboratory (CERN) to 1989. Ο Tim Berners έλεγε «υπάρχει η ανάγκη για ένα εργαλείο το οποίο θα 

υποστηρίζει την συνεργασία στην γνώση, και θα παρουσιάζει την επιστημονική εργασία σε ένα 

διεθνές περιβάλλον». 

Ο Berners με τον συνεργάτη του Robert Cailliau δημιούργησαν ένα πρωτότυπο δίκτυο για 

το CERN (European Particle Physics Laboratory) και το παρουσίασαν στην κοινότητα του 

διαδικτύου για δοκιμές και σχόλια. Στην συνέχεια αυτό το δίκτυο, έφτασε στην μορφή που το 

ξέρουμε σήμερα κάτω από την καθοδήγηση του World Wide Web Consortium (W3C), ενός 

εθελοντικού οργανισμού με βάση το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT), με 

αρμοδιότητα την ανάπτυξη και υποστήριξη κοινών προτύπων. 

Ίσως η πιο σημαντική τεχνολογική ανάπτυξη στην ιστορία του δικτύου πέρα από την 

δημιουργία του, ήταν η εμφάνιση των φυλλομετρητών με γραφικά (graphical browsers) στην αρχή 

της δεκαετίας του 90. Αρχικά αναπτύχθηκε το NSCA's Mosaic, το οποίο στην συνέχεια οδήγησε 

στην εμφάνιση του Netscape Navigator και του Internet Explorer. Τα εργαλεία αυτά βοηθούν τους 

χρήστες να αναζητήσουν στο διαδίκτυο πληροφορίες, υπηρεσίες και εφαρμογές, σε ένα εξαιρετικά 

φιλικό περιβάλλον. Το καλοσχεδιασμένο γραφικό περιβάλλον ήταν αυτό που μετέτρεψε το δίκτυο 

από ένα εργαλείο έρευνας, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με την μορφή που το ξέρουμε σήμερα. 

Αργότερα, με την χρήση μιας νέας γλώσσας προγραμματισμού με το όνομα HTML (Hyper 

Text Mark-up Language), οι ειδικοί είχαν την ικανότητα «υπερσύνδεσης» (hyperlink) πληροφοριών 

μεταξύ τους, δηλαδή μια σελίδα να μπορεί να συνδεθεί με άλλες πληροφορίες και τοποθεσίες στο 
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διαδίκτυο. Επίσης η HTML έδωσε την δυνατότητα οι σελίδες στο διαδίκτυο, να αποτελούνται από 

γραφικά και πολυμεσικά στοιχεία. Το γεγονός αυτό συνέλαβε στο να αποτελέσει το δίκτυο ένα 

ευχάριστο χώρο και οριοθέτησε την έναρξη μιας πραγματικής επανάστασης [Hutchinson 

dictionary, 1999]. 

Σήμερα οι browsers (φυλλομετρητές) υποστηρίζουν γλώσσες προγραμματισμού όπως η 

Java και η JavaScript. Οι γλώσσες αυτές έδωσαν την δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών στο 

διαδίκτυο με αυξημένη αλληλεπίδραση, δηλαδή με δυνατότητες περισσότερες από μια απλή 

μετάβαση σε άλλη σελίδα ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία στο διαδίκτυο. Οι δικτυακές 

εφαρμογές που αναπτύσσονται με JavaScript έχουν το πλεονέκτημα ότι οι χρήστες μπορούν να τις 

«εκτελέσουν» ανεξάρτητα, χωρίς να βρίσκονται απαραίτητα κάτω από το περιβάλλον των 

κλασικών δικτυακών σελίδων. 

Για να δημοσιευθεί ένα έγγραφο στο δίκτυο, πρέπει το έγγραφο να υπάρχει σε έναν 

διακομιστή (web server). Οι web servers ανακτούν τα δικτυακά έγγραφα ανταποκρινόμενοι στα 

αιτήματα των web browsers και στην συνέχεια τα έγγραφα αυτά προωθούνται στο διαδίκτυο μέσω 

των web browsers. Επίσης οι Web servers, παρέχουν πύλες (gateways) οι οποίες επιτρέπουν στους 

browsers να έχουν πρόσβαση σε δικτυακές εφαρμογές όπως βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά 

συστήματα πληρωμών κ.α. Οι πρώτοι Web servers αναπτύχθηκαν από την NCSA και το CERN. 

Αυτοί οι servers ήταν η βάση του δικτύου για τα πρώτα χρόνια. Αργότερα εμπορικοί web servers 

αναπτύχθηκαν από την Netscape, την Microsoft και άλλες εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν 

erto δίκτυο. Οι servers αυτοί σχεδιάστηκαν για υψηλές αποδόσεις και για να διευκολύνουν την 

ανάπτυξη πολύπλοκων δικτυακών εφαρμογών. 

2.2.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

Πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι ένα σύνολο από κανόνες και ελέγχους για την διαδικασία 

ανταλλαγής πληροφοριών. 

To Internet's Transmission Control Protocol (TCP) και το Internet Protocol (IP) επιτρέπουν 

Γην παγκόσμια σύνδεση μεταξύ των browsers και των servers. Όλοι οι συνδεδεμένοι υπολογιστές 

στο διαδίκτυο δεν έχουν την ίδια ισχύ και δεν εργάζονται κάτω από το ίδιο λειτουργικό σύστημα. 

Χρειάζεται λοιπόν ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που να λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας. Αυτό 

στο διαδίκτυο το επιτυγχάνει το πρωτόκολλο TCP/IP [Παναγιωτακόπουλος, 1999]. Λογική του 

TCP/IP είναι ότι «ο οποιοσδήποτε πρέπει να έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον 

αποιονδήποτε». 

Επιπρόσθετα με τα TCP/IP πρωτόκολλα επικοινωνίας, το δίκτυο χρησιμοποιεί και το δικό 

του πρωτόκολλο το οποίο ονομάζεται Hypertext Transfer Protocol (HTTP) και αναλαμβάνει την 

συναλλαγή μεταξύ των φυλλομετρητών και των διακομιστών. «To HTTP χρησιμοποιείται από 

browsers για ανάκτηση εγγράφων από τους servers, και από τους servers για επιστροφή των 

εγγράφων στους browsers» [Jaworski, 1997]. 

To HTTP χρησιμοποιεί το μοντέλο επικοινωνίας, ανάκτηση / αποστολή πληροφοριών. Ο 

φυλλομετρητής (browser) δημιουργεί μια επικοινωνία, μια σύνδεση με ένα διακομιστή (server) και 

στέλνει ένα URL σε αυτόν τον server. Το URL (Universal Resource Locator) χρησιμοποιείται για 

να περιγράψει τον προορισμό ενός αρχείου ή μιας υπηρεσίας στο διαδίκτυο και έχει την μορφή 
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http://www.uom.gr ή ftp://ftp. macedonia.uom.gr. Ο server επεξεργάζεται την αίτηση και στέλνει 

μια απάντηση πίσω στον φυλλομετρητή. 

Ο φυλλομετρητής συνδέεται με ένα web server, δημιουργώντας μια TCP σύνδεση στο port 

80 του server. To port, είναι η διεύθυνση, την οποία οι web servers «ελέγχουν» για καλέσματα από 

τους φυλλομετρητές. Μόλις δημιουργηθεί μια σύνδεση, ο φυλλομετρητής στέλνει μια απαίτηση 

στον server. Αυτή η απαίτηση καθορίζει μια μέθοδο απαίτησης, το URL του εγγράφου, το 

πρόγραμμα, ή άλλη πηγή από την οποία προέρχεται η αίτηση, την έκδοση HTTP που χρησιμοποιεί 

ο φυλλομετρητής και άλλες σχετικές πληροφορίες [Jaworski, 1997]. 

Ένα άλλο, αρκετά διαδεδομένο πρωτόκολλο για μεταφορά αρχείων είναι το FTP (File 

Transfer Protocol). Κάθε τοποθεσία στο δίκτυο, που υποστηρίζει το πρωτόκολλο αυτό ονομάζεται 

FTP site. To FTP χρησιμοποιείται κυρίως για μεταφορά αρχείων από απομακρυσμένα συστήματα 

στον υπολογιστή του χρήστη. 

2.2.3 ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
HTML 

Η HTML (Hypertext Markup Language) αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες 

του διαδικτύου. Χρησιμοποιείται για την δημιουργία δικτυακών σελίδων και είναι παρόμοια με 

τους κώδικες που χρησιμοποιούνται από προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, όπως το 

WordPerfect. Η HTML χρησιμοποιεί συνηθισμένα αρχεία κειμένου ASCII για να παρουσιάσει τις 

δικτυακές σελίδες. Τα αρχεία αυτά αποτελούνται από τα κείμενα τα οποία θα περιλαμβάνει η 

δικτυακή σελίδα και από τις ετικέτες (tags), οι οποίες καθορίζουν την παρουσίαση των κειμένων. 

Για παράδειγμα η ακόλουθη γραμμή από ένα αρχείο HTML, δείχνει το κείμενο ενός τίτλου μιας 

δικτυακής σελίδας. Το κείμενο πλαισιώνεται από δυο ετικέτες: 

<^TITLE>Welcome to UNIVERSITY OF MACEDONIA site<mTLE> 

Μερικές από τις ετικέτες χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τον τίτλο μιας σελίδας, 

άλλες χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν παραγράφους, επικεφαλίδες και συνδέσμους ή για 

την εισαγωγή μιας φόρμας σε μια δικτυακή σελίδα, φωτογραφιών και άλλων πολυμεσικών 

στοιχείων [Campell, 1997a]. 

Οι ετικέτες ξεκινούν με το σύμβολο «<» και τελειώνουν με το σύμβολο «>». Το όνομα της 

ετικέτας γράφεται μεταξύ των δύο συμβόλων. Συνήθως, οι ετικέτες είναι δύο και περικλείουν το 

κείμενο στο οποίο γράφεται ο κώδικας. Για παράδειγμα, το κυρίως μέρος ενός εγγράφου HTML 

ξεκινά με την ετικέτα <BODY> και τελειώνει με την ετικέτα </BODY>. Η πρώτη ετικέτα 

αναφέρεται ως «ετικέτα αρχής» και η δεύτερη ετικέτα αναφέρεται ως «ετικέτα κλεισίματος». Η 

«ετικέτα κλεισίματος» έχει το ίδιο όνομα με την «ετικέτα αρχής» με την μόνη διαφορά το σύμβολο 

«/» (forward slash) το οποίο ακολουθεί το σύμβολο «<» . 

Κάποιες ετικέτες δεν χρησιμοποιούνται σαν ζευγάρι, δηλαδή δεν έχουν «ετικέτα 

κλεισίματος». Αυτές οι ετικέτες χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή εικόνων οριζόντιων γραμμών 

κ.α. 
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JavaScript 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η JavaScript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για το 

διαδίκτυο. Υποστηρίζει και κώδικα για web browser (web browser scripts) και κώδικα για server 

(server scripts). Οι κώδικες browser χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουμε δυναμικές δικτυακές 

σελίδες οι οποίες είναι αλληλεπιδραστικές, συμβατές με βοηθητικά προγράμματα (plug-ins) και 

java applets. Η JavaScript υποστηρίζει αυτά τα χαρακτηριστικά προωθώντας ειδικές ιδιότητες, 

όπως η ιδιότητα δημιουργίας δυναμικής HTML. 

Οι κώδικες JavaScript ενσωματώνονται στα έγγραφα HTML, μέσω της HTML ετικέτας 

<SCRTPT>. Οι κώδικες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναπτυχθούν HTML στοιχεία, 

τα οποία προστίθενται στο εμφανιζόμενο έγγραφο ή για να προσδιορίσουν λειτουργίες οι οποίες 

ονομάζονται χειριστές (handlers), οι οποίοι αντιδρούν στις ενέργειες του χρήστη, όπως για 

παράδειγμα οι ενέργειες του ποντικιού (mouse) ή του πληκτρολογίου. Οι κώδικες JavaScript 

χρησιμοποιούνται επίσης για να ελέγχουν βοηθητικά προγράμματα (plug-ins, java applets). 

Στο web server, η JavaScript χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη κώδικα επεξεργασίας 

δεδομένων από φόρμες, εκτέλεσης αναζητήσεων από βάσεις δεδομένων και υλοποίησης δικτυακών 

εφαρμογών [Jaworski, 1997]. 

COMMON GATEWAY INTERFACE (CGI) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

To Common Gateway Interface (CGI) είναι ένα πρότυπο το οποίο καθορίζει, τον τρόπο με 

τον οποίο εξωτερικά προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από web servers. Τα 

προγράμματα τα οποία ανήκουν στο πρότυπο Common Gateway Interface ονομάζονται CGI 

προγράμματα η CGI κώδικες (CGI scripts). Τα προγράμματα CGI χρησιμοποιούνται για δεδομένα 

τα οποία εισάγονται από φόρμες, από βάσεις δεδομένων κ.α [Weinman, 1996]. 

PERL 

Η χρήση των CGI είναι κάτι πολύ κοινό σήμερα. Πολλές φορές τα προγράμματα αυτά 

χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία δεδομένων από φόρμες δεδομένων, για μετρητές 

επισκεπτών στις ιστοσελίδες (counters), μηχανές αναζήτησης, κ.α, προσθέτοντας έτσι 

αλληλεπίδραση στην δικτυακή σελίδα. Μια από τις πιο δημοφιλής προγραμματιστικές γλώσσες για 

αυτόν τον σκοπό είναι η Perl. 

Η ιδιότητα της Perl να δρα ως μια CGI γλώσσα, σε ένα internet server και να βοηθά στην 

προώθηση δικτυακών υπηρεσιών, με δεδομένο ότι είναι πιο φιλική από την γλώσσα C ή από το 

UNIX, την καθιστούν μια από τις πιο δημοφιλής CGI γλώσσες. Είναι μια πολύ εύκαμπτη γλώσσα 

γιατί προσαρμόζεται και εκτελείται σε πολλούς διαφορετικούς servers, χωρίς να χρειάζονται 

αλλαγές και επεμβάσεις. 

Η Perl είναι αποτελεσματική, γιατί συνδυάζει την προσαρμοστικότητα και την 

αποδοτικότητα μιας γλώσσας, με την ικανότητα να δημιουργεί χαμηλού επιπέδου συστήματα όπως 

ένα πρόγραμμα C. Μπορεί επίσης να δουλεύει με διαφορετικά εργαλεία αναζήτησης, (όπως το 

WAIS ή το Glimpse), βάσεις δεδομένων (όπως η Sybase και η Oracle). Επίσης το να γράψει 

κάποιος ένα πρόγραμμα σε Perl είναι μια εύκολη και γρήγορη υπόθεση. 
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2.3 ΥΠΕΡΜΕΣΑ (Hypertexts) 

Ο όρος υπερκείμενο μπορεί να αναζητηθεί στα γραπτά των Vannevar Bush [Bush, 1945] 

και Theodor Nelson. [Nelson, 1974], [Nelson, 1978], [Nelson, 1990]. Αυτοί οραματίστηκαν ένα 

νέο ευέλικτο τρόπο σχεδιασμού και αποθήκευσης πληροφοριών, ο οποίος θα διευκόλυνε την 

διαχείριση και τη παραπέρα χρήση τους. Το υπερκείμενο αποτελεί από ένα κείμενο και συνδέσμους 

ή δείκτες, που δημιουργούν σχέσεις μεταξύ διαφόρων τμημάτων των πληροφοριών. Τα υπερμέσα 

διευρύνουν αυτό το σκεπτικό - των πληροφοριών με συνδέσμους - σε συλλογές που 

περιλαμβάνουν κείμενο, ήχο, βίντεο, φωτογραφίες ή οποιοδήποτε πολυμορφικό συνδυασμό. 

Όταν εμφανίστηκε η ιδέα του υπερκείμενου στα 1940, η τεχνολογία των Η/Υ περιοριζόταν 

στην αποθήκευση και επεξεργασία πληροφοριών που αφορούσαν κείμενα και αριθμούς. Όμως στα 

1980 και 1990 η τεχνολογία ωρίμασε γρήγορα ώστε να μπορεί να αποθηκεύσει και να επεξεργαστεί 

όλους τους τύπους πληροφοριών, που αναφέρονταν στον όρο πολυμέσα. Όταν έγγραφα 

υπερκειμένου περιλαμβάνουν εκτός από κείμενο και οπτικές ή ηχητικές πληροφορίες, αναφέρονται 

ως υπερμέσα. Η HTML είναι ένα υπερμεσικό σύνθετο πρότυπο, γιατί επιτρέπει την αποθήκευση, 

σύνδεση, μεταφορά, και χρήση όλων των τύπων πληροφοριών. 

Παρόλο που η ιδέα του υπερκειμένου ξεκίνησε πριν από 5 δεκαετίες, μόλις το 1980 η 

τεχνολογία μπόρεσε να την υλοποιήσει πρακτικά. Η εισαγωγή της HyperCard για τους Apple 

Macintosh υπολογιστές προσέλκυσε την προσοχή του κοινού στην ιδέα αυτή. Η HyperCard δεν 

αποτελούσε πιστή υλοποίηση της ιδέας του υπερκειμένου και στην πραγματικότητα 

χρησιμοποιούταν συχνά για άλλους σκοπούς. To World Wide Web (www) και η Hypertext 

Markup Language (HTML), όχι μόνο προκάλεσαν την προσοχή του κοινού στο υπερκείμενο και τα 

υπερμέσα, αλλά τα ώθησαν και σε ευρύτατη χρήση. 

Παρόλο που το διαδίκτυο συνέδεσε όλους τους τύπους Η/Υ (κεντρικούς Η/Υ, 

minicomputers με λειτουργικό σύστημα Windows, Unix ή Macintosh), αρχικά δεν παρείχε εύκολη 

επικοινωνία μεταξύ τους. Προγράμματα για Macintosh μπορούσαν να μεταφερθούν σε ένα Η/Υ με 

λειτουργικό σύστημα Windows, αλλά πιθανότατα δεν μπορούσαν να εκτελεστούν σε αυτόν. 

Εικόνες ή ήχοι μπορούσαν να μεταφερθούν από έναν Η/Υ με Windows σε Macintosh ή Unix αλλά 

δεν παραλαμβάνονταν σωστά. Επιστήμονες στο Conseil Europèeue pour la Recherche Nucléaire 

(CERN), ένα πολυεθνικό κέντρο στην Ελβετία, αναγνώρισαν την ανάγκη για δημιουργία 

πληροφοριών (κείμενο, εικόνα, ήχο, κίνηση) που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από 

επιστήμονες, ανεξάρτητα από το τύπο του Η/Υ που χρησιμοποιούσαν. Για την ικανοποίηση αυτής 

της ανάγκης δημιουργήθηκε το www. που σήμερα συχνά καλείται Web. To www δεν αποτελεί μια 

φυσική ολότητα. Είναι ένα σύνολο από πρότυπα, με στόχο την αποθήκευση και το διαμοιρασμό 

πληροφοριών στο διαδίκτυο και έχει εξελιχθεί σαν βασικό πρότυπο πολλών εφαρμογών. Θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ένας προσυμφωνημένος τρόπος, για τον τύπο και την 

κωδικοποίηση κειμένου, εικόνων, ταινιών, ήχων ή άλλων πληροφοριών, έτσι ώστε χρήστες με 

διαφορετικούς τύπους Η/Υ να μπορούν εύκολα να ανταλλάσσουν και να χρησιμοποιούν 

πληροφορίες. 

To www λοιπόν αποτελεί μια τεράστια παγκόσμια συλλογή από εκατομμύρια υπερμεσικά 

αρχεία. Η γρήγορη ανάπτυξη του δικτύου οδήγησε στην αύξηση της δημοτικότητας της 

υπερμεσικής ιδέας. Ομοίως η ανάπτυξη της κονστρακτιβιστικής φιλοσοφίας στην εκπαίδευση από 
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τα μέσα του 80 ως το 90, αύξησε σημαντικά το ενδιαφέρον για τα υπερμέσα ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς και τα πρώτα εκπαιδευτικά υπερμεσικά προγράμματα αναπτύχθηκαν σε CD ROM 

και άλλα αποθηκευτικά μέσα. Οι πρεσβευτές της θεωρίας της κονστρακτιβιστικής εκπαίδευσης, 

συχνά εκφράζουν αποστροφή για τις πιο παραδοσιακές βασισμένες σε Η/Υ μεθοδολογίες, ενώ 

αντίθετα δείχνουν προτίμηση στα υπερμέσα, τις προσομοιώσεις και τα εκπαιδευτικά εργαλεία. Τα 

υπερμέσα θεωρείται ότι ενσωματώνουν μια προσέγγιση στη μάθηση που συμβαδίζει με την 

κονστρακτιβιστική θεωρία, γιατί επιβλέπονται από το χρήστη, μπορούν να τροποποιηθούν από 

αυτόν, υποστηρίζουν πολλαπλές προοπτικές και πολλαπλές μεθόδους αναζήτησης και πλοήγησης. 

2.3.1 ΤΑ ΥΠΕΡΜΕΣΑ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη σημερινή εποχή, τα υπερμέσα αποτελούν μια κοινή τεχνική που διαμοιράζεται, είτε 

μέσω του δικτύου, ή με CD ROM ή άλλα αποθηκευτικά μέσα. Παρόλο που είναι μια καλή μέθοδος 

για περιβάλλοντα κονστρακτιβιστικής μάθησης, η χρησιμότητα τους είναι πιο γενική. Τα υπερμέσα 

εκπροσωπούν την ολοκλήρωση, επέκταση και βελτίωση των βιβλίων και άλλων μέσων 

(συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, του βίντεο και της ηχητικής εγγραφής) στον 

ηλεκτρονικό χώρο. Τα υπερμέσα σε CD ROM και το δίκτυο, περιλαμβάνουν το περιεχόμενο 

ολόκληρων εγχειριδίων, εγκυκλοπαιδειών και λογοτεχνικών έργων και προσθέτουν σε αυτά ήχο, 

κίνηση και πολλές μορφές εικονικών πληροφοριών. Τα υπερμέσα αποτελούν βελτίωση των βιβλίων 

και άλλων μέσων, όχι μόνο γιατί παρέχουν καλύτερες δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης, 

αλλά και γιατί μπορούν να τροποποιηθούν από το χρήστη, να ανανεωθούν εύκολα, και το πιο 

σημαντικό, να αντιγραφούν και να διανεμηθούν. 

Τα υπερμέσα διανύουν ακόμα τη βρεφική ηλικία. Ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς ερευνητές 

υπάρχουν πολλοί πρεσβευτές των υπερμέσων, που παρέχουν αποδείξεις σχετικά με της αξία και 

την επιτυχία τους [Becker, 1994], [Borsook, 1997], [Dillond, 1998], [Friesen, 1998], [Jacobson, 

1995], [Jarz, 1997], [Jonassen, 1997a], [Rouet, 1996], [Verheij, 1995]. Η έρευνα δεν έχει ακόμα 

ξεκαθαρίσει τις περιστάσεις ή τους λόγους για τους οποίους τα υπερμέσα αποτελούν αποδοτική 

εκπαιδευτική τεχνική, αλλά έχει κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση [Chen, 1996], 

[Liu, 1995]. Κοινή άποψη όλων των ερευνητών, είναι ότι με τα υπερμέσα πολλές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι, επιβάλλεται να λυθούν. Πρωταρχικό πρόβλημα είναι ο 

αποπροσανατολισμός, που είναι κοινώς γνωστός ως «χαμένος στον κυβερνοχώρο» και η δυσκολία 

στην πλοήγηση. Επίσης μια περιοχή σημαντικού ενδιαφέροντος, αποτελεί η διαφορετικότητα του 

κάθε χρήστη, με την έννοια ότι τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων (ικανότητα, τρόπος 

μάθησης, προηγούμενη εμπειρία, αντίληψη), επηρεάζουν διαφορετικά την εκπαιδευτική «επιτυχία» 

μιας υπερμεσικής εφαρμογής. [Chou, 1998], [Dillon, 1998], [Lawless, 1998], [Leader, 1996], [Lee , 

1993], [McCluskey, 1997], [Rasmussen, 1998]. 

Μέσα σε πέντε δεκαετίες, τα υπερμέσα από σπέρμα μιας ιδέας αποτελούν πια κοινή 

ιδεολογία και χρησιμοποιούνται ευρέως μέσω του δικτύου και των οπτικών δίσκων (CD ROM). 

Είναι πια συνηθισμένο να αγοράζει κανείς εγκυκλοπαίδειες σε μορφή CD ROM, αντί για τους 

παραδοσιακούς εκτυπωμένους τόμους. Τα υπερμέσα αποτελούν ένα κοινό τύπο διανομής κάθε 

είδους πληροφορίας, ωστόσο σαν μεθοδολογία που αποσκοπεί στη βελτίωση της μάθησης, έχουν 

πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουν. 
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2.3.2 ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ 

Ένα υπερμεσικό πρόγραμμα δεν έχει την παραδοσιακή οργάνωση των συνεχόμενων 

σελίδων. Σε διάφορες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, ο εκπαιδευόμενος μεταβαίνει από σελίδα σε 

σελίδα ή σε πλαίσια που έχουν μια συγκεκριμένη διάταξη, όπως σε ένα βιβλίο ή περιοδικό, και 

συναντά αλληλεπιδράσεις, όπως για παράδειγμα μια σειρά από ερωτήσεις που πρέπει να 

απαντηθούν. Στα υπερμέσα οι σελίδες μπορούν να διασταυρωθούν σε πολλές διαφορετικές 

ακολουθίες (μια από τις οποίες μπορεί να είναι μια παραδοσιακή σειριακή ακολουθία). Ο 

εκπαιδευόμενος επεξεργάζεται τις πληροφορίες που προβάλλονται (διαβάζοντας, παρατηρώντας, 

ακούγοντας και πιθανώς συνδυάζοντας με κάποια αλληλεπίδραση) και έπειτα προχωρεί σε μια νέα 

προβολή επιλέγοντας ένα σύνδεσμο (π.χ επιλέγοντας μια υπογραμμισμένη λέξη ή άλλο εργαλείο 

πλοήγησης). 

Τα εργαλεία πλοήγησης μπορεί να περιλαμβάνουν ευρετήρια, χάρτες, πίνακες 

περιεχομένων, χρονοδιαγράμματα, και συναρτήσεις εύρεσης λέξεων. Δεν είναι όλοι οι τύποι 

πλοήγησης διαθέσιμοι σε κάθε εφαρμογή. Τα ευρετήρια και οι πίνακες περιεχομένων 

χρησιμοποιούνται συχνότερα. Αντιθέτως τα χρονοδιαγράμματα συναντώνται αρχικά σε υπερμέσα 

ιστορικής φύσεως, ενώ οι χάρτες συναντώνται σε υπερμεσικά προγράμματα με γεωγραφικές 

πληροφορίες. Η αναζήτηση λέξεων επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να πληκτρολογήσει μια λέξη και 

να εντοπίσει τα μέρη του προγράμματος στα οποία αυτή συναντάται. 

Στα υπερμέσα, κάθε λέξη ή εικόνα μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε άλλη, επιτρέποντας 

στο χρήστη να μεταβεί άμεσα από μια σελίδα σε μια άλλη. Επιπλέον, πολλά υπερμεσικά 

προγράμματα επιτρέπουν στους χρήστες να προσθέσουν τις δικές τους πληροφορίες και να 

δημιουργήσουν τους δικούς τους συνδέσμους, έτσι ώστε να τροποποιηθεί η αρχική δομή. 'Οποιος 

έχει χρησιμοποιήσει το www. γνωρίζει ότι οι σύνδεσμοι, τα αρχεία και το περιεχόμενο, αλλάζουν 

καθημερινά. Αυτή η μεταβλητή δομή αποτελεί πηγή δυσκολίας για άτομα που προσπαθούν να 

μάθουν με την χρήση υπερμεσικών εφαρμογών. Το αίσθημα του να είναι «χαμένος στον 

κυβερνοχώρο» είναι γνωστό σε οποιονδήποτε χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. 

Το να ειπωθεί ότι τα υπερμέσα στερούνται δομής μπορεί να μην είναι σωστό ακόμη και αν 

αυτή η δομή είναι πολύπλοκη ή μεταβαλλόμενη. Κάθε υπερμεσική εφαρμογή αποτελείται από μια 

βάση δεδομένων με πληροφοριακά στοιχεία (κείμενο, εικόνες, ήχο, βίντεο κτλ.) με πολλαπλές 

μεθόδους για μετάβαση από ένα τμήμα σε άλλο. Η πιο κοινή μέθοδος μετάβασης είναι η χρήση 

υπερσυνδέσμων, δηλαδή λέξεων ή εικόνων που συνδέονται με άλλες πληροφορίες και όταν 

επιλέγονται μεταφέρουν το χρήστη σε αυτές. Οι υπερσύνδεσμοι γενικά αναγνωρίζονται από ειδικά 

οπτικά στοιχεία, όπως το χρώμα, η υπογράμμιση, τα εικονίδια, οι ειδικοί χαρακτήρες κλπ. Σε 

συνδυασμό με τους υπερσυνδέσμους, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι μετάβασης σε ένα υπερμεσικό 

πρόγραμμα όπως τα μενού, τα πλήκτρα επιλογής, οι χάρτες, τα ευρετήρια, τα χρονοδιαγράμματα, 

και οι εντολές αναζήτησης λέξεων. 

2.3.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ 

Οι σχεδιαστές υπερμεσικών εφαρμογών, πρέπει να ενθαρρύνονται να σχεδιάζουν τα 

χαρακτηριστικά του προγράμματος με συνέπεια προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Στην συνέχεια 

αναλύονται τα χαρακτηριστικά (παράγοντες), των υπερμέσων και προτείνονται εναλλακτικοί 
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τρόποι σχεδίασης, ώστε η υπερμεσική εφαρμογή να προσεγγίζει τον επιδιωκόμενο σκοπό. Τα 

χαρακτηριστικά των υπερμέσων μπορούν να υποδιαιρεθούν σε δύο κατηγορίες: 

1. Υπερμεσική βάση δεδομένων. 

2. Πλοήγηση και προσανατολισμός. 

2.3.3.1 Η ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

'Ένα εκπαιδευτικό σύστημα υπερμέσων είναι μια βάση δεδομένων με πολλαπλές μεθόδους 

πλοήγησης και χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τη εκπαίδευση. Με βάση αυτό το χαρακτηρισμό, 

ένα κεντρικό χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού υπερμέσου, είναι η υπερμεσική βάση δεδομένων 

των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει μια υπερμεσική βάση δεδομένων, αποτελούν 

ένα συνδυασμό κειμένου, βίντεο, εικόνων και ήχου. 

Ο Tergan (1977) δηλώνει ότι η χρήση πολλαπλών μέσων είναι αναγκαία για την 

εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα. Το κύριο μέλημα του σχεδιαστή πρέπει να είναι η σωστή 

επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων μέσων, έτσι ώστε να έχουν νόημα για τη συγκεκριμένη 

θεματική περιοχή και για τους εκπαιδευόμενους. Κακή σχεδίαση εντοπίζεται δυστυχώς συχνά σε 

πολλά εμπορικά προγράμματα. Συχνά σε ένα απλό μάθημα με την χρήση κειμένου, προστίθενται 

αρχεία κίνησης και ήχου για να χαρακτηριστεί η εφαρμογή ως πολυμεσική. Επίσης συχνά 

χρησιμοποιούνται αρχεία βίντεο, όταν απλοποιημένη κίνηση θα ήταν προτιμότερη. Ακολουθούν 

διάφορες απόψεις για την κατάλληλη επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικά μέσα 

• Κείμενο: Τα πλεονεκτήματα του κειμένου είναι η σχετική μονιμότητα του και η 

δυνατότητα που παρέχεται στον χρήστη για επεξεργασία. Είναι αποδοτικό για οπτικούς 

τύπους, εύκολο ως προς την αναζήτηση, μπορεί να τμηματοποιηθεί σε διαφορετικές 

σελίδες, να τυποποιηθεί με πολλούς τρόπους (χρώμα, μέγεθος, γραμματοσειρά κτλ) και να 

εκτυπωθεί εύκολα. Είναι κατάλληλο για κωδικοποίηση πολύπλοκων πληροφοριών και 

προβάλλεται χωρίς προβλήματα σε όλους σχεδόν τους Η/Υ. Μερικά μειονεκτήματα του 

κειμένου είναι τα προβλήματα που συναντούν οι μη οπτικοί τύποι, η αδυναμία του να 

κρατήσει τεταμένη την προσοχή και η ασυμβατότητα του με βίντεο και ηχητικές 

πληροφορίες. 

• Εικόνες: Τα πλεονεκτήματα των εικόνων είναι η σχετική μονιμότητα τους, όπως και στο 

κείμενο, και η δυνατότητα των εκπαιδευόμενων να τις επεξεργαστούν. Προσελκύουν την 

προσοχή και προσθέτουν επαγγελματική εμφάνιση σε μια εφαρμογή. Συνδυάζονται με 

κείμενο, είναι κατάλληλες για περιγραφή πολύπλοκων καταστάσεων και συχνά 

απομνημονεύονται καλύτερα από τον χρήστη σε σχέση με το κείμενο. Δεν απαιτούν 

ικανότητες στο διάβασμα και είναι ανεξάρτητες από τη γλώσσα και απεικονίζουν 

ικανοποιητικά πληροφορίες σχετικές με το χώρο, π.χ χάρτες. Μειονέκτημα τους είναι ότι 

δύσκολα εκτυπώνονται (ειδικά αν είναι έγχρωμες) και σχεδιάζονται, ενώ η ανάπτυξη τους 

απαιτεί συνήθως την ύπαρξη ενός ειδικού (γραφίστα). 

• Κινούμενες εικόνες: Οι κινούμενες εικόνες, όπως το βίντεο και το animation, αποσπούν 

την προσοχή και διεγείρουν τη διάθεση του εκπαιδευόμενου. Απεικονίζουν τόσο 

πληροφορίες χώρου όσο και πληροφορίες, όπως ένα ποιητικό μέτρο ή ένα μουσικό τέμπο. 

Είναι κατάλληλες για διαδικασίες εκπαίδευσης και συνδυάζονται καλά με ηχητικές 
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πληροφορίες. Ο Swan [Swan, 1996] τονίζει αρκετά οφέλη που προσφέρει το βίντεο στα 

υπερμέσα. Συγκρατείται πιο εύκολα και με περισσότερες λεπτομέρειες στη μνήμη και είναι 

πιο προσιτό στους εκπαιδευόμενους. Μειονέκτημα της κίνησης και του βίντεο είναι ότι 

απαιτούν ρυθμό επεξεργασίας που μπορεί να μην ανταποκρίνεται στις επεξεργαστικές 

δυνατότητες του Η/Υ του εκπαιδευόμενου. 

• Ηχητικές πληροφορίες: Οι ηχητικές πληροφορίες, όπως φωνή, μουσική, ηχητικά εφέ 

προσελκύουν την προσοχή ακόμα και όταν ο χρήστης δεν είναι προσηλωμένος στην οθόνη. 

Συνδυάζονται καλά με ακίνητες και κινούμενες εικόνες και είναι κατάλληλες για περιγραφή 

διαδικαστικών πληροφοριών με ταυτόχρονη παρακολούθηση της διαδικασίας στο βίντεο ή 

την κίνηση. Επίσης, είναι κατάλληλες για απόδοση λεκτικών πληροφοριών και ιδανικές για 

εκπαίδευση παιδιών. Υπερτερούν έναντι του κειμένου στην απόδοση συναισθηματικών 

πληροφοριών. Ορισμένα προβλήματα είναι ότι απαιτούν, όπως και οι κινούμενες εικόνες, 

αυξημένο ρυθμό επεξεργασίας, δεν συνδυάζονται καλά με πληροφορίες κειμένου και γενικά 

δεν είναι κατάλληλες για απόδοση χωρικών πληροφοριών. 

2.3.3.2 ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Η πλοήγηση αποτελεί σημαντικό θέμα στις υπερμεσικές εφαρμογές. Ο υπερμεσικός 

αποπροσανατολισμός, γνωστός και σαν «χαμένος στο κυβερνοχώρο», είναι η πιο πρόσφορη για 

έρευνα περιοχή στο τομέα της εκπαίδευσης με την χρήση υπερμέσων. Στην ενότητα που ακολουθεί 

περιγράφονται μια σειρά από τρόπους πλοήγησης που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στις 

υπερμεσικές εφαρμογές 

2.3.3.2.1 ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Παρ' όλο που παρέχονται πολλαπλές μέθοδοι πλοήγησης στα υπερμεσικά προγράμματα, ο 

πρωταρχικός τύπος είναι ο υπερσύνδεσμος. Οι υπερσύνδεσμοι μπορεί να είναι λέξεις ή φράσεις 

μέσα σε πεζό λόγο, λέξεις ή φράσεις εκτός του πεζού λόγου (π.χ. ετικέτες κειμένου στη κορυφή 

στηλών σε ένα διάγραμμα), εικόνες, κομμάτια μιας εικόνας (όπως οι νομοί ή οι επαρχίες σε ένα 

γεωγραφικό χάρτη μιας χώρας), αρχεία βίντεο, εικονίδια, και παράθυρα (όπως π.χ. ένα παράθυρο 

που περιέχει ένα αρχείο βίντεο που πρόκειται να προβληθεί). Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα, 

αλλά και μειονεκτήματα στη χρήση των υπερσυνδέσμων. Ειδικότερα, οι υπερσύνδεσμοι που 

χρησιμοποιούνται σε ένα κείμενο επηρεάζουν την ικανότητα ανάγνωσης. Μια εναλλακτική λύση 

είναι να μετακινηθούν οι σύνδεσμοι σε λέξεις ή φράσεις έξω από το προς ανάγνωση κείμενο, όπως 

π.χ. σε μια λίστα λεξιλογίου στο τέλος μιας σελίδας. Παρ' όλο που ο τρόπος αυτός μπορεί να 

βελτιώσει την ικανότητα ανάγνωσης, εντούτοις είναι λιγότερο βολικός για το χρήστη (γιατί 

απαιτείται να παρατηρεί προσεκτικά την οθόνη για την ενδεχόμενη ύπαρξη συνδέσμων). 

Η χρήση εικόνων, τμημάτων από εικόνες ή εικονιδίων ως υπερσύνδεσμοι, έχει μικρότερη 

επίδραση στην ικανότητα ανάγνωσης. Βελτιώνουν την οπτική εκπαιδευτική πλευρά των 

προγραμμάτων, μειώνοντας την εξάρτηση από το κείμενο. Παρ' όλο που αποτελούν έναν 

αποτελεσματικό τρόπο, ο εντοπισμός τους αποτελεί ένα πρόβλημα, γιατί οι υπερσύνδεσμοι με 

μορφή εικόνας δεν είναι τόσο προφανείς όσο οι υπερσύνδεσμοι κειμένου. Παρ' όλο που τα 

πολυμέσα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον ήχο, δεν έχουμε ακόμα ένα καλό τρόπο να επισυνάψουμε 
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υπερσυνδέσμους σε λέξεις ή φράσεις ενός ηχητικού μηνύματος. Αν ο ήχος είναι λόγος, μπορεί να 

αναπαραχθεί σαν κείμενο με συνδέσμους στην οθόνη. Μπορεί να καθοριστεί το πάτημα ενός 

πλήκτρου για την επιλογή, καθώς ακούγεται ο λόγος ή οποιοδήποτε άλλο ηχητικό σήμα, αλλά ο 

σωστός συγχρονισμός του χρήστη (να κάνει κλικ τη σωστή στιγμή σε ένα πλήκτρο) είναι 

δύσκολος. Οι υπερσύνδεσμοι στην ηχητική παρουσίαση είναι ένα προς έρευνα ζήτημα στην 

τεχνολογία των υπερμέσων γιατί όλοι σχεδόν οι υπερσύνδεσμοι συσχετίζονται με οπτικά κυρίως 

κίνητρα. 

Οι υπερσύνδεσμοι πρέπει να επισυνάπτονται σε σημαντικές πληροφορίες [Johansen, 1997] κι 

όχι σε απλούς ορισμούς και μη σημαντικές πληροφορίες. Ορισμένα υπερμέσα περιέχουν πολλές 

συνδεδεμένες λέξεις και εικονίδια σε κάθε σελίδα, ενώ άλλες έχουν μόνο ένα ή δυο προσεκτικά 

επιλεγμένους συνδέσμους σε κάθε σελίδα. Ορισμένοι συγγραφείς διατείνονται ότι χωρίς την 

ύπαρξη πολλών συνδέσμων μια εφαρμογή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν υπερμεσική. Επίσης οι 

σύνδεσμοι μπορούν να είναι μη ορατοί, μέχρι ο χρήστης να επιλέξει να εμφανιστούν με την 

επιλογή για παράδειγμα ενός πλήκτρου. Η πυκνότητα των συνδέσμων θα έπρεπε να είναι συνεπής 

με το σκοπό και το επίπεδο του εκπαιδευόμενου. Αρχάριοι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 

αλληλεπιδρούν με λιγότερους συνδέσμους απ' ότι οι μεγαλύτεροι και πιο έμπειροι χρήστες. Για να 

είναι εύχρηστοι οι σύνδεσμοι, πρέπει να είναι ευδιάκριτοι και σαφείς. Αλλά όσο περισσότερο 

ευδιάκριτοι είναι, τόσο πιο πολύ μειώνουν την αίσθηση της οθόνης και το πόσο ευανάγνωστο είναι 

το κείμενο. Για μια καλή χρήση υπερσυνδέσμων απαιτείται ένας συμβιβασμός ανάμεσα στο να μην 

είναι καθόλου ευδιάκριτοι και στο να αποσπούν την προσοχή. 

Ο πιο κοινός τύπος συνδέσμου, διαδεδομένος στις υπερμεσικές εφαρμογές διαδικτύου, είναι η 

θερμή περιοχή (Hot words) . Οι θερμές περιοχές, λέξεις ή φράσεις συνήθως υποδεικνύονται με 

διαφορετικό χρώμα και υπογράμμιση και προκαλούν αλλαγή σχήματος στο δείκτη του ποντικιού 

(συνήθως από τόξο σε δάχτυλο που δείχνει) όταν ο κέρσορας είναι από πάνω τους. Οι περισσότεροι 

φυλλομετρητές επιτρέπουν στους χρήστες να ορίσουν την εμφάνιση ενός θερμού κειμένου, 

επιλέγοντας χρώματα ή χρησιμοποιώντας υπογράμμιση. Οι φυλλομετρητές δικτύου εισάγουν τη 

συμπεριφορά του θερμού κειμένου που αλλάζει χρώμα όταν επιλέγεται, έτσι ώστε οι χρήστες να 

θυμούνται ποιες λέξεις επέλεξαν πρόσφατα. Αυτό βοηθάει στην αποφυγή άσκοπων κύκλων όταν ο 

χρήστης «χάνεται» στην υπερμεσική εφαρμογή. Η αλλαγή συνήθως δεν είναι μόνιμη π.χ. το ειδικό 

χρώμα κρατά για λίγες μέρες. Τα περισσότερα μη δικτυακά υπερμεσικά προγράμματα δεν 

παρέχουν ην δυνατότητα υπερτόνισης των συνδέσμων. 

2.3.3.2.2 ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

Η πλοήγηση δε μπορεί και δε πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά από τους υπερσυνδέσμους. 

Ανάλογα με το περιεχόμενο, την υπερμεσική πλατφόρμα και το στόχο του προγράμματος, θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός τεχνικών πλοήγησης. Στην συνέχεια αναφέρονται 

εναλλακτικοί τρόποι πλοήγησης, που μπορούν να ενσωματωθούν σε μια υπερμεσική εφαρμογή. 

• Μενού: Τα μενού αποτελούν την πιο αντιπροσωπευτική μέθοδο μη γραμμικής πλοήγησης. 

Έχουν το πλεονέκτημα ότι διευκολύνουν τον προσανατολισμό του χρήστη (να ξέρει πού 

είναι) όπως και την πλοήγηση (να πηγαίνει εκεί που θέλει να πα). Ένα μενού, όπως ένα 

πίνακας περιεχομένων ενός βιβλίου, παρέχει μια περίληψη του περιεχομένου και της 
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οργάνωσης. Ένα πλεονέκτημα των μενού είναι ότι παρέχουν στους χρήστες ένα γνώριμο 

μέρος για να γυρίσουν μόλις ολοκληρώσουν μια ενότητα, ή ένα μέρος για να μεταβούν από 

κάποια ενότητα όποτε θελήσουν. 

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι μενού, όπως: μενού πλήρους οθόνης, μενού pull -

down και frame μενού. Τα pull - down μενού διευκολύνουν το προσανατολισμό και τη 

κατανόηση της δομής του προγράμματος, αλλά δεν επιτρέπουν πολύπλοκες οπτικές της 

δομής της εφαρμογής. Τα πλήρους οθόνης μενού, προσφέρονται για γραφικά ή με εικόνες 

layout, αλλά μπορεί να προκαλέσουν τον αποπροσανατολισμού του χρήστη γιατί πρέπει να 

«εγκαταλείψει» τη σελίδα στην οποία βρίσκεται, με αποτέλεσμα να υπάρχει ενδεχόμενο να 

μην μπορεί να «ξαναγυρίσει» εύκολα. Τα frame main συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των 

pull down και full screen μενού, αλλά αποτελούν μια σχετικά νέα τεχνική και δεν 

υποστηρίζονται σωστά από την πλειοψηφία του υπερμεσικού συγγραφικού λογισμικού. 

• Ευρετήρια: Ένα αλφαβητικό ευρετήριο επιτρέπει την εύρεση λέξεων ή φράσεων χωρίς να 

είναι γνωστός ο ακριβής συλλαβισμός τους. Ωστόσο ένα ευρετήριο περιορίζεται στο 

σύνολο των λέξεων που καθόρισε ο σχεδιαστής, ενώ η αναζήτηση λέξεων επιτρέπει στους 

εκπαιδευόμενους να αναζητήσουν οτιδήποτε επιθυμούν. Ένα άλλο πλεονέκτημα του 

ευρετηρίου είναι ότι μπορεί να περιέχει λέξεις ή φράσεις που δεν περιλαμβάνονται ακριβώς 

στη βάση δεδομένων. 

• Πίνακες περιεχομένων: Ένας πίνακας περιεχομένων περιγράφει την ευρύτερη δομή του 

περιεχομένου της εφαρμογής. 

• Χάρτες: Οι χάρτες, τόσο οι γεωγραφικοί όσο και οι εννοιολογικοί είναι αποδοτικά εργαλεία 

πλοήγησης, γιατί από τη φύση τους ενσωματώνουν οπτικά στοιχεία. Τα πλεονεκτήματα των 

χαρτών είναι ότι μπορούν να περιέχουν πολλαπλά επίπεδα λεπτομερειών και μπορούν να 

σχεδιαστούν με χρήση λίγου ή καθόλου κείμενου. 

• Αναζήτηση: Όσο μεγαλύτερη η βάση δεδομένων σε ένα υπερμεσικό πρόγραμμα, τόσο πιο 

σημαντικό είναι η αναζήτηση να είναι γρήγορη και δυναμική. Κυρίως αναφέρονται σε 

αναζήτηση κειμένου ενώ δεν έχουν διενεργηθεί αρκετές έρευνες για αναζήτηση με βάση 

ήχους, εικόνες ή κίνηση. 

• Μεταφορές πλοήγησης: Ένας χρήσιμος τρόπος για να βοηθηθούν οι χρήστες στο 

προσανατολισμό και παράλληλα να τους παρέχονται εύχρηστα εργαλεία πλοήγησης, είναι 

μια μεταφορά. Οι πιο διαδεδομένες μεταφορές περιλαμβάνουν συνήθως ένα χώρο γνωστό 

στο χρήστη (όπως ένα σπίτι με δωμάτια στα οποία επιτελούνται συγκεκριμένες λειτουργίες 

ή ένα γραφείο με αντικείμενα με διάφορες λειτουργίες). Σε τέτοιου είδους μεταφορές 

συγκεκριμένα τμήματα του υπερμεσικού προγράμματος, εντοπίζονται σε χώρους με κάποια 

θεματική σύνδεση με τα θέματα που προσπελάζονται, για παράδειγμα σε αντικείμενα στο 

γραφείο, όπως το τηλέφωνο ή συρτάρι με τα αρχεία.. Μια τέτοια μεταφορά δεν αποσκοπεί 

απλώς στη πλοήγηση, αλλά βοηθά στην οργάνωση και στην απομνημόνευση του 

περιεχομένου. 
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2.4 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η Εικονική Πραγματικότητα (ΕΠ) τα τελευταία χρόνια έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον 

πολλών επιστημόνων και όχι μόνο. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, η ανάπτυξη στο πεδίο της 

εικονικής πραγματικότητας ήταν ραγδαία και ο όρος έγινε εξαιρετικά δημοφιλής. Η εκτεταμένη 

αναφορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (MME) στην νέα αυτή τεχνολογία έχει βοηθήσει 

αρκετά. Ελάχιστοι όμως, γνωρίζουν τι είναι πραγματικά η ΕΠ και ποιες οι βασικές αρχές και οι 

εφαρμογές της στη καθημερινή ζωή. Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στην χρήση της Εικονικής 

Πραγματικότητας στην εκπαίδευση, και στις προηγούμενες έρευνες σχετικά με την εκπαιδευτική 

χρήση των εικονικών περιβαλλόντων. Πριν από αυτό θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει μια αναφορά 

στο τι είναι η Εικονική Πραγματικότητα, στις βασικές αρχές της νέας αυτής τεχνολογίας, ποια η 

πορεία της μέσα στον χρόνο, ποιες οι εφαρμογές της και η χρησιμότητα της. 

Ο όρος Εικονική Πραγματικότητα, μπορεί να σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα για 

πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, ανάλογα με το αντικείμενο ενασχόλησης τους ή την 

πληροφόρηση που έχουν λάβει. Ορισμένοι, έχουν συσχετίσει την έννοια με κάποιες 

συγκεκριμένες τεχνολογίες και περιφερειακές συσκευές, που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία 

χρόνια και έχουν συγκεντρώσει την προσοχή, π.χ εξαρτήματα όπως γάντια, κράνη και μηχανικά 

μέρη που εφαρμόζουν στο σώμα και επιτρέπουν την κίνηση ενός χειριστή σε εικονικά 

περιβάλλοντα. Κάποιοι άλλοι αντιλαμβάνονται την ΕΠ ως ένα εννοιολογικό πλαίσιο που 

περιλαμβάνει βιβλία και κινηματογραφικές ταινίες με περιεχόμενο επιστημονικής φαντασίας. 

Οι εκφράσεις Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality) και Εικονικά Περιβάλλοντα (Virtual 

Environments), χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στην κοινωνία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι 

όροι αυτοί χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά, αλλά θα ήταν χρήσιμο να επισημανθεί και η χρήση 

από ορισμένους συγγραφείς των όρων «Συνθετικά Περιβάλλοντα», «Κυβερνοχώρος», «Τεχνητή 

Πραγματικότητα» και «Τεχνολογία Εξομοίωσης» αντί των όρων Εικονική Πραγματικότητα ή 

Εικονικά Περιβάλλοντα, που έχουν επικρατήσει παγκόσμια από την επιστημονική κοινότητα. Όλες 

οι ονομασίες αναφέρονται στην ίδια σημασία, σύμφωνα με τους ακόλουθους ορισμούς: 

• «Η εικονική πραγματικότητα αναφέρεται σε «εμβυθιστικά», αλληλεπιδραστικά, 

πολυαισθητήρια, τριών διαστάσεων δημιουργημένα από υπολογιστή περιβάλλοντα και σε 

τεχνολογίες που απαιτούνται για να δημιουργηθούν τα περιβάλλοντα αυτά.» [Cruz, 1993a] 

• «Πραγματικού χρόνου, τρισδιάστατα αλληλεπιδραστικά γραφικά, συνδυαζόμενα με μια 

τεχνολογία παρουσίασης, η οποία δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα, της «εμβύθισης» σε 

ένα εικονικό κόσμο.» [Fuchs, 1992] 

• «Η αίσθηση της συμμετοχής σε ένα συνθετικό περιβάλλον. Η εικονική πραγματικότητα 

είναι μια «εμβυθιστική» εικονική εμπειρία.» [Gigante, 1993a] 

• «Προσομοίωση μέσω υπολογιστή, με την χρήση τρισδιάστατων γραφικών και συσκευών 

που επιτρέπουν στον χρήστη να αλληλεπιδρά με την προσομοίωση.» [Jargon, 1995] 

• «Η εικονική πραγματικότητα επιτρέπει στον χρήστη την ελεύθερη πλοήγηση, σε 

πραγματικό χρόνο, σε έναν κόσμο τριών διαστάσεων. Η εικονική πραγματικότητα αποτελεί 

ένα αντίγραφο του φυσικού κόσμου.» [Schweber, 1995] 
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Αξίζει να δούμε πως ορίζει την ΕΠ ένας από τους πρώτους συγγραφείς που εξερεύνησαν την 

περιοχή, ο Howard Rheingold [Rheingold, 1990] : «Είναι το όνομα μιας νέας τεχνολογίας που 

δημιουργεί την ψευδαίσθηση της «εμβύθισης» σε έναν τεχνητό κόσμο ή της παρουσίας σε ένα 

απομακρυσμένο μέρος του φυσικού κόσμου. Έτσι στην θέση του φυσικού κόσμου βρίσκεται μια 

τριών διαστάσεων αναπαράσταση, δημιουργημένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πέρα από τον 

εμβύθιση στον τεχνητό κόσμο, ο άνθρωπος μπορεί να πλοηγηθεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να 

τον μεταβάλλει.» 

Αν και αυτοί οι ορισμοί παρουσιάζουν μερικές διαφορές μεταξύ τους, ουσιαστικά είναι 

ισοδύναμοι. Όλοι καταλήγουν ότι η Εικονική Πραγματικότητα είναι μια αλληλεπιδραστική και 

«εμβυθιστική» (με την αίσθηση της παρουσίας) εμπειρία σε ένα πλαστό (αυτοδύναμο) κόσμο [Zelt, 

1992]. 

2.4.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στις αρχές του 1950, ένας νεαρός κινηματογραφιστής, ανέπτυξε τις βάσεις για την 

δημιουργία των πρώτων εικονικών εμπειριών. Ο Morton Heilig δούλεψε πάνω σε μια μηχανή η 

οποία συνδύαζε διάφορα μέσα με σκοπό να διεγείρει τις ανθρώπινες αισθήσεις. Ο Heilig πίστευε 

ότι ο κινηματογράφος με χαρακτηριστικά εμβύθισης θα πρέπει να λάβει υπόψη του το γεγονός, ότι 

κάθε αίσθηση του ανθρώπου μονοπωλεί την προσοχή του, στις ακόλουθες αναλογίες [Schroeder, 

1996] : η όραση 70 %, η ακοή 20 %, η όσφρηση 6 %, η αφή 4 %, και η γεύση 1 %. Με βάση αυτά 

τα κριτήρια ο Heilig κατοχύρωσε μια συσκευή το 1956 την οποία ονόμασε «Sensorama 

Simulator», μια μηχανική συσκευή προβολής που συνδύαζε τρισδιάστατη προβολή ταινιών (σε 

διόπτρα τύπου Viewmaster) με στερεοφωνικό ήχο, κίνηση (ο θεατής καθόταν σε μια μοτοσικλέτα), 

μυρωδιές και άλλα τεχνητά εφέ. Τον επόμενο χρόνο ο Morton Heilig κατοχύρωσε την πρώτη 

συσκευή στερεοσκοπικού κράνους, στο οποίο κάθε μάτι προσαρμόζονταν σε μια έγχρωμη οθόνη 

[Vince, 1995]. 

Αν και ο Heilig έκανε την πρώτη προσπάθεια στη δημιουργία μιας εικονικής εμπειρίας, ο 

διάδοχος του, Ivan Sutherland, κρατά το μεγαλύτερο μερίδιο για τη διαμόρφωση των εννοιών των 

συνθετικών εικονικών περιβαλλόντων, με την μορφή που τα ξέρουμε σήμερα. Ο Sutherland, ένας 

καθηγητής γραφικών υπολογιστών, οραματίστηκε πρώτος την επικοινωνία ανθρώπου και 

υπολογιστή, μέσω ενός τρισδιάστατου εικονικού κόσμου δημιουργημένου από ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Το 1963 ο Sutherland δημοσίευσε την διδακτορική του διατριβή, SKETCHPAD: ένα 

γραφικό σύστημα επικοινωνίας το οποίο «εξηγεί πως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τα αλληλεπιδραστικά γραφικά. Η φράση Virtual Reality άρχισε να 

καθιερώνεται και να χαρακτηρίζει την τεχνολογία αυτή που σιγά - σιγά άρχιζε να παίρνει σχήμα» 

[Vince, 1995] 

Το 1966 ο Ivan Sutherland δημιούργησε μια συσκευή σαν κράνος, την οποία ο χρήστης 

φέρει στο κεφάλι του, συνδέεται με υπολογιστή και για αυτό ονομάζεται Head Mounted Display 

(HMD). Μέσω της συσκευής αυτής μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει έναν απλό τρισδιάστατο 

κύβο. To HMD ήταν γνωστό με την ονομασία «Δαμόκλειος σπάθη». Η ονομασία αυτή οφείλονταν 

στο γεγονός ότι η συσκευή κρέμονταν με ράβδους από την οροφή ενός δωματίου. Οι ράβδοι 

χρησιμοποιούνταν για να ελέγχουν την κίνηση του κεφαλιού και να συγκρατούν το HMD το οποίο 
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ήταν αρκετά βαρύ. To HMD αποτελούνταν από μικρές CRT's οθόνες, μέσω των οποίων 

προβάλλονταν εικόνες. Το 1970 ο Sutherland βελτίωσε το HMD στο Πανεπιστήμιο της Utah. Το 

νέο HMD ήταν περισσότερο σταθερό και πιο ελαφρύ. 

Περίπου την ίδια εποχή ο Myron Krueger ανέπτυξε το VIDEOPLACE. To VIDEOPLACE 

ήταν ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα που περιλάμβανε μια video camera ελεγχόμενη από έναν 

υπολογιστή και μια μεγάλη οθόνη προβολής. Καθώς αντίκριζε κανείς την οθόνη, η video camera 

κάτω από την οθόνη μαγνητοσκοπούσε το είδωλο του ανθρώπου και παρεμβάλλοντας διάφορες 

εικόνες παραγόμενες από υπολογιστή, το προέβαλε στην οθόνη. Με τον τρόπο αυτό οι κινήσεις του 

ανθρώπου μεταφέρονταν σε αντίστοιχες δραστηριότητες στη σκηνή των γραφικών, όπου το 

μαγνητοσκοπημένο είδωλο του ανθρώπου μπορούσε να έρθει σε σχέση αλληλεπίδρασης με τα 

τεχνητά αντικείμενα που ήσαν σχεδιασμένα από τον υπολογιστή [Μπουντουρίδης, 1994]. 

Η πολεμική βιομηχανία δεν άργησε να αντιληφθεί την δυναμική της εικονικής 

πραγματικότητας. Το 1982 ο Thomas Furness δημιούργησε ένα νέο στερεοσκοπικό κράνος με πολύ 

υψηλή ευκρίνεια. Στον Thomas Furness οφείλεται το πρόγραμμα "Super cockpit" της Πολεμικής 

Αεροπορίας των ΗΠΑ. Μετά από πολλά χρόνια έρευνας, το 1981 άρχισε να εφαρμόζεται το 

πρόγραμμα αυτό για την εκπαίδευση των πιλότων. Μέσα σε έναν ψεύτικο θάλαμο χειρισμού 

(cockpit) αεροπλάνου, χρησιμοποιούνται υπολογιστές και κράνη HMD για να αναπαρασταθεί με 

γραφικά ο τρισδιάστατος χώρος σε ένα τεχνητό περιβάλλον, όπου ο εκπαιδευόμενος πιλότος 

μαθαίνει τα μυστικά της πτήσης χωρίς να βρίσκεται στον αέρα και να διακινδυνεύει ενδεχόμενους 

κακούς χειρισμούς [Furness, 1991]. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 80 οι ιδέες του Furness και του Sutherland συνδυάστηκαν για 

λογαριασμό της NASA από τον McGreevy. Χρησιμοποίησε οθόνες υγρών κρυστάλλων LCD, για 

να δημιουργήσει ένα βελτιωμένο Head Mountain Display. Ήταν το πρώτο HMD το οποίο 

χρησιμοποιούσε φθηνή τεχνολογία (κόστιζε γύρω στα 2000 δολάρια). Ο McGreevy βλέποντας ότι 

η Virtual Reality κόστιζε ακριβά, χρησιμοποίησε φθηνά υλικά για να μπορεί κάποιος με λίγα 

χρήματα, να έχει πρόσβαση σε εικονικές εμπειρίες. Η κίνηση του McGreevy αποτέλεσε 

Επανάσταση για την τεχνολογία της Εικονικής Πραγματικότητας. Τώρα όλο και πιο πολλοί 

επιστήμονες μπορούσαν να προσεγγίσουν την νέα αυτή τεχνολογία. Μετά από την εμφάνιση του 

HMD του McGreevy, η Εικονική Πραγματικότητα απογειώθηκε. Οι άνθρωποι μπορούσαν πια να 

αντιληφθούν τις δυνατότητες της εικονικής πραγματικότητας. 

Το 1983 ο Tom Zimmerman συνεργάστηκε με τον Jaron Lanier και ίδρυσαν την εταιρία 

VTL (Visual Programming Language). Ο Jaron Lanier θεωρείται ο πατέρας του όρου Virtual 

Reality. Η εταιρία VPL ήταν από τις πρώτες επιχειρήσεις που ασχολήθηκαν με την παραγωγή 

εξοπλισμού για Εικονική Πραγματικότητα όπως στερεοσκοπικά κράνη (HMD) και αισθητήρια 

/άντια για αλληλεπίδραση του χρήστη με τον εικονικό κόσμο (dataglove). Στην συνέχεια και άλλες 

εταιρίες ασχολήθηκαν ενεργά με την τεχνολογία της Εικονικής Πραγματικότητας. 

Οι προσπάθειες των εταιριών που ασχολούνταν με την Εικονική Πραγματικότητα οδήγησε 

Γην IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, την μεγαλύτερη στον κόσμο 

επιστημονική οργάνωση, να προχωρήσει στην διοργάνωση του πρώτου συνεδρίου Εικονικής 

Πραγματικότητας το Σεπτέμβριο του 1993 στο Σηάτλ. Το συνέδριο κατέληξε με την δημοσίευση 
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στο μηνιαίο περιοδικό της IEEE, ενός άρθρου με τίτλο «Virtual Reality is for Real». Μετά από 

αυτό η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας, αποτελεί πια μέρος της παγκόσμιας 

επιστημονικής κοινότητας [Burdea, 1994]. 

2.4.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Καθώς οι τεχνολογίες που αφορούν τη δυνατότητα εξομοίωσης φυσικών συνθηκών σε 

υπολογιστές προχωρούν, οι εφαρμογές της Εικονικής Πραγματικότητας γίνονται κυριολεκτικά 

απεριόριστες. Είναι ασφαλές να ισχυριστεί κανείς ότι η Εικονική Πραγματικότητα, θα φέρει 

επανάσταση στη διασύνδεση λειτουργιών μεταξύ του ατόμου και της πληροφοριακής τεχνολογίας 

μέσω καινούργιων τρόπων επικοινωνίας, οπτικοποίησης διαδικασιών και τη δημιουργική έκφραση 

των ιδεών. 

Ένα εικονικό περιβάλλον μπορεί να αναπαραστήσει σε τρεις διαστάσεις είτε ένα 

πραγματικό είτε κάποιο αφηρημένο κόσμο. Αυτό το γεγονός είναι ιδιαίτερης σημασίας. Ο 

σχεδιαστής μπορεί να ασχοληθεί με πραγματικά συστήματα όπως κτίρια, δόμηση, τοπολογίες, 

υποβρύχιους τόπους, αεροσκάφη, διαστημικά σκάφη, τόπους αρχαιολογικών ερευνών, γλυπτά, 

ανακατασκευές τοπολογιών από εγκλήματα, γαλαξίες και φυσικά την ανθρώπινη ανατομία. 

Αντίστοιχα, εξίσου δυνατή είναι η γραφική και αισθητική δημιουργία αφηρημένων κόσμων, 

ιδανικών για επιστημονική έρευνα όπως μαγνητικά πεδία, ροϊκές δομές αναταράξεων, μοριακή 

μοντελοποίηση, μαθηματικά συστήματα, συμπεριφορά αγορών χρήματος, ροές δεδομένων και κάθε 

άλλο σύστημα επιστήμης, έρευνας και τέχνης, που περιλαμβάνει την έννοια του αφηρημένου και 

μη χειροπιαστού. Όλοι οι παραπάνω κόσμοι μπορεί να περιλαμβάνουν κίνηση, να είναι διαλογικοί 

και διαδραστικοί, κατανεμημένοι και διαμοιραζόμενοι καθώς και να προβάλλουν κάποια 

λειτουργικότητα - συμπεριφορά [Koster, 1997]. 

Στη σχετική βιβλιογραφία [Vince, 1995], αναφέρονται τέσσερις μεγάλες ομάδες εφαρμογών 

εικονικής πραγματικότητας, όπως περιγράφονται στην συνέχεια. 

Διασκέδαση 

Ο τομέας της διασκέδασης είναι ίσως ο λόγος που η Εικονική Πραγματικότητα γνωρίζει 

εξαιρετική ανάπτυξη και απολαμβάνει συνεχή εξέλιξη. Το πιθανό οικονομικό όφελος κάποιας 

επιχείρησης από την εκμετάλλευση ενός εικονικού περιβάλλοντος, σχεδόν αναγκάζει ολόκληρη τη 

βιομηχανία διασκέδασης να επενδύει μεγάλα κεφάλαια σε αντίστοιχες τεχνολογίες. 

Η πρώτη επαφή των περισσότερων με την Εικονική Πραγματικότητα έγινε μέσω των 

παιχνιδιών των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σήμερα τα παιχνίδια και η Εικονική 

Πραγματικότητα συνεργάζονται και προχωρούν μαζί. [Vince, 1995]. Ακόμη η τηλεόραση και ο 

κινηματογράφος τα τελευταία χρόνια ενσωματώνουν όλο και πιο πολύ την τεχνολογία της 

Εικονικής Πραγματικότητας. Τα ειδικά εφέ σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, 

έχουν κυριαρχήσει και αντικαταστήσει πολλές διαδικασίες που απαιτούσαν χρήμα, χρόνο και κόπο. 

Εικονικοί χαρακτήρες παρουσιάζουν τηλεοπτικές εκπομπές, εικονικοί ηθοποιοί αντικαθιστούν τους 

αληθινούς σε επικίνδυνες σκηνές, προϊστορικά όντα έχουν ζωντανέψει στις οθόνες μας με 
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απίστευτη πιστότητα. Η βιομηχανία της διασκέδασης έχει «αγκαλιάσει» με θέρμη την Εικονική 

Πραγματικότητα και το μέλλον μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. 

Ιατρική 

Η επιστημονική οπτικοποίηση αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό πεδίο εφαρμογής των 

γραφικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να μετατρέψει σε γραφικά 

δύο και τριών διαστάσεων, δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο της επιστήμης [Vince, 1995]. 

Για παράδειγμα, πολλές εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας έχουν αναπτυχθεί στην 

υπηρεσία της Ιατρικής. Στο νευροχειρουργικό κλάδο, χρησιμοποιούνται μοντέλα προσομοίωσης 

raw νεύρων για να διαπιστωθεί πως λειτουργεί το νευρικό σύστημα. Η οπτικοποίηση παίζει ένα 

σημαντικό ρόλο στην διαδικασία και η ΕΠ έχει εξεταστεί στο Πανεπιστήμιο του Illinois στο 

Chicago σαν το πιο κατάλληλο εργαλείο [De Schutter, 1992]. Η ερευνητική ομάδα του 

Πανεπιστημίου, ανέπτυξε την εφαρμογή GENESIS, ένα ερευνητικό εργαλείο προσομοίωσης του 

βιολογικού νευρικού συστήματος. Επίσης, εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί, με την χρήση τριών 

διαστάσεων γραφικών, για την αναπαράσταση της μοριακής κατασκευής και της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των μορίων. 

Το ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου του Nottingham και το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής 

έχουν χρησιμοποιήσει συστήματα ΕΠ για την αντιμετώπιση διαφορετικών ειδών φοβίας, όπως η 

ροβία για ζώα (φίδια, αράχνες), φοβία για αεροπλάνα, αγοραφοβία. Ο Dr Lamson από το 

Πανεπιστήμιο του Nottigham αναφέρει «η ΕΠ δίνει την δυνατότητα σε άτομα να προσεγγίσουν 

καταστάσεις που τους προκαλούν φόβο, μέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον. Με την «εμβύθιση» σε 

ίνα εικονικό περιβάλλον, μια κατάσταση φοβίας πλησιάζει αρκετά την πραγματική κατάσταση, 

νίετά την εικονική θεραπεία, οι συμμετέχοντες νιώθουν σαν να είχαν ήδη μια επιτυχία στην 

τροσπάθεια τους να ξεπεράσουν τον φόβο τους.» 

Το ίδρυμα τεχνολογίας της Γεωργίας και το ιατρικό κολέγιο της Γεωργίας, έχουν αναπτύξει 

ιια προσομοίωση χειρουργικών επεμβάσεων σε οφθαλμούς. Σε πραγματικές συνθήκες, ανάλογες 

ϊπεμβάσεις γίνονται ενώ ο χειρούργος παρατηρεί με ένα μικροσκόπιο την περιοχή όπου ο 

οφθαλμός έχει υποστεί βλάβη. Με το σύστημα προσομοίωσης, ο χειρούργος εκπαιδεύεται πάνω σε 

•χα «εικονικό μάτι», με τη βοήθεια οθόνης που του παρέχει τρισδιάστατη απεικόνιση και ενός 

ϊΐδικού «στυλό» για χειρισμό. Στο «στυλό» έχουν προσαρμοστεί αρκετοί αισθητήρες κίνησης, 

ί>στε κάθε ενέργεια του χρήστη να αντανακλάται πάνω στο εικονικό μοντέλο. Η εφαρμογή 

υποστηρίζει αρκετές εκπαιδευτικές καταστάσεις: ο χειρούργος μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλά 

-πκονικά εργαλεία, να παρατηρήσει οποιοδήποτε σημείο από πολλές γωνίες, να καταγράψει κάθε 

χηγμή της διαδικασίας για κριτική στο μέλλον, να αλλάξει τη διαφάνεια ορισμένων σημείων του 

ίΐοντέλου, ακόμα και να αφαιρέσει κατά βούληση στρώματα του οφθαλμού. 

Εκτίμηση σχεδιασμού 

Ο χώρος της Εικονικής πραγματικότητας δεν αποτελεί κάτι νέο στην επιστήμη της 

ιηχανικής. Για δυο δεκαετίες έχουν εφαρμοστεί οι τεχνικές CAD και CAM στο σχεδιασμό και 

ττην διαδικασία κατασκευής. Ο σχεδιασμός σχεδίων δύο διαστάσεων, αποτελεί μια καθημερινή 
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δραστηριότητα του τομέα της μηχανικής. Κατά τον ίδιο τρόπο οι εφαρμογές ανάπτυξης τριών 

διαστάσεων γραφικών, χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό πολλών αντικειμένων, από ένα 

παπούτσι έως ένα δεξαμενόπλοιο [Vìnce, 1995]. 

Ο υπολογιστής αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο για τον σχεδιασμό. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για επεξεργασία κειμένου, για οργάνωση εγγράφων, αλλά το ίδιο μηχάνημα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό γραμμών έως και τριών διαστάσεων μοντέλων. Οι 

γεωμετρικές πληροφορίες των μοντέλων αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελέγχουν και 

να αναπαριστούν βιομηχανικά ή γεωργικά μηχανήματα. Επίσης η Εικονική Πραγματικότητα 

δημιουργεί τρισδιάστατους χώρους που μπορούν να εξερευνηθούν από τον χρήστη. Συστατικά της 

μηχανικής που μέχρι τώρα ήταν απλά σχέδια, μπορούν να οπτικοποιηθούν σαν τρισδιάστατα 

αντικείμενα. Η ΕΠ έχει «ανοίξει» μια πόρτα στον τομέα της μηχανικής όπου αντικείμενα μπορούν 

να κατασκευαστούν, να επιθεωρηθούν και να συναρμολογηθούν. 

Η αεροναυπηγική, η αρχιτεκτονική και η διακόσμηση είναι μερικές από τις εφαρμογές της 

ΕΠ στην εκτίμηση σχεδιασμού. Για παράδειγμα η έρευνα που γίνεται στα εργαστήρια I-CARVE 

πάνω σε περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας, έχει να κάνει με τη χρήση εξομοίωσης στην 

γρήγορη μοντελοποίηση μηχανικών και ηλεκτρομηχανικών εξαρτημάτων. Για την επίτευξη αυτού 

του σκοπού, έχουν αναπτυχθεί οι κατάλληλες εφαρμογές όπως το CONVIRDS (Conceptual 

VIRtual Design System) προσφέρει ένα πλήρως τρισδιάστατο περιβάλλον για τη δημιουργία 

αντικειμένων. Αποτελείται από δύο μέρη. Το γραφικό περιβάλλον και τη μηχανή δημιουργίας 

γεωμετρίας. Αντίθετα, με τα συνηθισμένα παραθυρικά περιβάλλοντα αυτού του τύπου, όπου ο 

χρήστης χρησιμοποιεί το ποντίκι - πληκτρολόγιο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση (π.χ. 

Autocad) το CONVIRDS βασίζεται στην ομιλία. Αυτό το σύστημα ονομάζεται WorkSpace-

Instance-Speech-Locator και παρέχει μια φυσική διασύνδεση με το χρήστη, ο οποίος μπορεί να 

δημιουργεί αντικείμενα μέσα στον τρισδιάστατο χώρο με την πραγματοποίηση φωνητικών 

εντολών. Για τη διαμόρφωση των αντικειμένων χρησιμοποιείται ένας εικονικός βραχίονας τον 

οποίο κατευθύνει ο χρήστης. Η μηχανή παραγωγής γεωμετρίας ελέγχει κάθε στιγμή τη θέση κάθε 

σχήματος, ώστε να ανακαλύψει πιθανές συγκρούσεις (collision detection) και παράλληλα 

προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για σχεδιασμό. 

Τα αποτελέσματα αυτού του συστήματος είναι ευεργετικά τόσο στο χρόνο όσο και στο 

κόστος σχεδίασης. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ενός σχεδίου σε αυτό το περιβάλλον είναι ως 

και 30 φορές μικρότερο από τα συμβατικά συστήματα CAD. Επιπλέον, αν είναι κατανεμημένο 

παρέχει δυνατότητα συμμετοχής πολλών μηχανικών στη φάση του σχεδιασμού, οι οποίοι μπορεί να 

βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, αλλά να εργάζονται ταυτόχρονα. 

Εκπαίδευση 

Πρόκειται για τον τομέα που προσελκύει το μεγαλύτερο όγκο εικονικών περιβαλλόντων. Ο 

τύπος τέτοιων εφαρμογών δεν είναι αυστηρά προκαθορισμένος. Μπορεί η πλοκή να εξελίσσεται 

μέσα σε ένα ρεαλιστικό τρισδιάστατο κόσμο που χρησιμοποιεί όλες τις καινούργιες τεχνολογίες 

απεικόνισης, ή να δημιουργείται μέσω γραμμών κειμένου που πληκτρολογούν χρήστες σε διάφορα 

σημεία του πλανήτη. 
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Στην Ακαδημαϊκή κοινότητα, εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας αναπτύσσονται από 

πολλά πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, στο πανεπιστήμιο του Clemson η εκπαίδευση των 

μηχανολόγων μηχανικών και των αρχιτεκτόνων γίνεται μέ την χρήση εικονικής πραγματικότητας. 

Σε σχολές Ιατρικής οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν την ανθρώπινη ανατομία με την χρήση 

τρισδιάστατων μοντέλων δημιουργημένων από υπολογιστή. Στα εκπαιδευτικά εικονικά 

περιβάλλοντα θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στην συνέχεια. 

2.43 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Κάθε εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας, καθορίζεται και κατηγοριοποιείται με βάση 

δύο χαρακτηριστικά: την αίσθηση της «εμβύθισης» και την αλληλεπίδραση. 

'Οταν κάποιος «εισέρχεται» σε ένα περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας, ξεπερνά το 

παραδοσιακό περιβάλλον του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με την Εικονική Πραγματικότητα ο 

χρήστης βρίσκεται «εμβυθισμένος» μέσα στον υπολογιστή, μπορεί να αλληλεπιδρά με τα 

αντικείμενα του τρισδιάστατου κόσμου να κινείται μέσα σε αυτόν και να τον αλλάζει [Pimentel, 

1993]. Η εμβύθιση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό ενός εικονικού περιβάλλοντος. Ο John Tiffin 

και η Lalita Rajasingham στο βιβλίο «In Search Of The Virtual Class» [Tiffin, 1996] αναφέρουν: 

«Ο κινηματογράφος και το θέατρο είναι εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα. Ο σκοπός που οι 

αίθουσες προβολής είναι σκοτεινές είναι για να ελαχιστοποιήσουμε την επαφή με την 

πραγματικότητα. Αυτή είναι και η κατεύθυνση της Εικονικής Πραγματικότητας, η ελαχιστοποίηση 

και τελικά η αντικατάσταση των ερεθισμάτων του φυσικού κόσμου. Έτσι οι τεχνολογίες της 

Εικονικής Πραγματικότητας έρχονται βαθμιαία να ταυτιστούν και να έρθουν όλο και πιο κοντά 

στις αισθήσεις του ατόμου, μέχρι να ανατρέψουν και να τροφοδοτήσουν ολοκληρωτικά την 

διαίσθηση του». 

Η αίσθηση της εμβύθισης αναφέρεται στο πόσο ρεαλιστικό είναι ένα συνθετικό περιβάλλον. 

«Εμβύθιση» είναι η ποιότητα ενός συστήματος εικονικής πραγματικότητας, το οποίο «μεταφέρει» 

την οπτική του χρήστη από τον φυσικό κόσμο και την αντικαθιστά με ένα αρκετά πειστικό 

υποκατάστατο. Η «εμβύθιση» στην Εικονική Πραγματικότητα, έχει να κάνει με την σχεδόν πλήρη 

ενσωμάτωση του χρήστη μέσα στο εικονικό περιβάλλον. Η «πλοκή» του κόσμου σε τέτοιο επίπεδο, 

δεν είναι αυστηρά προκαθορισμένη. Υπάρχει το στοιχείο του τυχαίου σε κάθε ενέργεια, το οποίο 

αναλύεται βάσει στατιστικών μεθόδων από τον υπολογιστή για μέγιστο ρεαλισμό. Ο χρήστης δεν 

είναι απλός παρατηρητής στο περιβάλλον το οποίο απλά ενεργοποιεί κάποια συμβάντα. Γίνεται 

δέκτης καταστάσεων και δρα ανάλογα με αυτές. 

Σαν αλληλεπιδραστικό (interactive) χαρακτηρίζεται ένα υπολογιστικό σύστημα το οποίο 

ανταποκρίνεται αμέσως, σε δεδομένα και εντολές που δίνει ο χρήστης. Για παράδειγμα, πολλές 

δημοφιλείς εφαρμογές, όπως οι επεξεργαστές κειμένου και τα πακέτα λογιστικών εφαρμογών, είναι 

αλληλεπιδραστικές. Οι πολυμεσικές εφαρμογές συνήθως χαρακτηρίζονται από υψηλή 

αλληλεπιδραστικότητα, επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέξουν τι είδος πληροφορία θέλουν να 

εμφανιστεί (κείμενο, εικόνες, video ή ήχος) και δίνουν την δυνατότητα σε αυτούς, να επιλέξουν μια 

προσωπική ροή της πληροφορίας [McGlynn, 1999]. Ανάλογα με τον βαθμό αλληλεπίδρασης που 

παρέχει στον χρήστη, ένα περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας, χαρακτηρίζεται ως 

αλληλεπιδραστικό (interactive) ή παθητικό (passive). Στις εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας 
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οι χρήστες δεν είναι πάντα ενεργοί. Για παράδειγμα, σε μια εικονική περιήγηση σε ένα μουσείο, οι 

χρήστες μπορεί απλά να παρακολουθούν μια οργανωμένη, προσχεδιασμένη ξενάγηση. Η εμπειρία 

αν και παθητική, δεν είναι απαραίτητα ανιαρή. Στα συστήματα με μικρό βαθμό αλληλεπίδρασης, 

όπως σε μερικά παιχνίδια, οι χρήστες έχουν την δυνατότητα μερικής επέμβασης. Μπορούν, για 

παράδειγμα να επιταχύνουν τα οχήματα ή να πυροβολούν στόχους, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν 

την προγραμματισμένη πορεία. Σε συστήματα υψηλής αλληλεπίδρασης, όπως οι προσομειωτές 

πτήσης, δεν υπάρχουν προκαθορισμένα όρια. Ο χρήστης καλείται να εξερευνήσει μόνος του το 

εικονικό δυναμικό περιβάλλον και να αλληλεπιδράσει μαζί του. 

2.4.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Για να επιτευχθεί η εμβύθιση σε ένα Εικονικό Περιβάλλον, απαιτείται η χρήση μέσων 

προβολής του προσομοιωμένου περιβάλλοντος, σε βαθμό που «περικλείουν» τον χρήστη. Με την 

προσθήκη περιφερειακών συσκευών ελεγχόμενης απόκρισης και μεταβλητής πίεσης, ο χρήστης 

μπορεί να μεταβάλλει το περιβάλλον στο οποίο έχει εισέλθει σε πολλούς διαφορετικούς βαθμούς. 

Η πλήρης εμβύθιση στο εικονικό περιβάλλον συνδέεται άμεσα με την χρήση του κατάλληλου 

υλικού. Στην ενότητα αυτή αναφέρονται κάποιες περιφερειακές συσκευές για συστήματα 

Εικονικής Πραγματικότητας. 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Το απλούστερο υλικό ελέγχου και πλοήγησης σε ένα τρισδιάστατο εικονικό κόσμο, είναι 

ένα συμβατικό ποντίκι, το πληκτρολόγιο του υπολογιστή ή ένα πηδάλιο (joystick). Αυτές οι 

συσκευές αποτελούνται από πλήκτρα και «ρόδες» που χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν όχι μόνο 

την μετατόπιση ως προς τους άξονες ΧΥ ενός δρομέα, αλλά τη διάσταση Ζ και τις περιστροφές του 

προς τις τρεις κατευθύνσεις. 

Μια κοινή συσκευή Εικονικής Πραγματικότητας είναι το προσαρμοσμένο γάντι (dataglove) 

το οποίο κατασκευάστηκε από το ερευνητικό κέντρο της εταιρίας VPL και εφευρέθηκε από τον 

Thomas Zimmerman. Ένα τέτοιο γάντι εξοπλίζεται με αισθητήρες στα δάχτυλα καθώς επίσης και 

έναν γενικό ιχνηλάτη θέσης (προσανατολισμού). 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αισθητήρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μια φθηνή λύση 

σε σχέση με το dataglove, αποτελεί το PowerGlove της εταιρίας Mattel, για χρήση με το σύστημα 

παιχνιδιών της εταιρίας Nintendo. Αυτή η συσκευή προσαρμόζεται εύκολα σε μια θύρα του 

συστήματος σε έναν προσωπικό υπολογιστή. Παρέχει μερικά περιορισμένα στοιχεία θέσης χεριών 

και θέσης δάχτυλων χρησιμοποιώντας μετρητές πίεσης για τις κάμψεις των δάχτυλων και 

υπερηχητικούς αισθητήρες θέσης. Η έννοια του γαντιού έχει επεκταθεί και για άλλα μέρη 

σωμάτων. Η VPL επίσης ανέπτυξε μια συσκευή την data shuit (φόρμα σώματος) η οποία 

επικαλύπτει όλο το σώμα και στέλνει πληροφορίες στον επεξεργαστή του υπολογιστή για κάθε 

κίνηση. Σχεδόν το σύνολο αυτών των συσκευών έχει αισθητήρες που δουλεύουν με βάση την 

παραδοσιακή πυξίδα, δηλαδή καταχωρούν κινήσεις καταγράφοντας το μαγνητικό πεδίο της γης. 
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΑΣΗΣ 

Οι συσκευές όρασης στην Εικονική Πραγματικότητα συνδέονται άρρηκτα με την έννοια της 

εμβύθισης. Υπάρχουν συσκευές που προσφέρουν πλήρη έμβύθιση στον χρήστη, απομονώνοντας 

τον από το εξωτερικό περιβάλλον, και συσκευές που παρέχουν ημι - έμβύθιση. 

Η πιο απλή συσκευή παρουσίασης μιας εφαρμογής ΕΠ είναι μια συμβατική οθόνη 

υπολογιστή. Αυτός ο τρόπος οπτικοποίησης αποκαλείται Desktop ΕΠ (επιτραπέζια) ή Παράθυρο σε 

Κόσμο (WoW- Window On World). Αυτή η έννοια είναι εξαιρετικά απλή και λόγω του χαμηλού 

κόστους υλοποίησης χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στις περισσότερες «προσωπικές» 

εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας. 

Το χαρακτηριστικό των συσκευών όρασης είναι η στερεοσκοπική όραση. Η στερεοσκοπική 

όραση επιτυγχάνεται με τη δημιουργία δύο διαφορετικών εικόνων του κόσμου, μια για κάθε μάτι. 

Η συσκευή υλικού που συνδέεται άμεσα με το χαρακτηριστικό της εμβύθισης, είναι το κράνος που 

φορά ο χρήστης, για να πλοηγηθεί σε ένα τρισδιάστατο χώρο, γνωστό και ως Head Mounted 

Display (HMD). Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί κάποιο είδος κράνους ή προστατευτικών διόπτρων, 

με μικρές τηλεοπτικές οθόνες μπροστά από κάθε μάτι, και με μια οπτική οφθαλμαπάτη στρέφεται 

προς αυτές το αντιληπτό οπτικό πεδίο του χρήστη. Τα περισσότερα HMDs χρησιμοποιούν δύο 

οθόνες και μπορούν να παρέχουν στερεοσκοπική απεικόνιση. Άλλες χρησιμοποιούν μια ενιαία 

οθόνη για να παρέχουν υψηλότερη ανάλυση, αλλά χωρίς στερεοσκοπική όραση. Οι περισσότερες 

χαμηλότερου κόστους HMDs χρησιμοποιούν οθόνες LCD, ενώ άλλες χρησιμοποιούν μικρές οθόνες 

CRTs (Cathode Ray Tubes), όπως εκείνες που βρίσκονται σε βιντεοκάμερες. Τα ακριβότερα HMDs 

χρησιμοποιούν ειδικά CRTs που τοποθετούνται κατά μήκος της πλευράς της κεφαλής ή οπτικές 

ίνες που διοχετεύουν με διασωλήνωση τις εικόνες. Ένα HMD απαιτεί έναν ανιχνευτή θέσης εκτός 

από το κράνος. Χαρακτηριστικό της πολυπλοκότητας ενός HMD, είναι ότι η χρήση τους γίνεται 

κυρίως από την πολεμική αεροπορία, για παροχή πληροφοριών στους πιλότους. 

Μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή των πλήρους εμβύθισης συστημάτων αποτελεί το CAVE 

(σπηλιά - CAVE Automautic Virtual Environment) που αναπτύχθηκε το 1992. Η συσκευή αυτή 

αποτελεί ένα σύστημα οπτικοποίησης εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας αντί ενός 

στερεοσκοπικού κράνους (HMD). Η εικόνα προβάλλεται στους τοίχους ενός δωματίου (ο χρήστης 

πρέπει να φορά ειδικά γυαλιά με LCD οθόνες). Η συσκευή αυτή προσφέρει υψηλή ποιότητα και 

ανάλυση της εικόνας, και μεγαλύτερο πεδίο οπτικής σε σύγκριση με ένα στερεοσκοπικό κράνος 

(HMD) [Cruz, 1992],[ Cruz, 1993b]. 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΟΗΣ 

Ο στερεοσκοπικός ήχος θεωρείται απαραίτητος για την επίτευξη του αισθήματος εμβύθισης 

σε μια εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας. 

Η συσκευή convolvotron από την εταιρία Crystal River Engineering, είναι ένα σύστημα 

ψηφιακού ήχου, το οποίο παράγει στερεοσκοπικό ήχο με την χρήση τυπικών ακουστικών σε 

συχνότητα 33Hz. Η συσκευή Beachtron είναι παρόμοια με την συσκευή convolvotron, αλλά 

προορίζεται για χρήση μόνο σε προσωπικούς υπολογιστές. Δημιουργεί δύο πηγές εικονικού ήχου 

σε συχνότητα 22Ηζ. 
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2.4.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Βασικό κριτήριο για την κατηγοριοποίηση των τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων 

αποτελεί το χαρακτηριστικό της εμβύθισης που υποστηρίζει η εκάστοτε εφαρμογή Εικονικής 

Πραγματικότητας. Με βάση το βαθμό της εμβύθισης που υποστηρίζει το εικονικό περιβάλλον 

διακρίνουμε τρεις τύπους εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας : [1] Desktop VR (ΕΠ χωρίς 

εμβύθιση - επιτραπέζια) [2] Projected VR (ΕΠ ημι-εμβύθισης) και [3] immersive VR (ΕΠ πλήρης 

εμβύθισης). Κοινό σημείο των τύπων αυτών, είναι ότι αποτελούνται από περιβάλλοντα, 

δημιουργημένα από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή από άλλα μέσα, όπου ο χρήστης αισθάνεται παρών, 

φυσιολογικά και με αντίληψη του χώρου [Maes 1997]. Στην συνέχεια ακολουθεί μια συνοπτική 

αναφορά σε κάθε ένα από τους τύπους που αναφέραμε. 

2.4.5.1 DESKTOP 

Με την desktop Εικονική Πραγματικότητα, ο χρήστης βλέπει τον τρισδιάστατο εικονικό 

κόσμο μέσω του «παραθύρου» της οθόνης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και πλοηγείται στον 

κόσμο με την βοήθεια του πληκτρολογίου ή του γνωστού «ποντικιού» των προσωπικών 

υπολογιστών (mouse). Έτσι, αντί για ένα Head Mountain Display (κράνος), μια οθόνη υπολογιστή 

ή ένα σύστημα προβολής χρησιμοποιείται για την παρουσίαση του τρισδιάστατου εικονικού 

κόσμου [Primental, 1995], [Waters, 1997]. Ο σχεδιασμός του Εικονικού Περιβάλλοντος βασίζεται 

σε γραφικά τριών διαστάσεων και οπτικά δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά από την οπτική που έχει 

κανείς με την χρήση του κράνους (HMD). Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του τύπου εικονικών 

περιβαλλόντων, είναι ότι είναι μια συμφερότερη οικονομικά λύση και κατά συνέπεια εύκολα 

προσβάσιμη από τον πολύ κόσμο. Η υψηλή ανάλυση της οθόνης συνεπάγεται καλή ποιότητα του 

οπτικοποιημένου γραφικού περιβάλλοντος σε αντίθεση με την χαμηλά ποιότητα πολλών συσκευών 

HMD. 

2.4.5.2 PROJECTED 

Η projected Εικονική Πραγματικότητα προωθεί μια εμπειρία δεύτερου προσώπου κατά την 

οποία ο χρήστης βρίσκεται έξω από τον φανταστικό κόσμο, αλλά επικοινωνεί με χαρακτήρες ή 

αντικείμενα του κόσμου. Σε αυτόν τον τύπο πολλοί συμμετέχοντες μπορούν να συγκεντρωθούν σε 

ένα δωμάτιο το οποίο μοιάζει με ένα μικρό κινηματογράφο και να παρακολουθούν την Εικονική 

Πραγματικότητα σε μια μεγάλη καμπυλωτή οθόνη, σχηματίζοντας μια οπτική 130 μοιρών. Ο τύπος 

αυτός δίνει στον χρήστη την εντύπωση, ότι είναι «εμβυθισμένος» στο εικονικό περιβάλλον. Τα 

βασικά πλεονεκτήματα του τύπου αυτού είναι η μεγαλύτερη αίσθηση εμβύθισης σε σχέση με την 

desktop VR, η υψηλή ανάλυση η οποία είναι πολύ καλύτερη από μια συσκευή HMD και το ότι 

πολλοί άνθρωποι μπορούν να διαμοιράζονται την ίδια εμπειρία συγχρόνως. Ιδιαίτερα στην 

εκπαίδευση ο τύπος αυτός είναι πολύ δημοφιλής για τους ακόλουθους λόγους: [1] συνήθως το 

οικονομικό κόστος είναι πολύ πιο μικρό από τα συστήματα πλήρης εμβύθισης, [2] οι χρήστες δεν 

επιβαρύνονται με την χρήση περιφερειακών όπως Head Mounted Display, datagloves και [3] το 

εικονικό περιβάλλον παρουσιάζεται σε μεγάλη οθόνη και απευθύνεται σε μεγάλο ακροατήριο. 
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2.4.5.3 IMMERSIVE 

Αυτός ο τύπος Εικονικής Πραγματικότητας γοητεύει την ανθρώπινη φαντασία και αποτελεί 

την ύστατη εικονική εμπειρία. Η immersive ΕΠ επιτρέπει την πλήρη «ενσωμάτωση» του χρήστη 

στο περιβάλλον. Το σύστημα πλήρους εμβύθισης απαιτεί περιφερειακές συσκευές (όπως ένα Head 

Mounted Display, datagloves, συστήματα για στερεοσκοπικό ήχο), οι οποίες συνδέονται με τον 

προσωπικό υπολογιστή του χρήστη. Η πλήρους εμβύθισης Εικονική Πραγματικότητα προωθεί μια 

άμεση πρώτου προσώπου εμπειρία. Στην πλήρης εμβύθιση Εικονική Πραγματικότητα, ο χρήστης 

μεταφέρεται μέσα στην εικόνα, η οποία δημιουργείται από τον υπολογιστή και η οποία πλησιάζει 

την πραγματικότητα. 

Βασικό μειονέκτημα αποτελεί το οικονομικό κόστος των πολύπλοκων εξαρτημάτων και 

περιφερειακών. Το υψηλό οικονομικό κόστος, των περιφερειακών, αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα επιλογής αυτού του είδους ΕΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης οι σχεδιαστές 

εικονικών περιβαλλόντων εκμάθησης, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τον ανθρώπινο 

παράγοντα. Η εκτεταμένη χρήση του στερεοσκοπικού κράνους (HMD) έχει αποδειχθεί ότι μπορεί 

να είναι επιζήμια για την σπονδυλική στήλη και το νευρικό σύστημα. 

2.4.6 ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ 

Με την εμφάνιση των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι άνθρωποι ένιωσαν έντονη 

την ανάγκη της επικοινωνίας. Νέες τεχνολογίες άρχισαν να εμφανίζονται μέσα από τις οποίες 

άνθρωποι από διαφορετικά μέρη του πλανήτη επικοινωνούσαν μεταξύ τους, αντάλλασσαν ιδέες και 

αυτοπαρουσιάζονταν. Η επικοινωνία αυτή έως και σήμερα σε μεγάλο βαθμό, επιτυγχάνεται μέσα 

από διδιάστατα περιβάλλοντα βασισμένα κυρίως στο κείμενο. Σχετικά πρόσφατα στο δίκτυο 

άρχισαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, οι τρισδιάστατοι εικονικοί κόσμοι. Τα 

περιβάλλοντα αυτά αποτελούν ένα συνδυασμό προηγούμενων τεχνολογιών των δικτύων 

υπολογιστών, εμπλουτισμένων με τρισδιάστατα γραφικά. 

Ο Kalawsky [Kalawsky, 1996] αναφέρει ότι η ΕΠ έκανε την εμφάνιση της στο διαδίκτυο, 

μέσω τρισδιάστατων εικονικών κόσμων δημιουργημένων με την γλώσσα VRML. Ο Psotka (1995) 

δηλώνει την τεράστια μελλοντική αξία της χρήσης της δικτυακής ΕΠ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 

τονίζοντας το πόσο σημαντικό είναι για τους εκπαιδευόμενους να αλληλεπιδρούν συνεργατικά από 

απόσταση σε ένα τρισδιάστατο εικονικό κόσμο [Psotka, 1995]. 

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε αρχικά στα εικονικά περιβάλλοντα βασισμένα στο 

κείμενο, πάνω στα οποία στηρίχθηκαν οι τρισδιάστατοι δικτυακοί εικονικοί κόσμοι, τους οποίους 

θα αναλύσουμε στη συνέχεια. 

2.4.6.1 ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα περιβάλλοντα δικτυακής εικονικής πραγματικότητας, στην πιο απλή τους μορφή (μόνο 

κείμενο), είναι εξαιρετικά δημοφιλή από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ουσιαστικά πρόκειται 

για εικονικούς κόσμους με σκοπό την διασκέδαση που βασίζονταν σε κείμενο. Μια συνήθης 

περίπτωση ήταν η διενέργεια ενός παιχνιδιού ρόλων, όπου κάθε χρήστης ήταν ένα πρόσωπο που 

«ζούσε» στον εικονικό κόσμο. Ανάμεσα στους χρήστες υπήρχε μια διαλογική σχέση, η οποία 

διαφοροποιούσε συνεχώς τον κόσμο και δημιουργούσε τυχαίες καταστάσεις, από προκαθορισμένο 
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κώδικα. Οι συμμετέχοντες έπαιρναν μέρος στο παιχνίδι, γράφοντας απλές εντολές μέσω των 

οποίων ο χρήστης μπορούσε να καθορίζει και να δημιουργεί χώρους, εικονικά δωμάτια, στα οποία 

μπορούσε να έχει πρόσβαση (είσοδο - έξοδο) ανάλογα με την εντολή που πληκτρολογούσε. 

Υπάρχουν δύο είδη «κόσμων» βασισμένων στο κείμενο στο δίκτυο, τα MUD's και τα MOO's. 

MUD's 

To MUD είναι η απλούστερη μορφή εισαγωγής ενός χρήστη σε ένα εξομοιωμένο 

περιβάλλον. Η λέξη MUD σχηματίζεται από τα αρχικά «Multi User Dungeons», ή όπως συχνά 

αναφέρεται «Multi User Domains» ή «Dimensions». To MUD είναι μια εφαρμογή για 

συγχρονισμένη δικτυακή επικοινωνία, η οποία στηρίζεται σε μια βάση δεδομένων. Αυτή η βάση 

δεδομένων στηρίζεται σε περιγραφές με την χρήση κειμένου, «δωματίων» και «αντικειμένων», με 

τα οποία οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν μέσω ενός περιβάλλοντος βασισμένο στο κείμενο. 

Μερικά MUD's δίνουν στους χρήστες την δυνατότητα πρόσβασης στην βάση δεδομένων και 

μπορούν να δημιουργούν δικά τους «αντικείμενα» και «δωμάτια». Οι χρήστες των MUD's έχουν 

πρόσβαση σε ένα εικονικό περιβάλλον βασισμένο στο κείμενο, στο οποίο μπορούν να 

διαχειρίζονται την βάση δεδομένων μέσα από το περιβάλλον. 

MOO's 

Τα MOO's (Multi user Object Oriented environment) είναι εικονικά περιβάλλοντα 

κειμένου, στα οποία οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν αντικείμενα και να προγραμματίσουν 

ενέργειες οι οποίες εκτελούνται από τα αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί. 

Ένα από τα πιο γνωστά περιβάλλοντα MOO's, το LambdaMOO, είναι και το πιο παλιό. Το 

LambdaMOO συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή MOO's σήμερα. Το 1990, ο Pavel 

Curtis, ένας ερευνητής στο Xerox Palo Alto Research Center (PARC), ξεκίνησε να αντιλαμβάνεται 

το MUD σαν ένα περιβάλλον για προγραμματισμό. Βλέποντας ότι τα MUD's είχαν πολλούς 

περιορισμούς, ο Curtis είδε τυχαία την δουλειά του Stephan White, ενός μαθητή από το Waterloo, ο 

οποίος είχε γράψει τι ονόμαζε σαν ΜΟΟ. Αντίθετα με τα MUD's που υπήρχαν στο δίκτυο εκείνη 

την εποχή, το ΜΟΟ του White στηρίζονταν σε μια απλή αλλά αποτελεσματική αντικειμενοστραφή 

γλώσσα προγραμματισμού [Curtis, 1995]. Με την βοήθεια μιας ομάδας ειδικών στα MUD's, ο 

Curtis δημιούργησε το LambdaMOO. Πολλά από τα στοιχεία των MOO's είχαν επιρροή στο 

σχεδιασμό των τρισδιάστατων εικονικών κόσμων. 

2.4.6.2 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ 

Τον Ιανουάριο του 1994 ο Mark Pesce και ο Tony Parisi, ξεκίνησαν μια προσπάθεια 

δημιουργίας «ενός γραφικού περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας στο διαδίκτυο» [Pesce, 

1998]. Την ίδια εποχή ο διδιάστατος web browser, Mosaic ήταν αρκετά δημοφιλής και είχε αλλάξει 

την μορφή του διαδικτύου, Με βάση το Mosaic ο Pesce άρχισε να οραματίζεται ένα πιο 

«αισθητήριο περιβάλλον για το διαδίκτυο», το οποίο θα επέτρεπε στους χρήστες να εξερευνήσουν 

περιβάλλοντα τριών διαστάσεων [Pesce, 1998]. Τον Μάιο του 1994 στο πρώτο διεθνές συνέδριο 

για τον Παγκόσμιο ιστό, ο Pesce και ο Parisi's, παρουσίασαν ένα πρότυπο για ένα τρισδιάστατο 

περιβάλλον για το διαδίκτυο [Pesce, 1998]. Μετά το συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν ειδικοί στα 
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γραφικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, το διαδίκτυο άρχισε να αλλάζει μορφή και οι πρώτοι 

τρισδιάστατοι εικονικοί κόσμοι έκαναν την εμφάνιση τους. Το «εργαλείο» για την υλοποίηση των 

τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων, ήταν η VRML (Virtual Reality Modeling Language). 

VRML 

Η VRML (Virtual Reality Modelling Language) είναι γλώσσα προγραμματισμού, που 

χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη εικονικών κόσμων τριών διαστάσεων στο διαδίκτυο. Τα 

τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα, που δημιουργούνται με την γλώσσα VRML, είναι εφαρμογές 

επιτραπέζιας εικονικής πραγματικότητας. Πρόκειται ουσιαστικά για εικονική πραγματικότητα σε 

απλή μορφή, στην οποία ο χρήστης δεν είναι πλήρως εμβυθισμένος (IMMERSIVE VR) στον 

εικονικό κόσμο, αλλά παρακολουθεί από την οθόνη του υπολογιστή. Η πλοήγηση και η 

αλληλεπίδραση σε ένα VRML κόσμο, διατηρεί τα ίδια χαρακτηριστικά με την IMMERSIVE ΕΠ 

(πλήρους εμβύθισης ΕΠ). 

Τεχνικά, η VRML είναι μια περιγραφική γλώσσα η οποία σχεδιάστηκε για την δημιουργία 

περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας στο διαδίκτυο, με στοιχεία πολλαπλής επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης [Ames, 1996]. Ουσιαστικά η VRML προωθεί ένα δικτυακό περιβάλλον 

βασισμένο στην τεχνολογία της Εικονικής Πραγματικότητας. Τα VRML εικονικά περιβάλλοντα 

είναι πλήρως συμβατά με τα χαρακτηριστικά των υπερκειμένων και την αλληλεπιδραστικότητα που 

συναντάμε σήμερα στο διαδίκτυο. Ενώ η HTML περιγράφει έγγραφα κειμένου, εικόνες, γραφικά, 

αρχεία ήχου σε ένα περιβάλλον δύο διαστάσεων, η VRML περιγράφει τριών διαστάσεων 

περιβάλλοντα με χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης [Maule, 1997]. 

Για να μπορούν οι χρήστες να «εισέλθουν» σε ένα VRML κόσμο στο διαδίκτυο, χρειάζεται 

ένας VRML φυλλομετρητής. Ο VRML φυλλομετρητής είναι μια βοηθητική εφαρμογή η οποία 

συνεργάζεται με έναν απλό HTML φυλλομετρητή, και ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέξει να 

δει ένα αρχείο VRML. Η Microsoft και η Netscape περιλαμβάνουν ένα βοηθητικό πρόγραμμα 

VRML στους φυλλομετρητές τους. Άλλοι διαδεδομένοι VRML φυλλομετρητές, είναι ο Cosmo 

Player της Sillicon Graphics, Cortona VRML κ.α. 

Ο VRML φυλλομετρητής «διαβάζει» τα αρχεία, «μεταφράζει» την σύνταξη, δημιουργεί τον 

τρισδιάστατο κόσμο και στην συνέχεια εμφανίζει τον κόσμο αυτό σε ένα πλαίσιο στην δικτυακή 

σελίδα. Επίσης, μέσω του φυλλομετρητή, εμφανίζεται ένα περιβάλλον που επιτρέπει στον χρήστη 

να «περπατήσει» στον εικονικό κόσμο, να αλληλεπιδρά με τα περιεχόμενα του κόσμου, να ακούσει 

ήχους. Για να σχηματιστεί ο τρισδιάστατος κόσμος ο φυλλομετρητής χρησιμοποιεί μια σειρά 

εργαλείων τρισδιάστατων γραφικών (3D graphics toolkit) όπως η OpenGL ή το Microsoft's Direct 

3D). Τα εργαλεία αυτά ανιχνεύουν κατά πόσο στον υπολογιστή υπάρχει το κατάλληλο υλικό 

(τρισδιάστατος επεξεργαστής στην κάρτα γραφικών) για να παρουσιαστεί ο τρισδιάστατος κόσμος 

[Nadeaou, 1999]. 

Αρχικά εμφανίστηκε η VRML 1.0, η οποία αναπτύχθηκε από την Sillicon Graphics (SGI), 

και έχει την ικανότητα να υποστηρίζει πλήρη περιγραφή τρισδιάστατων σκηνών, με πολυγωνικά 

αντικείμενα, φωτισμό, υλικά και ρεαλιστικά εφέ. Στην συνέχεια ολοκληρώθηκε η υποστήριξη μέσω 

δικτύου και οι ενέργειες αυτές αποτέλεσαν την βάση για την VRML. Μετά από λίγο καιρό η 
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VRML 1.0 ανακοινώθηκε επίσημα. Η VRML δεν είναι μια προέκταση της HTML, αλλά είναι 

πλήρως συμβατή με την HTML και σε τυπικές εφαρμογές η VRML και η HTML συνυπάρχουν. 

Μέσω της VRML 1.0 είναι δυνατή η δημιουργία εικονικών κόσμων με αντικείμενα με 

αλληλεπιδραστικά χαρακτηριστικά, με αντικείμενα που έχουν την δυνατότητα σύνδεσης με άλλους 

εικονικούς κόσμους ή HTML τοποθεσίες στο διαδίκτυο. Πιο εξελιγμένες εκδόσεις της VRML και 

συμβατό λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από έμπειρους προγραμματιστές, υποστηρίζουν κίνηση, 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο. 

Τον Μάρτιο του 1996 η Sillicon Graphics σε συνεργασία με την SONY και την Mitra, 

δημιούργησαν την VRML 2.0. Η VRML 2.0 υποστηρίζει δυναμική αλληλεπίδραση αντικειμένων, 

αλληλεπίδραση μεταξύ πολλών χρηστών και πολυμεσικά χαρακτηριστικά όπως κίνηση, ήχο και 

video. Η πλοήγηση σε έναν εικονικό κόσμο VRML 2.0, γίνεται με περιφερειακά όπως «ποντίκι», 

trackball, ή joystick. Τα πλήκτρα ελέγχου του πληκτρολογίου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 

για την κίνηση στον εικονικό χώρο. Όταν ο κέρσορας του ποντικιού εντοπίσει ένα 

αλληλεπιδραστικό αντικείμενο, αλλάζει μορφή επιτρέποντας στον χρήστη να αλληλεπιδράσει με το 

αντικείμενο. Φυσικά η απεικόνιση του κόσμου και οι αλληλεπιδραστικές ιδιότητες βρίσκονται σε 

πλήρη συνάρτηση με το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software) που διαθέτει ο υπολογιστής. 

Τα προγράμματα VRML συγγράφονται σε ένα απλό επεξεργαστή κειμένου και ουσιαστικά 

είναι αρχεία κειμένου ASCII. Ένα αρχείο VRML έχει κατάληξη wrl. Με δεδομένο ότι ένα αρχείο 

wrl, μπορεί να περιγράψει τρισδιάστατα αντικείμενα με πολλαπλές ιδιότητες, η VRML είναι 

ιδανική για την ανάπτυξη εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στο διαδίκτυο. Μπορεί κάποιος 

να ξεκινήσει την συγγραφή με την ενσωμάτωση απλών εντολών δημιουργίας αντικειμένων, που θα 

εξελιχθούν σε ένα αρκετά μεγάλο κώδικα και κατά συνέπεια σε ένα αρκετά μεγάλο τρισδιάστατο 

εικονικό περιβάλλον. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να αφορά την απλή απεικόνιση ενός κύβου, 

έως και την πλήρη εξομοίωση ενός οικοσυστήματος με ρεαλιστικές ατμοσφαιρικές συνθήκες και 

φυσικές δυνάμεις. 

Οι εφαρμογές της δικτυακής Εικονικής Πραγματικότητας είναι πάρα πολλές. Τρεις είναι οι 

πιο βασικές κατευθύνσεις των εφαρμογών με χρήση VRML: εφαρμογές διασκέδασης, εμπορικές 

και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης στο διαδίκτυο, υπάρχει μια 

μεγάλη ποικιλία εικονικών τρισδιάστατων κόσμων. 

2.4.7 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στη δεκαετία του '90 υπήρξε ένας αυξανόμενος ρυθμός έρευνας στο πεδίο των 

εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων για όλες σχεδόν τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στην 

συνέχεια, ακολουθεί μια εξέταση των ερευνών σχετικά με την εκμάθηση σε εικονικά περιβάλλοντα 

και παρέχεται μια βάση για τη χρήση των εικονικών περιβαλλόντων στην εκπαίδευση. Εξετάζονται 

διεξοδικά, τα βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής της εικονικής πραγματικότητας στην 

εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στο τι μπορεί να αποκομίσει η εκπαίδευση από την νέα αυτή 

τεχνολογία. Επίσης αναφέρονται διάφορες θεωρίες και μοντέλα εκμάθησης, τα οποία προκύπτουν 

από την βιβλιογραφική έρευνα, ως τα πιο κατάλληλα για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών εικονικών 

περιβαλλόντων. 
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Αρχικά θα αναφερθούμε σε βασικά χαρακτηριστικά της Εικονικής Πραγματικότητας, που 

πιστοποιούν το λόγο χρησιμοποίησης των τρισδιάστατων εικονικών κόσμων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Πρώτα από όλα, η Εικονική Πραγματικότητα είναι εμπειρική. Ζούμε σε ένα 

πολυαισθητήριο περιβάλλον στο οποίο λαμβάνουν χώρα όλες οι βασικές μαθησιακές εμπειρίες μας 

[Blicken ,1990]. Για πάνω από 100 χρόνια οι εκπαιδευτικές θεωρίες συμφωνούν στην 

σημαντικότητα της εκπαίδευσης μέσω εμπειριών: «Η εκπαίδευση είναι η ανάπτυξη της εμπειρίας 

μέσα από την εμπειρία» [James, 1892]. «Η γνώση ξεκινά με την θεμελίωση» [Bruner 1962] «Το να 

μαθαίνεις είναι να δημιουργείς αισθήσεις έξω από τις εμπειρίες» [Silberman, 1970]. 

Ένα περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας, μπορεί να υιοθετεί τις εμπειρίες πρώτου 

προσώπου και τις αναπτύσσει παρόμοια σε ένα εικονικό περιβάλλον [Cronin, 1997]. Οι 

εκπαιδευόμενοι, μέσα σε ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον το οποίο προσομοιώνει στοιχεία 

της πραγματικότητας, εμπλουτίζουν και οργανώνουν τις εμπειρίες τους. Στο εικονικό κόσμο 

μπορούμε να ακούσουμε, να δούμε και να αγγίξουμε εικονικά αντικείμενα. Μπορούμε να 

φτιάξουμε, να τροποποιήσουμε και να χειριστούμε αυτά, με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε 

και τα φυσικά αντικείμενα, αλλά χωρίς τα όρια του φυσικού κόσμου [Winn, 1993]. Οι ερευνητές 

Meredith Blicken και Chris Byrne (1993), υποστηρίζουν ότι η ΕΠ προωθεί την μάθηση βασισμένη 

σε εμπειρίες και την γνώση σε ένα πλαίσιο εξάσκησης «προωθώντας μια πιο άμεση και 

διαισθητική αλληλεπίδραση με τις πληροφορίες». Με την είσοδο του σε έναν εικονικό κόσμο, ο 

μαθητής αποκτά γνώση από άμεση προσωπική εμπειρία και όχι από περιγραφές εμπειρίες τρίτων. 

Όποιο τρόπο και αν χρησιμοποιούμε για να μεταβιβάσουμε πληροφορίες σε κάποιο πρόσωπο 

σχετικά με τον κόσμο μας, το πρόσωπο αυτό δεν αναφέρει να γνωρίζει ακριβώς ότι γνωρίζουμε 

εμείς [Winn, 1993]. Η άποψη που έχει επικρατήσει, είναι ότι η εκμάθηση μέσω Εικονικής 

Πραγματικότητας σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιο ασφαλής, από το να μαθαίνει κανείς μέσα 

από το περιβάλλον στο οποίο αναφέρεται η εκπαίδευση [Lave, 1991]. 

Οι εκπαιδευόμενοι μέσω της Εικονικής Πραγματικότητας, μπορούν να ζήσουν νέες 

εμπειρίες. Ο William Winn (1993) στο άρθρο του «A Conceptual Basis for Educational 

Applications of Virtual Reality», συμφωνεί ότι η ΕΠ χρησιμοποιείται για μαθησιακές εμπειρίες που 

δεν είναι προσιτές σε μαθητές μιας παραδοσιακής τάξης. Συμμετέχοντας σε ένα εικονικό κόσμο 

μπορεί κανείς να ελέγχει το χρόνο και τους φυσικούς νόμους. Ακόμη, οι συμμετέχοντες έχουν 

εξαιρετικές δυνατότητες, όπως το να πετούν στον εικονικό κόσμο, να καταλαμβάνουν κάθε 

αντικείμενο (όπως ένα εικονικό σώμα), να παρατηρούν το περιβάλλον και κάθε αντικείμενο από 

πολλές οπτικές. Η δυνατότητα να παρατηρεί κανείς από πολλαπλές οπτικές, είναι συγχρόνως 

θεμελιώδης αλλά και κοινωνική ικανότητα, καθιστά ικανούς τους εκπαιδευόμενους να δοκιμάσουν 

την ικανότητα αυτή με τρόπους που δεν μπορούν να πετύχουν στο φυσικό κόσμο. 

Με την χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας, αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με 

διαφορετικούς τρόπους από διαφορετικές απόψεις. Κάθε ένας από αυτούς τους τρόπους 

παρουσιάζει διαφορετικές εικόνες, ενώ γινόμαστε όλο και περισσότερο επιδέξιοι στο να 

παρατηρούμε το ίδιο σύνολο περιπτώσεων από διαφορετικές απόψεις, διασκεδάζοντας με τα 

αποτελέσματα [Bruner 1986]. Η ΕΠ προβάλει ως ένα αναπτυσσόμενο, εύκαμπτο περιβάλλον 
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εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα μοναδικό περιβάλλον διεπαφής, προμηθεύει καθηγητές και 

εκπαιδευτές με μια τεράστια ποικιλία από εικονικά εργαλεία εκμάθησης, τα οποία δεν 

εξαντλούνται ποτέ. Το εικονικό περιβάλλον προσφέρει ασφαλείς εμπειρίες από απόσταση, σε 

επικίνδυνες τοποθεσίες και διαδικασίες. Μπορούμε να τηλεμεταφερθούμε σε έναν πυρηνικό 

αντιδραστήρα ή κάτω από τη θάλασσα, να έχουμε εμπειρίες με εικονικό μάθημα χημείας και 

βιολογίας, να κατοικούμε σε μακρό και μικρόκοσμικά συστήματα κλιμακωμένα με βάση την 

ανθρώπινη συμμετοχή. Όλες αυτές είναι δημιουργικές εμπειρίες που παρέχουν ένα νέο περιβάλλον, 

βοηθώντας τους μαθητές να δουν στιγμιαία τις φαντασιώσεις τους σε ένα πολυαισθητήριο 

περιβάλλον. 

Η εκμάθηση σε ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον αποκτά ελκυστικό χαρακτήρα. Ένας 

εικονικός κόσμος μας δίνει την δυνατότητα να κινηθούμε, να μιλάμε, να χειρονομούμε και να 

χειριζόμαστε αντικείμενα με ένα φυσικό τρόπο, όπως να μετακινούμε ένα αντικείμενο, να 

απλώνουμε το χέρι να το πιάσουμε, να βλέπουμε, να ακούμε, να γυρνάμε πίσω και να κοιτάμε. 

Αυτή η μέθοδος της παρουσίασης και αλληλεπίδρασης με πληροφορίες, είναι διαφορετική από το 

συμβατικό τρόπο που χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές [Blicken, 1990]. 

Το να μαθαίνει κανείς μέσα από την εικονική πραγματικότητα σε πολλούς ανθρώπους 

φαντάζει ως μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Έχει μια μαγική ικανότητα η οποία συναρπάζει παιδιά 

όλων των ηλικιών. Μπορείς να πετάξεις, μπορείς να κάνεις αντικείμενα να εμφανίζονται, να 

εξαφανίζονται, να περιστρέφονται, να αλλάζουν σχήμα. Μπορείς να έχεις αυτές τις εμπειρίες χωρίς 

να διαβάζεις ένα βιβλίο, να μαθαίνεις ένα λειτουργικό σύστημα ή να προγραμματίζεις, χωρίς 

υπολογισμούς σε ότι πρέπει να κάνεις. Η Εικονική Πραγματικότητα είναι ένα μαγικό κόλπο για πιο 

αποδοτική μάθηση [Blicken, 1990]. 

Οι τρισδιάστατοι εικονικοί κόσμοι μπορούν να αποτελούν μια κοινή, διαμοιραζόμενη 

εμπειρία. Οι Johnson και Stanne (1985) υποστηρίζουν ότι η συνεργασία στην εκμάθηση συμβάλλει 

σε ένα βελτιωμένο περιβάλλον εκπαίδευσης, ενώ ο Dalton (1990) σημειώνει ότι η ποιότητα της 

συνεργασίας είναι το κλειδί στην εκμάθηση και όχι η συνεργασία από μόνη της. Η δικτυακή ΕΠ 

προωθεί την πολλαπλή συνεργασία και την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση στο ίδιο οπτικοακουστικό 

περιβάλλον. Ο εκπαιδευόμενος τείνει να γίνει πιο παραγωγικός σε μια κατάσταση ομάδας, από το 

να δουλεύει απομονωμένος, αυξάνοντας έτσι την διαδικασία της συζήτησης, η οποία 

περιλαμβάνεται στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας [Belkin, 1977]. Η ανθρώπινη μάθηση αποτελεί ένα ιδιαίτερο εργαλείο και μια 

κοινωνική διαδικασία με την οποία τα παιδιά αναπτύσσονται μέσα στη ζωή [Vygotsky, 1978]. 

Οι εικονικοί κόσμοι μπορούν να συνδεθούν με τον φυσικό κόσμο με την τηλεπαρουσίαση, 

τα συστήματα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές και τους 

καθηγητές να έχουν πρόσβαση μέσω του δικτύου σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Μέσω της 

εικονικής συνεργασίας σε τοπικές και διεθνείς δραστηριότητες, οι μαθητές γίνονται ενεργητικοί 

και μπορούν να δουν πιο ξεκάθαρα την σχέση τους, με την ανθρώπινη φύση συγκεντρωτικά. Η 

πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο (real time), σε ένα σύνολο από ανθρώπους και πληροφορίες, 

«ανοίγει» το εικονικό περιβάλλον και την τάξη μαθήματος στον κόσμο. Όταν εκπαιδευόμενοι 
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αλληλεπιδρούν με ένα περιβάλλον με έναν κοινό σκοπό υπάρχει μια αλληλεξάρτηση [Johnson, 

1983]. 

Ο Traub [Traub, 1994], αναφέρει τη ρεαλιστική εμπειρία, ως ενδεδειγμένη περίπτωση για 

τα εικονικά περιβάλλοντα, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί τους εκπαιδευόμενους, να επιδιώξουν τη 

γνώση με τρόπο παρόμοιο με την καθημερινή τους ζωή. Ο Meredith Blicken [Blicken, 1992] 

αναφέρει το εμπειρικό στοιχείο των εικονικών περιβαλλόντων, ως κλειδί στην γνώση και 

υποστηρίζει ότι τα εικονικά περιβάλλοντα παρέχουν μία κοινωνική εμπειρία εκμάθησης. Ο Osberg 

[Osberg, 1993] επίσης, εγκωμιάζει το πλεονέκτημα των εικονικών περιβαλλόντων, να παρέχουν 

στον εκπαιδευόμενο την δυνατότητα να επεξεργαστεί την πληροφορία, μέσα από διαφορετικές 

προοπτικές και συμβολικές παραστάσεις. Η οπτικοποίηση, έχει την δυνατότητα να υποκινήσει το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων [Dwyer, 1994]. Οι Winn, Windschiti [Winn, 1999b] και 

Thomson- Bulldis [Thomson, 1999] θεωρούν ότι τα εικονικά περιβάλλοντα, επιτρέπουν στους 

σπουδαστές να επεκτείνουν τις δυνατότητες συλλογής δεδομένων, δίνοντας τους όλα τα ακριβή 

επιστημονικά δεδομένα που χρειάζονται και ενθαρρύνοντας την επιστημονική πρακτική. Στα 

πλαίσια του προγράμματος Virtual Puget Sound, εξετάζεται εάν η επίσκεψη των εκπαιδευόμενων 

σε ένα εικονικό περιβάλλον, είναι πιο αποτελεσματική από το να χρησιμοποιήσουν μια εφαρμογή 

με διδιάστατο περιβάλλον διεπαφής για την κατανόηση των τρισδιάστατων φαινομένων. Ένα 

παράδειγμα ενός τρισδιάστατου φαινομένου είναι η κίνηση των μορίων, ενώ ένα φαινόμενο με 

λιγότερες διαστάσεις είναι η πλημμύρα σε ένα ποτάμι. Ο Winn και οι συνεργάτες του προσδοκούν 

ότι τα εικονικά περιβάλλοντα είναι αποτελεσματικά, μόνο όταν κρίνεται απαραίτητη η 

οπτικοποίηση των φαινομένων σε τρεις διαστάσεις [Salzman, 1999]. 

Η ιδέα της χρησιμοποίησης των εικονικών περιβαλλόντων ως εργαλείο εκμάθησης έχει 

κερδίσει την αποδοχή και των εκπαιδευτικών. Σε μια έρευνα εκπαιδευτικών περιβαλλοντολογίας, οι 

Taylor και Disinger (1997) βρήκαν ότι ένα μεγάλο δείγμα των εκπαιδευτών αποδέχθηκε τα 

εικονικά περιβάλλοντα ως εργαλείο για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί 

διαπίστωσαν επίσης, ότι πιο ευεργετικά είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εικονικών 

περιβαλλόντων, που επιτρέπουν στους σπουδαστές να βιώνουν εμπειρίες που δεν ήταν δυνατό να 

βιώσουν στον φυσικό κόσμο. Οι Winn και Jackson (1999) αναφέρουν μια σειρά από λόγους, που 

πιστοποιούν το πλεονέκτημα των εικονικών περιβαλλόντων στην εκπαίδευση. Οι διαπιστώσεις 

αυτές, αποτελούν αποτέλεσμα μιας δεκαετής έρευνας. Στην συνέχεια αναφέρουμε αναλυτικότερα 

αυτούς τους λόγους: 

1. Τα εικονικά περιβάλλοντα είναι οικονομικότερα από τους υψηλού επιπέδου φυσικούς 

προσομοιωτές. Τα περισσότερα εικονικά περιβάλλοντα, είναι λιγότερο ακριβά για παράδειγμα από 

τους προσομοιωτές πτήσης. Με μια μείωση στο κόστος έρχεται μια μείωση στην πιστότητα, αλλά ο 

Caird [Caird, 1996] επισημαίνει ότι η υψηλή πιστότητα δεν είναι συχνά απαραίτητη προϋπόθεση 

για την κατάρτιση. Σύμφωνα με τον Caird, ακόμα και το καλύτερο εικονικό περιβάλλον δεν 

μιμείται τέλεια τον πραγματικό κόσμο, και μια απόκλιση μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη 

μεταφορά των πληροφοριών. 

2. Τα «εικονικά περιβάλλοντα είναι ασφαλέστερα σε σύγκριση με την πραγματική εκπαίδευση». Οι 

δοκιμές για στρατιωτικές αποστολές (Αμερικάνικο Κογκρέσο, Γραφείο αξιολόγησης τεχνολογίας, 
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1994) και η εκπαίδευση εθελοντών πυροσβεστών [Bliss, 1997], είναι παραδείγματα που 

πιστοποιούν ότι τέτοιου είδους διαδικασίες, ασκούνται με μικρότερο βαθμό επικινδυνότητας στα 

εικονικά περιβάλλοντα, από óu στον πραγματικό κόσμο. 

3. Τα «εικονικά περιβάλλοντα επιτρέπουν τις σχεδόν-φυσικές αλληλεπιδράσεις με τα αντικείμενα». 

Η πλοήγηση μέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον και η αλληλεπίδραση με τα αντικείμενα, είναι πιο 

φυσική απ' ότι στα συμβατικά διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής και προσεγγίζει αρκετές 

παρόμοιες δραστηριότητες που συναντά στην καθημερινή του ζωή ο εκπαιδευόμενος. 

4. «Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μάθουν στα εικονικά περιβάλλοντα». Οι Winn και Jackson 

αναφέρουν στο πρόγραμμα ScienceSpace [Salzman, 1999], ότι η οπτικοποίηση και ο χειρισμός των 

αντικειμένων είναι σημαντικοί παράγοντες στην εκμάθηση. Στην έρευνα του ο Osberg (1997), 

συμπερίλαβε παιδιά για την ανάπτυξη εικονικών περιβαλλόντων και κατέληξε ότι αποκόμισαν 

σημαντικά κέρδη στη γνώση τους και στη βελτίωση των νοητικών μοντέλων τους. 

5. Τα «εικονικά περιβάλλοντα είναι πιο χρήσιμα όταν ενσωματώνουν τις έννοιες και τις αρχές που 

δεν είναι σε φυσιολογικές συνθήκες προσιτές στις αισθήσεις». Οι Winn και Jackson,, θεωρούν ότι 

τα εικονικά περιβάλλοντα επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να δουν, να ακούσουν, και να 

αλληλεπιδράσουν με πληροφορίες, έννοιες, και δεδομένα, τα οποία είναι έξω από την περιοχή της 

κανονικής ανθρώπινης αντίληψης. 

6. «Οι μεταφορές και οι αναλογίες είναι σημαντικά στοιχεία στην αντιπροσώπευση και την 

κατανόηση των εννοιών και των αρχών που δεν είναι εύκολα προσιτές». Είναι σημαντικό, οι 

μεταφορές που χρησιμοποιούνται για φαινόμενα τα οποία είναι συνήθως έξω από την αντίληψη 

μας, να έχουν νόημα και να είναι κατάλληλες. 

7. Τα «εικονικά περιβάλλοντα είναι αποτελεσματικότερα όταν παρέχεται ελευθερία στην 

πλοήγηση». Αυτή η υπόδειξη συμφωνεί με τα συμπεράσματα του προγράμματος ScienceSpace 

[Salzman, 1999]. Οι Winn και Jackson παραπέμπουν σε μια μελέτη από τους Arthur, Hancock, και 

Telke (1996), όπου οι συμμετέχοντες σε ένα εικονικό περιβάλλον ρωτήθηκαν προκειμένου να 

καθορίσουν εάν οι τρισδιάστατες γεωμετρικές μορφές ήταν οι ίδιες με αυτές που είχαν εμφανιστεί 

προηγουμένως. Οι συμμετέχοντες που ήταν σε θέση να κινηθούν ελεύθερα γύρω από TU 

αντικείμενα, απέδωσαν καλύτερα στις ερωτήσεις από εκείνους τους συμμετέχοντες που ήταν σε μια 

σταθερή θέση και έπρεπε νοητικά να περιστρέψουν τα αντικείμενα. Κατά συνέπεια, η ελεύθερη 

κίνηση εμφανίζεται να είναι χρήσιμη στο σχηματισμό των νοητικών μοντέλων στα εικονικά 

περιβάλλοντα. 

8. «Τα εικονικά περιβάλλοντα επιτρέπουν την βελτίωση - αύξηση της γνώσης, παρακάμπτοντας τα 

συστήματα συμβόλων». Οι Winn και Jackson αναφέρουν ότι η άμεση αλληλεπίδραση με τις 

πληροφορίες σε ένα εικονικό περιβάλλον επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους, την κατασκευή γνώσης 

απευθείας, χωρίς να χρειάζεται πρώτα να μάθουν ένα σύστημα συμβόλων, όπως για παράδειγμα 

συμβαίνει στην χημεία. Αναγνωρίζουν εντούτοις, ότι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να διαμορφώσουν 

τα ακριβή νοητικά μοντέλα. 

9. «Τα εικονικά περιβάλλοντα μπορούν να πλαισιωθούν με αντικείμενα που ενεργούν ως «εργαλεία 

για σκέψη». Οι Winn και Jackson ανέφεραν το Virtual Puget Sound project, ως «εργαλείο για τη 

σκέψη» για τους εκπαιδευόμενους του εικονικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
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λύσουν προβλήματα και να αναπτύξουν θεωρίες. Οι Salomon, Perkins, και Globerson (1991) 

θεωρούν ότι σε ένα εικονικό περιβάλλον ο χρήστης αντιμετωπίζει κάποιες καταστάσεις, σκέφτεται 

τον τρόπο αντιμετώπισης και στην συνέχεια μπορεί να εκτελέσει την ίδια διεργασία σε ένα φυσικό 

περιβάλλον. 

10. «Τα εικονικά περιβάλλοντα ενισχύουν την παρουσία μέσα από τεχνικές που μετατοπίζουν την 

προσοχή από τον πραγματικό στον εικονικό κόσμο». Οι Winn και Jackson δηλώνουν ότι η 

παρουσία ενισχύεται, όσο ο βαθμός προσοχής που δίνεται στο εικονικό περιβάλλον έναντι του 

πραγματικού κόσμου αυξάνεται [Hodges, 1995]. Οι Winn και Jackson αναφέρουν ότι η παρουσία 

αυξάνει την διασκέδαση και την δέσμευση του χρήστη, τοποθετώντας την εκμάθηση σε σημαντικά 

υψηλά πλαίσια και βελτιώνοντας τη συνεργασία. 

11. «Η παρουσία σχετίζεται με τη δέσμευση, την διασκέδαση, την εκμάθηση και τη μείωση του 

δυσφορίας στα εικονικά περιβάλλοντα». Οι Winn και Jackson αναγνωρίζουν ότι η παρουσία 

αλληλεπιδρά με άλλους παράγοντες με έναν σύνθετο τρόπο και ότι ακόμα καμία από τις 

αλληλεπιδράσεις δεν έχει εμφανιστεί να είναι αιτιολογική. 

12. «Η συνεργασία είναι ευεργετική, στα εικονικά περιβάλλοντα». Ο Winn (1999) μελέτησε δύο 

ομάδες παιδιών από διαφορετικές περιοχές που εργάζονταν μαζί σε ένα διαμοιραζόμενο εικονικό 

περιβάλλον και διαπίστωσε ότι τα παιδιά απόλαυσαν την προσθήκη ενός συντρόφου στην εργασία 

τους. Τα παιδιά από ένα σχολείο συνδέθηκαν στο εικονικό περιβάλλον, ταυτόχρονα με παιδιά που 

είχαν νοσηλευθεί για την θεραπεία λευχαιμίας και συνεργάστηκαν για να καταπολεμήσουν το 

φαινόμενο της μόλυνσης της ατμόσφαιρας. Οι Winn και Jackson (1999) αναφέρουν ότι η παρουσία 

πολλών ατόμων μέσα στο ίδιο εικονικό περιβάλλον ενισχύει την εμπειρία. 

Μερικές από τις προτάσεις των Winn και Jackson έχουν μια πιο εμπειρική βάση από άλλες, 

αλλά κάθε μια από αυτές αξίζει περαιτέρω έρευνα. Η παροχή των σημείων αυτών , είναι χρήσιμη 

για την δημιουργία ενός οδηγού για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων. Οι 

Salzman, Dede, Loftin, και Chen (1999) έχουν διαμορφώσει μερικές υποθέσεις σχετικά με την 

εκμάθηση στα εικονικά περιβάλλοντα, μέσα από την εργασία τους στο πρόγραμμα ScienceSpace. 

Ένα μοντέλο για το πώς η εκμάθηση εμφανίζεται στα εικονικά περιβάλλοντα έχει 

αναπτυχθεί από τους Salzman, Dede, Loftin, και Chen (1999). Το μοντέλο τους προσπαθεί να 

περιγράψει πώς τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εικονικών περιβαλλόντων, επηρεάζουν 

ατομικά και συλλογικά, τη πολύπλοκη εννοιολογική εκμάθηση στα εικονικά περιβάλλοντα. Το 

μοντέλο αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία: 

• Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εικονικών περιβαλλόντων είναι πιθανόν να επηρεάσουν τη 

διαδικασία εκμάθησης και τα αποτελέσματα της. 

• Η δυνατότητα να επηρεαστεί η εκμάθηση από τα εικονικά περιβάλλοντα, μπορεί να εξαρτηθεί 

και από το αντικείμενο διδασκαλίας. 

• Τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, μπορεί να αλληλεπιδράσουν με τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εικονικών περιβαλλόντων επηρεάζοντας την εκμάθηση, και 

• είναι πιθανό ότι τα μέσα που παρέχονται από τα εικονικά περιβάλλοντα, να επηρεάζουν την 

εμπειρία αλληλεπίδρασης, τις μαθησιακές εμπειρίες και τέλος την εκμάθηση. 
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Το μοντέλο των Salzman, Dede, Lofìin, και Chen (1999) περιγράφει πώς τα μέσα της 

εικονικής πραγματικότητας, αλληλεπιδρούν με διάφορους άλλους παράγοντες, επηρεάζοντας τη 

διαδικασία εκμάθησης και καθορίζουν τα αποτελέσματα της. Το μοντέλο υποδηλώνει ότι τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εικονικού περιβάλλοντος, όπως η οπτική του χρήστη, ή η 

προοπτική και η αίσθηση της παρουσίας, επιδρούν στο είδος των πληροφοριών που παρακολουθεί 

ο εκπαιδευόμενος (διαδικασία εκμάθησης) και στο επίπεδο κατανόησης του εκπαιδευόμενου 

(αποτελέσματα εκμάθησης). Το αντικείμενο που διδάσκεται, έχει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό 

της αποτελεσματικότητας των εικονικών περιβαλλόντων. Οι Salzman, Dede, Loftin, και Chen 

(1999) εξηγούν το πώς τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου, όπως η ηλικία, το 

γένος, η χωρική αντίληψη, και η εμπειρία με τους υπολογιστές, μπορούν επίσης να έχουν 

επιπτώσεις στην επίδραση του εικονικού περιβάλλοντος στην εκμάθηση. Η αλληλεπίδραση μεταξύ 

των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του εικονικού περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών του 

εκπαιδευόμενου, έχει μια επίδραση στην εμπειρία αλληλεπίδρασης, ή στο πώς ο χρήστης 

αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και στην εμπειρία εκμάθησης, για παράδειγμα στην υποκίνηση του 

εκπαιδευόμενου, στην αντιληπτική σπουδαιότητα της διδασκαλίας, κ.λπ. Το μοντέλο αναπτύχθηκε 

μέσα από την διαδικασία αξιολόγησης των Newton World και MaxwellWorld, τα οποία είναι 

εικονικά περιβάλλοντα του προγράμματος ScienceSpace. Οι αξιολογήσεις των δύο εφαρμογών, 

οδήγησαν στον ακριβή καθορισμό του κάθε εικονικού περιβάλλοντος και από τα αποτελέσματα της 

κάθε αξιολόγησης διαμορφώθηκε περαιτέρω το μοντέλο. 

Το μοντέλο για την κατανόηση των αποτελεσμάτων της εικονικής πραγματικότητας στην 

εκμάθηση, αποτελεί ένα σημαντικό αποτέλεσμα της έρευνας στο πρόγραμμα ScienceSpace. Με την 

εξέταση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εικονικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος, των 

εννοιών που θα διδαχθούν, των μεμονωμένων χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων, των 

εμπειριών αλληλεπίδρασης και των εμπειριών εκμάθησης, ο Salzman και οι συνεργάτες του έχουν 

δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τη συστηματική και την εμπειρική ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

εικονικής πραγματικότητας στην εκμάθηση. Με την απομόνωση μιας ενιαίας μεταβλητής στην 

αλληλεπίδραση, ήταν σε θέση να καθορίσουν την επίδραση του κινήτρου στην έκβαση της 

εκμάθησης. Αν και οι συμμετέχοντες βρήκαν τα εικονικά περιβάλλοντα ως κίνητρο, το κίνητρο δεν 

βρέθηκε να είναι σημαντικός προάγγελος της απόδοσης. Η έρευνα που εκτελέστηκε στο 

πρόγραμμα ScienceSpace, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την εκτέλεση περαιτέρω 

έρευνας όσον αφορά την εκμάθηση με εικονικά περιβάλλοντα, μέσα από την προσεκτική επιλογή 

και παρατήρηση των μεταβλητών της. Η περαιτέρω έρευνα στην εξερεύνηση οποιασδήποτε από τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της εικονικής πραγματικότητας και 

άλλων τμημάτων του μοντέλου, όπως τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων ή η έννοια που 

διδάσκεται, θα αποτελεί ένα σημαντικό «εργαλείο» για τους ερευνητές και τους σχεδιαστές των 

εκπαιδευτικών εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας. 
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2.4.7.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η συμβολή της Εικονικής Πραγματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει 

απασχολήσει παγκόσμια μεγάλα ερευνητικά κέντρα. Διάφορα προγράμματα έχουν αναπτυχθεί, 

προκειμένου να εισάγουν εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές στην νέα αυτή τεχνολογία. Στην 

ενότητα αυτή, αναφέρονται σύγχρονες ερευνητικές προσπάθειες, με αντικείμενο τον σχεδιασμό την 

ανάπτυξη και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας. 

Οι εφαρμογές εκπαιδευτικής Εικονικής Πραγματικότητας μπορούν να διακριθούν σε τρεις 

μεγάλες κατηγορίες. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας 

αναφέρεται σε εφαρμογές όπου οι εκπαιδευόμενοι «επισκέπτονται» έναν εικονικό κόσμο για να 

μάθουν τις βασικές αρχές διάφορων εκπαιδευτικών θεμάτων, για παράδειγμα για την μελέτη 

διαφορετικών περιόδων της ιστορίας. Σε μια άλλη κατηγορία εφαρμογών οι εκπαιδευόμενοι 

αναπτύσσουν τον δικό τους εικονικό κόσμο, είναι αυτοί που καθοδηγούν την έρευνα, και 

καθορίζουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Τέλος τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνιση 

τους οι δικτυακοί εικονικοί κόσμοι, οι οποίοι είναι περιορισμένοι σε αριθμό μιας και η έρευνα στον 

τομέα αυτό βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο, κυρίως λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με την 

ταχύτητα και γενικότερα την τεχνολογία των δικτύων [Youngblut, 1998]. 

Αρχικά θα αναφέρουμε μία σειρά από προγράμματα, τα οποία σκοπεύουν στην παροχή 

πληροφοριών σχετικά με την εκπαιδευτική χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας. Σε όλο τον 

κόσμο υπάρχουν σχολεία, πανεπιστήμια, οργανισμοί και κυβερνητικές οργανώσεις, που παίζουν 

κάποιο ρόλο στην προώθηση της χρήσης της Εικονικής Πραγματικότητας στην εκπαίδευση. Στόχος 

των προγραμμάτων αυτών, είναι να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να «επισκεφτούν» 

εικονικούς κόσμους και να βοηθήσουν τους καθηγητές να προσαρμόσουν τους διδακτικούς 

στόχους, με βάση την χρήση Εικονικής Πραγματικότητας. 

Σε μια προσπάθεια να γίνει γνωστή η Εικονική Πραγματικότητα στα σχολεία έχουν 

αναπτυχθεί τρία προγράμματα : 

Το πρόγραμμα VRRV/ Washington είχε την μεγαλύτερη επίδραση, προσπαθώντας να φέρει 

την Εικονική Πραγματικότητα σε περισσότερους από 7000 εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές. Το 

πρόγραμμα αυτό διεξάγεται σε δύο φάσεις. Η αρχική φάση που ονομάζεται Hors d' Oeuvre, 

παρουσιάζει σε διάφορα σχολεία την τεχνολογία της ΕΠ, δίνοντας την ευκαιρία στους 

συμμετέχοντες να επισκεφτούν εικονικούς κόσμους. Οι ερευνητές επισκέπτονται σχολεία 

παρουσιάζοντας διαλέξεις σχετικά με την ΕΠ. Η δεύτερη φάση που ονομάζεται Entrée, 

πραγματοποιεί μια πιο ουσιώδη επαφή με την τεχνολογία της Εικονικής Πραγματικότητας. Σε 

αυτήν την φάση οι ερευνητές αφιερώνουν αρκετό χρόνο εκμάθησης σε εκπαιδευτές και 

εκπαιδευόμενους, οι οποίοι σε ένα χρονικό διάστημα αρκετών εβδομάδων, είναι ικανοί να 

αναπτύξουν μια εφαρμογή. 

Στο πρόγραμμα VRRV/Nebraska η πρώτη φάση σχεδιάστηκε μετά την πρώτη φάση του 

προγράμματος του πανεπιστημίου του Washington. Στην δεύτερη φάση, μετά από μια εβδομάδα 

εντατικών μαθημάτων, οι εκπαιδευτές χρησιμοποιώντας το εργαστήριο του πανεπιστημίου του 

Washington (Human Interface Technology Laboratory) με την χρήση της εφαρμογής Εικονικής 

Πραγματικότητας Atom World, καλούνται να διδάξουν ατομική και μοριακή δομή και μπορούν να 
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διαλέξουν την δική τους προσέγγιση στην χρήση της τεχνολογίας της ΕΠ για να υποστηρίξουν την 

διδασκαλία τους. Και τα δύο προγράμματα χρηματοδοτούνται από το US West Foundation. 

Το τρίτο πρόγραμμα το MAEL (Mobile Aeronautics Education Laboratory) χρησιμοποιεί 10 

κινητές μονάδες (σταθμούς εργασίας) για να διδάξει τους μαθητές τις βασικές αρχές της 

αεροναυτικής. Ο κάθε σταθμός εργασίας, διαθέτει μια εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας, μέσω 

της οποίας οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να χειριστούν ένα εικονικό αεροπλάνο εξερευνώντας τις 

αρχές της αεροναυτικής. 

Επίσης στο διαδίκτυο, το εργαστήριο HITL (Human Interface Technology Laboratory) στα 

πλαίσια του προγράμματος VRRV, έχει δημιουργήσει μια δικτυακή τοποθεσία με στόχο την 

ενημέρωση σχετικά με την εικονική πραγματικότητα και ειδικότερα την εκπαιδευτική χρήση της 

νέας αυτής τεχνολογίας. Ο δικτυακός τόπος απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να 

προμηθευτούν υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, σχετικό με την εκπαιδευτική χρήση της Εικονικής 

Πραγματικότητας, καθώς και περιληπτικές οδηγίες σχετικά με την ανάπτυξη εικονικών κόσμων. 

Μια έκδοση της γλώσσας προγραμματισμού VRML είναι διαθέσιμη για τους χρήστες. Η 

προσπάθεια αυτή χρηματοδοτείται από το Αμερικανικό Υπουργείο Παιδείας (U.S. Department of 

Education, Funds for Innovation, Teacher/Pathfinder program). 

Στην συνέχεια θα αναφέρουμε κάποιες εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας που έχουν 

αναπτυχθεί από πανεπιστήμια, οργανισμούς, κυβερνητικές οργανώσεις και έχουν συμβάλει στην 

προώθηση της τεχνολογίας: 

• Στο εργαστήριο SIMLAB του πανεπιστημίου Carnegie Mellon στο Pittsburg το 1998, 

αναπτύχθηκε η εφαρμογή Virtual Egyptian Temple. Πρόκειται για μια περιπλάνηση σε ένα 

Αιγυπτιακό ναό, ο οποίος σχεδιάστηκε με βάση αρχαιολογικές ανασκαφές. Ο χρήστης 

μπορεί να πλοηγηθεί μέσα στον εικονικό ναό, όπου υπάρχουν τοιχογραφίες και ένας 

εικονικός ιερέας σαν ξεναγός. Ανήκει στην κατηγορία της επιτραπέζιας εικονικής 

πραγματικότητας και απευθύνεται σε μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου με σκοπό 

την μελέτη του Αιγυπτιακού πολιτισμού. 

• Το 2000 στο ίδιο πανεπιστήμιο, αναπτύχθηκε η εφαρμογή Virtual Bicycle. 

Χρησιμοποιώντας ένα πραγματικό ποδήλατο ανωμάλου δρόμου, ο χρήστης ελέγχει την 

ταχύτητα του εικονικού ποδηλάτου σε διάφορες συνθήκες, όπως για παράδειγμα σε 

διαφορετικούς τύπους οδοστρώματος. Ο χρήστης έχει να αντιμετωπίσει μία σειρά από 

εικονικά σενάρια ατυχημάτων, και ανάλογα με την απόδοση του βαθμολογείται. Σε μια 

οθόνη αναγράφεται η βαθμολογία του χρήστη, καθώς επίσης διάφορες πληροφορίες και 

οδηγίες. Η εφαρμογή εντάσσεται στην κατηγορία της projected Εικονικής 

Πραγματικότητας, απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 15 χρονών και στοχεύει στην όσο 

το δυνατό καλύτερη εκπαίδευση οδηγών ποδηλάτου. 

• Το 1997, το ίδιο εργαστήριο υλοποίησε το πρόγραμμα Virtual Pompeii (1995J. Μέσω της 

εφαρμογής, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να περιπλανηθεί σε ένα εικονικό αρχαίο θέατρο στην 

Πομπηία, λίγο πριν την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.. Ο εικονικός κόσμος 

περιλαμβάνει το θέατρο, το ναό του Ηρακλή και τη ρωμαϊκή αγορά. Ο εικονικός κόσμος 

έχει σχεδιαστεί με ρεαλισμό και παρουσιάζει ιστορικές λεπτομέρειες, που βασίζονται σε 
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λογοτεχνικές πηγές και σε ανασκαφές. Μέσα από την περιπλάνηση αυτή, ο εκπαιδευόμενος 

μπορεί να πληροφορηθεί για την ζωή και τον πολιτισμό της αρχαίας Πομπηίας. Η εφαρμογή 

απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και μπορεί να προβληθεί με την χρήση και των τριών 

κατηγοριών Εικονικής Πραγματικότητας (Desktop, projected, immersive). 

• Στο Georgia Institute Technology, στο Graphics Visualization & Usability Center έχουν 

αναπτυχθεί δύο εκπαιδευτικές εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας. 

Στην εφαρμογή, Virtual Gorilla Exhibit το 1997, ο χρήστης παρατηρεί στον εικονικό 

ζωολογικό κήπο της Ατλάντα, μια οικογένεια γοριλών. Υιοθετώντας το ρόλο ενός μέλους 

της οικογένειας, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρατηρεί τις συμπεριφορές και τις 

αντιδράσεις των γοριλών. Σκοπός της εφαρμογής αποτελεί, η διδασκαλία της συμπεριφοράς 

του γορίλα και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σε μια οικογενειακή ομάδα. Απευθύνεται σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας και αποτελεί μια immersive εφαρμογή Εικονικής 

Πραγματικότητας. 

Το 1995 στο ίδιο Πανεπιστήμιο αναπτύχθηκε η εφαρμογή Conceptual Design Space. 

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρόγραμμα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, στο οποίο οι 

εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να πλοηγούνται σε έναν εικονικό χώρο, να 

τροποποιούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και αμέσως να βλέπουν τις αλλαγές. Τα σχέδια 

μπορούν να εισαχθούν από ένα σύστημα CAD ή να δημιουργηθούν από την αρχή μέσα στο 

εικονικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχεδιαστικά εργαλεία για την 

δημιουργία απλών σχημάτων, την τροποποίηση τους, την ομαδοποίηση, τον 

μετασχηματισμό τους κλπ. Η εφαρμογή απευθύνεται σε φοιτητές και αρχιτέκτονες και 

ανήκει στην κατηγορία της immersive Εικονικής Πραγματικότητας. 

• Η εταιρία Learning Sites (www.learningsites.com) ασχολείται κυρίως με αρχαιολογικές 

εκπαιδευτικές εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας. Στο Gebel Barkal Temple Β700 

Nubia ο εκπαιδευόμενος πλοηγείται σε μια εικονική αναπαράσταση του αρχαίου ναού της 

Νουβίας (650-640 π.Χ). Στον εικονικό κόσμο υπάρχουν αντικείμενα τα οποία αν ο χρήστης 

τα επιλέξει, μπορεί να πάρει πληροφορίες σε μορφή κείμενου ή εικόνας, όπως σχέδια ή 

φωτογραφίες από ανασκαφές κλπ. Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές αρχαιολογίας 

και κατατάσσεται στις immersive εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας. Η ίδια εταιρία 

έχει αναπτύξει το 1997 την εφαρμογή Vari House Greece. Η πλοήγηση πραγματοποιείται σε 

εικονικούς κόσμους που αναπαριστούν τις ανασκαφές και την αναστήλωση μιας αρχαίας 

φάρμας (325 - 275 μ.Χ) στην Αττική. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται από το πανεπιστήμιο 

της North Carolina, για την διδασκαλία της παγκόσμιας ιστορίας, πολιτισμού και 

γεωγραφίας, και από την Ένωση Αμερικανικής Αρχαιολογίας σχετικά με την καθοδήγηση 

για την διδασκαλία της αρχαιολογίας στα δημόσια σχολεία. Η εφαρμογή είναι Desktop 

Εικονικής Πραγματικότητας. 

• Το πανεπιστήμιο της North Carolina και ειδικότερα το τμήμα Computer Science & 

Computer Engineering σε συνεργασία με το Medical School, ασχολείται με την ανάπτυξη 

εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας για εκπαίδευση αυτιστικών παιδιών. Η εφαρμογή 

Street World(1994) πρόκειται για ένα εικονικό κόσμο ο οποίος περιλαμβάνει ένα δρόμο, 
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κτίρια, πεζοδρόμια, ένα αυτοκίνητο και μια πινακίδα με στοπ. Απευθύνεται στην 

εκπαίδευση της κυκλοφοριακής αγωγής σε αυτιστικά παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. Ο τύπος 

της Εικονικής Πραγματικότητας είναι immersive. 

• Η εφαρμογή Science Education World (1997) αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο του 

Oregon (Oregon State University School of education). Απευθύνεται σε μαθητές 

Γυμνασίου, οι οποίοι μπορούν να περιπλανηθούν σε ένα εικονικό δάσος. Με την βοήθεια 

της Εικονικής Πραγματικότητας οι μαθητές εξετάζουν την δομή των φυτών, την ανατομία 

και την φυσιολογία. Μπορούν με τρισδιάστατες εικονικές αναπαραστάσεις, να 

παρακολουθήσουν την διαδικασία μεταφοράς των υγρών από τις ρίζες στα φύλλα. Επίσης 

είναι διαθέσιμες πληροφορίες ηχητικές και σε μορφή κειμένου. Σκοπός της εφαρμογής είναι 

η κατανόηση των βασικών αρχών της φύσης. Η μορφή της Εικονικής Πραγματικότητας που 

χρησιμοποιείται στην εφαρμογή είναι immersive. 

• Η εφαρμογή Crossing Streets (1996), που αναπτύχθηκε στο πανεπιστήμιο του Illinois 

αποτελείται από ένα σύνολο τριών εικονικών κόσμων, όπου ο καθένας απεικονίζει μια 

διαφορετική διασταύρωση δρόμου (ένας από αυτούς μοντελοποιήθηκε με βάση έναν 

πραγματικό δρόμο κοντά σε δύο σχολεία). Κάθε δρόμος περιλαμβάνει καταστάσεις 

κυκλοφοριακής κίνησης με αυτοκίνητα να κινούνται. Οι μαθητές καλούνται να διασχίσουν 

τον δρόμο με ασφάλεια κάτω από διάφορες καταστάσεις. Απευθύνεται σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, και για την παρουσίαση του χρησιμοποιείται projected Εικονική 

Πραγματικότητα. 

• Στο πανεπιστήμιο του Missouri στο τμήμα Γεωγραφίας αναπτύχθηκαν δύο εφαρμογές. Η 

πρώτη είναι η Map Interpretation World (1996) όπου ο χρήστης πλοηγείται σε ένα εικονικό 

τοπίο στο Μισούρι, βασισμένο σε χαρτογραφικά δεδομένα. 

• Μέσω της εφαρμογής AVATAR House που υλοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο του 

Nottingham το 1996, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εξερευνήσει το χώρο ενός σπιτιού 

(κουζίνα, μπάνιο, καθιστικό) όπου περιέχει αντικείμενα τα οποία εκπέμπουν ένα ήχο όταν 

επιλέγονται από τον χρήστη. Τα δωμάτια σχεδιάστηκαν για να εστιάσουν την προσοχή του 

εκπαιδευόμενου στα αντικείμενα και στις ιδιότητες τους, για να προωθηθεί η σημασία της 

πρακτικότητας τους και η σύνδεση τους με τις δραστηριότητες του πραγματικού κόσμου. 

Σκοπεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων συγκέντρωσης συμπεριλαμβανομένου την 

προσοχή την αυτοπεποίθηση και απευθύνεται σε αυτιστικά παιδιά. Η εφαρμογή είναι 

Desktop Εικονική Πραγματικότητα. 

• Το πανεπιστήμιο της Washington και ειδικότερα το εργαστήριο HITL, το 1996 ανέπτυξε 

μια εφαρμογή με σκοπό την διδασκαλία της γλώσσας των Ιαπωνικών σε εκπαιδευόμενους 

πανεπιστημιακού επιπέδου. Η εφαρμογή ονομάζεται Zengo Sayu και περιλαμβάνει ένα 

δωμάτιο γιαπωνέζικης αρχιτεκτονικής, με διάφορα αντικείμενα μέσα σε αυτό. Ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί να διδαχθεί τις βασικές αρχές της γιαπωνέζικης γλώσσας. 

Στο επίπεδο της δικτυακής Εικονικής Πραγματικότητας στην συνέχεια θα αναφερθούν οι 

πιο σημαντικοί και αντιπροσωπευτικοί εικονικοί κόσμοι. 
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• Η εφαρμογή Network Racer (1994) πρόκειται για ένα παιχνίδι όπου τρεις άνθρωποι 

«συνεργάζονται» για να μεταφέρουν ένα πακέτο με σημαντικές πληροφορίες, από τη 

Βοστόνη στο Σύνδεϋ. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και είναι desktop Εικονική 

Πραγματικότητα. 

• Στο πανεπιστήμιο του Illinois στο Chicago στο εργαστήριο Interactive Computing 

αναπτύχθηκε η εφαρμογή NICE το 1996. Οι συμμετέχοντες εξερευνούν ένα φανταστικό 

εικονικό νησί. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να φυτέψουν δέντρα, να δημιουργήσουν 

κατοικίες, μικρά θερμοκήπια, αμπέλια, δάση και μπορούν να τα παρακολουθούν καθώς 

αναπτύσσονται. Η εφαρμογή απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 10 χρονών και στοχεύει στην 

διαμόρφωση χαρακτηριστικών όπως η οικολογική ευαισθησία και η δημιουργικότητα. Η 

εφαρμογή ανήκει στην κατηγορία της projected Εικονικής Πραγματικότητας. 

• Η εφαρμογή Virtual Physics σκοπεύει στην ανάπτυξη διάφορων αρχών της επιστήμης της 

φυσικής. Αναπτύχθηκε το 1997 από το τμήμα υπολογιστών στο πανεπιστήμιο του 

Lancaster. Από έναν κεντρικό εικονικό χώρο, ο μαθητής μπορεί να εισέλθει σε άλλους 

εικονικούς κόσμους, μέσα στους οποίους μπορεί να μελετήσει αρχικά τους φυσικούς 

νόμους του περιβάλλοντος και στην συνέχεια να πειραματιστεί στο εικονικό εργαστήριο 

φυσικής. Απευθύνεται σε φοιτητές πανεπιστημίου και η εφαρμογή ανήκει στην κατηγορία 

της desktop Εικονικής Πραγματικότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κάθε είδους διδασκαλία βασίζεται σε ορισμένες παραδοχές σχετικά με το τι πρέπει να μάθει ο 

εκπαιδευόμενος καθώς και το πώς είναι καλύτερο να μάθει, δηλαδή τους στόχους, το περιεχόμενο και 

την διαδικασία της μάθησης [Ράπτης, 1996]. Η διαδικασία της διδασκαλίας ενσωματώνει μια ή 

περισσότερες θεωρίες μάθησης, είτε αυτή γίνεται μέσα σε μια τάξη με τον καθηγητή και τους μαθητές 

παρόντες, είτε γίνεται με την βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκπαιδευτικού λογισμικού. 

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι βασικές εκπαιδευτικές θεωρίες μάθησης, οι οποίες 

αποτελούν το θεωρητικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των θεωριών μάθησης, η 

συμβολή τους στην εκπαίδευση και η εφαρμογή τους στην διδασκαλία με την χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

3.2 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Μια θεωρία μάθησης είναι ένα οργανωμένο σύνολο από αρχές που επεξηγούν πώς τα άτομα 

μαθαίνουν, πώς αποκομίζουν νέες ικανότητες και αυξάνουν ή βελτιώνουν την γνώση. Η διαδικασία 

της μάθησης έχει μελετηθεί για εκατοντάδες (ίσως και χιλιάδες) χρόνια, και πολλές θεωρίες έχουν 

προταθεί για να την εξηγήσουν [Driscoll, 1994], [Gredler, 1997]. Από αυτές τις θεωρίες έχουμε 

επιλέξει να αναλύσουμε δύο, τον συμπεριφορισμό και τον κονστρακτιβισμό, καθώς και την 

μετέπειτα εφαρμογή τους στην διδασκαλία με την χρήση των νέων τεχνολογιών. Αυτές οι θεωρίες 

μάθησης παρουσιάζουν βασικές κατευθύνσεις στον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται την 

μάθηση και προωθούν βασικές οδηγίες για την εκπαιδευτική πρακτική. 

3.2.1 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ (BEHAVIORISM) 

Ο Συμπεριφορισμός (Behaviorism) είναι μια φιλοσοφία της επιστήμης, η οποία εστιάζει 

στην αρχή ότι «η ψυχολογία είναι η μελέτη της συμπεριφοράς ενός ατόμου σε αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον» [Schank, 1995]. Ο συμπεριφορισμός ως θεωρία μάθησης έχει τις ρίζες του πολύ 

παλιά, από την εποχή του Αριστοτέλη ο οποίος στο δοκίμιο του «μνήμη» εστίασε το ενδιαφέρον 

του στις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ γεγονότων, όπως η αστραπή και η βροντή. Άλλοι φιλόσοφοι 

που ακολούθησαν τις σκέψεις Αριστοτέλη είναι ο Hobbs (1650), ο Hume (1740), ο Brown (1820), 

ο Bain (1855) και ο Ebbinghause (1885) [Black, 1995]. Η θεωρία του συμπεριφορισμού 

επικεντρώνεται στη μελέτη των προφανών συμπεριφορών που μπορούν να παρατηρηθούν και να 

μετρηθούν [Good, 1990]. Σημαντικές συμβολές στην ανάπτυξη της θεωρίας του συμπεριφορισμού 

συνεισέφεραν ο Pavlov, ο Watson, ο Thorndike και ο Skinner. 

Οι συμπεριφοριστές δεν ασχολούνταν με τις εσωτερικές διεργασίες που συμβαίνουν στον 

εκπαιδευόμενο κατά την διαδικασία της μάθησης, αλλά με τις αλλαγές που συμβαίνουν στην 

εμφανή συμπεριφορά του, στο τι δηλαδή μπορεί ο μαθητευόμενος να κάνει ως αποτέλεσμα της 
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κατάλληλης οργάνωσης του περιβάλλοντος της μάθησης. Ο σημαντικότερος μηχανισμός μάθησης, 

είναι κατά τους συμπεριφοριστές, η ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς [Ράπτης, 1996]. 

Ο Ρώσος φυσιολόγος Pavlov (1849 - 1936) ήταν γνωστός για την θεωρία της κλασικής 

εξαρτημένης μάθησης. Το σημαντικότερο και το πιο γνωστό πείραμα του Pavlov περιέλαβε ένα 

σκυλί, το φαγητό του και ένα κουδούνι. Ο Pavlov έδινε τροφή (φυσικό ερέθισμα σαν ανταμοιβή) 

στο σκύλο μετά τον ήχο ενός κουδουνιού. Στην αρχή ο ήχος του κουδουνιού δεν προκάλεσε καμία 

αντίδραση στο σκυλί. Τοποθετώντας το φαγητό μπροστά του, το σκυλί αντέδρασε με την εκροή 

σάλιου. Στην συνέχεια το κουδούνι χτυπούσε μερικά δευτερόλεπτα πριν και το φαγητό 

παρουσιάζονταν μπροστά στο σκυλί. Μετά από λίγο ο ήχος του κουδουνιού και μόνο, προκαλούσε 

εκροή σαλιών στο σκυλί [Dembo, 1994]. Η επιθυμητή αυτή αντίδραση σε ένα «εξαρτημένο» και 

όχι φυσικό ερέθισμα όπως η τροφή, είναι μια βασική μορφή μάθησης που συντελέστηκε επειδή ο 

σκύλος συσχέτισε συνειρμικά τον ήχο του κουδουνιού με την τροφή. Αν βέβαια δεν υπήρχε 

κίνητρο (η ανάγκη για ικανοποίηση της πείνας) ο συνειρμός αυτός δεν θα λειτουργούσε. Μάθηση 

λοιπόν συντελείται με την ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς είτε μέσω της αμοιβής (θετική 

ενίσχυση) που ανταποκρίνεται σε κάποιο κίνητρο, είτε με τιμωρία ή άλλο μέσο αποφυγής 

δυσάρεστων επιπτώσεων (αρνητική ενίσχυση) [Ράπτης, 1996]. 

Ο Edward Thorndike (1874 - 1949), ήταν ένας συμπεριφοριστής που αρχικά και αυτός, 

έκανε έρευνα στη ζωική συμπεριφορά πριν την μελέτη της ανθρώπινης ψυχολογίας. Θέλησε να 

μελετήσει τα εκπαιδευτικά προβλήματα εστιάζοντας στην «σωστή ποσοτική επεξεργασία των 

πληροφοριών». «Οτιδήποτε υπάρχει, υπάρχει σε ορισμένη ποσότητα και μπορεί να μετρηθεί» 

[Rizo, 1991]. Η θεωρία του για τη «διασύνδεση» (Connectionism), αναφέρονταν στο γεγονός ότι 

«η εκμάθηση είναι ο σχηματισμός μιας σχέσης μεταξύ του ερεθίσματος και της απόκρισης». Ο 

Thorndike διατύπωσε τον «νόμο» της επίδρασης, στον οποίο ανέφερε ότι όταν μια σχέση μεταξύ 

ενός ερεθίσματος και μιας απάντησης ανταμείβεται θετικά θα ενισχυθεί και όταν ανταμείβεται 

αρνητικά θα αποδυναμωθεί. Ο Thorndike αναθεώρησε αργότερα αυτόν τον «νόμο» όταν 

διαπίστωσε ότι η αρνητική ανταμοιβή (τιμωρία), δεν αποδυναμώνει απαραιτήτως τους δεσμούς και 

ότι μερικές φαινομενικά ευχάριστες συνέπειες δεν παρακινούν απαραιτήτως την απόδοση. Ο 

«νόμος» του Thorndike βασίστηκε στην υπόθεση ερέθισμα-απόκρισης. Θεώρησε ότι ένας νευρικός 

δεσμός θα καθιερωνόταν μεταξύ του ερεθίσματος και της απόκρισης, όταν η απόκριση ήταν 

θετική. Η εκμάθηση πραγματοποιείται όταν διαμορφώνονται οι δεσμοί στα πρότυπα της 

συμπεριφοράς [Saettler, 1990]. 

Ο John Β. Watson (1878 -1958) ήταν ο πρώτος αμερικάνος ψυχολόγος που χρησιμοποίησε 

τις ιδέες του Pavlov. Ο Watson (βασισμένος στο πείραμα του Pavlov) θεώρησε ότι τα ερεθίσματα 

που οι άνθρωποι λαμβάνουν μπορούν να παραχθούν εσωτερικά (παραδείγματος χάριν η πείνα), ή 

εξωτερικά (παραδείγματος χάριν, ένας δυνατός θόρυβος). Ο Watson πιστώνεται με την επινόηση 

του όρου «συμπεριφορισμός». Ο Watson θεώρησε ότι ο άνθρωπος γεννιέται με μερικά 

αντανακλαστικά και τις συναισθηματικές αντιδράσεις της αγάπης και της οργής. Όλη η άλλη 

συμπεριφορά του προσδιορίζεται μέσω της σύνδεσης ερεθίσματος - απόκρισης εν μέσω κάποιων 

προϋποθέσεων. Ο Watson (1878 - 1958) απέδειξε την σύνδεση, με ένα πείραμα που περιλάμβανε 

ένα μικρό παιδί (Albert) και έναν αρουραίο. Αρχικά ο Αλβέρτος ήταν άφοβος στη θέα του 
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αρουραίου, ο Watson όμως στην συνέχεια δημιουργούσε έναν ξαφνικό δυνατό θόρυβο όποτε ο 

Αλβέρτος άγγιζε τον αρουραίο. Επειδή ο Αλβέρτος φοβήθηκε από το δυνατό θόρυβο, σύντομα 

άρχισε να φοβάται και να αποφεύγει τον αρουραίο. Ο φόβος γενικεύτηκε και σε άλλα μικρά ζώα. Ο 

Watson στην συνέχεια «εξαφάνισε» το φόβο με την παρουσίαση του αρουραίου χωρίς το δυνατό 

θόρυβο. Μερικοί απολογισμοί της μελέτης αναφέρουν ότι ο προετοιμασμένος φόβος ήταν 

ισχυρότερος και μόνιμος από ότι ήταν πραγματικά [Harris, 1979], [Samelson, 1980]. Η εργασία του 

Watson, κατέδειξε το ρόλο της προετοιμασίας στην ανάπτυξη συναισθηματικών αποκρίσεων, σε 

ορισμένα ερεθίσματα. Αυτό μπορεί να εξηγήσει ορισμένους φόβους, φοβίες και προκαταλήψεις 

που οι άνθρωποι αναπτύσσουν. Ο Skinner είναι ένας από τους αντιπροσωπευτικότερους 

εκπροσώπους της θεωρίας της μάθησης [Ράπτης, 1996]. Όπως ο Pavlov, ο Watson, ο Thorndike, 

έτσι και ο Skinner (1904 - 1990) πίστεψε στη σύνδεση ερέθισμα-απόκριση της ρυθμισμένης 

συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τον Skinner, η εθελοντική ή αυτόματη συμπεριφορά είτε ενισχύεται 

είτε αποδυναμώνεται από την άμεση παρουσία είτε μιας ανταμοιβής είτε μιας τιμωρίας. «Η αρχή 

εκμάθησης πίσω από την αποτελεσματική συνθήκη είναι ότι η νέα εκμάθηση εμφανίζεται ως 

αποτέλεσμα της θετικής ενίσχυσης, και τα παλαιά σχέδια εγκαταλείπονται ως αποτέλεσμα της 

αρνητικής ενίσχυσης» jBelkin, 1977]. 

Ο Skinner υποστηρίζει ότι το βασικό ερέθισμα που ενισχύει την μάθηση μιας αντίδρασης 

δεν προηγείται αλλά ακολουθεί τη συγκεκριμένη επιθυμητή αντίδραση, γι' αυτό και η μέθοδος του 

ονομάζεται ενεργός εξαρτημένη μάθηση. Η αμοιβή που παρέχεται ως ενισχυτής της εξαρτημένης 

μάθησης, είναι αποτέλεσμα των ίδιων των ενεργειών του μαθητευόμενου και όχι λόγω ενός απλού, 

συνειρμικού συσχετισμού ενός ερεθίσματος με μια αμοιβή [Ράπτης, 1996]. Στο βιβλίο με τίτλο, «Η 

τεχνολογία της διδασκαλίας», ο Skinner έγραψε: 

«Η εφαρμογή της εξαρτημένης μάθησης στην εκπαίδευση είναι απλή και άμεση. Η 

διδασκαλία είναι η ρύθμιση των κινήτρων της ενίσχυσης κάτω από τα οποία οι σπουδαστές 

μαθαίνουν. Μαθαίνουν χωρίς διδασκαλία στα φυσικά περιβάλλοντα τους, αλλά οι δάσκαλοι 

ορίζουν τα κίνητρα που επισπεύδουν την εκμάθηση, είτε επιταχύνοντας την εμφάνιση της 

συμπεριφοράς, που ειδάλλως θα αποκτιόταν αργά, είτε σιγουρεύοντας της εμφάνισης της 

συμπεριφοράς που ειδάλλως δεν εμφανίζεται ποτέ [Skinner, 1968]. Ο Skinner θεώρησε ότι και η 

πιο σύνθετη εκμάθηση θα μπορούσε να επιτευχθεί με αυτήν την διαδικασία των κινήτρων και της 

ενίσχυσης» [Skinner, 1968]. 

Εφαρμόζοντας τις θεωρητικές αρχές του συμπεριφορισμού στα περιβάλλοντα εκμάθησης, 

είναι εύκολο να αναγνωριστεί ότι έχουμε πολλά «συμπεριφοριστικά τεχνουργήματα» στον κόσμο 

της εκμάθησης μας. Μια ανατομή των παραδοσιακών προσεγγίσεων διδασκαλίας 

χρησιμοποιούμενων για χρόνια, θα αποκάλυπτε την ισχυρή επιρροή που είχε ο συμπεριφορισμός 

στην εκμάθηση. Η έννοια της κατευθυνόμενης διδασκαλίας, με την οποία ένας δάσκαλος παρέχει 

τη γνώση στους σπουδαστές, είτε άμεσα είτε μέσω της δημιουργίας των κινήτρων, είναι ένα άριστο 

παράδειγμα του προτύπου του συμπεριφορισμού στην εκμάθηση. Η χρήση των διαγωνισμών για να 

μετρήσουν τη αισθητή συμπεριφορά της εκμάθησης, η χρήση των ανταμοιβών και των τιμωριών 

στα σχολικά συστήματα μας και ο χωρισμός της διαδικασίας της διδασκαλίας σε «συνθήκες της 
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εκμάθησης» (όπως αναπτύσσεται από τον Robert Gagne), είναι όλα παραδείγματα της επιρροής του 

συμπεριφορισμού στην διδασκαλία. 

Ο συμπεριφορισμός χρησιμοποιήθηκε στην περιοχή της ψυχολογίας πρώτα, και αργότερα 

εισήχθηκε στην εκπαίδευση. Για να κατανοήσουμε πώς ο συμπεριφορισμός χρησιμοποιείται στην 

εκπαιδευτική περιοχή, πρέπει να γνωρίσουμε τις κύριες υποθέσεις που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση. Οι υποθέσεις, που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, εστιάζουν στο 

ρόλο του μαθητή, στη φύση της μάθησης και γενικότερα στην διαδικασία μάθησης και τις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες. Μια από τις πιο σημαντικές υποθέσεις της θεωρίας της 

συμπεριφοριστικής μάθησης αφορά τον ρόλο του μαθητή. Σχεδόν συχνά, ο μαθητής 

χαρακτηρίζεται σαν μια παθητική οντότητα ο οποίος αντιδρά μερικά στα ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος. Στην πραγματικότητα, οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι παθητικοί στην αφομοίωση της 

γνώσης από τον γύρω κόσμο. Μαθαίνουν από την πράξη (learning by doing), από τις εμπειρίες, από 

την προσπάθεια και το λάθος [Schank, 1995]. Η δεύτερη υπόθεση, η φύση της μάθησης, εξηγείται 

με τον ακόλουθο τρόπο. Η μάθηση συχνά ορίζεται σαν μια αλλαγή στην συμπεριφορά η οποία 

οφείλεται στην εμπειρία. Αποτελεί ένα σύνολο από σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ της αιτίας 

που προκάλεσε την συμπεριφορά (ερεθίσματα) και της συμπεριφοράς καθ' αυτής (ανταποκρίσεις, 

αντιδράσεις) [Johnassen, 1996]. Οι σχέσεις αυτές βρίσκονται στο κέντρο των εμπειριών που 

παράγουν τη μάθηση. 

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης στην εφαρμογή του συμπεριφορισμού στην 

εκπαίδευση. Ωστόσο, η θεωρία αντίδρασης στα ερεθίσματα, είναι κοινά αποδεκτή από όλες τις 

προσεγγίσεις. Η μάθηση είναι αποτελεσματική όταν οι αντιδράσεις δημιουργούνται βασισμένες 

πάνω στην αποστήθιση των ερεθισμάτων. 

3.2.1.1 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να εξεταστεί η σημασία του συμπεριφορισμού όσον 

αφορά την εκπαιδευτική τεχνολογία. 

Η δημιουργία των συμπεριφοριστικών στόχων και της χρήσης της ενίσχυσης οδήγησε στην 

«προγραμματισμένη διδασκαλία ή προγραμματισμένη εκμάθηση». Αυτή η έννοια πλάθεται επίσης 

ως «κίνημα προγραμματισμένης διδασκαλίας». Η διαδικασία της προγραμματισμένης διδασκαλίας 

περιλαμβάνει: το δάσκαλο που δηλώνει τους στόχους, την εξέταση μικρών τμημάτων της 

διδασκαλίας από τους σπουδαστές, τους σπουδαστές που λειτουργούν στο ρυθμό τους, που 

συμμετέχουν ενεργά στην απάντηση των ερωτήσεων, και δέχονται την άμεση ανατροφοδότηση εάν 

η απάντηση είναι σωστή [Shrock, 1995]. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η διαδικασία στην 

προγραμματισμένη εκμάθηση είναι μια γραμμική προσέγγιση που περιλαμβάνει μικρά βήματα που 

παρουσιάζονται σε ένα τμήμα κάθε φορά, προχωρώντας από τμήμα σε τμήμα με έναν συστηματικό 

τρόπο. Αυτό μπορεί επίσης να ονομαστεί «γραμμικό πρόγραμμα». Οι σπουδαστές μπορούν να 

κινηθούν μέσω των γραμμικών βημάτων στο ρυθμό τους. Κατόπιν, υπάρχει το βήμα όπου οι 

μαθητές περιλαμβάνονται ενεργά στην απάντηση των ερωτήσεων και η «προφανής απάντηση» 

πραγματοποιείται. Αυτό συντελείται όταν υποβάλλει ο σπουδαστής τις απαντήσεις. Ενισχύονται αν 
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είναι σωστές ενώ οι ανακριβείς απαντήσεις μπορούν να διορθωθούν. Τελικά, η άμεση 

ανατροφοδότηση ενημερώνει τους σπουδαστές αν είναι σωστοί ή όχι, άμεσα [Nnedu, 1997]. 

Μια άλλη προσέγγιση στον προγραμματισμό είναι το διακλαδισμένο πρόγραμμα. Αυτό το 

πρόγραμμα έχει περισσότερη ευελιξία από το γραμμικό πρόγραμμα. Είναι επίσης εντονότερο από 

το γραμμικό πρότυπο επειδή αναλύει πραγματικά τις απαντήσεις των μαθητών. Παραδείγματος 

χάριν, ο σπουδαστής παρουσιάζεται με τις πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρει. Κατόπιν, αφότου 

δίνονται μερικές πληροφορίες, οι σπουδαστές απαντούν σε μια ερώτηση σε ένα σύστημα 

πολλαπλών επιλογών. Αν η απάντηση είναι σωστή, ο σπουδαστής θα πάει προς το επόμενο σώμα 

των πληροφοριών. Αν ο σπουδαστής δεν είναι σωστός, θα του δοθούν πληροφορίες σε ποιο σημείο 

να επιστρέψει έτσι ώστε η σωστή απάντηση να γίνει αντιληπτή [Nnedu, 1997]. 

Τα πλεονεκτήματα του συμπεριφορισμού στην διδασκαλία, γίνεται προσπάθεια να 

αξιοποιηθούν από την προγραμματισμένη διδασκαλία, με την βοήθεια του υπολογιστή και την 

έρευνα που σχετίζεται με αυτήν, χωρίς να υπάρχει προσκόλληση στις απόψεις ενός μόνο 

εκπροσώπου του συμπεριφορισμού. Στην πραγματικότητα είναι δυνατόν στοιχεία ακόμη και 

αντίθετων προσεγγίσεων να συνυπάρξουν στα σύνθετα προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμικού, 

έτσι ώστε να αντλεί κανείς ότι καλύτερο μπορεί να πάρει από την κάθε προσέγγιση, χωρίς βέβαια 

να δημιουργούνται αντιφάσεις [Ράπτης, 1996]. 

Όταν η προγραμματισμένη διδασκαλία εμφανίστηκε, η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε 

ονομάστηκε μηχανή διδασκαλίας. Αυτή η μηχανή είναι μια συσκευή που δεν διδάσκει ακριβώς, 

αλλά «είναι μια συσκευή αποταμίευσης εργασίας επειδή μπορεί να φέρει έναν προγραμματιστή σε 

επαφή με έναν αόριστο αριθμό σπουδαστών» [Nnedu, 1997] Πρόσφατα η μηχανή διδασκαλίας έχει 

αντικατασταθεί από τα εγχειρίδια και τους υπολογιστές [Ormrod, 1995]. 

Η με υπολογιστή διδασκαλία είναι η πιο πρόσφατη μηχανή εκμάθησης. Ο υπολογιστής 

μπορεί να προωθήσει τις πληροφορίες και τις ερωτήσεις από μια οθόνη σε άλλη, σε σχέση με ποιο 

είδος απάντησης έχει δώσει ο σπουδαστής. Επίσης με την διδασκαλία μέσω υπολογιστή, οι 

πληροφορίες μπορούν να παρουσιαστούν με τις επιδείξεις γραφικής παράστασης και εικονικής 

πραγματικότητας. Οι σπουδαστές λαμβάνουν την διδασκαλία που επιτρέπει έπειτα «να εκτελέσουν 

τις ειδικευμένες διαδικασίες» [Ormrod, 1995]. Ο υπολογιστής μπορεί επίσης να μετρήσει και να 

παρουσιάσει την πρόοδο που ο σπουδαστής έχει κάνει σε όλο το πρόγραμμα, παρέχοντας την 

ενίσχυση ή άλλα μέτρα, αν είναι απαραίτητο [Ormrod, 1995]. 

Μια μηχανή διδασκαλίας έχει πλεονεκτήματα. Κατ1 αρχήν, υπάρχει μια σταθερή 

αλληλεπίδραση μεταξύ του μαθητή και του προγράμματος. Κατόπιν η μηχανή διδασκαλίας αφήνει 

το σπουδαστή να καταλάβει μια έννοια εντελώς με την παρουσίαση πληροφοριών και τις 

ερωτήσεις μέσα σε ένα ορισμένο χρόνο. Έπειτα, η μηχανή διδασκαλίας δίνει μόνο τις πληροφορίες 

ότι ο σπουδαστής είναι έτοιμος και βοηθά το σπουδαστή να βρει τη σωστή απάντηση με την άμεση 

ανατροφοδότηση ή την αναφορά να πάρει περισσότερες πληροφορίες [Nnedu, 1997]. 

Η προγραμματισμένη διδασκαλία έχει έναν μεγάλο αντίκτυπο στην εκπαιδευτική 

τεχνολογία Είναι προγραμματισμένη διδασκαλία η οποία «βοηθά στη μετατόπιση του στόχου της 

εκπαίδευσης στην έκβαση της συμπεριφοράς του μαθητή και μακριά από τις απλές ανησυχίες, 

σχετικά με τη διαδικασία της συμπεριφοράς του δασκάλου» [Shrock, 1995]. Ο συμπεριφορισμός 
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μαζί με την προγραμματισμένη διδασκαλία, οδηγεί στην ιδέα της ελεγχόμενης εκμάθησης. Όλα 

αυτά μαζί υπογραμμίζουν την ενίσχυση και την ανατροφοδότηση, οι οποίες είναι ουσιαστικές στην 

προσέγγιση του συμπεριφορισμού [Ormrod, 1995]. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η διδασκαλία μέσω υπολογιστή με την χρήση των 

συμπεριφοριστικών στρατηγικών, προωθεί πολύτιμες πληροφορίες στους εκπαιδευόμενους. Ο 

μαθητής μπορεί να ακολουθήσει τον δικό του ρυθμό μάθησης και νομιμοποιείται στο να κάνει 

κάποια λάθη σε μια διαδικασία δοκιμής. Επίσης με την προσεκτική ανάλυση της μαθησιακής 

πορείας και με ενισχυτές τις επιβραβεύσεις των σωστών απαντήσεων, δίνονται στους μαθητές 

ευκαιρίες να νιώσουν την αίσθηση της επιτυχίας και αργά ή γρήγορα να φτάσουν στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα μέσα σε ένα κλίμα μαζικού παιχνιδιού. Η αξιολόγηση των αντιδράσεων τους είναι 

άμεση, κάτι πολύ σημαντικό σύμφωνα με ορισμένους συμπεριφοριστές, για την καθοδήγηση προς 

την επίτευξη ενός γνωστικού στόχου, αφού η ενίσχυση η οποία δε συσχετίζεται άμεσα με την 

σωστή απάντηση χάνει το νόημα της και δε λειτουργεί σωστά. Μια τέτοια αμεσότητα είναι πολύ 

δύσκολη στην παραδοσιακή μαζική διδασκαλία της τάξης, είναι όμως εφικτή σε ένα προσεκτικά 

σχεδιασμένο πρόγραμμα υπολογιστή [Ράπτης, 1996]. 

3.2.2 ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ (CONSTRUCTIVISM) 

Η θεωρία του κονστρακτιβισμού (constructivism) έχει προξενήσει το ενδιαφέρον πολλών 

ειδικών στον εκπαιδευτικό τομέα. Έχει τις ρίζες της στις ιδέες των John Dewey (1938), Jean Piaget, 

Jerome Bruner (1967) και του Lev Vygotsky (1978). Ο Barlett (1932) ήταν ο πρωτοπόρος στην 

κονστρακτιβιστική προσέγγιση. Αν κάποιος ψάξει στις φιλοσοφικές και ψυχολογικές θεωρίες του 

παρελθόντος, οι ρίζες του κονστρακτιβισμού μπορούν να βρεθούν στα γραπτά πολλών 

επιστημόνων, όπως ο Bruner, Ulrick, Neiser, Goodman, Kant, Kuhn, Dewey και Habermas. Η 

βαθύτερη επιρροή επήλθε από την εργασία του Jean Piaget που ερμηνεύθηκε και επεκτάθηκε από 

cov Glasserfield [Smorgansbord, 1997]. Ο όρος Κονστρακτιβισμός πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον 

Seymour Paperi, ο οποίος υιοθέτησε μια διαφορετική προσέγγιση στη μάθηση και διδασκαλία 

μέσω του υπολογιστή, επηρεασμένος κυρίως από την γνωστική θεωρία του Piaget. Ο Papert θέλησε 

ΛΧ δώσει έμφαση στην συμμετοχή του μαθητευόμενου στην διαδικασία της μάθησης και στον 

φόπο που ο ίδιος δομεί το νοητικό «χάρτη» με τον οποίο αντιλαμβάνεται, επεξεργάζεται και 

κατανοεί την διαδικασία αυτή. Θα μπορούσε ο όρος να μεταφραστεί και με την λέξη «δομισμός», 

χφού construct σημαίνει κατασκευάζω [Ράπτης, 1996]. 

Η μάθηση μέσω κονστρακτιβισμού είναι προσανατολισμένη στον μαθητή. Η διδασκαλία 

είναι ενεργητική και οι εκπαιδευόμενοι επιζητούν το νόημα. Ο κονστρακτιβισμός μπορεί να 

ερμηνευτεί σαν ένα προσανατολισμένο σχέδιο, όπου οι μαθητές μαθαίνουν μέσω της εξερεύνησης 

και της εμπειρίας. Στην κονστρακτιβιστική οπτική, η γνώση αναπτύσσεται και εξακολουθεί να 

μεταβάλλεται με την ενεργητικότητα του εκπαιδευόμενου [Driscoll, 1994]. Γενικά, οι στόχοι της 

διδασκαλίας σε ένα κονστραβιστικό περιβάλλον εστιάζονται γύρω από την λύση του προβλήματος, 

Γης συζήτησης, της κριτικής σκέψης και της ενεργής χρήσης της γνώσης. Επιπρόσθετα, οι 

κονστρακτιβιστές θεωρούν τη συνεργασία και την επικεντρωμένη στον εκπαιδευόμενο διδασκαλία, 

σαν θεμελιώδη στοιχεία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 
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Ο κονστρακτιβισμός έχει αναγνωριστεί σαν μια φιλοσοφία, σαν μια θεωρία μάθησης. Σε 

μια κονστρακτιβιστική οπτική της μάθησης, οι εκπαιδευόμενοι κατασκευάζουν γνώση από τις 

εμπειρίες τους. Η θεωρία του κονστρακτιβισμού, υιοθετεί την άποψη ότι η νόηση είναι μια 

λειτουργία σχετικά με το πώς ένα άτομο δημιουργεί γνώση από τις εμπειρίες του και πώς την 

γνώση αυτή, την χρησιμοποιεί για να εξηγήσει ένα αντικείμενο ή ένα συμβάν [Jonassen, 1991]. 

Οι κονστρακτιβιστές πιστεύουν ότι «οι εκπαιδευόμενοι κατασκευάζουν την δική τους 

πραγματικότητα, οι ερμηνείες τους βασίζονται στις εμπειρίες και στις αντιλήψεις τους, και έτσι η 

γνώση ενός ειδικού είναι η λειτουργία των πρωτευουσών εμπειριών του, των νοητικών 

κατασκευών που χρησιμοποιούνται στην επεξήγηση αντικειμένων και συμβάντων». «Το τι ξέρει ο 

καθένας, στηρίζεται στην αντίληψη των φυσικών και κοινωνικών εμπειριών, οι οποίες γίνονται 

αντιληπτές από τον εγκέφαλο» [Jonassen, 1991], 

Αν το κάθε άτομο έχει την δική του οπτική για την πραγματικότητα, πώς μπορούμε εμείς 

σαν μια επικοινωνιακή κοινωνία να συνυπάρχουμε; Ο Jonassen αναφερόμενος στην αρχή αυτή στο 

άρθρο του Thinking Technology: Toward a Constructivist Design Model, κάνει τα ακόλουθα 

σχόλια: 

• «Ίσως η πιο κοινή παρερμηνεία του κονστρακτιβισμού είναι το συμπέρασμα ότι κάθε ένας 

κατασκευάζει μια μοναδική πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα βρίσκεται μόνο στο 

μυαλό του κάθε γνώστη, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει αναμφίβολα στην πνευματική 

αναρχία». 

• «Μια λογική απάντηση σε αυτή την κριτική είναι η οπτική του Gibsonian που υποστηρίζει, 

ότι υπάρχει ένας φυσικός κόσμος που υπόκειται στους φυσικούς νόμους που όλοι ξέρουμε 

με λίγο πολύ τον ίδιο τρόπο επειδή εκείνοι οι φυσικοί νόμοι είναι αντιληπτοί από τους 

ανθρώπους με λίγο πολύ τον ίδιο τρόπο». 

3.2.2.1 ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Υπάρχει μια φυσική σύνδεση μεταξύ της θεωρίας του κονστρακτιβισμού και της 

χρησιμοποίησης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην τάξη [Duffy, 1992], [Saloman, 1991]. 

[Scardamalia, 1989]. Σήμερα τα συστήματα υπολογιστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

επικοινωνία, δημιουργία, αναζήτηση, κατηγοριοποίηση, σύνθεση και παρουσίαση πληροφοριών· 

[Zeleman, 1993]. Τα συστήματα αυτά αποτελούν μια συσκευή αποθήκευσης και διαχειρίσεις των 

υπάρχων πληροφοριών. Προσφέρουν εργαλεία τα οποία επιτρέπουν στους μαθητές να 

δημιουργήσουν τα δικά τους «νοητικά μοντέλα». Τα υπολογιστικά συστήματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά πληροφοριών από λεκτικές και ψηφιακές φόρμες σε οπτικές, 

ακουστικές και με αφή παρουσιάσεις. Η χρήση των υπολογιστών στην τάξη μπορεί να γίνει ένα 

δυναμικό πλεονέκτημα στην διδασκαλία και την μάθηση για μαθητές και δασκάλους. 

Οι Duffy και Jonassen [Duffy, 1992] νιώθουν ότι η σημερινή πρακτική της εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα κονστρακτιβιστικό παράδειγμα. Αναπτύσσονται 

συστήματα τα οποία προσαρμόζονται με τον πραγματικό κόσμο όσο το δυνατό πιο κατάλληλα και 

είναι όσο τον δυνατό πιο πολύ εμπειρικά. Ο στόχος είναι η δημιουργία και η παρουσίαση 
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αυθεντικών μαθησιακών ευκαιριών, σης οποίες οι ειδικοί έχουν την ελευθερία και την ευκαιρία να 

αυξήσουν τις εμπειρίες τους σε ένα προσεγγιστικό σε αυτούς στυλ. 

Ο ειδικός εμπλέκεται στη μάθηση ώστε να μπορεί να έχει την ευκαιρία να αναζητήσει και 

να ανάπτυξα γνώση, από τις δικές του και των άλλων οπτικές με κονστρακτιβιστικό τρόπο. Η θέση 

αυτή υποστηρίζεται από την εργασία του Cunningham [Cunningham, 1992], Belenky [Belenky, 

1986], Noddings [Noddings, 1984], [Noddings, 1993], Adams [1989] και Adams & Hamm [1998], 

όπου αναφέρεται η αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης για βοήθεια στην μάθηση των 

εκπαιδευόμενων. 

Η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρέχει ένα σχετικά 

εύκολο και φθηνό τρόπο να προωθηθεί ο κονστρακτιβισμός, για την δημιουργία εκπαιδευτικών 

περιβαλλόντων. Αρχικά αυτό εμφανίστηκε με την υλοποίηση προσομοιώσεων, μικρόκοσμων όπως 

η γλώσσα LOGO του Seymount Paperi [Paperi, 1980], και με τον σχεδιασμό υπερμεσικών 

εφαρμογών (Multimedia applications). Με την ανάπτυξη του διαδικτύου και της HTML, των 

γραφικών φυλλομετρητών (browsers) όπως ο Mosaic, ο Netscape και ο Internet Explorer, 

ανακαλύψαμε ένα νέο φιλικό προς τον χρήστη υπερμεσικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση κονστραβιστικών εκπαιδευτικών στρατηγικών. Στην 

πραγματικότητα αυτός ο τύπος μάθησης συμβαίνει μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου. Η 

πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του διαδικτύου, επιτρέπει στους ειδικούς να αναπτύξουν το δικό 

τους στυλ στην ανάκτηση των πληροφοριών και την οργάνωση. Σαν μέλη της κοινωνίας γινόμαστε 

πιο σύνθετοι με την τεχνολογία και την χρήση του internet, προτιμούμε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

που τοποθετούν τον εκπαιδευόμενο στο κέντρο, με τον καθηγητή σαν καθοδηγητή παρά σαν 

ειδήμονα. 

Ο μεγάλος αριθμός πληροφοριών που βρίσκεται στο διαδίκτυο και στα υπερμεσικά 

περιβάλλοντα που προσφέρονται από το διαδίκτυο, εφοδιάζουν ένα μεγάλο πεδίο για τα 

προσανατολισμένα στον χρήστη μοντέλα μάθησης και την κονστραβιστική θεωρία μάθησης. 

Στον κονστρακτιβισμό διακρίνουμε δύο περιοχές: την οπτική της μάθησης και την οπτική 

της διδασκαλίας. Και η μάθηση και η διδασκαλία, πρέπει να πληρούν κάποιες βασικές 

προϋποθέσεις, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό αποδοτικών εκπαιδευτικών 

περιβαλλόντων με την χρήση νέων τεχνολογιών. 

Στην οπτική της μάθησης οι κονστρακτιβιστές υποδεικνύουν τις παρακάτω σαν τις πιο 

αποδεκτές προϋποθέσεις: σύνθετα περιβάλλοντα μάθησης, προσδιορισμός της εκπαιδευτικής ύλης, 

ανατροφή των αντανακλαστικών, και εκπαίδευση προσανατολισμένη στον μαθητή [Driscoll, 1994]. 

Η παρακάτω θέση αντικατοπτρίζει τις απόψεις πολλών κονστρακτιβιστών: «Οι 

εκπαιδευόμενοι δεν μπορεί να προσδοκούν να μάθουν όταν έρχονται σε επαφή με πολύπλοκες 

έννοιες, αν στην επαφή αυτή δεν έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν εμπειρικά [Jonassen, 1996]. 

Οι κονστρακτιβιστές πιστεύουν ότι οι απλές διαδικασίες για τους εκπαιδευόμενους θα τους 

προετοιμάζουν στη μάθηση για το πώς θα λύνουν πολύπλοκα προβλήματα τα οποία θα 

αντιμετωπίσουν στην πραγματική ζωή. Έτσι για την όσο το δυνατό πιο μεγάλη διευκόλυνση στην 

επίλυση προβλημάτων οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έρχονται σε επαφή με πολύπλοκες καταστάσεις 

[Guzdial, 1996]. 
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Σαν μια από τις mo σημαντικές προϋποθέσεις στην διαδικασία της μάθησης, οι 

κονστρακτιβιστές αναφέρουν την συνεργασία σαν ένα βασικό χαρακτηριστικό σε ένα περιβάλλον 

μάθησης [Harel, 1991]. Η συνεργασία δεν αποτελεί μόνο ένα ζήτημα όπου ζητάμε από τους 

μαθητές να εργάζονται μαζί σε ομάδες ή να διαμοιράζουν την γνώση τους με άλλους. Προωθεί 

διορατικότητα και λύσεις, οι οποίες έρχονται συγχρόνως και δεν θα μπορούσαν να έρθουν 

διαφορετικά. 

Εξετάζοντας το ίδιο υλικό από πολλαπλές οπτικές ή πολλαπλές μεταφορές είναι ένας 

τρόπος για να αποφευχθεί μερική κατανόηση ή παρανόηση. Σύμφωνα με τους κονστρακτιβιστές, η 

εξέταση του ίδιου υλικού σε διαφορετικές στιγμές, σε διαφορετικά περιβάλλοντα, για 

διαφορετικούς σκοπούς και από διαφορετικές οπτικές, αποτελεί ουσιώδη συστατικό για την 

εκπλήρωση των βασικών στόχων της διαδικασίας απόκτησης γνώσης [Sandholtz, 1997]. Για το 

λόγο αυτό οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σαν οι πιο ελπιδοφόρες λύσεις για την παροχή των 

θεμελιωδών μαθησιακών προϋποθέσεων, γιατί παρακολουθούν το ίδιο περιεχόμενο με την χρήση 

πολλών αισθήσεων όπως η οπτική και η ακουστική. 

Οι κονστρακτιβιστές σαν θεωρητικοί της γνώσης υποστηρίζουν ότι η αντανακλαστικότητα 

(reflexivity) αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις για την μάθηση. Με την 

αντανακλαστικότητα, μια κριτική διάθεση υπάρχει στους εκπαιδευόμενους, η οποία τους παρακινεί 

να είναι ενήμεροι ως προς το πώς και ποιες κατασκευές δημιουργούν την έννοια (την έννοια ή την 

μάθηση) [Driscoll, 1994]. 

Η διευθέτηση της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων είναι ένας από τους πιο βασικούς υποχρεωτικούς σκοπούς για όλες τις 

εκπαιδευτικές θεωρίες. Οι κονστρακτιβιστές πλαισιώνουν τον εκπαιδευόμενο σαν «τον κύριο 

διαιτητή στην δημιουργία αποφάσεων όπως τι, πότε και πώς μπορεί να αποκτηθεί η μάθηση» 

[Driscoll, 1994]. Σε άλλους κόσμους, οι μαθητές δεν είναι παθητικοί δέκτες στην διδασκαλία που 

έχει σχεδιαστεί για αυτούς. Είναι ενεργά ενσωματωμένοι στο τι χρειάζεται η μάθηση τους και πώς 

μπορούν οι ανάγκες της μάθησης να ικανοποιηθούν [Norman, 1996]. 

Οι κονστρακτιβιστές εισηγούνται μερικές μεθόδους οι οποίες έχουν παρουσιαστεί ή οι 

οποίες είναι κατάλληλες για να είναι αποδοτικές στην υλοποίηση των προϋποθέσεων που 

θεωρούνται θεμελιώδεις στην μάθηση. Οι μέθοδοι αυτοί περιλαμβάνουν μικρόκοσμους, σχεδιασμό 

υπερμέσων, συνεργατική μάθηση, λογισμικό και εργαλεία συγγραφής τα οποία επιτρέπουν στους 

ανθρώπους να υλοποιούν τις προϋποθέσεις αυτές ταυτόχρονα. 

Οι μικρόκοσμοι είναι μικροί αλλά πλήρη τμήματα αληθινού περιβάλλοντος, τα οποία 

προάγουν την ανακάλυψη και την εξερεύνηση. Ενσωματώνουν το πιο απλό μοντέλο ενός 

συστήματος και προσφέρουν σημεία τα οποία ταιριάζουν με την θέση του εκπαιδευόμενου. 

[Driscoll, 1994]. Για τη δημιουργία αυτών των κόσμων ο σχεδιασμός των υπερμέσων μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν μια οικονομική και πιο ευρύτατη διαθέσιμη επιλογή. Οι αρχές του σχεδιασμού 

περιλαμβάνουν τύπους πληροφοριών όπως αυτοβιογραφικά δεδομένα, περιγραφές, ορισμούς, 

φωτογραφίες και γραφικά, άλλα παραδείγματα ή δεδομένα έρευνας. Οι μικρόκοσμοι και τα 

υπερμέσα προωθούν σημαντικά περιβάλλοντα μάθησης προσανατολισμένα στον μαθητή στα οποία 

η αυθεντική ενέργεια είναι έντονη. 
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33 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

(COMPUTER BASED INSTRUCTION) 

Η επανάσταση στον τομέα των υπολογιστών συνεχίζεται, με αποτέλεσμα η εκπαίδευση και 

η κατάρτιση όλο και περισσότερο να επηρεάζονται από τις νέες τεχνολογίες. Η πρώτη χρήση των 

υπολογιστών από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συνέπεσε περίπου με την εισαγωγή των υπολογιστών 

δεύτερης γενεάς στο τέλος της δεκαετίας του '50. Περίπου εκείνη την εποχή, τα μεγάλα 

πανεπιστήμια άρχισαν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για διοικητικούς και γενικότερα 

διαχειριστικούς λόγους, όπως η λογιστική, η μισθοδοτική κατάσταση και η τήρηση αρχείων. 

Συγχρόνως οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές στον τομέα της 

εκπαιδευτικής έρευνας. 

Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από την «εισβολή» της νέας 

τεχνολογίας στις μεθόδους και τις πρακτικές της. Σαν εκπαιδευτική τεχνολογία θα μπορούσαμε να 

ορίσουμε την «εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης σχετικά με την ανθρώπινη μάθηση, στις 

πρακτικές διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης» [Heinich, 1993]. 

Υπάρχουν πολλοί όροι, για την περιγραφή των περιβαλλόντων διδασκαλίας και εκμάθησης 

στα οποία ο υπολογιστής χρησιμοποιείται σαν βασικό βοηθητικό εργαλείο. CBL (Computer based 

learning), CAL (Computer aided learning), CBE (Computer Based Education), CBI (Computer 

Based Instruction), είναι μερικά παραδείγματα των όρων που χρησιμοποιούνται. 

Οι εκπαιδευτικές χρήσεις του υπολογιστή μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες: (1) 

όταν ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως εργαλείο, (επεξεργαστής κειμένου, βάση δεδομένων, 

λογιστικό φύλο) (2) όταν ο εκπαιδευόμενος «διδάσκει» τον υπολογιστή, παραδείγματος χάριν με 

τον καθορισμό ενός συνόλου οδηγιών προς τον υπολογιστή μέσω μιας γλώσσας προγραμματισμού 

όπως η LOGO, και (3) όταν ο υπολογιστής «διδάσκευ> παραδίδοντας εκπαιδευτικό υλικό [Taylor, 

1980]. Αυτή η τελευταία κατάσταση ονομάζεται διδασκαλία βασισμένη σε υπολογιστή (Computer 

Based Instruction, CBI) ή διδασκαλία βοηθούμενη από τον υπολογιστή (Computer Assisted 

Instruction, CAI) που είναι παλαιότερος όρος από το CBI. Ο όρος CBI (διδασκαλία βασισμένη σε 

υπολογιστή), θα χρησιμοποιείται στην συνέχεια σαν αντιπροσωπευτικός όρος, αφού σαν έννοια 

εμπεριέχει και τους άλλους όρους που αναφέρθηκαν. 

Η CBI είναι ένα περιβάλλον στο οποίο η μάθηση είναι βασικά αυτό-κατευθυνόμενη 

[Fluckiger, 1995]. Η CBI δεν σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει τον δάσκαλο, αλλά εστιάζει στην 

εκπαίδευση προσανατολισμένη στον μαθητή. 

Η εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστή μπορεί να είναι αποτελεσματική για πολλούς 

λόγους. Πρωταρχικός λόγος είναι ότι οι μαθητές αρέσκονται στα περιβάλλοντα που προσφέρουν οι 

υπολογιστές. Η εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστή σήμερα είναι περισσότερο φιλική στον 

χρήστη και διασκεδαστική. Οι μαθητές μπορούν να δουλεύουν στον δικό τους ρυθμό, ξένοιαστοι 

και στο επίπεδο δυσκολίας το οποίο επιθυμούν. Το γεγονός αυτό προάγει αυτοπεποίθηση γιατί δίνει 

στον μαθητή την αίσθηση του ελέγχου πάνω σε αυτό που μαθαίνει. Ο υπολογιστής επιτρέπει στον 

μαθητή να έχει πιο ενεργή συμμετοχή στην εκπαίδευση του [Matray, 1995]. Δεύτερον, αντίθετα με 

τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, η εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστή αναγκάζει τον 

εκπαιδευόμενο να εστιάζει στο θέμα που θέλει να μελετήσει και μόνο. Σε μια τάξη, είναι συχνό 
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φαινόμενο οι μαθητές να είναι απρόσεκτοι με την πρώτη ευκαιρία, όπως κάθε φορά που ο 

καθηγητής δεν κοιτάζει προς την κατεύθυνση τους. Ωστόσο, η εκπαίδευση βασισμένη σε 

υπολογιστή εξασφαλίζει ότι οι μαθητές προσέχουν και κατανοούν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

μέσω τεστ πάνω στις πληροφορίες τις οποίες έχουν διδαχθεί. Αυτό βοηθά ιδιαίτερα τη διδασκαλία 

θεμάτων στα οποία οι μαθητές αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα. 

Η εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστή είναι επίσης ουσιαστική γιατί συμπεριλαμβάνει 

περισσότερα πρακτικά παραδείγματα και δίνει στους μαθητές την δυνατότητα συμμετοχής σε μια 

εικονική εμπειρία από πρώτο χέρι. Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε εμπειρίες ή 

προσομοιώσεις που σε φυσιολογικές συνθήκες δεν θα ήταν δυνατό. 

Η εκπαιδευτική τεχνολογία έχει επιφέρει δραστικές αλλαγές στις συνηθισμένες τάξεις. Οι 

μαθητές οι δάσκαλοι και οι γονείς πρέπει να αλλάξουν τον ρόλο τους στην διδασκαλία. Ο ρόλος 

του δασκάλου έχει αλλάξει από μια «αποθήκη» γνώσης σε έναν οδηγό καθοδηγητή. [Matray, 

1995]. Οι μαθητές έχουν αλλάξει από παθητικοί θεατές σε ενεργούς συμμετέχοντες στην 

μαθησιακή διαδικασία. Η εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστή ενθαρρύνει τους μαθητές να 

εξερευνήσουν περισσότερο και να θυμούνται περισσότερο [Matray, 1995]. Τώρα περισσότερο από 

ποτέ, οι γονείς ενθαρρύνονται έντονα να αναλάβουν ενεργό μέρος στην εκπαίδευση των παιδιών 

τους. Τα προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμικού, μπορεί κάποιος να τα βρει εύκολα στην αγορά 

και έτσι οι γονείς έχουν την ευκαιρία να φέρουν την εκπαίδευση μέσα στο σπίτι, σε μια οικονομικά 

ανεκτή τιμή. 

3.3.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Παραδοσιακά οι διδακτικές μέθοδοι περιγράφονται σαν «τύποι παρουσίασης», όπως η 

παράδοση μαθημάτων και η συζήτηση. Οι μέθοδοι είναι διαδικασίες που επιλέγονται για να 

βοηθήσουν τους μαθητές να επιτύχουν τους στόχους του μαθήματος. Μπορούμε να διακρίνουμε τις 

διδακτικές μεθόδους σε δύο κατηγορίες, στις μεθόδους προσανατολισμένες στις ανάγκες του 

μαθητή και στις μεθόδους προσανατολισμένες στις διαθέσεις του καθηγητή. Μερικές μέθοδοι 

φαίνονται πιο κατάλληλες για ορισμένα μαθήματα ή για ορισμένους εκπαιδευόμενους. 

Η βασισμένη σε υπολογιστή διδασκαλία μέθοδος (CBI) χρησιμοποιεί διδακτικές μεθόδους 

που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μαθησιακών εμπειριών. Διδακτικές μέθοδοι (Instructional 

methods) είναι οι «διαδικασίες που επιλέγονται για να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να 

πετύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς» [Heinich, 1999].Οι βασικές μέθοδοι της εκπαίδευσης 

βασισμένης σε υπολογιστή είναι: η εξάσκηση και πρακτική (Drill and practice), τα σεμινάρια 

(Tutorials), τα παιχνίδια (Games) η προσομοίωση και η μοντελοποίηση (Simulation and 

modelling). 

Εξάσκηση και πρακτική (Drill and practice) 

Είναι πιθανώς η εκτενέστερα χρησιμοποιημένη μέθοδος στις εφαρμογές CBI, από τις 

πρώτες ημέρες της εκπαιδευτικής χρήσης των υπολογιστών. 

Κατά την διάρκεια της εξάσκησης και της πρακτικής, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να 

συμμετάσχουν σε μια σειρά πρακτικών ασκήσεων, σχεδιασμένες με στόχο την αύξηση των 
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ικανοτήτων τους σε μια νέα μαθησιακή εμπειρία ή στην ανανέωση μιας ήδη υπάρχουσας. Η χρήση 

αυτής της μεθόδου προϋποθέτει ότι οι μαθητές έχουν προηγούμενα αποκτήσει κάποια γνώση του 

περιεχομένου. Για να είναι αποδοτική η εξάσκηση και η πρακτική, οι ασκήσεις πρέπει να 

περιλαμβάνουν διορθωτική ανατροφοδότηση για την διόρθωση τυχόν λαθών που θα κάνουν οι 

εκπαιδευόμενοι [Hannafin, 1988]. 

Η εξάσκηση και πρακτική είναι συχνά ευεργετική, όταν οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να 

θυμούνται και να ανακτούν πληροφορίες άμεσα. 

Σεμινάρια (Tutorials) 

Ένα σεμινάριο - ηλεκτρονικό ή εκτυπωμένο υλικό - παρουσιάζει την ύλη του μαθήματος 

και εξετάζει έπειτα το χρήστη για να εξακριβώσει το επίπεδο της γνώσης που έχει αποκομίσει. Το 

εκπαιδευτικό λογισμικό με την χρήση σεμιναρίων, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθήσει 

την πρόοδο του σπουδαστή και να παρουσιάσει το διορθωτικό ή προηγμένο επίπεδο αν και όταν 

αυτό χρειαστεί, θα πρέπει να προτείνει ερωτήσεις ή προβλήματα, να «απαιτεί» την απάντηση των 

εκπαιδευόμενων, να αναλύει την απάντηση, να ενισχύει την κατάλληλη ανάδραση και να προωθεί 

την πρακτική εξάσκηση ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης. Τα 

σεμινάρια χρησιμοποιούνται συχνά για τη διδασκαλία βασικών ικανοτήτων όπως το διάβασμα και 

η αριθμητική, αν και χρησιμοποιούνται και για την διδασκαλία υψηλού επιπέδου ικανοτήτων 

[Twitchell ,1991]. 

Ο υπολογιστής μπορεί πολύ καλά να παίξει το ρόλο του καθοδηγητή με τη χρήση 

σεμιναρίων, εξαιτίας της ικανότητας του να διαμοιράζει γρήγορα ένα πολύπλοκο κατάλογο 

ανταποκρίσεων σε διαφορετικούς τύπους μαθητών. Τα σεμινάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

μάθηση σε πολλούς τύπους ύλης μαθημάτων. 

Games (Παιγνίδια) 

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια προωθούν ένα ευχάριστο περιβάλλον, στο οποίο οι μαθητές 

ακολουθούν καθορισμένους κανόνες προσπαθώντας να πετύχουν ένα στόχο. Είναι μια προσέγγιση 

με υψηλό το χαρακτηριστικό της υποκίνησης, ειδικά για μαθήματα με «βαρετή» και 

επαναλαμβανόμενη ύλη. Τα παιχνίδια αναγκάζουν συχνά τους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν 

ικανότητες επίλυσης προβλημάτων ή να περιγράφουν εύκολα το ειδικό περιεχόμενο δύσκολων 

μαθημάτων. 

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να τοποθετηθούν σε μια δική τους ομάδα, αλλά στην 

πράξη είναι συχνά δύσκολο να εντοπιστεί η διαφορά μεταξύ των παιχνιδιών, της πρακτικής και της 

εξάσκησης ή των προσομοιώσεων. Είναι δυνατό να υπάρξει ένα παιχνίδι και ένα πρόγραμμα 

εξάσκησης και πρακτικής που να έχουν το ίδιο περιεχόμενο, αλλά διαφορετικό τελικό αποτέλεσμα. 

Ένα παιχνίδι μπορεί επίσης να έχει τη μορφή μιας προσομοίωσης, αλλά η σημαντικότερη διαφορά 

μεταξύ των δύο είναι ότι μια προσομοίωση διαμορφώνει κανονικά μια πραγματική κατάσταση 

ζωής, ενώ ένα παιχνίδι μπορεί να διαμορφώσει μια φανταστική. 

Τα παιχνίδια περιλαμβάνουν στοιχεία ανταγωνισμού όπου οι παίχτες συναγωνίζονται είτε 

τον εαυτό τους, είτε άλλα άτομα, είτε προσπαθούν να επιτύχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό που 
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έχουν θέσει στην εκπαιδευτική διαδικασία ειδικά ως τρόπο υποκίνησης των σπουδαστών, εντούτοις 

πρέπει να χρησιμοποιούνται με την ανάλογη προσοχή. 

Προσομείωση και μοντελοποίηση (Simulation and modelling) 

Χρησιμοποιώντας την προσομοίωση οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν ρεαλιστικές 

προσεγγίσεις καταστάσεων της πραγματικής ζωής. Χρησιμοποιείται σε καταστάσεις όπου η 

συμμετοχή στην πραγματική εμπειρία είναι οικονομικά ασύμφορη, εγκυμονεί κινδύνους ή απαιτεί 

πάρα πολύ χρόνο. Η προσομοίωση μπορεί να περιλαμβάνει εικονικό διάλογο μεταξύ των 

σπουδαστών, χειρισμό υλικών και αντικειμένων κλπ. Αυτή η μέθοδος προάγει γνωστικές, 

συναισθηματικές και διαπροσωπικές ικανότητες δίνοντας έμφαση στην εξερεύνηση. Οι 

προσομοιώσεις επίσης προωθούν τους μαθητές στην συνεργασία και στην ομαδική δουλειά. Οι 

προσομοιώσεις μπορούν να προάγουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων και να δημιουργήσουν 

θετικές αξίες και στάσεις, τοποθετώντας τους μαθητές σε ρόλους πρωτόγνωρους. 

3.4 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος θα μπορούσαν να 

αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά, με την συνεργασία και την αλληλοβοήθεια αφού ζούμε σε μια 

κοινωνία αλληλεξάρτησης. Η συνεργασία αποσκοπεί στην ομαδική λειτουργία για την 

ολοκλήρωση κοινών στόχων. Μέσα στις συνεργατικές δραστηριότητες, τα άτομα επιδιώκουν 

αποτελέσματα που είναι ευεργετικά για αυτούς, καθώς και για όλα τα άλλα μέλη της ομάδας. 

Η εκπαίδευση, που σαν στόχο της έχει και την κοινωνικοποίηση των μαθητών, δε 

μπορούσε να αγνοήσει αυτή την ανάγκη. Έπρεπε να προσαρμοστεί σε αυτήν την πραγματικότητα 

και να προσπαθήσει να ετοιμάζει πολίτες οι οποίοι θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες, ώστε να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν ουσιαστικά τη σύγχρονη τεχνολογία, 

καλλιεργώντας τους ταυτόχρονα και τις απαραίτητες δεξιότητες για την πραγματική συνεργασία. 

Έτσι, η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η συνεργασία, οδήγησε στην 

υιοθέτηση της συνεργατικής μάθησης σαν μιας νέας διδακτικής προσέγγισης. Παρόλο ότι τα 

τελευταία χρόνια δίδεται πολλή έμφαση στη χρήση αυτής της μεθόδου, η συνεργατική μάθηση δεν 

είναι κάτι το καινούργιο στην εκπαίδευση. Τα θεμέλια της βρίσκονται, σύμφωνα με τον S lavin 

(1995), πίσω στις αρχές του 17ου αιώνα. Στις αρχές του 20ου αιώνα δόθηκε νέα ώθηση από τον 

αμερικανό John Dewey, ο οποίος θεωρεί την αγωγή μια «ακατάπαυστη αλληλεπίδραση ανάμεσα σ' 

ένα άτομο και τα αντικείμενα ή άλλα άτομα» [Κανάκης, 1987]. Ο ίδιος θεωρεί σαν ιδανικό σχολείο 

το χώρο στον οποίο τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν διαπροσωπικές σχέσεις, να 

ασκούνται στην αποδοτική συνεργασία και να γίνονται ενεργητικά και υπεύθυνα άτομα. 

Υποστήριζε πως για να μάθουν οι άνθρωποι να συνεργάζονται πρέπει να βιώσουν τη συνεργατική 

διαδικασία μέσα στο σχολείο. 

Στόχος της ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστεί η συνεργατική μάθηση και πώς αυτή 

συνδυάζεται με τον ΗΥ για να δώσουν μέγιστα μαθησιακά αποτελέσματα. 
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3.4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Όμως τι εννοούμε με τον όρο Συνεργατική Μάθηση; Γενικά θα μπορούσαμε να ορίσουμε 

την συνεργατική μάθηση σαν την εκπαιδευτική χρήση μικρών ομάδων, έτσι ώστε οι σπουδαστές να 

εργάζονται μαζί, για να μεγιστοποιήσουν τη δική τους αλλά και των άλλων εκμάθηση. 

Κατά καιρούς δόθηκαν και δίδονται πολλοί ορισμοί. Σύμφωνα με τους Johnson, Johnson 

and Holubec (1990) «Συνεργατική μάθηση είναι η οργάνωση της τάξης σε μικρές ομάδες, με σκοπό 

τη δημιουργική συνεργασία των μαθητών για μεγιστοποίηση της δικής τους μάθησης, αλλά και της 

μάθησης των άλλων μελών της ομάδας». Μέσω των συνεργατικών δραστηριοτήτων που τους 

ανατίθενται από τον εκπαιδευτικό, τα μέλη της ομάδας επιδιώκουν αποτελέσματα τα οποία είναι 

επωφελή για τους ίδιους, αλλά και για τους άλλους. 

Στις συνεργατικές καταστάσεις εκμάθησης υπάρχει μια θετική αλληλεξάρτηση μεταξύ των 

σπουδαστών σχετικά με την επίτευξη στόχων. Οι σπουδαστές αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να 

επιτύχουν τους στόχους εκμάθησης τους, αν και μόνο αν οι άλλοι σπουδαστές στην ομάδα 

επιτυγχάνουν επίσης τους στόχους τους [Deutsch, 1962], [Johnson, 1989]. 

Οι ίδιοι τονίζουν πως στη Συνεργατική μάθηση παύει να υπάρχει ανταγωνιστικότητα 

μεταξύ των μαθητών αφού δρουν σαν μια ομάδα με ένα γενικό στόχο, που για να επιτευχθεί πρέπει 

όλα τα μέλη να συνεργάζονται αρμονικά, αφού ισχύει ότι για να πάει μπροστά η ομάδα πρέπει να 

νοιάζονται «ο ένας για τον άλλο και όλοι για τον ένα» που τόσο εύστοχα δείχνει την φιλοσοφία 

αυτής της διδακτικής προσέγγισης. Κατ' επέκταση και η αποτυχία της ομάδας επιβαρύνει όλα τα 

μέλη. 

Στην συνέχεια αναφέρονται μια σειρά ορισμών όπως δίνονται από τον Ο Neil MacQueen 

στο άρθρο του A Guide to Cooperative Learning with Computers, μέσα από τους οποίους γίνεται 

μια προσπάθεια προσδιορισμού της έννοιας της συνεργατικής μάθησης και των βασικών 

χαρακτηριστικών ενός συνεργατικού περιβάλλοντος εκμάθησης. 

«Η συνεργατική εκμάθηση είναι εκμάθηση σε μικρές ομάδε,ς όπου κάθε σπουδαστής 

συμμετέχει ενεργά σε μια τριών βημάτων διαδικασία: έρευνα, συζήτηση, και ομαδική λήψη 

αποφάσεων. Σε μεμονωμένα μέλη ομάδας δίνονται ερευνητικές ευθύνες (συχνά υπό μορφή 

συλλογής πληροφοριών), από το δάσκαλο ή την ομάδα.» 

«Η συνεργατική εκμάθηση δημιουργεί έναν στόχο που απαιτεί τη συμμετοχή κάθε 

σπουδαστή στη διαδικασία. Αυτή η προσέγγιση της εκμάθησης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, το όλο 

σύνολο είναι καλύτερο από το άθροισμα του κάθε τμήματος ξεχωριστά. Κάθε μέλος της ομάδας 

μπορεί να έχει μια ανάθεση έργου, κάτι να φέρει εις πέρας, συμβάλλοντας στην ομάδα. Οι ηγέτες 

και οι οπαδοί θα προκύψουν φυσικά, αλλά η ανάθεση είναι δομημένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλοι 

να πρέπει να συμβάλουν». 

«Η συνεργατική εκμάθηση είναι προσανατολισμένη στο στόχο. Μέσω της έρευνας και της 

διανομής των πληροφοριών και των ιδεών, οι σπουδαστές κατασκευάζουν μια ομαδική κατανόηση 

ή μια μεγαλύτερη εικόνα που οδηγεί προς νέες έννοιες και ιδέες. Η ομάδα μπορεί να δουλεύει προς 

τη δημιουργία μιας αναφοράς, μιας λύσης που εκφράζει το τι η ομάδα έχει μάθει». 

Γιατί όμως χρησιμοποιούμε την συνεργατική μάθηση; Οι στόχοι εκμάθησης των 

σπουδαστών μπορούν να δομηθούν έτσι ώστε να προωθήσουν τις συνεργατικές, ανταγωνιστικές, ή 
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ατομικιστικές προσπάθειες. Σε αντίθεση με τις συνεταιριστικές καταστάσεις, οι ανταγωνιστικές 

καταστάσεις είναι αυτές στις οποίες οι σπουδαστές εργάζονται ο ένας απέναντι στον άλλον για να 

επιτύχουν έναν στόχο που μόνο ένας ή μερικοί μπορούν να επιτύχουν. Στον ανταγωνισμό υπάρχει 

μια αρνητική αλληλεξάρτηση σχετικά με την επίτευξη των στόχων, οι σπουδαστές 

αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους αν και μόνο αν οι άλλοι σπουδαστές 

στην κατηγορία τους αποτύχουν στην επίτευξη των στόχων τους [Deutsch, 1962], [Johnson, 1989]. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι σπουδαστές είτε εργάζονται σκληρά για να είναι καλύτεροι από 

τους συσπουδαστές τους, είτε προσπαθούν λιγότερο επειδή δεν θεωρούν ότι έχουν πιθανότητα να 

κερδίσουν. Στις ατομικιστικές καταστάσεις εκμάθησης, οι σπουδαστές εργάζονται μόνο για να 

ολοκληρώσουν τους στόχους τους, που είναι ανεξάρτητοι από εκείνους των συμμαθητών τους. Οι 

σπουδαστές αντιλαμβάνονται ότι το επίτευγμα των στόχων εκμάθησης τους, είναι ανεξάρτητο από 

αυτό που κάνουν οι άλλοι [Deutsch, 1962], [Johnson, 1989]. Το αποτέλεσμα είναι η εστίαση στο 

συμφέρον και την προσωπική επιτυχία, ενώ αγνοούνται οι επιτυχίες και αποτυχίες των άλλων. 

Υπάρχει μια μακροχρόνια ιστορία της έρευνας για τις συνεργατικές, ανταγωνιστικές, και 

ατομικιστικές προσπάθειες. Από την πρώτη ερευνητική μελέτη το 1898, σχεδόν 600 πειραματικές 

μελέτες και πάνω από 100 συσχετιστικές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί [Johnson, 1989]. Οι 

πολλαπλάσιες εκβάσεις που μελετώνται μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις σημαντικές 

κατηγορίες: αποτέλεσμα / παραγωγικότητα, θετικές σχέσεις, και ψυχολογική υγεία. Η έρευνα 

σαφώς δείχνει ότι η συνεργασία, έναντι των ανταγωνιστικών και ατομικιστικών προσπαθειών, 

οδηγεί χαρακτηριστικά (α) στο υψηλότερο αποτέλεσμα και την μεγαλύτερη παραγωγικότητα, (β) 

περισσότερο ενδιαφέρον, θετικές σχέσεις, και (γ) καλύτερη ψυχολογική υγεία. Τα θετικά 

αποτελέσματα που η συνεργασία έχει σε τόσες πολλές σημαντικές εκβάσεις κάνει την συνεργατική 

μάθηση ένα από τα πολυτιμότερα εργαλεία των εκπαιδευτικών. 

Οι Johnson, Johnson and Holubec (1993) θεωρούν ότι για να είναι αποτελεσματική η 

συνεργατική μάθηση πρέπει να υπάρχουν κάποια ουσιώδη στοιχεία. 

Το πρώτο και σημαντικότερο στοιχείο στη δημιουργία της συνεργατικής εκμάθησης είναι η 

θετική αλληλεξάρτηση. Η θετική αλληλεξάρτηση θεωρείται επιτυχημένη όταν τα μέλη της ομάδας 

αντιλαμβάνονται ότι ο ένας δεν μπορεί να πετύχει αν δεν πετύχουν όλοι. Δημιουργείται έτσι μια 

δέσμευση για την επιτυχία των μελών της ομάδας, γεγονός που αποτελεί το κλειδί της 

συνεργατικής εκμάθησης. Αν δεν υπάρχει θετική αλληλεξάρτηση, δεν υπάρχει συνεργασία. 

Το δεύτερο βασικό στοιχείο της συνεργατικής εκμάθησης είναι η αλληλεπίδραση πρόσωπο 

με πρόσωπο. Δεν μπορεί να νοηθεί συνεργασία, αν δεν υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση των 

μελών της ομάδας. Η αλληλεπίδραση εκδηλώνεται ως αμοιβαία βοήθεια, αμοιβαίος επηρεασμός, 

ενίσχυση και ενθάρρυνση, προσφορά γνώσεων και πληροφοριών, ανταλλαγή υλικού, 

ανατροφοδότηση συμμαθητών κ.ά. 

Το τρίτο βασικό στοιχείο της συνεργατικής εκμάθησης είναι η ατομική και ομαδική 

υπευθυνότητα. Η ομάδα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την επίτευξη των στόχων της και κάθε μέλος 

πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη συμβολή του στην εργασία. Η ατομική υπευθυνότητα υπάρχει όταν 

αξιολογείται η απόδοση κάθε ατόμου και τα αποτελέσματα δίνονται πίσω στην ομάδα, προκειμένου 
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να εξακριβωθεί ποιος χρειάζεται περισσότερη βοήθεια, υποστήριξη και ενθάρρυνση στην 

εκμάθηση. 

Το τέταρτο στοιχείο της συνεργατικής εκμάθησης είναι η κοινωνική δεξιότητα. Μαθητές 

που δεν κατέχουν βασικές κοινωνικές δεξιότητες είναι δύσκολο να επιτύχουν συνεργασία υψηλής 

ποιότητας. Γι' αυτό πρέπει τα παιδιά να διδάσκονται πρώτα συνεργατικές δεξιότητες και στη 

συνέχεια να ασκούνται μέσα στην ομάδα για την εφαρμογή των. 

Το πέμπτο βασικό στοιχείο της συνεργατικής μάθησης είναι η ομαδική άσκηση. Η ομαδική 

άσκηση υπάρχει όταν συζητούν τα μέλη ομάδας πόσο καλά επιτυγχάνουν τους στόχους τους και 

διατηρούν τις αποτελεσματικές εργασιακές σχέσεις. Οι ομάδες πρέπει να περιγράψουν ποιες 

ενέργειες μελών είναι χρήσιμες και ποιες όχι και να λαμβάνουν τις αποφάσεις για το ποιες 

συμπεριφορές θα συνεχιστούν ή θα αλλάξουν. 

3.4.2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

(Computer Supported Cooperative Learning, CSCL) 

Η συνεργατική εκμάθηση είναι μια από τις πιο λεπτομερώς ερευνημένες μεθοδολογίες 

διδασκαλίας. Οι μελέτες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των προηγούμενων είκοσι ετών, 

δείχνουν ότι η προσέγγιση αυτή έχει διάφορα σημαντικά οφέλη. Η μεγαλύτερη έρευνα στο πεδίο 

της συνεργατικής εκμάθησης, εντούτοις, έχει πραγματοποιηθεί σε καταστάσεις τάξεων και δεν έχει 

συμπεριλάβει τη χρήση των υπολογιστών. 

Οι βασικές αρχές της συνεργατικής εκμάθησης μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι μελέτες σχετικά με την συνεργατική εκμάθηση με την χρήση 

υπολογιστών, έχουν υιοθετήσει ουσιαστικά τις ίδιες στρατηγικές που σχετίζονται με την εφαρμογή 

της στην τάξη. Έχουν εξεταστεί οι ίδιες μεταβλητές και έχουν παραχθεί τα ίδια αποτελέσματα 

[Brush, 1997], [Dalton, 1989], [Rysavy, 1991], [Hooper, 1993], [Sherman, 1995], [Singhanayok, 

1998]. 

Η συνεργατική εκμάθηση με την χρήση υπολογιστή (CSCL), συνδυάζει πολλά πεδία της 

επιστήμης των υπολογιστών και τεχνολογίες, όπως η επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή (HCl), τα 

πολυμέσα, τις βασικές αρχές του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού, τα δίκτυα, την εικονική 

πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Αν και διάφορες τεχνολογίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην συνεργατική εκμάθηση, η τεχνολογία της CSCL, συνήθως αποτελείται από 

ένα σύνολο δικτυωμένων σταθμών εργασίας μεταξύ τους. Σκοπός της CSCL είναι η ανακάλυψη 

τρόπων χρήσης της τεχνολογίας των υπολογιστών, για την όλο και μεγαλύτερη βελτίωση της 

διαδικασίας της συνεργατικής εκμάθησης, μέσω της στήριξης των συντεταγμένων στο χώρο και 

στο χρόνο [Brinck, 1998]. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η εστίαση του σκοπού της CSCL είναι 

η κοινωνική αλληλεπίδραση των ανθρώπων. 

Οι παρακάτω έννοιες και τεχνολογίες βοηθούν στην επίτευξη των στόχων της. CSCL 

[Brinck, 1998]. 

• WYSIWIS: Ο όρος αυτός σημαίνει What You See Is What I See (το τι βλέπεις είναι αυτό που 

βλέπω και εγώ). Είναι ανάλογο με την περίπτωση όπου δύο άνθρωποι στα σπίτια τους 

παρακολουθούν την ίδια τηλεοπτική εκπομπή την ίδια χρονική στιγμή. Η τεχνολογία των 
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υπολογιστών συμβαδίζει με την αρχή αυτή και προωθεί τους ανθρώπους να αλληλεπιδρούν και 

να επικοινωνούν σε ένα WYSIWIS περιβάλλον [Kouzes, 1996]. 

• Η ενοποίηση μεταξύ διαφορετικών στόχων: Η ενοποίηση συστατικών διαφορετικών στόχων 

«χαμηλώνει τους τοίχους» μεταξύ των συστατικών διαφορετικών εφαρμογών και τους κάνει να 

φαίνονται σαν ένα μεγάλο εύκαμπτο εργαλείο. 

• Διαχείριση χρόνου: Οι ομαδικές παραγωγές οι οποίες έχουν καθορισμένο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης, βοηθούν τους αρμόδιους να διαχειριστούν καλύτερα τον χρόνο. 

• Πολυμέσα: Η CSCL ωφελείται από τις ιδιότητες των γραφικών ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

από τα χαρακτηριστικά των πολυμέσων και οδηγεί στην ανάπτυξη περιβαλλόντων διεπαφής, 

πιο κοντινών στην πραγματικότητα για πιο αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ατόμων. 

• End user program: Το χαρακτηριστικό αυτό σχετίζεται με την προσαρμοστικότητα του 

συστήματος σε πιο ειδικούς χρήστες. Το εργαλείο της συνεργατικής επικοινωνίας πρέπει να 

είναι αρκετά εύκαμπτο, έτσι ώστε να είναι φιλικό στον χρήστη, να μπορεί να αλλάζει να 

τροποποιείται, να προσαρμόζεται στις ανάγκες του. Επίσης, ο χρήστης θα μπορεί να αλλάζει το 

εργαλείο με βάση τον τύπο συνεργασίας που προτιμά. 

Απαιτείται ένας αριθμός τεχνολογικών επιτευγμάτων για την προετοιμασία της εμφάνισης 

της CSCL. Η ραγδαία εξάπλωση των δικτύων, αίρει το πρόβλημα της υποχρεωτικής παρουσίας των 

συμβαλλομένων στον ίδιο χώρο ή ακόμη και χρόνο. Όλες αυτές οι δυνατότητες του ΗΥ τον κάνουν 

ένα δυνατό εργαλείο στα χέρια της εκπαίδευσης. Το διαδίκτυο θέτει νέες ευκαιρίες και προκλήσεις 

για την εφαρμογή της συνεργατικής εκμάθησης, επειδή παρέχει τις χρησιμότητες που επιτρέπουν 

στους σπουδαστές να έχουν πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών και να επικοινωνήσουν ο ένας με 

τον άλλον. Όλο και περισσότερο, τα συστήματα επικοινωνίας με την χρήση υπολογιστών και τα 

διανεμημένα δικτυωμένα συστήματα πληροφοριών, όπως το διαδίκτυο, χρησιμοποιούνται ως 

τρόποι για διδασκαλία σε άτομα που είναι είτε γεωγραφικά διασκορπισμένα, είτε που πρέπει να 

μάθουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Τέλος, οι βελτιωμένες παρουσιάσεις και η τεχνολογία 

των πολυμέσων έχει εμπλουτίσει την πληροφορία που μπορεί να διαμοιραστεί στους χρήστες 

[Diaper, 1993]. 

Δύο βασικές προσεγγίσεις υπάρχουν στην ανάπτυξη των συστημάτων CSCL. Η πρώτη και 

πιο σημαντική προσέγγιση έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη συστημάτων, τα οποία 

υποστηρίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χρηστών [Diaper, 1993]. Μια δεύτερη 

τεχνική είναι η ανάπτυξη συστημάτων τα οποία προωθούν διαμοιρασμό πληροφοριών που 

επιτρέπουν την συνεργασία [Diaper, 1993]. Τα συστήματα που υποστηρίζουν την ανταλλαγή 

πληροφοριών, είναι και τα πιο ευρέως διαδεδομένα ανάμεσα στα συνεργατικά συστήματα που 

αναπτύσσονται ως σήμερα. Η υπόθεση που ενισχύει αυτά τα συστήματα είναι ότι τα μέλη μιας 

ομάδας συνεργάζονται αρχικά ανταλλάσσοντας μηνύματα. Τα συστήματα βασισμένα στην 

ανταλλαγή πληροφοριών αναπτύχθηκαν με βάση τα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email), τα οποία επιτρέπουν σε ένα χρήστη ενός υπολογιστή να στείλει γραπτά μηνύματα σε 

άλλους χρήστες υπολογιστών [Diaper, 1993]. Μια εναλλακτική προσέγγιση στην ανάπτυξη 

συστημάτων CSCL στηρίζεται στον διαμοιρασμό των πληροφοριών μεταξύ χρηστών και στην 

ανάπτυξη μηχανισμών για την υποστήριξη αυτού του διαμοιρασμού. Σε αυτόν τον τύπο 
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συνεργατικών συστημάτων, οι χρήστες αλληλεπιδρούν μέσω ενός περιβάλλοντος διαμοιρασμού 

πληροφοριών. Το μοντέλο αυτό της αλληλεπίδρασης είναι συχνά αυξανόμενο από την χρήση της 

απευθείας «χρήστη προς χρήστη» επικοινωνία. 

Μελετώντας και αναλύοντας τη συνεργατική μάθηση, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο πολύ 

ταιριάζει σε αυτήν η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι πολλές δυνατότητες του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, και ειδικά η δυνατότητα του να συγκεντρώνει, να επεξεργάζεται, να 

ταξινομεί, να παρουσιάζει και να διακινεί πληροφορίες, τον καθιστούν μοναδικό εργαλείο στα 

χέρια του εκπαιδευτικού. Τα θετικά αποτελέσματα της συνεργατικής εκμάθησης με τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή επιβεβαιώθηκαν και από πολλές έρευνες. 

Οι Johnson, Johnson and Stanne (1985), μετά από έρευνες πάνω στην CSCL κατέληξαν στα 

εξής συμπεράσματα: 

• Η CSCL προάγει υψηλότερη ποσότητα και ποιότητα καθημερινής επίτευξης, μεγαλύτερη 

ικανότητα τεκμηριωμένης μάθησης καθώς και καλύτερη ικανότητα να χρησιμοποιούν οι 

μαθητές τις γνώσεις τους στην επίλυση προβλημάτων. 

• Η συζητήσεις ήταν περισσότερο επί του θέματος. 

• Οι συνεργατικές ομάδες παρουσιάστηκαν πιο γρήγορες και ακριβείς από τις ατομικιστικές και 

ανταγωνιστικές ομάδες. 

• Οι μαθητές χρειάζονταν λιγότερη βοήθεια από τον δάσκαλο. 

Την ίδια άποψη περί πλεονεκτημάτων της CSCL συμμερίζονται και άλλοι ερευνητές. 

• Ο Webb (1984) βρήκε ότι η CSCL «αποδείχτηκε ένα ιδανικό σκηνικό για την προαγωγή της 

συνεργασίας μέσα στην ομάδα και την αποτροπή του διαμοιρασμού της εργασίας» 

• Ο Fisher (1984) δηλώνει ότι ο υπολογιστής «φέρεται να διευκολύνει μια μοναδική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμαθητών, τοποθετώντας τους μαθητές σε ένα πιο συνεργατικό 

περιβάλλον καθώς δουλεύουν μαζί να λύσουν τα προβλήματα που θέτονται στον υπολογιστή» 

• Οι Okey and Majer (1976) βρήκαν ότι η επίτευξη και η συμπεριφορά ήταν περίπου ίδιες, είτε 

έκαναν χρήση είτε όχι των ΗΥ, αλλά η απόδοση (επίτευξη διαιρούμενη με τον κατά μαθητή 

χρόνο χρήσης του ΗΥ) ήταν αυξημένη όταν γινόταν χρήση υπολογιστή» 

Τελικά, όπως φαίνεται από αρκετές έρευνες, η κοινή χρήση της συνεργατικής μάθησης και του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκπαίδευση, όχι μόνο βελτιώνει τους μαθητές στο γνωσιολογικό 

τομέα, καλλιεργώντας τους παράλληλα και δεξιότητες χειρισμού του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

αλλά καλλιεργεί ταυτόχρονα μέσω της συνεργασίας και κοινωνικές δεξιότητες, που τους κάνει 

περισσότερο κοινωνικούς. Τα θετικά αποτελέσματα που παίρνουμε από την συνεργατική μάθηση, 

όχι μόνο εξακολουθούν να υπάρχουν και με την χρήση ΗΥ, αλλά γίνονται ακόμη περισσότερα. Οι 

ίδιες δυνατότητες παρέχονται και στην περίπτωση που ο ΗΥ, χρησιμοποιείται ως αντικείμενο 

εκμάθησης και ο μαθητής διδάσκεται για τα χαρακτηριστικά δομής και λειτουργίας του. 
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3.5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Distance Learning) 

Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί σχετικά με το τι είναι εκπαίδευση από απόσταση. Γενικά θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η εκπαίδευση από απόσταση είναι μια μορφή ελεύθερης εκπαίδευσης 

,στην οποία δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο τόπο. Ο 

εκπαιδευτής επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους με κάποιο μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας 

σύγχρονης ή ασύγχρονης. 

Από διάφορους φορείς εκπαίδευσης δίνονται ορισμοί διαφορετικοί μεταξύ τους. Σύμφωνα 

με τους ορισμούς που συνέλεξαν οι John Bingham, Teresa Davis και Cathy Moore η εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση είναι: 

• "Η σύνδεση μέσω της τεχνολογίας καθηγητή και μαθητών, σε πολλές γεωγραφικές περιοχές με 

δυνατότητες αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας (U.S. Office of Technology Assesment)" . 

• "Η εφαρμογή ηλεκτρονικών μέσων σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης (δημοτικά, ι γυμνάσια 

και λύκεια.), ανώτερη εκπαίδευση, διαρκής εκπαίδευση, κατάρτιση εργαζομένων μέσα από 

συνεργασία, κατάρτιση των εργαζομένων στις υπηρεσίες του στρατού και της κυβέρνησης, δια 

βίου εκπαίδευση (U.S. Distance Learning Association)". 

• "Η παροχή εκπαίδευσης σε κατάλληλες ομάδες ατόμων σε οποιαδήποτε περιοχή την κατάλληλη 

χρονική στιγμή. Ο εκπαιδευτής μπορεί να χωρίζεται από τον μαθητή, είτε από την απόσταση είτε 

από το χρόνο είτε και από τα δύο (Western Carolina University)". 

Ένας πιο πρόσφατος ορισμός (1998) είναι ο παρακάτω: 

"Εκπαίδευση εξ αποστάσεως ορίζεται η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων, με έμμεση 

πληροφόρηση και καθοδήγηση που περιλαμβάνει όλες τις τεχνολογίες και άλλες μορφές 

εκμάθησης από απόσταση" [U.S. Distance Learning Association, 1998]. 

Στόχος της εκπαίδευσης από απόσταση αποτελεί η παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού από 

απόσταση, με αποδέκτες άτομα που δεν μπορούν να συμμετάσχουν στα μαθήματα, λόγω της 

γεωγραφικής θέσης ή λόγω ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Οι σειρές μαθημάτων 

παραδίδονται στο χώρο και στο χρόνο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος, συνήθως στο σπίτι ή στο 

χώρο εργασίας του. Με την χρήση του δικτύου υπολογιστών οι παρουσιάσεις συνδυάζουν τη χρήση 

πολυμεσικών στοιχείων, κειμένου, εικόνων, τρισδιάστατων γραφικών, κίνηση, ήχος και video ώστε 

να υπάρξει καλύτερη κατανόηση του διδακτικού υλικού. 

3.5.1 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

«Ο παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) έχει κάνει πραγματικότητα αυτό που παλιότερα 

οραματίστηκαν κάποιοι θεωρητικοί της επικοινωνίας. Μια σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία 

ανάμεσα στους ανθρώπους, όπου κι αν βρίσκονται, οποιαδήποτε στιγμή. Ο παγκόσμιος Ιστός, όπως 

και όλες οι εξελίξεις στην τεχνολογία επικοινωνιών, συντελούν στη δημιουργία εικονικών-

δυνητικών κοινοτήτων, που αποτελούνται από ερευνητές, επιστήμονες και καθηγητές» [Peraya, 

1994]. 

Στο παρελθόν υπήρχε εκπαίδευση από απόσταση που γινόταν κυρίως δια αλληλογραφίας. 

Για τον ίδιο σκοπό οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούσαν κασέτες ήχου και βιντεοκασέτες, που 

αποστελλόταν ταχυδρομικά στους εκπαιδευόμενους. Επίσης γινόταν και χρήση καναλιών της 

63 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

τηλεόρασης, όπου παρουσιαζόταν σεμινάρια και κύκλοι μαθημάτων με μορφή τηλεοπτικών 

εκπομπών. Όλα τα μέσα αυτά είναι μη αλληλεπιδραστικά, διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να 

απαντήσει άμεσα ο εκπαιδευόμενος. 

Στη σημερινή εποχή έχουν αναπτυχθεί τα δίκτυα υπολογιστών που προσφέρουν πολλές 

δυνατότητες αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας και διευκολύνουν την εκπαίδευση από απόσταση. Το 

παγκόσμιο διαδίκτυο σαν ένας νέος μηχανισμός μεταβίβασης πληροφοριών, παρέχει μια σπάνια 

δυνατότητα στους ανθρώπους να μπορούν να λαμβάνουν γνώση από οποιοδήποτε σημείο του 

κόσμου. Το διαδίκτυο αποτελεί έναν εύχρηστο τρόπο διανομής επεξεργασμένου υλικού σε ένα 

ευρύ κοινό. 

Όλες οι πληροφορίες που βρίσκονται σε μορφή κειμένων, εικόνας και ήχου μετατρέπονται 

σε ψηφιακή μορφή. Μέσω του δικτύου υπολογιστών, ο εκπαιδευτής μπορεί να αποστείλει 

πληροφορίες ψηφιακής μορφής στους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι βρίσκονται σε μακρινές 

αποστάσεις. Το δίκτυο υπολογιστών είναι ένα μέσο επικοινωνίας σύγχρονης ή ασύγχρονης μορφής. 

Αυτό το μέσο μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα μέσα επικοινωνίας, όπως είναι η αμφίδρομη 

τηλεόραση (interactive TV, ITV), ή η τηλεδιάσκεψη με φωνή (audio) και εικόνα (video). 

Προγράμματα όπως το CU-SeeMe, NetMeeting, ClassPoint, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

μετάδοση video και audio σε πραγματικό χρόνο. 

Με το δίκτυο υπολογιστών σε μία τηλεδιάσκεψη πολλών ατόμων, μπορούν να γίνονται 

παρουσιάσεις κειμένων, εικόνων, γραφικών και ήχου, να σχεδιάζονται παρουσιάσεις μαθημάτων με 

πολυμέσα (multimedia courses). Η αλματώδης αύξηση του διαδικτύου, συνδυαζόμενη με την 

δυναμική που προσφέρουν οι πολυμεσικές εφαρμογές, έδωσε τη δυνατότητα στους ειδικούς της 

εκπαίδευσης, να εκμεταλευτούν τις συναρπαστικές ευκαιρίες που προσέφερε αυτή η «συνεργασία» 

[Beyon 1997], [Hamalainen, 1996], [Vetter, 1997]. Τα πολυμέσα παρουσιάζουν στον υπολογιστή 

κείμενα, προγράμματα εικόνες video και ήχο και με αυτά μπορεί να σχεδιαστεί εκπαιδευτικό 

λογισμικό (educational software). Στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως χρησιμοποιούνται αυτά τα μέσα 

επικοινωνίας σε συνδυασμό μεταξύ τους, ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν καλύτερη καθοδήγηση 

των εκπαιδευόμενων. "Ο όρος Distributed Education, σημαίνει τον συνδυασμό τεχνολογιών 

μετάδοσης πληροφοριών για διδασκαλία και μάθηση" [Steiner, 1996]. 

3.5.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Οι περισσότεροι ειδικοί διακρίνουν την εκπαίδευση από απόσταση σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας: την σύγχρονη και την ασύγχρονη [Steiner, 1996] 

[Μανιτσάρης, 2001]. 

Στην σύγχρονη επικοινωνία την ίδια χρονική στιγμή, όλοι οι εκπαιδευόμενοι μαζί με τον 

εκπαιδευτή τους πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο και η επικοινωνία γίνεται σε πραγματικό 

χρόνο. "Αυτή η μορφή επικοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί είτε με τηλεδιάσκεψη μέσω του δικτύου 

υπολογιστών, είτε με χρήση της αμφίδρομης τηλεόρασης ή με video-διάσκεψη μέσω του Internet" 

[Steiner, 1996]. Με το δίκτυο υπολογιστών μπορούν να μεταφέρονται εικόνες και ήχοι σε ψηφιακή 

μορφή, αρχεία εικόνας (video) και ήχου (audio). 
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"Η ασύγχρονη επικοινωνία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μαθητών και 

των καθηγητών την ίδια χρονική στιγμή, αλλά γίνεται με την μορφή ανακοινώσεων. Οι 

εκπαιδευόμενοι επιλέγουν την χρονική στιγμή που θα διαβάσουν τις οδηγίες του εκπαιδευτή, οι 

οποίες παραμένουν αποθηκευμένες σε κάποια περιοχή" [Steiner, 1996]. 

3.5.3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Ο Παγκόσμιος Ιστός με την χρήση κατάλληλων προγραμμάτων λογισμικού μπορεί να 

επιτρέψει την σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η διδασκαλία 

μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με έρευνες, για να έχει αποτελεσματικότητα απαιτεί συχνή 

αλληλεπιδραστική επικοινωνία του καθηγητή με το μαθητή, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους, 

ώστε οι μαθητές να δέχονται συμβουλές και καθοδήγηση και να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε 

ομαδικές εργασίες. Χωρίς αυτή την επικοινωνία, η διδασκαλία γίνεται απρόσωπη και απομονώνει 

τον μαθητή. Με βάση την αρχή αυτή, στην συνέχεια θα αναφερθούμε σε «εργαλεία» που έχουν 

χρησιμοποιηθεί παλιότερα και χρησιμοποιούνται και σήμερα, διευκολύνοντας την εκπαίδευση 

μέσω του διαδικτύου. Τα εργαλεία αυτά διακρίνονται, όπως και η εκπαίδευση από απόσταση, σε 

εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας. 

Για τη σύγχρονη μορφή επικοινωνίας και τις δυνατότητες του δικτύου υπολογιστών 

αναφερθήκαμε παραπάνω. Έτσι λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα μετάδοσης εικόνας (video) και ήχου 

(audio) σε πραγματικό χρόνο με προγράμματα όπως το real player. Μία μορφή επικοινωνίας σε 

πραγματικό χρόνο είναι το πρόγραμμα IRC και τα παρόμοια προγράμματα talker's και chat's του 

διαδικτύου, όπως και τα MUDs και MOOs που επιτρέπουν την ταυτόχρονη επικοινωνία, πολλών 

χρηστών του δικτύου με γραπτά μηνύματα. Επίσης υπάρχουν τα προγράμματα talk, ISQ, write που 

επιτρέπουν την ταυτόχρονη επικοινωνία δύο χρηστών σε πραγματικό χρόνο με γραπτά μηνύματα. 

Στη σύγχρονη επικοινωνία ανήκει και η video-διάσκεψη μέσω Internet (desktop vidéoconférence), 

και η επικοινωνία CU-SeeMe (παράφραση του "see you - see me" = "σε βλέπω - με βλέπεις"), που 

επιτρέπουν επικοινωνία με σήμα video και ήχου. Σαν πιο συνηθισμένες και πιο προσιτές (λόγω 

χρήσης ελάχιστων περιφερειακών), μορφές μπορούμε να αναφέρουμε τα προγράμματα συνομιλίας 

με γραπτά μηνύματα σε πραγματικό χρόνο (IRC, chat, talk κ.α). 

Στην ασύγχρονη επικοινωνία παλαιότερα, αντιπροσωπευτικά εργαλεία θεωρούνταν τα 

μαθήματα σε κασέτες ήχου ή video, ή τα μαθήματα μέσω αλληλογραφίας. Με την ανάπτυξη των 

δικτύων και την ευρεία εξάπλωση του διαδικτύου νέες μορφές έχουν εμφανιστεί. Το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail), οι ομάδες συζητήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing lists), τα 

συστήματα με προσομοίωση πίνακα ανταλλαγής μηνυμάτων (BBS Bulletin Board Systems) και οι 

ομάδες συζητήσεων (newsgroups) θεωρούνται τα πιο αντιπροσωπευτικά. 

Στην συνέχεια θα αναφερθούμε αναλυτικότερα σε εργαλεία ασύγχρονης και σύγχρονης 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, για να κατανοήσουμε την λειτουργία τους και την 

αποτελεσματικότητα τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) 

Η Βασική ιδέα του διαδικτύου είναι η ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία. Το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Electronic Mail - email) δίνει τη δυνατότητα για επικοινωνία μέσω του 

δικτύου υπολογιστών. «Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στείλουμε 

μηνύματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ενός ατόμου, ή να στείλουμε το ίδιο μήνυμα στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις πολλών ατόμων την ίδια στιγμή. Αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι 

όλα τα άτομα που μας ενδιαφέρουν έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο» [Berge, 1993]. 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο βοηθά στη λήψη και αποστολή μηνυμάτων γρήγορα και ανέξοδα σε 

όλο τον κόσμο, χωρίς οι χρήστες να έχουν την ανησυχία πώς το email θα φτάσει στον προορισμό 

του. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι πως το μήνυμα δεν 

αποστέλλεται σε κάποιον συγκεκριμένο υπολογιστή. Έτσι ο παραλήπτης δεν υποχρεώνεται να 

βρίσκεται στον υπολογιστή του μόλις το μήνυμα έχει φτάσει, αλλά μπορεί οποτεδήποτε και 

οπουδήποτε προσπαθήσει να συνδεθεί με το δίκτυο, να διαβάσει τα μηνύματα του. Βασικό 

πλεονέκτημα αποτελεί επίσης η ταχύτητα με την οποία φτάνει το μήνυμα στον παραλήπτη. Το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί να αποστείλει ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο σε μόλις λίγα λεπτά, 

αν βέβαια όλες οι συνδέσεις του δικτύου «δουλεύουν» κανονικά. Το κόστος του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου είναι σχεδόν πάντα μικρότερο, σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αποστολής. 

Τα πάντα, όπως υπενθυμίσεις, γράμματα, λογισμικό μπορούν να σταλούν μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Άνθρωποι από μεγάλες αποστάσεις μπορούν να δουλεύουν μαζί, 

ανταλλάσσοντας ιδέες, σχέδια μέσω του email. Μόνο αρχεία κειμένου ASCII δεν μπορούν να 

αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οτιδήποτε σε δυαδική μορφή κωδικοποιείται και στην 

συνέχεια αποστέλλεται και αποκωδικοποιείται όταν φθάνει στον προορισμό του. Τα δυαδικά 

αρχεία περιλαμβάνουν, εικόνες, λογισμικό, αρχεία ήχου, αρχεία video κ.α 

«Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούμε να έχουμε μια ιδιωτική συζήτηση ενός 

προς έναν, μπορούμε όμως να έχουμε μια κοινή συζήτηση όπου θα συμμετέχουν διάφορα άτομα. 

Από αυτά τα άτομα, μπορεί να είναι όλοι άγνωστοι μεταξύ τους, ή να ανήκουν σε διάφορα επίπεδα 

μιας ιεραρχικής κλίμακας που έχει σχέση με το θέμα της συζήτησης (π.χ. δάσκαλοι, μαθητές, 

καθηγητές, εξεταστές, σύμβουλοι, βοηθοί, αν το θέμα της συζήτησης αφορά την εκπαίδευση). Για 

παράδειγμα, μια διάλεξη που κάνει κάποιος προσκεκλημένος ομιλητής σε ένα συνέδριο, θα 

μπορούσε να σταλεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση καθενός από 

τους συνέδρους, για να εξασφαλιστεί ότι ο κάθε σύνεδρος θα έχει το δικό του αντίγραφο από την 

ομιλία» [Berge, 1993]. 

Λίστες συζητήσεων (mailing lists) 

Ένας δημοφιλής τρόπος για τους ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα για ανταλλαγή 

πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι οι λίστες συζητήσεων (mailing lists). Με τη χρήση των λιστών 

συζητήσεων τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστέλλονται σε όλα τα άτομα των 

οποίων οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις περιλαμβάνονται σε μια λίστα. Οι mailing lists είναι ελεύθερες 

και ανοιχτές σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για μελέτη πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. 
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«Σε κάθε λίστα συζητήσεων υπάρχει ένα κεντρικό θέμα συζήτησης, που φαίνεται από το 

όνομα της λίστας. Για να παρακολουθήσει κάποιος τη συζήτηση σε μια λίστα συζητήσεων πρέπει 

να εγγραφεί μέλος στη λίστα. Τα μέλη κάθε λίστας μπορούν να στέλνουν μηνύματα e-mail, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση της λίστας, η οποία ανήκει σε κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή (host 

computer). Κάθε μήνυμα που φτάνει στον υπολογιστή αυτόν, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

προωθείται αυτόματα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που είναι μέλη της λίστας» [Berge, 1993].Οι 

λίστες συζητήσεων διακρίνονται σε «ελεγχόμενες» (moderated) και σε «μη ελεγχόμενες» 

(unmoderated). Στις ελεγχόμενες λίστες ορισμένα μηνύματα που φτάνουν λογοκρίνονται από 

κάποιους και δεν δημοσιεύονται και επίσης δεν μπορεί να γίνει μέλος οποιοσδήποτε. 

Ομάδες συζητήσεων (Newsgroups) 

Στην κατηγορία ομαδικής συζήτησης ανήκουν και οι "ομάδες ειδήσεων ή συζητήσεων" 

(Usenet newsgroups). Μοιάζουν πολύ με τις "λίστες συζητήσεων" του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Το σημείο που διαφέρουν οι "ομάδες ειδήσεων" από τις "λίστες" είναι ότι για να δει κάποιος τα 

μηνύματα μιας "ομάδας ειδήσεων" δεν εγγράφεται μέλος σε αυτήν, αλλά πρέπει να ακολουθήσει 

διαφορετική διαδικασία που την περιγράφουμε παρακάτω. Με ορισμένα προγράμματα για το 

δίκτυο ο χρήστης επιλέγει ποιες "ομάδες ειδήσεων" θέλει να λαμβάνει. Το θέμα συζήτησης 

φαίνεται από τον τίτλο τους. Τα μηνύματα των "ομάδων ειδήσεων" διαδίδονται στους χρήστες με 

το Usenet (ένα δίκτυο υπολογιστών που αποτελεί τμήμα του Internet). Μόνο όταν ο χρήστης έχει 

πρόσβαση στο δίκτυο Usenet, μπορεί να λαμβάνει στον υπολογιστή του τα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που στέλνονται στις "ομάδες ειδήσεων και συζητήσεων" και αποθηκεύονται σε 

κάποια κεντρική περιοχή. Η σύνδεση του χρήστη με τις "ομάδες ειδήσεων" είναι άλλοτε 

αμφίδρομη, οπότε μπορεί να στέλνει με ευκολία τα δικά του μηνύματα και άλλοτε μονόδρομη 

οπότε δεν μπορεί να στείλει κανένα μήνυμα και βλέπει μόνο μηνύματα άλλων. Στα newsgroups 

δίδεται περισσότερη έμφαση στη συζήτηση πάνω στο θέμα που αναφέρονται. Η επικοινωνία είναι 

αρκετά εντατική και γίνεται αυστηρά, με βάση το θέμα συζήτησης. Αντίθετα σε μία λίστα 

συζητήσεων με πολλούς συνδρομητές, μπορούν να συζητηθούν πολλές ιδέες και θέματα, 

ανεξάρτητα από τον τίτλο της λίστας και ορισμένα να μην ενδιαφέρουν όλους τους συνδρομητές. 

Είναι δύσκολο να ερευνήσει ο χρήστης τα θέματα που συζητούνται σε λίστες συζητήσεων, ενώ στα 

newsgroups μπορεί να ερευνήσει πιο εύκολα τα θέματα συζήτησης, με βάση τον τίτλο του κάθε 

newsgroup. 

Πίνακες ανακοινώσεων (BBS - Bulletin Board System) 

Τα συστήματα BBS (πίνακες ανακοινώσεων) χρησιμοποιούνται για ασύγχρονη επικοινωνία. 

«Στα συστήματα BBS με πίνακες ανακοινώσεων (Bulletin Boards System , BBS), τα μηνύματα που 

στέλνει ο καθένας κρατούνται σε μια κεντρική περιοχή, σε κάποιον κεντρικό υπολογιστή 

συνδεδεμένο στο δίκτυο. Τα συστήματα BBS συνήθως απαιτούν από το χρήστη να κάνει ιδιαίτερες 

ενέργειες για να δει τα μηνύματα. Ο χρήστης μπορεί να διαβάσει τα μηνύματα είτε το ένα πίσω από 

το άλλο, είτε επιλεκτικά με οδηγό τον πίνακα περιεχομένων. Τότε βλέποντας τα θέματα μπορεί να 

επιλέξει τα μηνύματα που τον ενδιαφέρουν. Μπορεί να απαντήσει σε όποια μηνύματα θέλει και τα 
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δικά του μηνύματα θα δημοσιευθούν στην ίδια περιοχή και θα παραμείνουν εκεί, για να μπορούν 

να τα βλέπουν οι άλλοι αναγνώστες. Στην διαδικασία αυτή η αποστολή μηνυμάτων γίνεται με 

ευκολία, αλλά υπάρχει μειονέκτημα στην ανάγνωση τους. Η συμμετοχή των ατόμων στην 

συζήτηση μπορεί να είναι μικρή και εξαρτάται από το πόσοι ενδιαφέρονται και εισέρχονται σε μια 

BBS για να διαβάσουν τα μηνύματα. Ο αριθμός των ατόμων αυτών μειώνεται ,όταν απαιτούνται 

πολλές διαδικασίες για πρόσβαση ή όταν μια BBS στο δίκτυο είναι άγνωστη, επειδή δεν 

ανακοινώνεται σε εμφανείς περιοχές» [Berge, 1993]. 

Συνομιλία με γραπτά μηνύματα σε πραγματικό γρόνο (chat) 

To Internet Relay Chat (IRC) είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει συγχρονισμένη 

επικοινωνία, στην οποία οι χρήστες μπορούν να συνομιλούν με γραπτά μηνύματα σε πραγματικό 

χρόνο. "Πολλά άτομα μπορούν να συνδεθούν την ίδια στιγμή και να πληκτρολογήσουν τα 

μηνύματα τους και τις απαντήσεις τους, σε μια διαρκή συζήτηση όπου τα μηνύματα ακολουθούν το 

ένα πίσω από το άλλο και εμφανίζονται στις οθόνες όλων όσων συμμετέχουν στη συζήτηση" 

[Berge, 1993]. Το IRC πλεονεκτεί έναντι του email στο γεγονός ότι το chat επιτρέπει την συνομιλία 

πολλών χρηστών συγχρόνως. Με αυτόν τον τρόπο ότι γράφει ο χρήστης, αμέσως διαβιβάζεται σε 

οποιονδήποτε είναι συνδεδεμένος εκείνη τη στιγμή στο IRC. Άλλοι μπορούν να απαντήσουν στο 

χρήστη και να συζητήσουν μαζί του για διάφορα θέματα. 

Το 1998 ο Jarkko Oikarinen στο Πανεπιστήμιο Oulu στη Φιλανδία, ανέπτυξε το πρώτο 

πρόγραμμα που επέτρεπε την επικοινωνία πολλών χρηστών συγχρόνως. Ονόμασε το πρόγραμμα 

αυτό IRC (Internet Relay Chat). 

Για να συνδεθεί στο IRC ο χρήστης χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα IRC client και συνδέεται 

σε IRC servers, που είναι προγράμματα εγκατεστημένα σε υπολογιστές σε διάφορες περιοχές του 

δικτύου. Πολλοί IRC servers βρίσκονται διαρκώς σε λειτουργία και χρησιμοποιούνται από πολλούς 

χρήστες, ενώ άλλοι είναι άγνωστοι και χρησιμοποιούνται από λίγους. Κάθε IRC server συνδέεται 

σε συγκεκριμένο δίκτυο IRC και ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί μόνο με όσους βρίσκονται στο 

δίκτυο που αντιστοιχεί στον IRC server στον οποίο συνδέεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί IRC servers, 

ο πιο δημοφιλής είναι ο IRCII που εκτελείται κάτω από περιβάλλον UNIX και σχεδιάστηκε από 

τον Michael Sandrof [Pioch, 1993]. 

Στον Παγκόσμιο Ιστό δημιουργούνται προγράμματα Chat όπως Java IRC, Java Chat, όπου 

ο χρήστης μπορεί να μιλήσει ακριβώς όπως στο IRC, αλλά συνδέεται μέσα από την ιστοσελίδα 

χωρίς να χρησιμοποιήσει δικό του πρόγραμμα IRC. Στα συστήματα τύπου IRC, ομάδες χρηστών 

δημιουργούν περιοχές συζητήσεων που λέγονται Chat Rooms. 

Σε εφαρμογές εκπαίδευσης μπορούν να δημιουργηθούν Chat Rooms με διαφορετικές 

κατηγορίες, που θα έχουν στόχο την αλληλοενημέρωση των μαθητών και τη συνεργασία τους. Έτσι 

τα θέματα των Chat Rooms (χώροι συζητήσεων), μπορούν να αναφέρονται σε διαφορετικά 

μαθήματα ώστε οι μαθητές που ενδιαφέρονται να συζητήσουν πάνω σε ένα μάθημα να 

συγκεντρώνονται στο ίδιο Chat Room. Ακόμη για το ίδιο μάθημα μπορούν να δημιουργούνται 

περισσότερα από ένα Chat rooms. Π.χ. μπορούν να δημιουργηθούν θέματα όπως: ερωτήσεις για τη 

θεωρία, ερωτήσεις για τις ασκήσεις, ομαδικές εργασίες, εκπαιδευτικό λογισμικό για το μάθημα. 
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Κάποιος μαθητής που έχει απορίες σε μια άσκηση θα μπορεί να μπαίνει σε Chat Room ερωτήσεων 

για τις ασκήσεις και να ρωτάει όποιον συμμαθητή του βρει εκεί για να τον βοηθήσει στην λύση της 

άσκησης. Έτσι δημιουργείται εκπαίδευση από ομοβάθμιους. Οι μαθητές που συμμετέχουν σε μια 

κοινή εργασία, μπορούν να συνεργαστούν με ταυτόχρονη επικοινωνία από Chat Room. 

3.5.4 ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Το διαδίκτυο και τα εργαλεία του μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο αν γίνει 

εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους στην εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης από 

απόσταση πρέπει να γίνεται με στόχο να καλύψει τις ανάγκες μάθησης του εκπαιδευόμενου. 

Βασικό πλεονέκτημα της εκπαίδευσης από απόσταση με τη χρήση του διαδικτύου, αποτελεί 

η ανεξαρτησία από τον χώρο και το χρόνο. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθεί τα 

μαθήματα από το σπίτι του ή οπουδήποτε αλλού, έχοντας όσο χρόνο χρειάζεται να μελετήσει το 

εκπαιδευτικό υλικό, ακολουθώντας τους δικούς του ρυθμούς και οργανώνοντας το χρόνο του με 

βάση της ανάγκες του. Ο μαθητής ουσιαστικά αλλάζει τη ταχύτητα με την οποία μελετά, και 

επιλέγει τη χρονική στιγμή που νιώθει ξεκούραστος για να μελετήσει. Ιδιαίτερη αποτελεσματική 

εφαρμογή μπορεί να έχει η εκπαίδευση από απόσταση, σε άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία 

αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες και η έξοδος από το σπίτι καθίσταται αρκετά δύσκολη. 

"Η άνεση των φοιτητών ή των καθηγητών να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο υπολογιστών στο 

σπίτι ή στο γραφείο είτε στο σχολείο, βοηθά σε αρκετές περιπτώσεις να ανταποκριθούν καλύτερα 

στα καθημερινά καθήκοντα τους, όπως είναι οι εργασίες τους, τα ταξίδια τους και η επικοινωνία με 

την οικογένεια τους" [Berge, 1995a]. 

Η αλληλεπιδραστικότητα που προσφέρει το διαδίκτυο αποτελεί μείζον πλεονέκτημα. Οι 

ιδιότητες της επικοινωνίας μέσω υπολογιστών, δίνουν στην εκπαίδευση χαρακτήρα που έχει 

στοιχεία της παλαιότερης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με μη αλληλεπιδραστικά μέσα, αλλά δίνουν 

επιπλέον και κοινές ιδιότητες με τη ζωντανή διδασκαλία που γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο μέσα 

στην τάξη. Αυτός ο συνδυασμός των ιδιοτήτων διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον μάθησης. 

Το δίκτυο σε συνδυασμό με πολυμεσικά στοιχεία (κείμενα, εικόνες, ήχοι, τρισδιάστατα 

γραφικά) οδηγεί στο σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης και βοηθά στην 

ύπαρξη όσο το δυνατόν καλύτερης καθοδήγησης των εκπαιδευομένων [Steiner, 1996]. 

Η ενεργητικότητα που παρέχει στον εκπαιδευόμενο η εκπαίδευση από απόσταση, αποτελεί 

επίσης βασικό πλεονέκτημα. Ήδη από το 1986 ο Hiltz, είχε πει ότι "η εισαγωγή των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στην εκπαίδευση με τις εικονικές τάξεις, θα πετύχει τους στόχους της μόνο αν οι 

μαθητές αποκτήσουν μία ενεργητική στάση απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας για αλληλεπιδραστική επικοινωνία με τον 

δάσκαλο και τους συμμαθητές τους, αν και από αυτή την επικοινωνία εκλείπουν ορισμένα στοιχεία 

της ζωντανής επικοινωνίας" [Hiltz, 1986]. Οι υπολογιστές παρέχουν πολλές υπηρεσίες στη 

διαπροσωπική επικοινωνία των ατόμων, είτε είναι συνδεδεμένοι εντός δικτύου είτε με υπηρεσίες 

εκτός δικτύου. "Τα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών δίνουν έναν κοινωνικό χαρακτήρα στην 

παλαιότερη εκπαίδευση εξ αποστάσεως, διότι κάνουν προσομοίωση της ζωντανής διδασκαλίας 
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πρόσωπο με πρόσωπο και δημιουργούν εικονικούς-δυνητικούς χώρους για ομαδικές συζητήσεις 

πολλών ατόμων" [Berge, 1993]. 

"Βλέπουμε ότι το επίκεντρο στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως παλαιότερα ήταν ο 

εκπαιδευτής. Τώρα μπορεί να μετατραπεί σε μάθηση εξ αποστάσεως και το επίκεντρο της να γίνει 

ο εκπαιδευόμενος. Αντί να είναι παθητικοί αποδέκτες της γνώσης, οι μαθητές θεωρούνται ικανοί να 

αποκτήσουν μόνοι τους τις δικές τους γνώσεις, με την καθοδήγηση του δασκάλου. Ένα μέρος από 

τις οδηγίες του δασκάλου μπορούν να παρέχονται μέσα σε περιβάλλον, με πηγές πληροφοριών 

όπου οι μαθητές θα μπορούν να τις εξερευνούν και να επιλέγουν με ανεξαρτησία τις πληροφορίες 

που τους χρειάζονται. Η στάση των μαθητών γίνεται ενεργητική, διότι εξερευνώντας τις 

πληροφορίες αποκτούν μόνοι τους τις γνώσεις που πρέπει να έχουν. Έτσι μαθαίνουν να λύνουν 

διάφορα προβλήματα, όμοια με αυτά που θα συναντήσουν στην πραγματική ζωή τους ως 

επαγγελματίες" [Berge, 1995b]. 

Τέλος οι εκπαιδευόμενοι μέσω του δυχδικτύου μπορούν να επικοινωνήσουν με καθηγητές 

που διδάσκουν και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με άλλους εκπαιδευόμενους που διδάσκονται 

το ίδιο μάθημα, να παρακολουθήσουν την διδασκαλία του ίδιου μαθήματος από διαφορετικούς 

καθηγητές, να ανταλλάξουν ιδέες με αποτέλεσμα να έχουν μια σφαιρική άποψη του θέματος που 

τους ενδιαφέρει. 

70 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των εικονικών περιβαλλόντων, πέρα από την 

δυνατότητα που παρέχουν στους χρήστες, να παρατηρούν τρισδιάστατες οπτικοποιημένες 

πληροφορίες είναι η πλοήγηση, η δυνατότητα φυσικής αλληλεπίδρασης με τα τρισδιάστατα δεδομένα 

του εικονικού περιβάλλοντος και η οπτική αναπαράσταση των τρισδιάστατων μοντέλων [Mercurio, 

1990]. Λόγω αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, οι κατευθυντήριες οδηγίες για την επίτευξη 

ευχρηστίας στα συμβατικά διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής, είναι μερικώς εφαρμόσιμες στην 

διαδικασία σχεδιασμού ενός εικονικού περιβάλλοντος [Kaur, 1998]. Με τον όρο ευχρηστία στα 

υπολογιστικά συστήματα, προσδιορίζεται το πόσο κατανοητό, αποδοτικό και ευχάριστο, είναι το 

σύστημα κατά την επικοινωνία με τον χρήστη. Μια επιτυχής επικοινωνία συστήματος και χρήστη, 

σχετίζεται άρρηκτα με το πόσο καλά ο χρήστης μπορεί να επιτελέσει μια σειρά από διεργασίες, ή κατά 

πόσο μπορεί να επιτύχει τους στόχους του κατά την διάρκεια της χρησιμοποίησης του συστήματος 

[Nielsen, 1993]. 

Η χρήση των εικονικών περιβαλλόντων είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με aπoτέL·σμa να 

υπάρχει ελλιπής γνώση για το σχεδιασμό εύχρηστων εικονικών περιβαλλόντων και ειδικότερα ελλιπής 

γνώση σχετικά με το ποια ζητήματα πρέπει να εξεταστούν, προκειμένου να επιτευχθεί η ευχρηστία 

[Kaur, 1998], [Herndon, 1994], [Boyd, 1996], [Dahlback, 1992] Μπροστά σε αυτές τις ελλείψεις, 

καταλήγουμε ότι σήμερα διαφαίνεται ακόμη περισσότερο η ανάγκη, για καλά σχεδιασμένα εικονικά 

περιβάλλοντα [Bolas, 1994]. 

Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύονται τα χαρακτηριστικά των τρισδιάστατων περιβαλλόντων 

διεπαφής, αναλύονται οι διαφορές τους από τα συμβατικά διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής και 

επισημαίνεται η ανάγκη προσδιορισμού κατευθυντήριων οδηγιών, για τον σχεδιασμό εύχρηστων 

εικονικών περιβαλλόντων. Στην συνέχεια, με επίκεντρο την ευχρηστία των εικονικών περιβαλλόντων, 

προτείνεται μια πρώτη προσέγγιση μιας μεθοδολογίας σχεδιασμού. Αρχικά προτείνονται, αναλύονται 

και ταξινομούνται μια σειρά από βασικές αρχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση των εικονικών περιβαλλόντων. Στην συνέχεια προτείνεται ένα σύνολο από 

θεωρίες μάθησης, εκπαιδευτικές στρατηγικές, τεχνολογίες και αρχές που συμβάλλον στην επίτευξη της 

ευχρηστίας σε ένα εικονικό περιβάλλον με εκπαιδευτική κατεύθυνση. 

4.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Η διαδεδομένη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών τα τελευταία χρόνια, οδήγησε στην 

ανάγκη ανάπτυξης υπολογιστικών συστημάτων, προσαρμοσμένων στις δυνατότητες και στα 

χαρακτηριστικά του κοινού στο οποίο απευθύνονται και κυρίως συστημάτων, τα οποία απαιτούν 

όσο το δυνατό λιγότερες ειδικές γνώσεις από το χρήστη, προκειμένου να επιτελέσει τις διεργασίες 

που επιθυμεί. Για την διαδεδομένη και αποτελεσματική χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

απαιτείται ο σχεδιασμός των υπολογιστικών συστημάτων, να επικεντρώνεται στις ανάγκες και στις 
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,κανότητες των χρηστών στους οποίους απευθύνονται. Σήμερα, η σχεδίαση υπολογιστικών 

συστημάτων προσανατολίζεται στην ανάπτυξη καταλλήλων περιβαλλόντων διεπαφής (user 

nterface), που «κρύβουν» τις κατά τα άλλα πολύπλοκες λεπτομέρειες υλοποίησης τους και 

μαθαίνονται γρήγορα και εύκολα. Η σχεδίαση τέτοιου είδους περιβαλλόντων διεπαφής, απαιτεί 

ΐπιπλέον μελέτη των ανθρώπινων παραγόντων (ψυχολογικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών κλπ.), 

ιου σχετίζονται με την αλληλεπίδραση ανθρώπου και υπολογιστή. Ο όρος Human Computer 

interaction (Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή), υιοθετήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του '80 για 

/α περιγράψει το καινούργιο αυτό επιστημονικό πεδίο. 

Αρχικά σαν Επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή, ορίσθηκε «ένα σύνολο διεργασιών, 

5ιαλόγων και πράξεων, μέσω των οποίων ο άνθρωπος χρήστης χρησιμοποιεί τον υπολογιστή και 

ϊλληλεπιδρά με αυτόν» (Baecker, 1987]. Θεωρείται ως «η επιστήμη που ασχολείται αφενός με τη 

ιχεδίαση, την αξιολόγηση και την υλοποίηση αλληλεπιδραστικών υπολογιστικών συστημάτων για 

ινθρώπινη χρήση, αφετέρου με τη μελέτη των σημαντικότερων φαινομένων που εμφανίζονται 

caTa την αλληλεπίδραση» [ACM SIGCHI, 1992]. Σημειωτέον ότι ο ελληνικός όρος (Επικοινωνία 

ανθρώπου Υπολογιστή) αντιστοιχεί κυριολεκτικά στον όρο man-machine communication, που 

υπήρξε ο πρόδρομος του τρέχοντος όρου. 

Με βάση το Hutchinson Dictionary of Computing Multimedia and the Internet, η 

επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή (ΕΑΥ), είναι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ενός 

τροσώπου και ενός υπολογιστή, μέσω ενός περιβάλλοντος διεπαφής [Hutchinson Dictionary, 

L999]. Ένας ευρύτερος χαρακτηρισμός παρέχεται από τον J. Preece: «Επικοινωνία Ανθρώπου 

Υπολογιστή, είναι μια έννοια που αφορά το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την υλοποίηση των 

ϊλληλεπιδραστικών υπολογιστικών συστημάτων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και για τη 

χελέτη των σημαντικών φαινομένων που τα περιβάλλουν». Οι στόχοι της Επικοινωνίας Ανθρώπου 

Υπολογιστή είναι να αναπτυχθεί ή να βελτιωθεί η ασφάλεια, η βοήθεια, η αποτελεσματικότητα, η 

ιποδοτικότητα και η ευχρηστία των υπολογιστικών συστημάτων [Preece, 1998]. 

Η πρόκληση για την ΕΑΥ, είναι όχι απλά να προσαρμόζεται με τις διαρκείς τεχνολογικές 

ίξελίξεις και με τα νεοεμφανιζόμενα εργαλεία, αλλά επιπλέον η προσαρμογή αυτή να επιτελείται 

αε τρόπο δημιουργικό, διασφαλίζοντας αφενός καλύτερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης και 

χφετέρου το μέγιστο της δυνατής λειτουργικότητας που μπορεί να προσφέρει η εξελισσόμενη 

τεχνολογία. Η σύγχρονη ΕΑΥ, οφείλει επομένως να «απορροφήσευ> στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις 

/έες τεχνολογίες, όπως αυτές των πολυμέσων, της εικονικής πραγματικότητας και του 

τρογραμματισμού για το διαδίκτυο. Σημειωτέον ότι το έργο αυτό είναι δυσκολότερο από εκείνο της 

κοινής τεχνολογίας λογισμικού, επειδή υπόκειται σε διαρκή και αυστηρή κρίση από χρήστες χωρίς 

επιστημονικό ή τεχνολογικό υπόβαθρο, οι οποίοι προέρχονται από ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα. 

Ο άμεσος στόχος της ΕΑΥ κατά τη σχεδίαση περιβαλλόντων διεπαφής, είναι να 

κατασκευάσει συστήματα εύχρηστα (εύκολα στην εκμάθηση και τη χρήση), ασφαλή για το χρήστη 

και αποτελεσματικά / αποδοτικά ως προς τη λειτουργία τους, δηλαδή να εξασφαλίσει ή να 

βελτιώσει την ποιότητα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή. Η βασική υπόθεση μέσα σε 

όλη αυτή τη διαδικασία, είναι ότι το κέντρο της μελέτης είναι ο χρήστης και όχι ο υπολογιστής. Τα 

περιβάλλοντα διεπαφής πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να διευκολύνουν τους χρήστες στους 

72 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

οποίους απευθύνονται, αντί οι χρήστες να πρέπει να εκπαιδευθούν στη χρήση των περιβαλλόντων 

που σχεδιάζονται. Ένα λειτουργικά αποδοτικό, αλλά συνάμα δύσχρηστο σύστημα, σταδιακά θα 

ατονήσει ή ακόμα και θα εγκαταλειφθεί, ενώ ένα εύχρηστο σύστημα που απλώς αυτοματοποιεί 

κάποιες βαρετές εργασίες ρουτίνας, θα υιοθετηθεί πρόθυμα. 

Κατά την διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών έχουμε βιώσει μια σημαντική εξέλιξη 

στην βιομηχανία των υπολογιστών, που οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στην εμφάνιση των 

υπερμέσων και του διαδικτύου. Σε σύντομο χρονικό διάστημα τα χαρακτηριστικά και τα 

πλεονεκτήματα των δύο αυτών τεχνολογιών βρήκαν την θέση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και συνέβαλαν στην ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών συστημάτων [Avradinis, 

1997] [Panayiotopoulos, Τ, 1999] [Panayiotopoulos, Α., 1999]. Τα εκπαιδευτικά αυτά συστήματα, 

παρέχουν τα μέσα για άμεση πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό πληροφοριών, οι οποίες 

παρουσιάζονται μέσα από εντυπωσιακά και εύχρηστα περιβάλλοντα διεπαφής. Εντούτοις, τα 

τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία εκπαιδευτικών εφαρμογών με υψηλές ανάγκες 

οπτικοποίησης, όπου οι τεχνολογίες των υπερμέσων και του διαδικτύου δεν είναι αρκετά 

αποτελεσματικές. Μπροστά σε αυτή την αδυναμία, θεωρήθηκε απαραίτητο να γίνουν προσπάθειες 

για να ενσωματωθεί η τεχνολογία των τρισδιάστατων γραφικών και ειδικότερα της εικονικής 

πραγματικότητας στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού, προκειμένου να παραχθεί ένα 

υψηλού επιπέδου οπτικοποίησης και αλληλεπίδρασης. 

4.3 ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

Για να καθοριστεί ο όρος εικονικό περιβάλλον, απαιτείται πρώτα ο καθορισμός της έννοιας 

της εικονικής πραγματικότητας. Η εικονική πραγματικότητα, όπως επισημάνθηκε και στο δεύτερο 

κεφάλαιο (τεχνολογικό υπόβαθρο), περιγράφεται ως μία νέα τεχνολογία επικοινωνίας, που 

συμπεριλαμβάνει τις ανθρώπινες αισθήσεις με νέους τρόπους και επιτρέπει στο χρήστη την 

διαισθητική αλληλεπίδραση με τα δεδομένα [McLellan, 1996], Σύμφωνα με τους Loeffler και 

Anderson (1994), υπάρχουν τέσσερα βασικά στοιχεία που συνθέτουν ένα σύστημα εικονικής 

πραγματικότητας: είναι τρισδιάστατο, είναι παραγόμενο από υπολογιστή, είναι προσομοιωμένο 

περιβάλλον και απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο με βάση την συμπεριφορά του χρήστη. Αν ένα 

εικονικό περιβάλλον πληροί τα τέσσερα αυτά κριτήρια, δεν απαιτείται υποχρεωτικά να είναι 

εμβυθιστικό για να είναι συνάμα και αποτελεσματικό. Τα τρισδιάστατα παιχνίδια που παίζονται σε 

προσωπικούς υπολογιστές και τα VRML εικονικά περιβάλλοντα που παρουσιάζονται επίσης σε 

προσωπικούς υπολογιστές, είναι παραδείγματα επιτραπέζιων (desktop) συστημάτων εικονικής 

πραγματικότητας, που παρόλα αυτά είναι προσομοιωμένα, τρισδιάστατα περιβάλλοντα, 

παραγόμενα από υπολογιστή και απεικονίζονται σε πραγματικό χρόνο (real time rendering). Με 

βάση αυτόν τον προσδιορισμό για τα εικονικά περιβάλλοντα, εφαρμογές όπως η συνομιλία σε 

πραγματικό χρόνο (chat), οι οποίες βασίζονται σε επικοινωνία μέσω κειμένου, δεν θεωρούνται σαν 

εικονικά περιβάλλοντα επειδή δεν καλύπτουν όλα τα παραπάνω κριτήρια. Εντούτοις, θα μπορούσε 

να υποστηριχτεί σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, ότι μια εφαρμογή συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο, 

θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον όρο εικονικός, ως υποκατάστατο για ένα πραγματικό χώρο. 
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Το ερώτημα που προκύπτει στο σημείο αυτό, είναι γιατί συχνά χρησιμοποιείται ο όρος 

εικονικά περιβάλλοντα, αντί του όρου εικονική πραγματικότητα; Οι Cruz-Neira, Sandin, και 

DeFanti (1993a), δηλώνουν ότι το εικονικό περιβάλλον είναι ένας πιο περιεκτικός καθορισμός της 

εικονικής πραγματικότητας. Στην παρούσα διατριβή, ο όρος εικονικό περιβάλλον χρησιμοποιείται 

γνα να περιγράψει την ίδια την εφαρμογή, ενώ ο όρος σύστημα εικονικής πραγματικότητας 

ιναφέρεται σε όλο το σύστημα, συμπεριλαμβανομένων και των περιφερειακών συσκευών εισόδου 

mi εξόδου. 

Πιο συγκεκριμένα αυτή η διατριβή, αναφέρεται στα εικονικά περιβάλλοντα που κάνουν 

χρήση των τεσσάρων βασικών κριτηρίων των Loeffler και Anderson (1994): ένα πραγματικού 

χρόνου, παραγόμενο από υπολογιστή, τρισδιάστατο, προσομοιωμένο περιβάλλον. 

4.4 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΟΑΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ 

Σήμερα, υπάρχουν στην βιβλιογραφία αρκετές κατευθυντήριες οδηγίες, σχετικά με τον 

σχεδιασμό εύχρηστων διδιάστατων περιβαλλόντων διεπαφής, οι οποίες έχουν προκύψει από ένα 

μεγάλο αριθμό ερευνών [Hix, 1993]. Τα τελευταία χρόνια, με την ραγδαία εξέλιξη των 

φίσδιάστατων γραφικών, δημιουργήθηκε η ανάγκη για αντίστοιχη έρευνα σχετικά με τον 

σχεδιασμό των τρισδιάστατων περιβαλλόντων διεπαφής. Από τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας 

διαπιστώθηκε, ότι ο υπεύθυνος ανάπτυξης ενός εικονικού περιβάλλοντος έχει να αντιμετωπίσει μια 

σειρά από δυσκολίες οι οποίες βασικά στηρίζονται στην αρχή, ότι τα περιβάλλοντα διεπαφής των 

εικονικών περιβαλλόντων, είναι διαφορετικά από τα παραδοσιακά διδιάστατα περιβάλλοντα 

διεπαφής σε πάρα πολλά σημεία. Λόγω της διαφορετικότητας αυτής διαπιστώθηκε ότι οι 

κατευθυντήριες οδηγίες που απορρέουν από την έρευνα στα διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής, 

δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν απευθείας στα εικονικά περιβάλλοντα, τα οποία παρουσιάζουν 

και διαχειρίζονται τις πληροφορίες με διαφορετικό τρόπο (τρισδιάστατη φύση των εικονικών 

περιβαλλόντων). Έτσι γεννήθηκαν μια σειρά από νέες προκλήσεις και προβλήματα στους 

σχεδιαστές των υπολογιστικών συστημάτων, που διαχειρίζονται τρισδιάστατα γραφικά. Μερικά 

από τα προβλήματα αυτά, έχουν αναγνωρισθεί και ταξινομηθεί [Herndon, 1994], [Hinckley, 1994], 

αλλά υπάρχει ακόμα η ανάγκη για τον περαιτέρω καθορισμό κατευθυντήριων οδηγιών, για τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των εικονικών περιβαλλόντων [Herndon, 1994], [Bolas, 1994]. 

Σαν βάση για τον καθορισμό των νέων οδηγιών, χρησιμοποιήθηκαν μερικές από τις 

κατευθυντήριες οδηγίες σχεδιασμού των διδιάστατων περιβαλλόντων διεπαφής, οι οποίες είχαν 

γενικό χαρακτήρα και ήταν εύκολο να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε τύπο περιβάλλοντος. Ο 

Nielsen (1993), υποστηρίζει ότι οι γενικές κατευθυντήριες οδηγίες ευχρηστίας, εφαρμόζονται σε 

οποιοδήποτε περιβάλλον διεπαφής, δεδομένου ότι μια ομάδα ειδικών θα μελετήσει το σύστημα και 

θα εντοπίσει τα ενδεχόμενα προβλήματα [Nielsen, 1993]. Επίσης οι Wann και Mon-Williams 

(1996b), θεωρούν ότι πολλές από τις βασικές αρχές σχεδιασμού των συμβατικών διδιάστατων 

περιβαλλόντων διεπαφής, μπορούν να «μεταφραστούν» κατάλληλα για εφαρμογή και στα 

τρισδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής [Wann, 1996] . Ο Forhlich [Forhlich, 1993] θεωρεί ότι τα 

εικονικά περιβάλλοντα αποτελούν μια συνέχεια των διδιάστατων περιβαλλόντων. 
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Οι Nielsen και Molich [Nielsen, 1989], έχουν καθορίσει ένα σύνολο κανόνων, οι οποίοι 

αποτελούν συμπύκνωση των βασικών αρχών σχεδιασμού των διδιάστατων περιβαλλόντων 

διεπαφής: 

1. Αποφυγή περιττών στοιχείων. Αποφυγή κατά το δυνατόν της πολυλογίας, των σύνθετων 

γραφικών κλπ. Η επιπλέον πληροφορία διασπά την προσοχή του χρήστη από τον στόχο 

του. 

2. Χρήση κατανοητής προς τους χρήστες γλώσσας. Αποφυγή χρήσης όρων συστήματος 

και υπολογιστών. Αντίθετα, επιδίωξη χρήσης όρων και φράσεων κατανοητών στο 

χρήστη, κατανόηση του νοητικού μοντέλου του χρήστη, προσοχή στη χρήση 

μεταφορών. 

3. Ελαχιστοποίηση του μνημονικού φορτίου του χρήστη. Υποστήριξη στο χρήστη ώστε να 

αναγνωρίζει και όχι να θυμάται. Εμφανή χειριστήρια. Χρήση προκαθορισμένων τιμών, 

παραδείγματα χρήσης. 

4. Διατήρηση συνέπειας σε όλη το περιβάλλον διεπαφής. Ακολουθήστε τις συμβάσεις του 

συστήματος, πάντα οι όροι και οι ενέργειες θα πρέπει να έχουν το ίδιο νόημα σε όλο το 

περιβάλλον διεπαφής. 

5. Παροχή ανάδρασης. Πληροφόρηση στο χρήστη για το τι συμβαίνει στο σύστημα. Αν η 

αναμονή είναι μεγαλύτερη των δέκα δευτερολέπτων ένδειξη προόδου εργασίας, αν είναι 

1-10 δευτερόλεπτα αλλαγή σχήματος του δρομέα. 

6. Παροχή εύκολων και σαφών εξόδων διαφυγής. Χρήση σύντομης εξόδου από εσφαλμένη 

κατάσταση. Παροχή δυνατότητας Cancel, undo, Redo. 

7. Παροχή συντομεύσεων για γρήγορη εκτέλεση εργασιών από πεπειραμένους χρήστες 

(π.χ. πλήκτρα εντολών, πρόβλεψη πληκτρολόγησης, επανάληψη πρόσφατων εντολών, 

πρόσφατα αρχεία, macros). Οι συντομεύσεις δεν πρέπει να είναι εμφανείς σε 

πρωτόπειρους χρήστες. 

8. Παροχή σαφών μηνυμάτων λάθους. Αποφυγή κωδικοποίησης μηνυμάτων σφάλματος. 

Όχι επιθετική ή προσβλητική γλώσσα, ακριβής έκφραση, εποικοδομητικός χαρακτήρας 

- υποδείξεις, σύνδεση με βοηθήματα. 

9. Σχεδιασμός για αποτροπή σφαλμάτων χρήστη π.χ επιλογή ονόματος αρχείου αντί για 

πληκτρολόγηση του, επιβεβαίωση πριν από μια επικίνδυνη ενέργεια, αποφυγή χρήσης 

της ίδιας εντολής με διαφορετική σημασία σε διαφορετική κατάσταση κλπ. 

10. Επαρκής υποστήριξη - Βοήθεια και Εγχειρίδια. Στα εγχειρίδια πρέπει να είναι εύκολη η 

αναζήτηση, να δομούνται σύμφωνα με τις εργασίες του χρήστη, να γίνεται εκτεταμένη 

χρήση παραδειγμάτων κλπ. 

Κάποιες από αυτές τις αρχές, όπως οι συντομεύσεις, τα μηνύματα λαθών, η 

πληκτρολόγηση, εμφανίζονται λιγότερο στα εικονικά περιβάλλοντα απ' ότι στα διδιάστατα 

περιβάλλοντα διεπαφής. Τα συμβατικά διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής, χαρακτηρίζονται από 

το κλασικό τύπο αλληλεπίδρασης, βασισμένο σε εντολές, ο οποίος προωθεί ένα συνομιλητικό 

τρόπο επικοινωνίας μεταξύ χρήστη και συστήματος [Fröhlich, 1993]. Ο Shneiderman 
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[Shneiderman, 1982], επισήμανε τις παρΕκάτω σημαντικές ιδιότητες των διδιάστατων 

περιβαλλόντων διεπαφής : 

1. Συνεχή απεικόνιση των αντικειμένων του ενδιαφέροντος 

2. Επιλογή συγκεκριμένων πλήκτρων για την εκτέλεση ενεργειών 

3. Γρήγορες μεταβολές, η επίδραση των οποίων είναι ορατή στα αντικείμενα του 

περιβάλλοντος. 

Στην συνέχεια θα αναφερθούμε στις ιδιαιτερότητες των τρισδιάστατων περιβαλλόντων 

διεπαφής (εικονικών περιβαλλόντων) μέσα από τις οποίες προκύπτουν και οι διαφορές τους με τα 

διδιάστατα και διαφαίνονται μια σειρά από παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, κατά την 

διαδικασία σχεδίασης ενός εικονικού περιβάλλοντος. 

Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναφέρουμε ότι η βασική διαφορά εντοπίζεται στο ότι τα 

εικονικά περιβάλλοντα παρουσιάζονται στις τρεις διαστάσεις σαν δομημένα τρισδιάστατα γραφικά 

μοντέλα αποτελούμενα από αντικείμενα. Τα συμβατικά περιβάλλοντα διεπαφής παρουσιάζονται 

στις δύο διαστάσεις, σαν ένα σύνολο γραφικών εικονιδίων, κειμένων, ήχου και κίνησης. 

Τα εικονικά περιβάλλοντα χαρακτηρίζονται ως μη γραμμικά, με βάση τον τρόπο 

παρουσίασης των πληροφοριών. Ο χρήστης εξερευνά το εικονικό περιβάλλον, χωρίς να δεσμεύεται 

ως προς το ποια τμήματα πρέπει να επισκεφθεί και με ποια σειρά. Στα δισδιάστατα περιβάλλοντα ο 

χρήστης πλοηγείται και με γραμμικό αλλά και με μη γραμμικό τρόπο. Για παράδειγμα ένα σύστημα 

υπερκειμένου, περιλαμβάνει πληροφοριακούς χώρους με κείμενα, εικόνες, ήχους και αρχεία 

κίνησης, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με μονοπάτια πρόσβασης. Ο χρήστης μπορεί να 

πλοηγηθεί σε ένα υπερμεσικό σύστημα με «παραδοσιακούς» τρόπους, όπως πλήκτρα και συνδέσεις 

και μια ομάδα συγκεκριμένων λειτουργιών για την πλοήγηση, όπως για παράδειγμα δυνατότητα για 

μετάβαση σε προηγούμενη και επόμενη σελίδα. 

Σε ένα εικονικό περιβάλλον είναι δυνατόν ο χρήστης να περιηγείται με τρόπο παρόμοιο 

όπως και στον πραγματικό κόσμο (π.χ βάδισμα), σε αντίθεση με τα διδιάστατα περιβάλλοντα, όπου 

για την μετάβαση από ένα πληροφοριακό χώρο σε άλλο, χρησιμοποιούνται συνδέσεις που 

ενεργοποιούνται ύστερα από προτροπή του χρήστη (links). 

Μόνο ένα τμήμα του εικονικού περιβάλλοντος είναι κάθε φορά ορατό στον χρήστη κατά 

την περιήγηση του, ανάλογα με την θέση του σε κάθε χρονική στιγμή. Σε ένα διδιάστατο 

περιβάλλον δεν υπάρχει η έννοια της θέσης του χρήστη, εκτός από την θέση του δρομέα του 

«ποντικιού». Ο χρήστης διαχειρίζεται το διδιάστατο περιβάλλον με τρόπο που καθορίζεται από τις 

προδιαγραφές του συστήματος, γι παράδειγμα μετακινώντας ή αλλάζοντας το μέγεθος 

αντικειμένων ή ανοίγοντας και κλείνοντας «παράθυρα» ή πλαίσια διαλόγου. 

Η αλληλεπίδραση στα εικονικά περιβάλλοντα, συνδυάζει μερικά χαρακτηριστικά παρόμοια 

με εκείνα των διδιάστατων περιβαλλόντων διεπαφής, αν και το εύρος των πιθανών τύπων 

αλληλεπίδρασης είναι μεγαλύτερο από αυτά που είναι διαθέσιμα σε ένα παραδοσιακό συμβατικό 

διδιάστατο περιβάλλον διεπαφής (τα οποία περιορίζονται συνήθως σε επιλογή πλήκτρων με την 

απλή μετακίνηση του δείκτη του «ποντικιού»). 

Λόγω της πιστότητας ορισμένων εικονικών περιβαλλόντων με αντίστοιχα περιβάλλοντα του 

πραγματικού κόσμου, ο χρήστης αλληλεπιδρά με το σύστημα πιο άμεσα και με πιο ρεαλιστικό 
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τρόπο, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται η «απόσταση» μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή 

[Bryson, 1995].. Αντίθετα στα συμβατικά διδιάστατα συστήματα, απαιτείται χρόνος προκειμένου 

να εξοικειωθεί ο χρήστης με τον τρόπο αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον διεπαφής. 

Για την αλληλεπίδραση με το εικονικό περιβάλλον, χρησιμοποιούνται διάφορες 

περιφερειακές συσκευές (ανάλογα με τον τύπο εικονικής πραγματικότητας). Έτσι είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθούν περιφερειακές συσκευές παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στα 

συμβατικά συστήματα (ποντίκι, πληκτρολόγιο), ή συσκευές όπως τα στερεοσκοπικά κράνη, γάντια 

δεδομένων κλπ. 

Τα αντικείμενα σε ένα εικονικό περιβάλλον, επιλέγονται, μετακινούνται, περιστρέφονται, 

κλιμακώνονται σε τρεις διαστάσεις, σε αντίθεση με τα αντικείμενα στα διδιάστατα περιβάλλοντα 

διεπαφής τα οποία επιλέγονται και διαχειρίζονται στις δύο διαστάσεις [Bolter, 1995]. 

Σε ένα εικονικό περιβάλλον ο χρήστης πρέπει να εξερευνήσει το χώρο για να εντοπίσει τα 

αντικείμενα του ενδιαφέροντος. Σε αντίθεση σε ένα συμβατικό διδιάστατο περιβάλλον, τα 

αντικείμενα του ενδιαφέροντος βρίσκονται συνήθως σε πρώτο πλάνο στην οπτική του χρήστη. 

Είναι επίσης δυνατόν τα σημεία αλληλεπίδρασης των αντικειμένων του ενδιαφέροντος, να μην 

είναι εμφανή στην οπτική του χρήστη ή να είναι πολύ μικρά και να μην είναι εύκολα διακριτά. 

Στα συμβατικά διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής, τα αντικείμενα του ενδιαφέροντος 

εμφανίζονται με την μορφή πλήκτρων, μενού, πλαισίων διαλόγου κλπ. Στα εικονικά περιβάλλοντα 

χρησιμοποιούνται αλληλεπιδραστικές μεταφορές δανεισμένες από τα διδιάστατα περιβάλλοντα 

διεπαφής, αλλά και αντικείμενα που προσεγγίζουν οπτικά παρόμοια αντικείμενα του πραγματικού 

κόσμου, όπως τρισδιάστατοι τοίχοι, γραφεία κλπ [Colebourne, 1995]. Βέβαια στον πραγματικό 

κόσμο, τα αντικείμενα έχουν διαφορετικές αλληλεπιδραστικές μεθόδους (πίεση πλήκτρων, 

μετακίνηση χειριστηρίων κλπ). Πολλές αλληλεπιδραστικές μέθοδοι του πραγματικού κόσμου δεν 

είναι διαθέσιμες στα εικονικά περιβάλλοντα, κυρίως εξαιτίας των περιορισμών που απορρέουν από 

την φύση των περιφερειακών συσκευών εισόδου. Η διαφορετικότητα αυτή επιβάλει το σχεδιασμό 

αλληλεπιδράσεων οι οποίες θα αντικαταστήσουν αυτές που χρησιμοποιούνται στον πραγματικό 

κόσμο. J 

Συγκρίνοντας τις αλληλεπιδραστικές μεταφορές των διδιάστατων περιβαλλόντων διεπαφής, 

διαπιστώνουμε ότι στα εικονικά περιβάλλοντα οι μεταφορές αυτές είναι πιο πολύπλοκες, γεγονός 

που αντικατοπτρίζει την πολύπλοκη τρισδιάστατη φύση του περιβάλλοντος διεπαφής. 

Κύριο χαρακτηριστικό των εικονικών περιβαλλόντων είναι και το επίπεδο λεπτομέρειας και 

κατά συνέπεια του ρεαλισμού του τρισδιάστατου μοντέλου του εικονικού περιβάλλοντος, το οποίο 

δεν συναντάται στα διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής. Ο υπεύθυνος ανάπτυξης πρέπει να 

δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο μοντέλο ρεαλιστικό και φυσικό, λαμβάνοντας υπόψη τους 

τεχνολογικούς περιορισμούς προκειμένου το εικονικό περιβάλλον να είναι αποτελεσματικό και 

εύχρηστο. Το τρισδιάστατο μοντέλο ενός εικονικού περιβάλλοντος συνήθως αναπαριστά μια 

πραγματική ή φανταστική τοποθεσία, σε αντίθεση με τα διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής όπου 

παρουσιάζουν τις πληροφορίες σε δύο διαστάσεις με την χρήση γραφικών και κειμένων (π.χ 

«παραθυρικά» υπολογιστικά συστήματα) 
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Ο προσδιορισμός των παραπάνω διαφορών μεταξύ διδιάστατων και τρισδιάστατων 

περιβαλλόντων διεπαφής, συγκλίνουν στην άποψη ότι τα εικονικά περιβάλλοντα, συνεχίζουν από 

εκεί που έχουν σταματήσει τα διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής, έχοντας βέβαια επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά, τα οποία οφείλονται στην τρίτη διάσταση. Λόγω αυτών των επιπρόσθετων 

χαρακτηριστικών «πολλοί ερευνητές έχουν καταλήξει ότι τα τρισδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής 

είναι πιο δύσκολα στον σχεδιασμό από τα διδιάστατα» [Herndon, 1994]. Η γενική έλλειψη 

κατανόησης των απαιτήσεων σχεδιασμού και υλοποίησης των εικονικών περιβαλλόντων, καθώς 

και οι νέες έννοιες και η τεχνολογία που περιλαμβάνεται στα Εικονικά Περιβάλλοντα, δημιουργούν 

δυσκολίες στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και την χρήση των περιβαλλόντων διεπαφής των 

Εικονικών Περιβαλλόντων, σε σύγκριση με τα συμβατικά διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής 

[Herndon, 1994]. Η τρέχουσα κατανόηση σχετικά με τα περιβάλλοντα διεπαφής των Εικονικών 

Περιβαλλόντων είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για καλύτερα-σχεδιασμένα 

συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας [Bolas, 1994]. Υπάρχει λίγη γνώση για το πώς 

σχεδιάζονται τα Εικονικά Περιβάλλοντα, ποια ζητήματα απαιτείται να εξεταστούν και ελλιπής 

καθοδήγηση σχετικά με το πώς ο σχεδιασμός μπορεί να είναι επιτυχής. 

Στην συνέχεια θα αναφερθούμε σε προηγούμενες προσπάθειες καθορισμού κατευθυντήριων 

οδηγιών εύχρηστων και αποτελεσματικών εικονικών περιβαλλόντων. 

4.5 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ 

Η πρώτη προσπάθεια σχετικά με την καθοδήγηση σχεδιασμού και την επίτευξη ευχρηστίας 

στα Εικονικά Περιβάλλοντα εντοπίζεται το 1994 όταν πραγματοποιήθηκε το «Workshop on the 

challenges of 3D Interaction" [Herndon, 1994]. Οι συζητήσεις αφορούσαν τα παρακάτω πεδία: 

• Βασικές αρχές της τρισδιάστατης αλληλεπίδρασης 

• Ψυχολογία (Αντίληψη και αξιολόγηση των περιβαλλόντων διεπαφής) 

• Σχεδιασμός περιβαλλόντων διεπαφής 

• Εξελίξεις στην έρευνα σχετικά με τα τρισδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής 

• Μη συμβατικά περιβάλλοντα διεπαφής 

Κατά την διάρκεια της συνεδρίας προέκυψαν πολλές ιδέες αλλά εξάχθηκαν λίγα συμπεράσματα. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά οι ερωτήσεις που τέθηκαν, προκάλεσαν το ενδιαφέρον για 

περαιτέρω έρευνα. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για καθορισμό του σχεδιασμού, της δομής και 

προσδιορισμού της διαδικασίας ανάπτυξης ενός Εικονικού Περιβάλλοντος, μια ομάδα ερευνητών 

από το Πανεπιστήμιο του Nottingham δημοσίευσε μια πρώτη προσέγγιση με τίτλο «Πλαίσιο για 

υλοποίηση Εικονικών Περιβαλλόντων» το 1996 [Wilson, 1996]. 

Το 1997 το EPSRC ξεκίνησε την χρηματοδότηση του ερευνητικού προγράμματος 

INQUISITIVE (INcreasing Quality of User Interfaces for Strategic Interactive Tasks In Virtual 

Environments). Η συνεργασία μεταξύ του τμήματος Επιστήμης των Υπολογιστών του 

Πανεπιστημίου του York και του εργαστηρίου Rutherford Appleton επιτεύχθηκε με σκοπό την 

έρευνα στον σχεδιασμό περιβαλλόντων διεπαφής Εικονικών Περιβαλλόντων, με προσανατολισμό 

στους τομείς της εκπαίδευσης και της προσομοίωσης. Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής ήταν η 
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υλοποίηση ενός εργαλείου, το οποίο θα παρείχε συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών πλατφόρμων. 

Αρχικά το εργαλείο αυτό προορίζονταν για χρήση σε συνδυασμό με τα λογισμικά υλοποίησης 

Εικονικών Περιβαλλόντων dVISE και Maverick [Boyd και Sastry, 1999]. 

Η πρώτη δημοσιευμένη προσπάθεια για κατευθυντήριες οδηγίες σχεδιασμού Εικονικών 

Περιβαλλόντων δόθηκε το 1997, με την εργασία «Taxonomy of usability characteristics in Virtual 

Environments» [Gabbard και Hix, 1997]. Μέσα σε 200 σελίδες πολλά ζητήματα καλύφθηκαν εις 

βάθος, αλλά απαιτούνταν επιπρόσθετα οι υπεύθυνοι ανάπτυξης να αναζητήσουν και άλλες πηγές, 

προκειμένου να έχουν μια ολοκληρωμένη καθοδήγηση για την επίτευξη ευχρηστίας στα Εικονικά 

Περιβάλλοντα. Ο Gabbard [Gabbard, 1997] έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο το οποίο παρέχει 

κατευθυντήριες οδηγίες ευχρηστίας με σκοπό να βοηθήσει του υπεύθυνους ανάπτυξης των 

Εικονικών Περιβαλλόντων σε δύσκολες και ειδικές καταστάσεις. Η εργασία του Gabbard, επιχειρεί 

να συνδυάσει την ήδη προϋπάρχουσα έρευνα σχετικά με την ευχρηστία από το πεδίο της ΕΑΥ και 

να εφαρμόσει τμήματα αυτής στον σχεδιασμό των εικονικών περιβαλλόντων, αναγνωρίζοντας ότι 

ζητήματα όπως η παρουσία και ο ρεαλισμός είναι πρόσθετοι παράγοντες στην διαδικασία 

σχεδιασμού του εικονικού περιβάλλοντος. Ο Gabbard παρέχει 195 κατευθυντήριες οδηγίες σε 

θέματα σχεδιασμού όπως η μετακίνηση, η επιλογή, η διαχείριση, οι σκοποί του χρήστη, χρήση 

εικονικών πρακτόρων κλπ. Οι σχεδιαστές πρέπει να ακολουθήσουν τις αναφορές που υπάρχουν στο 

πλαίσιο που προτείνεται με την βοήθεια των βιβλιογραφικών πηγών, έτσι ώστε να έχουν μια πλήρη 

γνώση για τα ζητήματα του ενδιαφέροντος τους. Επιπλέον παρέχονται πολλαπλές υποδείξεις, ώστε 

ο υπεύθυνος ανάπτυξης να έχει την ευχέρεια να αποφασίζει ποια είναι η πιο κατάλληλη για την 

εξεύρεση λύσης, σε κάποιο πρόβλημα που ενδεχόμενος να αντιμετωπίζει κατά την ανάπτυξη του 

εικονικού περιβάλλοντος. 

Τον Δεκέμβριο του 1998 στο De Montfort University στο Leicester, πραγματοποιήθηκε 

συνέδριο με τίτλο «The First International Workshop on Usability Evaluation for Virtual 

Environments» [Tromp και Fraiser, 1998]. Οι συνεδρίες επικεντρώθηκαν σε μελέτες σχετικά με την 

αλληλεπίδραση, την πλοήγηση, την παρουσία, την ευχρηστία και σε μεθόδους που εκπληρώνουν 

κάποιες διεργασίες σε ένα Εικονικό Περιβάλλον όπως η οπτική του χρήστη, η αναφορά του 

χρήστη, η επιθεώρηση και η καθοδήγηση του σχεδιασμού του περιβάλλοντος διεπαφής. 

Το 1998 η Kaur επισημαίνει ότι «δεν υπάρχουν περιεκτικές μέθοδοι ή κατευθυντήριες 

οδηγίες , οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των χρηστών» [Kaur, 1998]. Η Kaur με βάση 

αυτή την αρχή αναπτύσσει ένα σύνολο από 46 κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εμφανίζονται σε 

μια φόρμα με λίστες επιλογής, από τις οποίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εντοπίσει το πρόβλημα 

και την υπόδειξη της λύσης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Kaur καλύπτουν τους τομείς της 

αλληλεπίδρασης στα Εικονικά Περιβάλλοντα, τις διεργασίες του χρήστη, την οπτική και την 

αναπαράσταση του χρήστη, συμπεριφορά του συστήματος, ενέργειες απόκρισης. Τέλος 

αναπτύχθηκε ένα εργαλείο με χαρακτηριστικά υπερκειμένου το οποίο περιλαμβάνει 12 από τις 

κατευθυντήριες οδηγίες. Κάθε κατευθυντήρια οδηγία αποτελεί προϊόν εκτεταμένης έρευνας και 

γενικότερα στο σύνολο τους οι οδηγίες αυτές παρέχουν την δυνατότητα στον χρήστη να 

κατανοήσει την αλληλεπίδραση του με το εικονικό περιβάλλον. Η διατριβή καταλήγει στο ότι 

απαιτείται περισσότερη έρευνα προκειμένου να δοθεί μια πιο ασφαλής καθοδήγηση. Ωστόσο το 
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εργαλείο είναι πολύ περιορισμένο και αν το περιεχόμενο του ήταν μεγαλύτερο, ώστε να 

περιλαμβάνει όλες τις ενδεχόμενες απορίες ενός υπεύθυνου ανάπτυξης ενός εικονικού 

περιβάλλοντος, θα ήταν δύσχρηστο. Ένα δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι το εργαλείο δεν έχει 

συνάφεια μεταξύ των διάφορων τμημάτων με αποτέλεσμα να μην καθοδηγεί τον υπεύθυνο κατά 

την διαδικασία ανάπτυξης. 

Τον Σεπτέμβριο του 1999, στο Πανεπιστήμιο του York διενεργήθηκε συνέδριο με τίτλο 

«User Centered Design and the Implementation of Virtual Environments». Σκοπός του συνεδρίου 

ήταν η παροχή ιδεών για συζήτηση σχετικά με λύσεις που αφορούν την ανάπτυξη ενός Εικονικού 

Περιβάλλοντος, οι οποίες λύσεις πρέπει να είναι συναφείς με τις απαιτήσεις και τις διεργασίες των 

χρηστών. Οι παρουσιάσεις των εργασιών αφορούσαν την διαμόρφωση, την συγγραφή και τον 

σχεδιασμό των Εικονικών Περιβαλλόντων, τον σχεδιασμό εργαλείων για αποτελεσματική 

αλληλεπίδραση και τέλος προβλήματα και θέματα που αφορούν την «σύνδεση» και την διαδικασία 

μετάβασης από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. 

Ο Gabbard (1999) επισημαίνει τα συνεχόμενα σχεδιαστικά προβλήματα στα Εικονικά 

Περιβάλλοντα, ισχυριζόμενος ότι «το μεγαλύτερο μέρος στην έρευνα σχετικά με τα Εικονικά 

Περιβάλλοντα έχει αναλωθεί στην όσο το δυνατό καλύτερη οπτική παρουσίαση, με αποτέλεσμα 

πολλά εικονικά περιβάλλοντα να είναι δύσχρηστα και μη αποδοτικά» και «πολλοί λίγοι ειδικοί 

υπάρχουν για τον σχεδιασμό εύχρηστων εικονικών Περιβαλλόντων». Δύο χρόνια αργότερα ο 

Fencott (2001) θεωρεί ότι τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, επισημαίνοντας ότι «η 

κατανόηση μας σχετικά με την Εικονική Πραγματικότητα σαν ένα μέσο επικοινωνίας δεν είναι 

επαρκής. Έτσι η δυνατότητα μας να κατασκευάσουμε αποτελεσματικά, προσανατολισμένα στον 

χρήστη Εικονικά Περιβάλλοντα, είναι ακόμη ελλιπής». 

Επίσης ένα μεγάλο τμήμα της έρευνας έχει αναλωθεί στην ανάπτυξη εργαλείων, τα οποία 

διευκολύνουν την ανάπτυξη των Εικονικών Περιβαλλόντων, για παράδειγμα το DIVE, AVIARY 

[Snowden και Howard, 1993], MASSIVE [Greenhalgh, 1997], SVE [Kessler, Bowman και Hodges, 

2000], αλλά λίγη καθοδήγηση σχετικά με το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά 

και τις γλώσσες προγραμματισμού προκειμένου να αναπτύξουμε εύχρηστα Εικονικά 

Περιβάλλοντα. 

Ο Wilson από την εμπειρία του στην ανάπτυξη Εικονικών Περιβαλλόντων στην 

βιομηχανία, την ιατρική και την εκπαίδευση το 1996, δημοσίευσε μια πρώτη έκδοση του πλαισίου 

«Structured Framework for Building and Testing Virtual Environments». To πλαίσιο αυτό επιχειρεί 

να παρουσιάσει μια νέα δομή η οποία αφορά ολόκληρη την διαδικασία υλοποίησης ενός εικονικού 

περιβάλλοντος. Το πλαίσιο αυτό αναφέρεται ως VEDS και αποτελεί αντικείμενο συνεχόμενης 

επαναληπτικής έρευνας έως σήμερα [D'Cruz, 1999], [Wilson, 1997], [Wilson, 2001]. 

Στο διεθνές συνέδριο «Usability Evaluation for Virtual Environments» [UEVE' 98], [Kaur, 

2000], έγιναν μια σειρά από παρατηρήσεις σχετικά με τον σχεδιασμό των εικονικών 

περιβαλλόντων και εξήχθησαν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

• Η κατανόηση της διαδικασίας σχεδιασμού πρέπει να προηγείται της υπόδειξης της 

καθοδήγησης. 
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• Η καθοδήγηση πρέπει να είναι άμεση και γρήγορη κατά την εφαρμογή και 

συμπληρωματική στην διαδικασία σχεδιασμού. 

• Πρέπει να ερευνούνται ήδη υπάρχουσες εφαρμογές εικονικών περιβαλλόντων, όπως οι 

εμπορικές εφαρμογές διασκέδασης (παιχνίδια), για να υιοθετηθούν αξιοσημείωτες τεχνικές. 

• Ο καθορισμός μια σειράς από πρότυπα για τα εικονικά περιβάλλοντα μειώνουν την γνώση 

που απαιτείται για την χρήση ενός εικονικού περιβάλλοντος, προωθώντας τους χρήστες να 

αναγνωρίζουν αμέσως τα χαρακτηριστικά του, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν 

περιοριστικά στην διαδικασία σχεδιασμού και να οδηγήσουν στην υλοποίηση 

περιορισμένου ενδιαφέροντος εικονικά περιβάλλοντα. 

4.6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Από τις ερευνητικές προσεγγίσεις που έχουν διενεργηθεί στο παρελθόν σχετικά με τον 

σχεδιασμό εικονικών περιβαλλόντων, διαπιστώνουμε ότι ελάχιστες από αυτές εξετάζουν την 

διαδικασία σχεδιασμού στο σύνολο τους, ελέγχοντας παράλληλα την πρακτική εφαρμογή των 

κατευθυντήριων οδηγιών που απορρέουν από τις προσεγγίσεις αυτές. Επίσης οι κατευθυντήριες 

αυτές οδηγίες δεν έχουν ταξινομηθεί έτσι ώστε να διευκολύνουν τους υπεύθυνους ανάπτυξης στην 

πλήρης κατανόηση του σχεδιαστικού μοντέλου, με αποτέλεσμα συχνά η καθοδήγηση να έχει ως 

αποτέλεσμα εικονικά περιβάλλοντα μη εύχρηστα και αναποτελεσματικά. Αξιοσημείωτο είναι 

επίσης, ότι ένα μεγάλο τμήμα της έρευνας δεν ασχολείται με τους τεχνολογικούς περιορισμούς που 

επιδρούν αρνητικά στην επίτευξη, ισορροπίας μεταξύ ικανοποιητικής οπτικής αναπαράστασης, 

αλληλεπίδρασης και αποτελεσματικής απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο. 

Παραθέτοντας τις διαφορές ενός εικονικού περιβάλλοντος σε σύγκριση με ένα διδιάστατο 

περιβάλλον διεπαφής, επικεντρωθήκαμε σε ιδιαιτερότητες που αφορούν τρεις τομείς: την 

πλοήγηση, την αλληλεπίδραση και την παρουσία (ρεαλισμός). Στις επόμενες ενότητες 

παρουσιάζεται το πρωταρχικό στάδιο μιας μεθοδολογίας σχεδιασμού, η οποία αναφέρεται σε μια 

σειρά από κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες ταξινομούνται στους τρεις τομείς που αναφέραμε 

παραπάνω, με γνώμονα πάντα τους τεχνολογικούς περιορισμούς, οι οποίοι παρουσιάζονται 

διεξοδικά στο έκτο κεφάλαιο στην ενότητα «Τεχνικές Βελτιστοποίησης». 

4.6.1 ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Βασικός παράγοντας ευχρηστίας ενός εικονικού περιβάλλοντος, αποτελεί ο τρόπος 

πλοήγησης σε αυτό [Bendar, 1977]. Η αναγκαιότητα της πλοήγησης, γίνεται ιδιαίτερα αισθητή σε 

μεγάλης κλίμακας εικονικά περιβάλλοντα,. Σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα, υπάρχει σοβαρό 

ενδεχόμενο ο χρήστης «να χάσει τον δρόμο» με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος στην 

αναζήτηση πληροφοριών και κατά συνέπεια η αλληλεπιδραστικότητα να χάσει πολλά από τα 

πλεονεκτήματα της. Μια καλά σχεδιασμένη πλοήγηση σε ένα εικονικό περιβάλλον, παρέχει στον 

χρήστη αίσθηση του χώρου, προωθεί την αποτελεσματική και άνετη κίνηση μεταξύ μεγάλων 

αποστάσεων και βοηθά την εστίαση στις σημαντικές διεργασίες του εικονικού περιβάλλοντος. Μια 

ικανοποιητική πλοήγηση, δεν δεσμεύει τον χρήστη ως προς τον τρόπο μετακίνησης του, 

δημιουργώντας του παράλληλα ένα αίσθημα ελευθερίας, μέσω της παροχής εναλλακτικών τρόπων 

για την επίτευξη των διεργασιών του περιβάλλοντος. 
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Δεδομένου ότι η πλοήγηση θεωρείται ως η πιο θεμελιώδης διεργασία σε ένα εικονικό 

ιεριβάλλον, έχουν διεξαχθεί μελέτες σχετικά με τα προβλήματα που εμφανίζονται, καθώς και για 

ίιάφορες τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν και να διευκολύνουν την διαδικασία 

Astheimer,1994]. 

Κατά τον Ruddle (1988) τα προβλήματα των χρηστών κατά την πλοήγηση σε ένα εικονικό 

ιεριβάλλον, συνοψίζονται στην έλλειψη γνώσης του χρήστη σχετικά με την θέση του και στην 

ΐλλειψη οικειότητας σε σχέση με τις λειτουργίες που παρέχονται από το εικονικό περιβάλλον. 

Χρησιμοποιώντας μια εικονική πυξίδα σαν βοηθητικό εργαλείο πλοήγησης σε μια πειραματική 

αελέτη, ο Ruddle, κατέληξε ότι στην επιτραπέζια εικονική πραγματικότητα, τα προβλήματα 

τλοήγησης στηρίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό, στο γεγονός ότι ο χρήστης δεν περιστρέφει φυσικά 

co σώμα του μέσα στο εικονικό περιβάλλον (όπως συμβαίνει στον φυσικό κόσμο, ή με την χρήση 

ϊνός στερεοσκοπικού κράνους ή μιας συσκευής CAVE σε ένα πλήρους εμβύθισης εικονικό 

περιβάλλον) με αποτέλεσμα να αποπροσανατολίζεται [Ruddle, 1996]. 

Οι Darken και Sibert (1996) σύγκριναν διαφορετικά εικονικά περιβάλλοντα, τα οποία 

ενσωμάτωναν διαφορετικές τεχνικές ενίσχυσης της πλοήγησης (όπως διδιάστατοι χάρτες του 

εικονικού περιβάλλοντος), για να διαπιστώσουν την επίδραση των τεχνικών αυτών στην 

συμπεριφορά του χρήστη και ιδιαίτερα στον προσανατολισμό του στο εικονικό περιβάλλον. Ενώ 

κατέληξαν ότι απαιτείται επιπρόσθετη έρευνα για να βελτιωθούν οι τρόποι πλοήγησης, 

διαπίστωσαν ότι η εφαρμογή απλών τεχνικών (όπως τα σημεία αναφοράς) σε ένα εικονικό 

περιβάλλον, έχουν θετικό αποτέλεσμα. Επίσης ο Waller (1998) αναφέρεται στον συνδυασμό 

εικονικών περιβαλλόντων και διδιάστατων χαρτών, σαν μια μέθοδος για την μεταφορά χωρικής 

γνώσης στον χρήστη [Waller, 1998]. 

Ο Neal (2000) προτείνει διάφορες μεθόδους για τον σχεδιασμό εικονικών περιβαλλόντων, 

με ενισχυμένη την διαδικασία της πλοήγησης. Οι μέθοδοι αυτοί περιλαμβάνουν την πρόσθεση 

επιπλέον στοιχείων προτροπής και βοήθειας, όπως βέλη και επιγραφές, που υποδεικνύουν την 

κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί για να επιτευχθεί ένας στόχος και υπερτονίζοντας κάποια 

αντικείμενα που επιτελούν σημαντικές διεργασίες στο εικονικό περιβάλλον. Το πλεονέκτημα των 

μεθόδων αυτών έναντι των διδιάστατων χαρτών, είναι ότι η κατασκευή τους δεν επιβαρύνει 

επιπλέον τον χρόνο υλοποίησης του εικονικού περιβάλλοντος [Neale, 1999]. 

4.6.1.1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

Οι δύο βασικές διεργασίες στην πλοήγηση εικονικών περιβαλλόντων περιλαμβάνουν την 

travel (περιήγηση) και την wayfînding («εύρεση του τρόπου»). Στην συνέχεια ακολουθεί μια 

επισκόπηση των αλληλεπιδραστικών τεχνικών που αφορά και τις δύο διεργασίες της πλοήγησης. 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ (travel). Η περιήγηση (travel) είναι κοινή διεργασία στα 

περισσότερα εικονικά περιβάλλοντα. Με τον όρο περιήγηση, προσδιορίζουμε τον έλεγχο της 

οπτικής του χρήστη κατά την κίνηση σε ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον. Ουσιαστικά η 

περιήγηση αποτελεί εννοιολογικά μια απλή διεργασία, που περιλαμβάνει την μετακίνηση της 

οπτικής από μια θέση σε μια άλλη. Η μετακίνηση από μια θέση σε μια άλλη, είναι βασικός 
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παράγοντας πλοήγησης στην πλειοψηφία των εικονικών περιβαλλόντων. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, η περιήγηση χρησιμοποιείται για να μετακινήσει τον χρήστη σε μια θέση όπου πρέπει 

να εκτελέσει κάποιες σημαντικές διεργασίες. Ο χρήστης απαιτείται να μετακινείται 

αποτελεσματικά στο εικονικό περιβάλλον, προκειμένου να αποκομίσει διαφορετικές όψεις του 

περιβάλλοντος και να αποκτήσει την αίσθηση της παρουσίας μέσα στο τρισδιάστατο χώρο. Για να 

είναι αποτελεσματική μια περιήγηση πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένη, απλή γνωστικά και 

ευκολονόητη [Darken, 1996]. 

Διάφοροι ερευνητές έχουν εξετάσει τα ζητήματα που αφορούν την πλοήγηση και την 

περιήγηση στα εικονικά περιβάλλοντα και στις τρισδιάστατες αλληλεπιδράσεις. Από τις έρευνες 

αυτές έχει αποδειχθεί [Herndon, 1994], ότι η μελέτη της ανθρώπινης πλοήγησης και έλεγχου της 

κίνησης, είναι καθοριστικής σημασίας παράγοντες για ανάπτυξη αποτελεσματικών περιηγήσεων 

στα εικονικά περιβάλλοντα [Schieser, 1986], [Warren, 1990]. 

Οι διεργασίες που χρησιμοποιούνται στην περιήγηση περιλαμβάνουν, την εξερεύνηση του 

περιβάλλοντος, την αναζήτηση πληροφοριών και την εκτέλεση διεργασιών στο περιβάλλον 

[Bowman, 2000]. 

Η εξερεύνηση του περιβάλλοντος συμβάλλει στην δημιουργία ενός νοητικού μοντέλου, 

μέσα από την κατανόηση των χωρικών συναφειών. Κατά την διάρκεια της περιήγησης, ο χρήστης 

απλά εξερευνά το περιβάλλον χωρίς κάποιο ρητό στόχο. 

Με την αναζήτηση πληροφοριών, ο χρήστης μετακινείται σε μια προκαθορισμένη 

τοποθεσία μέσα στο εικονικό περιβάλλον, για την εκπλήρωση μιας διεργασίας ή με σκοπό την 

εύρεση κάποιων στόχων. 

Η εκτέλεση διεργασιών στο εικονικό περιβάλλον, εκφράζεται μέσα από σύντομες ακριβείς 

κινήσεις, που παρέχουν μια νέα προοπτική ενός αντικειμένου. Η εκτέλεση διεργασιών αναφέρεται 

στην τοποθέτηση της οπτικής, σε μια συγκεκριμένη θέση για την περάτωση μιας συγκεκριμένης 

εργασίας. 

Υπάρχουν διάφορες μεταφορές για την περιήγηση, στα εικονικά περιβάλλοντα [Bowman, 

2000]. Οι πιο βασικές από αυτές είναι: 

1. Μεταφορά οδήγησης 

2. Μεταφορά βασισμένη σε στόχο 

3. Μεταφορά προγραμματισμένης διαδρομής 

4. Μεταφορά χειρισμού 

5. Φυσικές μεταφορές 

Η μεταφορά οδήγησης είναι μια συνεχής προδιαγραφή της κατεύθυνσης της κίνησης, συχνά 

μέσω της υπόδειξης, του βλέμματος ή μέσω συσκευών όπως για παράδειγμα το joystick και 

αποτελεί την πιο διαδεδομένη μεταφορά περιήγησης. 

Η μεταφορά βασισμένη σε στόχο περιλαμβάνει τον καθορισμό ενός στόχου μέσω της 

υπόδειξης, για παράδειγμα μέσω της επιλογής από ένα μενού. Ο χρήστης προσδιορίζει τον 

προορισμό και το σύστημα χειρίζεται την μετακίνηση, μεταφέροντας τον χρήστη στην νέα θέση. 
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Η μεταφορά προγραμματισμένης διαδρομής, χρησιμοποιεί τον καθορισμό ενός μονοπατιού, 

co οποίο υποδεικνύεται μέσω δεικτών ή μέσω ακονιδίων σε ένα χάρτη του εικονικού 

ιεριβάλλοντος. 

Η μεταφορά χειρισμού αποτελεί ένα χειρωνακτικό χειρισμό της οπτικής του χρήστη, κατά 

rov οποίο ο χρήστης χειρίζεται τις οπτικές για να περιηγηθεί μέσα στο περιβάλλον. Για παράδειγμα 

1 επιλογή ενός αντικειμένου του περιβάλλοντος, μεταφέρει την οπτική στην θέση του 

χντικειμένου. 

Τέλος κατά την φυσική μεταφορά, το είδωλο του χρήστη αποτελεί έναν οδηγό περιήγησης 

STO εικονικό περιβάλλον. Το βάδισμα αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό τύπο φυσικής μεταφοράς. 

Στις φυσικές μεταφορές χρησιμοποιούνται και συσκευές όπως ένα ποδήλατο, ένα αυτοκίνητο κλπ. 

Οι φυσικές μεταφορές έχει αποδειχθεί ότι είναι καλύτερες για μερικές διεργασίες, αλλά παρόλα 

αυτά μια ενιαία αποτελεσματική τεχνική πλοήγησης για όλα τα εικονικά περιβάλλοντα, δεν έχει 

ακόμη βρεθεί [ Bowman, 2000 ]. 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ WAYFINDING. Σε εικονικά περιβάλλοντα μεγάλης κλίμακας, υπάρχει 

σοβαρό ενδεχόμενο δυσανασχέτησης και αποπροσανατολισμού του χρήστη. Ιδιαίτερα στα 

εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα, τα οποία στοχεύουν στην μετάδοση γνώσης, τέτοιου είδους 

καταστάσεις πρέπει να αποφευχθούν προκειμένου η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι 

αποτελεσματική και παραγωγική [Darken, 1995a]. 

Η αποφυγή προβλημάτων, όπως ο αποπροσανατολισμός και η δυσανασχέτηση στα εικονικά 

περιβάλλοντα, πραγματοποιείται με την εφαρμογή τεχνικών της διεργασίας wayfinding. Η 

διεργασία wayfinding, αναφέρεται στην εξερεύνηση ενός περιβάλλοντος, με στόχο την ανάπτυξη 

ενός γνωστικού και χωροταξικού χάρτη του περιβάλλοντος [Bowman, 2000]. Σύμφωνα με τον 

Darken (1995), η διεργασία wayfinding υποδιαιρείται στις επιμέρους διεργασίες της εξερευνητικής 

αναζήτησης, της απλοϊκής αναζήτησης, της αρχικής αναζήτησης και της αναζήτησης 

συγκεκριμένης τροχιάς [Darken, 1995b]. 

Η εξερευνητική αναζήτηση, είναι μια διεργασία χωρίς συγκεκριμένο στόχο κατά την οποία 

οι χρήστες απλά εξερευνούν το εικονικό περιβάλλον. 

Η απλοϊκή αναζήτηση είναι μια αναζήτηση με συγκεκριμένο στόχο, αλλά με τη θέση του 

στόχου να παραμένει άγνωστη. Οι χρήστες πρέπει αρχικά να εξερευνήσουν το περιβάλλον και να 

εντοπίσουν στην συνέχεια τους στόχους. 

Στην αρχική αναζήτηση, η θέση του στόχου είναι γνωστή από την αρχή στους χρήστες. 

Η συγκεκριμένης τροχιάς αναζήτηση, περιλαμβάνει μια απλή κίνηση μέσα σε ένα 

προκαθορισμένο μονοπάτι. 

Όπως επισημαίνεται από τους Darken και Sibert, (1996), οι απλοϊκές αναζητήσεις είναι 

σπάνιες στον πραγματικό κόσμο, δεδομένου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάποιες 

στοιχειώδεις γνώσεις σχετικά με τον κόσμο που τους περιβάλλει [Darken, 1996]. Στα εικονικά 

περιβάλλοντα ωστόσο, οι χρήστες τυπικά εισέρχονται σε «κόσμους» που δεν έχουν δει ποτέ στο 

παρελθόν. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις η ανάπτυξη της χωρικής γνώσης θεωρείται απαραίτητη 

[Lynch, I960]. 
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Η ανάπτυξη χωρικής γνώσης σχετικά με το εικονικό περιβάλλον, επιτυγχάνεται μέσω τριών 

τύπων γνώσης: την γνώση ορόσημων (landmark), την διαδικαστική (procedural) γνώση και την 

γνώση αποτίμησης (survey) [Thorndyke, 1982]. 

Η γνώση ορόσημων, βασίζεται στις αναγνωριστικές ιδιότητες ενός αντικειμένου, όπως το 

χρώμα, το μέγεθος, το σχήμα, κ.λ.π.. 

Η διαδικαστική (procedural) γνώση, περιλαμβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για να 

φτάσα κάποιος, από ένα σημείο του εικονικού περιβάλλοντος στο άλλο, μέσω ενός μονοπατιού. 

Η γνώση αποτίμησης (survey) είναι παρόμοια με την χωροταξική γνώση και περιλαμβάνει 

την τοποθεσία και τις σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων και την προσαρμογή αυτών στο εικονικό 

περιβάλλον. 

Η απόκτηση της χωρικής γνώσης επηρεάζεται άμεσα από τον παράγοντα του πλαισίου 

αναφοράς. Με τον όρο πλαίσιο αναφοράς, εννοούμε την οπτική από την οποία ο χρήστης 

παρατηρεί και εξερευνεί το εικονικό περιβάλλον. Το πλαίσιο αναφοράς μπορεί να είναι 

εγωκεντρικό ή εξωκεντρικό. Στο εγωκεντρικό πλαίσιο αναφοράς, η οπτική του χρήστη 

χαρακτηρίζεται ως οπτική πρώτου προσώπου. Στην οπτική πρώτου προσώπου, το εικονικό 

περιβάλλον παρουσιάζεται από την οπτική του χρήστη, σε σχέση με το κεφάλι του, τα μάτια του, το 

σώμα. Στο εξωκεντρικό πλαίσιο αναφοράς, η οπτική είναι τρίτου προσώπου. Το εικονικό 

περιβάλλον και τα αντικείμενα παρουσιάζονται από μια οπτική έξω από το σώμα του χρήστη. 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, ενίσχυσης της χωρικής γνώσης είναι η πιστότητα του 

περιβάλλοντος. Η πιστότητα αυξάνει την ικανότητα του χρήστη να κατανοήσει τον χώρο 

δεδομένου ότι οι χρήστες χρησιμοποιούν τα αντικείμενα και τις θέσεις τους μέσα στο χώρο, για να 

αποκτήσουν μια γνώση του [Darken, 1996]. Οι Darken και Sibert [Darken, 1995a] παρουσιάζουν 

ένα σύνολο οργανωτικών αρχών, οι οποίες ενισχύουν την ανάπτυξη της χωρικής γνώσης του 

χρήστη. Αυτές οι αρχές περιλαμβάνουν : 

1. Την διαίρεση ενός εικονικού περιβάλλοντος σε μικρότερα τμήματα 

2. Τη δόμηση των μικρότερων τμημάτων, κάτω από ένα απλό οργανωτικό σχήμα με λογική χωρική 

διευθέτηση όπως για παράδειγμα την ονομασία των οδών σε ένα δρόμο. 

3. Την παροχή συχνά κατευθυντήριων στοιχείων προτροπής, όπως επιγραφές, ένας διδιάστατος 

χάρτης ή μια πυξίδα. 

Η υποστήριξη μέσω της διεργασίας wayfinding υποδιαιρείται σε υποστήριξη με επίκεντρο 

τον χρήστη και υποστήριξη με επίκεντρο το περιβάλλον. 

Η υποστήριξη με επίκεντρο τον χρήστη, περιλαμβάνει παράγοντες όπως το μεγάλο πεδίο 

οπτικής, την χρήση στοιχείων προτροπής και την χρήση ήχου σαν υποστηρικτικό βοηθητικό μέσο. 

Η υποστήριξη με επίκεντρο το περιβάλλον, διαχωρίζεται στην δομική οργάνωση του 

περιβάλλοντος και στα στοιχεία προτροπής. Η δομική οργάνωση αναφέρεται στο πόσο ευδιάκριτα 

και αναγνωρίσιμα είναι τα τμήματα του περιβάλλοντος και πως συνδέονται μεταξύ τους. Ένα καλό 

παράδειγμα της δομικής οργάνωσης είναι η χρήση αντικειμένων αναγνωρίσιμων από τον χρήστη 

[Ingram, 1995]. Τα στοιχεία προτροπής, περιλαμβάνουν αρχές wayfinding δανεισμένες από τον 

πραγματικό κόσμο, οι οποίες μεταφέρονται στο εικονικό περιβάλλον. Τα πιο διαδεδομένα 

εφαρμόσιμα στοιχεία προτροπής είναι οι χάρτες, και οι πυξίδες. Στην κατηγορία αυτή θα 
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απορούσαν επίσης να συμπεριληφθούν και στοιχεία του περιβάλλοντος, όπως ο φωτισμός, τα 

(ρώματα και το σχήμα των αντικειμένων. Ιδιαίτερα η χρήση χαρτών έχει μελετηθεί και έχει 

χποδειχθεί ότι είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την ενίσχυση της χωρικής γνώσης στα 

ίΐκονικά περιβάλλοντα [Darken, 1999]. 

Μια άλλη προσέγγιση για την κατανόηση της πλοήγησης και για τον προσδιορισμό των 

στοιχείων προτροπής σε ένα εικονικό περιβάλλον, αποτελεί η μελέτη των συνηθισμένων 

ίρωτήσεων, που τίθενται από τους χρήστες κατά την διάρκεια της πλοήγησης στο εικονικό 

τεριβάλλον. Αυτές είναι : [Wickens, 1995] 

1. Που βρίσκομαι; 

2. Ποια είναι η τωρινή μου θέση; 

3. Πού θέλω να πάω; 

4. Πως θα φτάσω εκεί; 

Οι πρώτες τρεις ερωτήσεις υποστηρίζονται από την ενσωμάτωση στην πλοήγηση στοιχείων 

προτροπής και βοήθειας, όπως χάρτες, πυξίδες, επιγραφές, ήχους κλπ. Η απάντηση στην ερώτηση 

«πως θα φτάσω έως εκεί», αποτελεί πρόκληση και για τους υπεύθυνους σχεδίασης και υλοποίησης 

των εικονικών περιβαλλόντων, αλλά και για τους χρήστες, δεδομένου ότι οι περισσότεροι φυσικοί 

περιορισμοί οι οποίοι συνοδεύουν την πλοήγηση στον πραγματικό κόσμο, δεν είναι παρόντες στα 

εικονικά περιβάλλοντα [Wickens, 1995], ενώ άλλοι περιορισμοί που δεν υπάρχουν στον 

πραγματικό κόσμο, μπορούν να υπάρχουν σε ένα εικονικό περιβάλλον. Για παράδειγμα σε πολλά 

εικονικά περιβάλλοντα, ο χρήστης μπορεί να «ταξιδέψει» προς ένα στόχο, με την χρήση 

μεταφορών όπως το πέταγμα, το βάδισμα, ή με την χρήση κάποιου βοηθητικού μέσου (αυτοκίνητο, 

ποδήλατο, μοτοσικλέτα κλπ). Οποιαδήποτε μεταφορά και αν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να 

εκμεταλλεύεται την προγενέστερη γνώση των χρηστών για να αυξηθεί η οικειότητα των ενεργειών 

τους [Neale, 1997]. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση στις μεταφορές που υιοθετούνται, είναι η 

διατήρηση της πιστότητας. Για παράδειγμα, το βάδισμα σε ένα τμήμα του εικονικού 

περιβάλλοντος, θα πρέπει να επιτελείται με τον ίδιο τρόπο που επιτελείται και σε κάποιο άλλο. Από 

την άλλη πλευρά, μια φτωχή πλοήγηση ή μια μεταφορά μετακίνησης μπορεί να δημιουργήσει μια 

σειρά από προβλήματα στον χρήστη. Μια «κακή» μεταφορά (με σημαντικές διαφορές μεταξύ 

αληθινού και πραγματικού κόσμου), μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στον χρήστη. Επίσης ο τρόπος 

πλοήγησης θα πρέπει να είναι ενιαίος και να μην χρησιμοποιούνται διαφορετικές μεταφορές στο 

ίδιο εικονικό περιβάλλον. Για παράδειγμα σε μια μεταφορά βαδίσματος, οι χρήστες δεν θα πρέπει 

να έχουν συγχρόνως την δυνατότητα να «πετάνε» [Bliss, 1997]. Η ταχύτητα αποτελεί ένα άλλο 

σημαντικό ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό της πλοήγησης. Η ταχύτητα 

πλοήγησης πρέπει να είναι κατάλληλη για το μέγεθος της σκηνής [Mohageg, 1996]. Οι γρήγορες 

ταχύτητες μπορούν να μειώσουν την προσπάθεια του χρήστη, παρέχοντας γρήγορη επίτευξη των 

στόχων, αλλά πιο αργές ταχύτητες βοηθούν στον προσδιορισμό των στόχων με ευκολότερο τρόπο 

[Johnsgard, 1994]. Η σταθερή ταχύτητα μπορεί να οδηγήσει σε δίλημμα, σχετικά με το πότε πρέπει 

να σταματήσει. Η μεταβλητή ταχύτητα είναι ένας φυσικότερος τρόπος [Rushton, 1993] και δίνει 

τον πλήρης έλεγχο στους χρήστες [Mohageg, 1996]. 
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4.6.2 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

Στην ενότητα αυτή αναφερόμαστε στις αρχές σχεδιασμού τεχνικών αλληλεπίδρασης ενός 

εικονικού περιβάλλοντος. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των εικονικών 

περιβαλλόντων, είναι ότι επιτρέπει στους χρήστες όχι μόνο την οπτικοποίηση πληροφοριών σε 

τρεις διαστάσεις, αλλά και την δυνατότητα αλληλεπίδρασης άμεσα και φυσικά με τα δεδομένα σε 

ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον [Mercurio, 1990]. Η αλληλεπίδραση σε ένα τρισδιάστατο 

εικονικό περιβάλλον είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία [Bowman, 1999a]. Ο Bowman 

επισημαίνει ότι ένας από τους βασικούς φραγμούς στην παραγωγική χρήση των εικονικών 

περιβαλλόντων, είναι η έλλειψη απλής και αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον 

[Bowman, 1998a], [Bowman, 1999b]. 

Οι χρήστες που αλληλεπιδρούν με ένα εικονικό περιβάλλον, αντιμετωπίζουν συχνά 

δυσκολίες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην απογοήτευση και σε χαμηλή ευχρηστία του 

συστήματος [Miller, 1994]. Συνηθισμένα προβλήματα είναι ο αποπροσανατολισμός, η αντίληψη 

κακών υπολογισμών και η σύγχυση όπου εμφανίζονται αφύσικες αλληλεπιδράσεις. Σε ένα ιδανικό 

εικονικό περιβάλλον, η αλληλεπίδραση θα πρέπει να μιμείται την αλληλεπίδραση στον πραγματικό 

κόσμο, στην πράξη όμως τα περισσότερα εικονικά περιβάλλοντα διαφέρουν από τα αντίστοιχα 

πραγματικά. Ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμοστεί, να ανεχτεί τους περιορισμούς 

που υπάρχουν στο εικονικό περιβάλλον, να κατανοήσει πιθανές αντικαταστάσεις και να 

εκμεταλλευθεί τις δυνατότητες που του παρέχει το περιβάλλον. Αντί του φυσικού τρόπου 

αλληλεπίδρασης του πραγματικού κόσμου, οι αλληλεπιδράσεις των εικονικών περιβαλλόντων είναι 

πιο σύνθετες και εισάγουν ζητήματα ευχρηστίας, που απαιτούνται για τον σχεδιασμό 

ικανοποιητικών αλληλεπιδράσεων. 

Προτού περιγραφούν οι τεχνικές αλληλεπίδρασης, πρέπει να γίνει κατανοητό το υπόβαθρο 

των αλληλεπιδραστικών διεργασιών που υποστηρίζονται στα τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα. 

Μια μέθοδος προσέγγισης του προσδιορισμού των τρισδιάστατων αλληλεπιδραστικών διεργασιών, 

είναι η μελέτη των διεργασιών αλληλεπίδρασης που εφαρμόζονται σε διδιάστατα περιβάλλοντα 

διεπαφής. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι, αν κάποιες από τις αλληλεπιδραστικές 

διεργασίες που εφαρμόζονται στα διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής είναι δυνατόν να 

εφαρμοστούν στα τρισδιάστατα και τι είδους αλληλεπιδραστικές διεργασίες απαιτούνται, 

προκειμένου να υποστηριχθεί ικανοποιητικά ένα τρισδιάστατο περιβάλλον διεπαφής. 

Με μια πρώτη γρήγορη ματιά σε ένα εικονικό περιβάλλον, η εντύπωση που δημιουργείται 

είναι ότι απαιτείται ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός πολύπλοκων διεργασιών για μια 

ικανοποιητική αλληλεπίδραση. Ο Foley (1979), υποστηρίζει ότι όπως και στα διδιάστατα 

περιβάλλοντα διεπαφής, έτσι και στα τρισδιάστατα απαιτούνται απλές διεργασίες, οι οποίες είναι 

κοινές στις περισσότερες εφαρμογές και υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού τους για την 

διαμόρφωση πιο σύνθετων και πολύπλοκων διεργασιών [Foley, 1979]. 

Στα διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής, υπάρχουν δύο κοινές αλληλεπιδραστικές 

διεργασίες: οι λίστες επιλογής και η επιλογή αντικειμένων. Μέσω μιας λίστας επιλογής, ο χρήστης 

επιλέγει μια εντολή που επιθυμεί να εκτελεστεί. Με την επιλογή αντικειμένων ο χρήστης επιλέγει 

ένα αντικείμενο, προκειμένου να εκτελέσει κάποια λειτουργία ή κάποιες διαδικασίες πάνω σε αυτό. 
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Οι βασικές αλληλεπιδραστικές διεργασίες σε ένα εικονικό περιβάλλον είναι η επιλογή των 

ϊντικειμένων, η διαχείριση των αντικειμένων και ο έλεγχος του συστήματος [Bowman, 2000]. 

Η επιλογή χρησιμοποιείται για να υποδείξει ένα αντικείμενο, το οποίο θα επιτελέσει μια 

ίνέργεια ή στο οποίο θα εφαρμοστεί μια εντολή (για παράδειγμα επιλέγουμε ένα αντικείμενο το 

Μΐοίο επιθυμούμε να διαγραφεί). Η διαχείριση αναφέρεται στην τροποποίηση των ιδιοτήτων ενός 

χντικειμένου (θέση, προσανατολισμός, μέγεθος, χρώμα κλπ). Η επιλογή και η διαχείριση των 

χντικειμένων ενός εικονικού περιβάλλοντος, είναι διεργασίες που σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. 

Για να υποστούν τα αντικείμενα τροποποίηση στις ιδιότητες τους (διαχείριση) πρέπει πρώτα να 

ϊπιλεχθούν. Ουσιαστικά οι διεργασίες της επιλογής και της διαχείρισης, είναι απλές διεργασίες 

πάνω στις οποίες «χτίζονται» οι πιο σύνθετες διεργασίες ενός εικονικού περιβάλλοντος. Για 

παράδειγμα, σε ένα εικονικό περιβάλλον στο οποίο προσομοιώνεται μια χειρουργική επέμβαση, η 

ϊλληλεπιδραστική τεχνική περιλαμβάνει αρχικά την προσέγγιση στο χειρουργικό τραπέζι 

[πλοήγηση), την επιλογή ενός χειρουργικού εργαλείου (επιλογή) και τέλος την μετακίνηση του 

χειρουργικού εργαλείου στο μέρος στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η τομή (διαχείριση). 

Ο έλεγχος του συστήματος, αναφέρεται στις εντολές που δίνει ο χρήστης στο σύστημα. Για 

παράδειγμα σε ένα εικονικό περιβάλλον, μπορεί να περιλαμβάνεται ένα εικονικό μενού, από το 

οποίο ο χρήστης επιλέγει ένα αντικείμενο το οποίο στην συνέχεια δίνει εντολή για την εκτέλεση 

κάποιας ενέργειας. Ο έλεγχος του συστήματος, αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη τεχνική 

αλληλεπίδρασης στα εικονικά περιβάλλοντα, ο σχεδιασμός της οποίας αποτελεί μια εντελώς 

ξεχωριστή διαδικασία. 

Στις αλληλεπιδραστικές διεργασίες, της επιλογής, της διαχείρισης και του ελέγχου του 

συστήματος, θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά στην συνέχεια, αφού πρώτα παρουσιάσουμε, τεχνικές 

και κατευθυντήριες γραμμές, για τον σχεδιασμό τεχνικών αλληλεπίδρασης, οι οποίες εξασφαλίζουν 

αποτελεσματικότητα και ευχρηστία στα εικονικά περιβάλλοντα [Bowman, 1999a]. 

Από την φύση της η αλληλεπίδραση σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα, είναι ποιοτικά και 

ποσοτικά διαφοροποιημένη από τα τυπικά διδιάστατα περιβάλλοντα [Bowman, 1999a]. Πέρα από 

την επιλογή των συσκευών εισόδου και εξόδου, που είναι αρκετά σημαντική, υπάρχουν μια σειρά 

από γενικές αρχές που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο η αλληλεπίδραση εφαρμόζεται στα 

εικονικά περιβάλλοντα. 

Ο Bowman (2002), υποστηρίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε κατανοητές μεταφορές 

αλληλεπίδρασης, οι οποίες θα πρέπει να είναι κατάλληλες και πρακτικές. Ένας άτυπος κανόνας 

μεταξύ των υπεύθυνων σχεδιασμού και ανάπτυξης εικονικών περιβαλλόντων, είναι ότι οι 

αλληλεπιδραστικές τεχνικές πρέπει να είναι καινοτόμες και μοναδικές. Η αρχή αυτή αποτελεί ένα 

μύθο, όπως και το ότι οι αλληλεπιδράσεις θα πρέπει πάντα να μιμούνται τεχνικές που συναντάμε 

στον πραγματικό κόσμο. Υπάρχουν πολλές μεταφορές διδιάστατων αλληλεπιδραστικών τεχνικών, 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα και να προσαρμοστούν κατάλληλα, στα εικονικά 

περιβάλλοντα. Τα pull down μενού, τα «ιπτάμενα» μενού (pop up menu), τα πλήκτρα με 

διδιάστατη μορφή, καθώς και η τεχνική διαχείρισης «σύρε και άσε» (drag and drop), έχουν ήδη 

εφαρμοστεί σε πολλά εικονικά περιβάλλοντα με απόλυτη επιτυχία [Bowman, 1998b]. 
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Ένα εικονικό περιβάλλον, πρέπει να παρέχει εναλλακτικές αλληλεπιδραστικές τεχνικές για 

την εκτέλεση της ίδιας διεργασίας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

αξιολογητές των αλληλεπιδράσεων σε ένα εικονικό περιβάλλον, είναι ότι οι διαφορές στην 

απόδοση των χρηστών, φαίνονται να είναι αρκετά μεγάλες σε σχέση με τα τρισδιάστατα 

περιβάλλοντα διεπαφής. Μερικοί χρήστες κατανοούν τις πολύπλοκες και τις σύνθετες τεχνικές 

εύκολα και διαισθητικά, ενώ άλλοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα. Ένας τρόπος για να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, είναι η παροχή πολλαπλών τεχνικών αλληλεπίδρασης για την 

ίδια διεργασία. Για παράδειγμα, ένας χρήστης που δεν αντιλαμβάνεται την πλοήγηση σαν 

προσδιορισμό μιας θέσης σε ένα χώρο, πιθανόν θα επωφελούνταν από την χρήση μιας τεχνικής, 

όπου η θέση του θα παρουσιάζονταν σαν ένα σημείο σε ένα διδιάστατο χάρτη. Ένας άλλος χρήστης 

θα μπορούσε να αντιληφθεί την πλοήγηση, ως ένα συνεχόμενο μονοπάτι μέσα στο περιβάλλον και 

πιθανόν να επωφελούνταν από μια τεχνική καθοδήγησης. Γενικά η βέλτιστη τεχνική είναι πολύ 

δύσκολο να υπάρξει, ακόμη και αν είναι πολύ γνωστό το κοινό στο οποίο απευθύνεται η εφαρμογή, 

έτσι είναι καλό να παρέχονται δύο η περισσότερες τεχνικές κάθε μια από τις οποίες θα διαθέτει τα 

δικά της πλεονεκτήματα. Φυσικά, η προσθήκη τεχνικών αυξάνει την πολυπλοκότητα του 

συστήματος, για το λόγο αυτό πρέπει η χρήση πολλαπλών τεχνικών, να πραγματοποιείται με 

προσοχή και μόνο όταν υπάρχει σαφές όφελος [Bowman, 1999α]. 

ΕΓΠΑΟΓΗ. Η διεργασία επιλογής σε ένα εικονικό περιβάλλον, είναι ο καθορισμός ενός 

αντικειμένου ή ενός συνόλου αντικειμένων, τα οποία μετά την επιλογή θα επιτελέσουν κάποια 

ενέργεια. Τα αντικείμενα μπορεί να είναι ένα πλήκτρο ή ένα μενού. Η επιλογή των εικονικών 

αντικειμένων αποτελεί μια από τις βασικότερες διεργασίες των χρηστών στα εικονικά 

περιβάλλοντα. Σε αλληλεπιδραστικά πολύπλοκα εικονικά περιβάλλοντα, οι διεργασίες επιλογής 

εμφανίζονται αρκετά συχνά και επομένως η αποδοτικότητα και η ευκολία στην χρήση, θεωρούνται 

σημαντικές απαιτήσεις για αυτήν την διεργασία. Συχνά η διεργασία της επιλογής, προηγείται της 

διεργασίας της διαχείρισης, η οποία καθορίζει την ενέργεια που θα ακολουθήσει, όπως για 

παράδειγμα την διαγραφή ενός αντικειμένου. Η ενέργεια που επιτελεί το αντικείμενο, 

επιτυγχάνεται με την υπόδειξη ή με το «άγγιγμα» του επιθυμητού αντικειμένου. Για παράδειγμα σε 

μια εφαρμογή ζωγραφικής, σαν διεργασία επιλογής θεωρείται η υπόδειξη των σημείων που πρέπει 

να ζωγραφιστούν. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι για την επιλογή στα εικονικά 

περιβάλλοντα, οι οποίες εξαρτώνται από το τύπο εικονικής πραγματικότητας στον οποίο 

κατατάσσεται η εφαρμογή. Στα συστήματα εικονικής πραγματικότητας με χαρακτηριστικά 

πλήρους εμβύθισης, η επιλογή διενεργείται με περιφερειακές συσκευές, όπως ένα γάντι δεδομένων. 

Σε συστήματα επιτραπέζιας εικονικής πραγματικότητας (μη εμβυθιστικής), αρκεί ένα απλό ποντίκι, 

για την επιλογή των επιθυμητών αντικειμένων. Εντούτοις, για την επίτευξη στόχων, ένα ποντίκι 

μπορεί να είναι γρηγορότερο και ακριβέστερο από ένα γάντι δεδομένων [Johnsgard,1994]. 

Οι στόχοι της επιλογής είναι η υπόδειξη ενός καθορισμένου αντικειμένου, η ενεργοποίηση 

του αντικειμένου, η περιήγηση στην θέση του αντικειμένου μέσα στο εικονικό περιβάλλον και η 

προετοιμασία για την διεργασία της διαχείρισης [Bowman, 2000]. 

89 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ένα εικονικό περιβάλλον που δεν παρέχει την δυνατότητα επιλογής είναι περιορισμένο 

χρηστικά. Για παράδειγμα ένα εικονικό περιβάλλον, το οποίο χρησιμοποιείται από αρχιτέκτονες για 

κεριήγηση σε ένα χώρο που πρόκειται να σχεδιαστεί, παρέχει την δυνατότητα απόκτησης χωρικής 

γνώσης, η οποία δεν είναι διαθέσιμη μέσω των παραδοσιακών μεθόδων σχεδιασμού. Αν στο ίδιο 

περιβάλλον προστεθούν και αντικείμενα με ιδιότητες επιλογής και διαχείρισης, τότε αποτελεί ένα 

ισχυρό εργαλείο στη διάθεση του αρχιτέκτονα. Ο αρχιτέκτονας θα έχει ενδεχομένως την 

δυνατότητα να αλλάξει το σχήμα των αντικειμένων, να αφαιρέσει και να προσθέσει αντικείμενα 

creo χώρο, να τροποποιήσει παράγοντες, όπως το χρώμα το μέγεθος των αντικειμένων, ή να 

ρυθμίσει το φωτισμό του περιβάλλοντος κλπ. 

Η διεργασία επιλογής στα τρισδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής, είναι πιο πολύπλοκη από 

6τι στα συμβατικά διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής. Σε μια τρισδιάστατη αναπαράσταση, το 

ιντικείμενο που επιλέγεται θα μπορούσε να είναι σε κάποια μακρινή απόσταση από το χρήστη, ή 

μπορεί να κρύβεται από άλλα αντικείμενα στο περιβάλλον. Σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον 

διεπαφής, η δυνατότητα να επιλεχτεί ένα αντικείμενο, εξαρτάται από την τρέχουσα θέση του 

χρήστη, αλλά και από τη θέση των άλλων αντικειμένων στο περιβάλλον. Αυτό δεν είναι συνήθως 

σημαντικό, στα διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής. Τα σφάλματα επιλογής επηρεάζονται από το 

μέγεθος και από την απόσταση των αντικειμένων [Bowman, 1999d]. Ο Bowman [Bowman, 2002], 

αναφέρει ότι για να είναι αποδοτική μια διεργασία επιλογής, θα πρέπει να συμβαδίζει με τις 

παρακάτω απαιτήσεις: 

1. Ταχύτητα (χρόνος ολοκλήρωσης της διεργασίας) 

2. Ακρίβεια (ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων επιλογής) 

3. Ευκολία στην μάθηση (η δυνατότητα χρήσης της τεχνικής και από έναν αρχάριο χρήστη) 

4. Ευκολία στην χρήση (η πολυπλοκότητα ή το γνωστικό φορτίο της τεχνικής να 

εναρμονίζεται με την οπτική του χρήστη) 

5. Ανακούφιση του χρήστη (έλλειψη πίεσης) 

6. Σαφήνεια (ως προς τον αριθμό και την απόσταση των αντικειμένων που μπορούν να 

επιλεχθούν) 

Μια τεχνική επιλογής αντικειμένων σε ένα εικονικό περιβάλλον είναι η τεχνική «υπόδειξης 

στόχου». Χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική, οι χρήστες πρέπει να τοποθετήσουν είτε ένα είδωλο 

χρήστη, έναν κέρσορα ή κάποιο άλλο εικονίδιο υπόδειξης στον τρισδιάστατο χώρο έτσι ώστε τα 

αντικείμενα του ενδιαφέροντος να επισημανθούν. Τυπικά οι χρήστες απαιτείται να υποδεικνύουν 

αρχικά το αντικείμενο με τον κέρσορα. Τα σημεία υπόδειξης των αντικειμένων πρέπει να είναι όσο 

το δυνατό πιο προφανή και πιο προσιτά. Τα πολύ μικρά αντικείμενα πρέπει να έχουν μεγάλες 

περιοχές υπόδειξης [Hinckley, 1994]. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Καθορίσαμε τον όρο επιλογή αντικειμένων σε ένα εικονικό περιβάλλον, ως 

την δυνατότητα του χρήστη να αποκτήσει τον έλεγχο ενός ή πολλαπλών ομαδοποιημένων 

αντικειμένων. Κάθε ενέργεια, που σχετίζεται με την τροποποίηση των ιδιοτήτων των αντικειμένων, 

σε ένα εικονικό περιβάλλον, ονομάζεται διαχείριση [Green, 2001]. Η διαχείριση περιλαμβάνει την 
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αλλαγή θέσης αντικειμένων, την αλλαγή του προσανατολισμού τους, την αλλαγή μεγέθους, 

σχήματος, κλίμακας, χρώματος, υφής κλπ. 

Ένα παράδειγμα διαχείρισης, είναι η επιλογή ενός τραπεζιού που βρίσκεται μέσα σε ένα 

δωμάτιο ενός εικονικού περιβάλλοντος και η μετακίνηση του σε μια νέα θέση στο δωμάτιο. 

Σημειώστε ότι σε πολλές περιπτώσεις, η επιλογή προηγείται της διαχείρισης. Στο παραπάνω 

παράδειγμα, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το αντικείμενο το οποίο θα διαχειριστεί. 

Πολλές διαφορετικές μέθοδοι διαχείρισης, είναι δυνατές σε ένα εικονικό περιβάλλον. Μια 

ιδιότητα ενός αντικειμένου μπορεί να επιλεχθεί από ένα κατάλογο, χρησιμοποιώντας ένα εικονικό 

μενού επιλογής (φανταστείτε την δυνατότητα επιλογής απεικόνισης της καρέκλας σε τρία 

διαφορετικά χρώματα), ή ο χρήστης μπορεί να εισάγει τιμές, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο 

(για παράδειγμα τοποθέτηση της καρέκλας, σε απόσταση τριών μέτρων από τον τοίχο του 

δωματίου) [Bowman, 1999c]. 

Οι στόχοι της διαχείρισης, περιλαμβάνουν την μετακίνηση και τοποθέτηση αντικειμένων, 

την χρησιμοποίηση αντικειμένων σαν εργαλεία και χρησιμοποίηση αντικειμένων για περιήγηση 

στο εικονικό περιβάλλον. Στα συστήματα εικονικής πραγματικότητας, πλήρους εμβύθισης, η πιο 

συνηθισμένη μεταφορά για την διαχείριση αντικειμένων, περιλαμβάνει ένα γάντι δεδομένων. Στα 

επιτραπέζια συστήματα εικονικής πραγματικότητας, η διαχείριση εκτελείται με την χρήση του 

ποντικιού ή του πληκτρολογίου. 

Οι διαδικασίες διαχείρισης, μπορούν να διαιρεθούν σε δύο ομάδες [Green, 2001]. Η πρώτη 

ομάδα, περιλαμβάνει την γεωμετρική διαχείριση και αναφέρεται σε επιπτώσεις στην γεωμετρία 

ενός αντικειμένου. Η γεωμετρική διαχείριση, περιλαμβάνει διαδικασίες όπως η έλξη, η κλιμάκωση 

κλπ, διαδικασίες κοινές και σε διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής . Οι κοινές διαδικασίες που 

μπορούν να εκτελεσθούν κατ1 αυτό τον τρόπο περιλαμβάνουν την κίνηση του αντικειμένου, την 

αλλαγή του προσανατολισμού του και την αλλαγή της μορφής ή του μεγέθους του. Όλες αυτές οι 

διαδικασίες στηρίζονται στην επιλογή κάποιων σημείων και στην μετακίνηση αυτών σε μια νέα 

θέση. Αυτή η διεργασία περιλαμβάνει παρόμοιες πολυπλοκότητες με αυτές της διεργασία επιλογής 

αντικειμένου, δεδομένου ότι το αντικείμενο που κινείται θα μπορούσε να «κρυφτεί», ή να 

καταληφθεί η θέση του από κάποιο άλλο. Στην περίπτωση που καταλαμβάνεται η θέση, ένα ζήτημα 

που πρέπει να διευθετηθεί, είναι εάν η μετακίνηση θα απαγορευθεί, ή εάν κάποια αντικείμενα να 

δεν θα παρεμβάλλονται στην τροχιά της κίνησης του αντικειμένου του ενδιαφέροντος. 

Η δεύτερη ομάδα, περιλαμβάνει την μη-γεωμετρική διαχείριση, η οποία αναφέρεται σε 

τροποποίηση των ιδιοτήτων ενός αντικειμένου, όπως το χρώμα, το υλικό, γενικά σε τροποποίηση 

ιδιοτήτων, που δεν έχουν γεωμετρική αντιπροσώπευση. Οι μη-γεωμετρικοί χειρισμοί είναι 

ελαφρώς δυσκολότεροι, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μια προφανής γεωμετρική αντιπροσώπευση για 

τις ιδιότητες που τροποποιούνται. Ένα μενού, όπως χρησιμοποιείται σε πολλά διδιάστατα 

περιβάλλοντα διεπαφής, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αυτήν την διεργασία, αλλά υπάρχει ο 

κίνδυνος μη εναρμόνισης του, με το τρισδιάστατο περιβάλλον διεπαφής. Μια άλλη προσέγγιση 

είναι να χρησιμοποιηθεί ένα αντικείμενο, που μπορεί να αντιπροσωπεύσει την ιδιότητα σε μια 

γεωμετρική μορφή. Για παράδειγμα μια σειρά από κύβους με διαφορετικό χρώμα, μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν σαν αντικείμενα για την επιλογή χρώματος, για το βασικό αντικείμενο ενός 

κύβου στο εικονικό περιβάλλον [Green, 2001]. 

Καταλήγοντας, θα αναφέρουμε τις απαιτήσεις που θέτει ο Bowman (2002), για μια 

χποτελεσματική και εύχρηστη διαχείριση σε ένα εικονικό περιβάλλον. 

1. Ταχύτητα (χρόνος ολοκλήρωσης της διεργασίας) 

2. Ακρίβεια (εγγύτητα στην επιθυμητή θέση και τον προσανατολισμό του αντικειμένου) 

3. Ευκολία στην μάθηση (η δυνατότητα και αρχάριοι χρήστες να χρησιμοποιούν την τεχνική) 

7. Ευκολία στην χρήση (η πολυπλοκότητα ή το γνωστικό φορτίο της τεχνικής να 

εναρμονίζεται με την οπτική του χρήστη) 

8. Ανακούφιση του χρήστη (έλλειψη πίεσης) 

9. Σαφήνεια (η δυνατότητα τοποθέτησης και προσανατολισμού ενός αντικειμένου σε 

οποιαδήποτε επιθυμητή θέση στο περιβάλλον) 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Ο έλεγχος του συστήματος ενσωματώνει τις 

αλληλεπιδραστικές διεργασίες, της επιλογής και της διαχείρισης. [Bowman, 2000]. 

Πολλές από τις αλληλεπιδράσεις που συναντάμε σε ένα εικονικό περιβάλλον ανήκουν στην 

κατηγορία του ελέγχου του συστήματος. Οι διεργασίες του ελέγχου του συστήματος, 

περιλαμβάνουν τις εντολές προς το σύστημα, την επιλογή εργαλείων και γενικότερα τροποποιήσεις 

Γΐου αφορούν την κατάσταση του συστήματος. Συχνά, οι διεργασίες του ελέγχου του συστήματος 

ΐίναι συνδυασμοί άλλων διεργασιών. Για παράδειγμα η επιλογή ενός αντικειμένου από ένα μενού, 

είναι μια διεργασία επιλογής, ενώ η μεταφορά του αντικειμένου με την τεχνική «σύρε και άσε» 

(drag and drop) σε ένα κάδο απορριμμάτων για διαγραφή, είναι μια διεργασία διαχείρισης. Ο 

έλεγχος του συστήματος πραγματοποιείται με την χρήση μενού, με αναγνώριση φωνής, χειρονομίες 

και εργαλεία ελέγχου. Η πιο διαδεδομένη τεχνική ελέγχου του συστήματος είναι τα εικονικά μενού. 

Τα εικονικά μενού είναι η πιο κοινή μορφή ελέγχου συστήματος στα εικονικά περιβάλλοντα 

και πολλά από τα εικονικά μενού τα οποία έχουν αναπτυχθεί, είναι απλές προσαρμογές από τα 

μενού που συναντάμε συχνά στα διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής. Η πιο απλή μορφή εικονικού 

μενού, είναι μια σειρά από επονομαζόμενα πλήκτρα, τα οποία εμφανίζονται σε κάποια θέση μέσα 

στο εικονικό περιβάλλον. Τα πλήκτρα αυτά μπορεί να είναι σε ένα καθορισμένο σημείο του 

εικονικού περιβάλλοντος, ή μπορεί να είναι προσαρμοσμένα στην οπτική του χρήστη, έτσι ώστε να 

είναι διαθέσιμα από οποιοδήποτε σημείο του εικονικού περιβάλλοντος. Πιο πολύπλοκα είναι τα 

pull down μενού, τα οποία εμφανίζονται ως μια ετικέτα και των οποίων τα αντικείμενα 

εμφανίζονται όταν επιλέγεται η συγκεκριμένη ετικέτα [Jacoby, 1992]. Ευρέως διαδεδομένα και 

πρακτικά στην χρήση είναι και τα «ιπτάμενα» μενού (pop up menu) [Mine, 1997]. 

Σύμφωνα με τον Bowman (2002), σε αντίθεση με τις άλλες αλληλεπιδραστικές διεργασίες, 

η έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση του ελέγχου συστήματος, είναι ελλιπής. Επομένως, οι 

περισσότερες από τις κατευθυντήριες οδηγίες που ακολουθούν, έχουν καταγραφεί με βάση την 

εμπειρία και την διαίσθηση [Bowman, 2002]. 

Σε ένα εικονικό περιβάλλον πρέπει ο αριθμός των επιλογών να είναι όσο το δυνατόν 

μικρότερος. Σε πολλές περιπτώσεις ο έλεγχος συστήματος στα εικονικά περιβάλλοντα είναι αδέξιος 
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και αποσπά τον χρήστη από την πραγματική και ουσιώδη διεργασία. Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης, 

πρέπει να προσέξουν ποιες εντολές είναι απολύτως απαραίτητες και τι διαδικασίες πρέπει να 

ακολουθηθούν για την επίτευξη αυτών των ενεργειών. 

Όταν σε ένα εικονικό περιβάλλον χρησιμοποιούνται εικονικά μενού, πρέπει να 

αποφεύγονται τα υπομενού και να εφαρμόζετε όπου είναι δυνατόν η διαδικασία επιλογής σε 

διδιάστατη λειτουργία. Η πλοήγηση σε περισσότερα από ένα επίπεδο μενού, μπορεί να προκαλέσει 

απογοήτευση και ανεπάρκεια στους χρήστες [Bowman, 2002]. 

Ο έλεγχος του συστήματος, πρέπει να αποτελεί τμήμα του εικονικού περιβάλλοντος. Εάν ο 

χρήστης αντιλαμβάνεται το υποσύστημα εντολών σαν ένα πλήρες ξεχωριστό συστατικό, μειώνεται 

το επίπεδο της αίσθησης της παρουσίας στο εικονικό περιβάλλον και έχουμε απόσπαση της 

προσοχής του χρήστη. Για παράδειγμα τα pull down μενού που συνδέονται με την οπτική του 

χρήστη, φαίνονται αφύσικα και αποσυνδεμένα από το περιβάλλον, ενώ ένα φορητό μενού δίνει την 

αίσθηση ότι αποτελεί τμήμα του περιβάλλοντος. 

Ο Bowman(2002) αναφέρει τις απαιτήσεις για έναν αποδοτικό έλεγχο συστήματος οι οποίες 

είναι παρόμοιες με τις αλληλεπιδραστικές διεργασίες, της επιλογής και της διαχείρισης. 

4. Ταχύτητα (χρόνος ολοκλήρωσης της διεργασίας) 

5. Ακρίβεια (δυνατότητα να αναγνωρίζεται μια επιλογή άμεσα και γρήγορα) 

6. Ευκολία στην εκμάθηση (η δυνατότητα και αρχάριοι χρήστες να χρησιμοποιούν το 

σύστημα ελέγχου) 

10. Ευκολία στην χρήση (η πολυπλοκότητα ή το γνωστικό φορτίο της τεχνικής να 

εναρμονίζεται με την οπτική του χρήστη) 

11. Ανακούφιση του χρήστη (έλλειψη πίεσης) 

12. Σαφήνεια (η δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις επιλογές του συστήματος) 

13. Ευκρίνεια (ο βαθμός στο οποίο τα στοιχεία που συνθέτουν το σύστημα ελέγχου εμποδίζουν 

την οπτική του χρήστη) 

4.6.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

Ένας από τους στόχους της Εικονικής Πραγματικότητας είναι η δημιουργία της αίσθησης 

«δέσμευσης» στον χρήστη, έτσι ώστε να έχει την ψευδαίσθηση της παρουσίας στην τοποθεσία που 

αναπαριστά το εικονικό περιβάλλον, ενώ στην πραγματικότητα βρίσκεται σε κάποια άλλη φυσική 

τοποθεσία του πραγματικού κόσμου [Wittmer, 1998]. Οι προσπάθειες για την ενίσχυση της 

αίσθησης αυτής, εστιάζουν στην ανάπτυξη εικονικών περιβαλλόντων, τα οποία χαρακτηρίζονται 

από ένα υψηλό επίπεδο ρεαλισμού. Ο ρεαλισμός επιτυγχάνεται, μέσα από τον συνδυασμό 

πολύπλοκων τρισδιάστατων γραφικών, υφών υψηλής ανάλυσης, στερεοσκοπικών ήχων και την 

δυνατότητα επιλογής και διαχείρισης των αντικειμένων με φυσικό τρόπο, και πλοήγηση παρόμοια 

με αυτή του φυσικού κόσμου. 

«Η διανοητική αυτή κατάσταση κατά την οποία ο χρήστης, αισθάνεται φυσικά παρόν σε 

ένα παραγόμενο από υπολογιστή περιβάλλον», ονομάζεται παρουσία [Draper, 1998]. Σύμφωνα με 

τον Zelter, η αίσθηση της παρουσίας, αποτελεί το σημαντικότερο πλεονέκτημα των εικονικών 

περιβαλλόντων [Zelter, 1992]. Η παρουσία σε ένα εικονικό περιβάλλον, είναι άμεσα συσχετιζόμενη 
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με το υποκειμενικό συναίσθημα της ύπαρξης μέσα στο εικονικό περιβάλλον, ή την αίσθηση «να 

είσαι εκεί» στο εικονικό περιβάλλον [Sheridan, 1992], [Steuer, 1992], [Heeter, 1992], [Slater, 

1994], [Zahorik, 1998], [Thie, 1998]. 

Μια σειρά από μελέτες, έχουν καταλήξει ότι υπάρχει ένας αριθμός παραγόντων, που 

επιδρούν στην αίσθηση της παρουσίας σε ένα εικονικό περιβάλλον [Ruddle, 1999], [Slater, 1994], 

[Slater, 1995a], [Hendrix, 1996b], [Hendrix, 1996a], [Welch, 1996], [Barfield, 1995]. 

Ο Thomas Sheridan, καθηγητής του τμήματος εφαρμοσμένης μηχανικής του MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), θεωρεί ότι για το συναίσθημα της παρουσίας είναι 

αρμόδιοι δύο παράγοντες. Αρχικά, σημαντικό ρόλο παίζουν οι πληροφορίες που λαμβάνει ο 

χρήστης μέσω των αισθητήριων οργάνων του (μάτια, αυτιά κλπ). Όσο περισσότερες είναι οι 

αισθητήριες πληροφορίες που παρέχονται, τόσο υψηλότερο επίπεδο παρουσίας υπάρχει στο 

εικονικό περιβάλλον. Ο Lambard και ο Ditton [Lombard, 1998], επίσης συμφωνούν ότι ο πιο 

σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης της παρουσίας, είναι ο αριθμός των αισθητήριων εξόδων. Όσο 

μεγαλύτερος, είναι ο αριθμός των αισθητήριων εξόδων, τόσο μεγαλύτερη υποκίνηση παρέχεται 

στον χρήστη, και κατά συνέπεια ενισχύεται περισσότερο η αίσθηση της παρουσίας. Η ποιότητα των 

οπτικών χαρακτηριστικών συμβάλει στην ενίσχυση της παρουσίας και τέλος ο ήχος θεωρείται 

εξίσου σημαντικός παράγοντας, δεδομένου ότι λαμβάνονται υπόψη ζητήματα, όπως η ποιότητα του 

ήχου και η ενσωμάτωση στερεοσκοπικού ήχου ή όχι. 

Εξίσου σημαντική, είναι και η δυνατότητα τροποποίησης του περιβάλλοντος. Ο χρήστης, 

πρέπει να είναι σε θέση να «ελέγχει» το περιβάλλον (π.χ άνοιγμα πόρτας, μετακίνηση αντικειμένων 

κλπ). Όσο μεγαλύτερος είναι ο «έλεγχος», τόσο περισσότερο ενισχύεται το επίπεδο παρουσίας στο 

εικονικό περιβάλλον [Sheridan, 1996 ]. 

Οι Lombard και Ditton [Lombard, 1997] αναφέρονται και στον τύπο της παρουσίας με την 

χρήση ρεαλισμού. Η παρουσία σαν ρεαλισμός, είναι συσχετισμένη με το πόσο ακριβής είναι τα 

αντικείμενα και τα γεγονότα παρουσιάζονται σε ένα εικονικό περιβάλλον, σε σχέση με αντικείμενα 

και γεγονότα του πραγματικού κόσμου. Το στοιχείο του ρεαλισμού, χρησιμοποιείτε συνήθως για 

την ενίσχυση της παρουσίας σε περιβάλλοντα επιτραπέζιας εικονικής πραγματικότητας, όπου 

απουσιάζει η χρήση περιφερειακών συσκευών που ενισχύουν την παρουσία με το χαρακτηριστικό 

της εμβύθισης. 

Η παρουσία σε ένα εικονικό περιβάλλον εξαρτάται από την επιτυχία στο να αποσπάσει την 

προσοχή του χρήστη, από τα ερεθίσματα του πραγματικού κόσμου. Ο βαθμός στον οποίο 

αποσπάται η προσοχή του χρήστη, καθορίζεται από το ποσό της παρουσίας που γίνεται αισθητό 

από τον χρήστη [Lombard, 1997]. Η παρουσία μπορεί να προσεγγίζει την εκλεκτική προσοχή, όπου 

υπάρχει τάση για εστίαση σε σχετικές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες στο εικονικό περιβάλλον. 

Ο Romano , υποστηρίζει ότι είναι δυνατόν να υπάρξει ένα υψηλό επίπεδο παρουσίας σε ένα 

εικονικό περιβάλλον, χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά να υποκινούνται όλες οι αισθήσεις του 

χρήστη. Πολλά επιτραπέζια εικονικά περιβάλλοντα παράγουν επιτυχώς μια αίσθηση παρουσίας , 

από την ενίσχυση και μόνο χαρακτηριστικών ρεαλισμού, όπως τα οπτικά χαρακτηριστικά, τα 

χαρακτηριστικά συμπεριφοράς και τη χρήση του στερεοσκοπικού ήχου [Romano, 1998]. Ο Bolas, 

από το πανεπιστήμιο του Stanford, θεωρεί ότι τα ρεαλιστικά εικονικά περιβάλλοντα, βοηθούν στην 
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«δέσμευση» του χρήστη και είναι ικανά να δημιουργούν την αίσθηση «είσαι εκεί» ßolas, 1994]. 

Ο ρεαλισμός σαν τύπος παρουσίας, διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, στον κοινωνικό και στον 

αντιληπτικό ρεαλισμό. 

Ο κοινωνικός ρεαλισμός, λαμβάνει χώρα σε εικονικά περιβάλλοντα τα οποία αναπαριστούν 

τοποθεσίες του πραγματικού κόσμου. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στην αναπαράσταση οπτικών 

χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών συμπεριφοράς, τα οποία προσεγγίζουν αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά του πραγματικού κόσμου. 

Ο αντιληπτικός ρεαλισμός, περιλαμβάνει οπτικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά 

συμπεριφοράς, τα οποία είναι φανταστικά και μη πραγματοποιήσιμα στον φυσικό κόσμο. 

Ο Welch, μελέτησε τα αποτελέσματα του κοινωνικού ρεαλισμού (και κυρίως την 

αναπαράσταση των οπτικών χαρακτηριστικών) καθώς και την επίδραση του ρυθμού ανανέωσης 

των καρέ στην αίσθηση της παρουσίας στα εικονικά περιβάλλοντα. Η πειραματική αυτή μελέτη 

στηρίχθηκε σε ένα εικονικό περιβάλλον, το οποίο προορίζονταν για εκπαίδευση υποψήφιων 

οδηγών και το οποίο παρείχε δύο επίπεδα ρεαλισμού των οπτικών χαρακτηριστικών. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης, έδειξαν ότι το πιο ρεαλιστικό τμήμα του εικονικού περιβάλλοντος 

παρήγαγε μια σημαντικά μεγαλύτερη αίσθηση παρουσίας, σε σύγκριση με το λιγότερο ρεαλιστικό 

τμήμα [Welch, 1996]. 

Ο Hendrix και ο Barfield, ερεύνησαν την συμβολή του ήχου, μέσα από δύο μελέτες. Η 

πρώτη μελέτη, αναφέρονταν στην παρουσία ή απουσία του ήχου σε ένα εικονικό περιβάλλον και 

μια δεύτερη μελέτη σχετικά με σύγκριση απλού και στερεοσκοπικού ήχου. Και από τις δύο 

μελέτες, το σημαντικό αποτέλεσμα ήταν ότι η προσθήκη στερεοσκοπικού ήχου σε ένα εικονικό 

περιβάλλον, ενισχύει σημαντικά την αίσθηση της παρουσίας. Γενικά, καταλήγουμε ότι οι 

πληροφορίες που παρέχονται σε οποιαδήποτε μορφή από ένα εικονικό περιβάλλον, πρέπει να είναι 

όσο το δυνατό περισσότερο συνεπείς με τις αντίστοιχες πληροφορίες του πραγματικού κόσμου, 

προκειμένου να ενισχυθεί η αίσθηση της παρουσίας [Held, 1992]. 

4.7 ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΑ 

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός επιχειρημάτων, που απορρέουν από μακροχρόνιες έρευνες 

και επισημαίνουν την σημαντικότητα της χρησιμοποίησης των εικονικών περιβαλλόντων στην 

εκπαίδευση, καθώς επίσης μια σειρά από θεωρίες εκμάθησης, εκπαιδευτικές στρατηγικές, 

τεχνολογίες και αρχές, που όπως επανειλημμένα έχει προσδιοριστεί στην βιβλιογραφία, 

συμβάλλουν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εύχρηστων εικονικών περιβαλλόντων. 

Στην παρούσα διατριβή, σε συνάρτηση με τις βασικές κατευθυντήριες σχεδιαστικές 

οδηγίες, προτείνεται και ένα θεωρητικό πλαίσιο, σαν βάση για τον σχεδιασμό ενός εύχρηστου και 

αποτελεσματικού εκπαιδευτικού εικονικού περιβάλλοντος το οποίο περιλαμβάνει: την μεταφορά, 

την προσομοίωση, τον κονστρακτιβισμό, την εκπαίδευση μέσω διαδικτύου και την ενσωμάτωση 

υπερμεσικών στοιχείων. 
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4.7.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στην θεωρία της μεταφοράς και την εφαρμογή της στο 

τχεδιασμό περιβαλλόντων διεπαφής. Με τον όρο μεταφορά στην επιστήμη της Επικοινωνίας 

ανθρώπου και Υπολογιστή (Human Computer Interaction), θεωρούμε έναν τρόπο οπτικοποίησης ο 

)ποίος αποσκοπεί στην σύνδεση του περιβάλλοντος διεπαφής, με τις προηγούμενες εμπειρίες και 

γνώσεις του χρήστη [Fischer, 1991]. Μια μεταφορά σε ένα περιβάλλον διεπαφής, είναι 

Μίοιοδήποτε αντικείμενο ή έννοια (μια λέξη, μια φράση, ένα σύμβολο ή μια εικόνα), τα οποία 

χρησιμοποιούνται για να παρουσιαστεί κατανοητά στον χρήστη μια διεργασία του λογισμικού. 

ίτψ επιστήμη των υπολογιστών παραδείγματα μεταφορικών αντικειμένων αποτελούν: εικονίδια 

re μπάρες εργαλείων, η λειτουργία της αντιγραφής και της επικόλλησης ενός αρχείου και διάφοροι 

τυμβολισμοί (για παράδειγμα βέλη), που χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση σε ένα σύστημα. 

Η έρευνα στην μεταφορά, αφορά κυρίως την εφαρμογή της σε ένα περιβάλλον διεπαφής, 

ιε σκοπό την απλοποίηση της πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος αυτού [Fischer, 1991]. Ο Ryan 

1992) περιγράφει την αλλαγή της τεχνολογικής κατεύθυνσης στους υπολογιστές τα τελευταία 

ρόνια , σαν μια αλλαγή που στηρίζεται ολοκληρωτικά στην χρήση των μεταφορών στο σχεδιασμό 

;ων περιβαλλόντων διεπαφής. Στο άρθρο του «The Human Metaphor», αναφέρει τεχνολογίες σαν 

:α πολυμέσα και τα συστήματα βασισμένα σε γραφίδα, σαν προσπάθειες για να αναπτυχθεί ένα 

οεριβάλλον διεπαφής στους υπολογιστές, όσο το δυνατό πιο φυσικό στον χρήστη και βασισμένο σε 

ιλληλεπιδράσεις που έχουν χρησιμοποιήσει οι χρήστες στο παρελθόν. Ειδικότερα, τα συστήματα 

βασισμένα σε γραφίδα και η εικονική πραγματικότητα, επιτρέπουν να αντικαταστηθούν 

καθημερινές δραστηριότητες, όπως του γραψίματος με μια πένα, ή με αντικείμενα γνωστά από την 

:αθημερινή τους ζωή [Ryan, 1992]. 

Στο σημείο αυτό καλούμαστε να απαντήσουμε στο ερώτημα, ποια είναι η λειτουργία των 

ιεταφορών στα περιβάλλοντα διεπαφής; Η απάντηση μας μεταφέρει πίσω στο 1890 και σε μια 

ιπλή παρατήρηση του William James, ο οποίος επισημαίνει ότι «οι άνθρωποι τείνουν να 

φοσπαθούν να μάθουν νέα πράγματα και έννοιες, κάνοντας χρήση της προηγούμενης γνώσης 

:ους» [Caroli, 1982]. Επίσης με βάση τον Lansdale και τον Ormerod (1994), η μεταφορά 

λειτουργεί με την απόσπαση προηγούμενης γνώσης ή γνωστών εννοιών για να παρουσιαστούν 

ιντικείμενα στον υπολογιστή, όπως η τοποθέτηση αρχείων σε φακέλους ή σε υποφακέλους 

Lansdale, 1994]. Η Mountford [Mountford, 1995) αναφέρει ότι οι μεταφορές δημιουργήθηκαν για 

/α βοηθήσουν στην κατανόηση του υπολογιστή, συνδέοντας αυτήν την κατανόηση με κάτι με το 

Mtoio ο χρήστης είναι ήδη εξοικειωμένος. 

Οι ερευνητές, έχουν πειραματιστεί με διάφορες μεθόδους σχετικά με την εκμετάλλευση της 

τροηγούμενης γνώσης. Μια μέθοδος είναι η προσέγγιση της μεθόδου της χαρτογράφησης, μέσω 

[ης οποίας η στοιχειώδης γνώση του χρήστη, χρησιμοποιείται για την επεξήγηση πολύπλοκων 

ίννοιών. Μια μέθοδος για την εκμετάλλευση της προηγούμενης γνώσης, είναι η μάθηση μέσω των 

τυνειρμών. Για παράδειγμα, ένας χρήστης ο οποίος επιθυμεί να μάθει, ένα λογισμικό επεξεργασίας 

κειμένου, αντικρίζοντας το πληκτρολόγιο ενός υπολογιστή με την πρώτη ματιά μπορεί να το 

τυνδυάσει με μια γραφομηχανή. Σε αυτήν την υπόθεση, η προηγούμενη γνώση του χρήστη στο 

τώς να χρησιμοποιεί μια γραφομηχανή, χρησιμοποιείται για να επεξηγήσει την διαδικασία 
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λειτουργίας της επεξεργασίας κειμένου. Έτσι η μάθηση ενός επεξεργαστή κειμένου γίνεται 

ευκολότερη διαδικασία, από την στιγμή που ο χρήστης έχει στο μυαλό του το μοντέλο της 

γραφομηχανής, σαν οδηγό στην μάθηση του. Μπορεί για τον χρήστη η γραφομηχανή να αποτελεί 

μια μεταφορά, αλλά αν δεν έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν γραφομηχανή, δεν θα έχει αναπτύξει 

ένα νοητικό μοντέλο για αυτή. Με βάση αυτή την υπόθεση, έχουμε μια μεταφορά και όχι ένα 

νοητικό μοντέλο, με αποτέλεσμα η μεταφορά να παρουσιάζει μικρή γνωστική αξία. Η βασική 

λοιπόν αιτιολογία για την χρησιμοποίηση μεταφορών σε ένα περιβάλλον διεπαφής, αποτελεί το 

γεγονός ότι βοηθά τον χρήστη να εκμεταλλεύεται προηγούμενη παρελθούσα γνώση, μέσω της 

ανάπτυξης των σχετικών νοητικών μοντέλων [Fischer, 1991]. 

Ωστόσο η εφαρμογή της αρχής της μεταφοράς στο σχεδιασμό μιας διεπαφής, έχει να 

αντιμετωπίσει μια σειρά προβλημάτων. Συνήθως τα προβλήματα αυτά ανακύπτουν όταν οι 

σχεδιαστές χρησιμοποιούν μεταφορές, οι οποίες είναι άγνωστες στους χρήστες. Σε αυτήν την 

περίπτωση οι χρήστες χάνουν το βασικό πλεονέκτημα της μεταφοράς, που είναι η εκμετάλλευση 

της γνώσης που βασίζεται σε προηγούμενη εμπειρία [Lovgren, 1994]. Οι σχεδιαστές πρέπει να 

επιλέγουν μεταφορές, οι οποίες δεν είναι ασαφείς ή λανθασμένες. Σχετικά με αυτό ο Erickson 

(1995) επισημαίνει, ότι λόγω της άμεσης σχέσης μεταφορών και νοητικών μοντέλων, μια μεταφορά 

η οποία παραπέμπει σε ένα λανθασμένο νοητικό μοντέλο, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ως 

προς την κατανόηση της διεπαφής του συστήματος [Erickson, 1995]. 

Η γνώση και η κατανόηση της σχέσης, μεταξύ των μεταφορών που χρησιμοποιούνται σε 

ένα περιβάλλον διεπαφής και των νοητικών μοντέλων που αναπτύσσει ο χρήστης, αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα στο σχεδιασμό. Η κατανόηση αυτής της σχέσης αποφεύγεται από πολλούς 

σχεδιαστές περιβαλλόντων διεπαφής, με αποτέλεσμα να έχουμε συστήματα με φτωχό σχεδιασμό 

λόγω του ότι οι μεταφορές που χρησιμοποιούνται είναι μερικές απλές εικόνες ή σχήματα, τα οποία 

δεν είναι κατανοητά στον χρήστη [Lovgren, 1994]. 

Ο Johnson (1994) έχει ερευνήσει την χρήση των μεταφορών σε αρκετά υπολογιστικά 

συστήματα. Επισημαίνει ότι το σύνηθες πρόβλημα με την χρήση των μεταφορών, είναι ότι το 

νόημα τους δεν μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό από χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την 

χρήση των υπολογιστών [Johnson, 1994]. 

Το βασικότερο πρόβλημα με την εφαρμογή των μεταφορών σε ένα περιβάλλον διεπαφής, 

είναι ότι υποκινούν τον χρήστη να υιοθετήσει ένα μοντέλο το οποίο δημιουργεί πρόβλημα 

κατανόησης. Είναι εμφανές ότι αν ο χρήστης δημιουργήσει το σωστό νοητικό μοντέλο, η εκμάθηση 

του περιβάλλοντος διεπαφής είναι ευκολότερη. Ωστόσο αν σχηματιστεί κάποιο λανθασμένο 

μοντέλο, η διεπαφή θα είναι προβληματική για τον χρήστη. Το πρόβλημα αυτό οφείλεται κυρίως 

στο γεγονός, ότι έχει εφαρμοστεί μια ασυνήθιστη μεταφορά, με αποτέλεσμα ο χρήστης να υιοθετεί 

αυθαίρετα ένα δικό του νοητικό μεταφορικό μοντέλο. 

Η έρευνα των Caroli και Thomas αποδεικνύει ότι οι χρήστες υιοθετούν μια μεταφορά στην 

εκμάθηση μιας διεπιφάνειας, ανεξάρτητα από το εάν η διεπιφάνεια χρησιμοποιεί ή όχι μεταφορά. 

Εάν η μεταφορά που υιοθετούν οι χρήστες είναι κακή, το σύστημα θα θεωρηθεί αποτυχημένο και 

προβληματικό για την διαδικασία της εκμάθησης. Καταλήγουν λέγοντας, ότι «η διαθεσιμότητα των 

κατάλληλων μεταφορών από το περιβάλλον διεπαφής ενός συστήματος, αποτελεί ένα κρίσιμο 
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σημείο, ιδιαίτερα για νέους χρήστες και για την επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχει το 

σύστημα». Η πιθανότητα οι χρήστες να υιοθετούν αυθαίρετα μια μεταφορά στην εκμάθηση μιας 

διεπιφάνειας, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι, αποτελεί ρίσκο γιατί είναι πολύ πιθανό ο χρήστης να 

υιοθετήσει μια δική του, κακή ή λαθεμένη μεταφορά. Επομένως επιβάλλεται από τον σχεδιαστή να 

οδηγήσει τον χρήστη στη σωστή κατεύθυνση, στις σωστές σκέψεις, μέσω της χρησιμοποίησης της 

σωστής μεταφοράς [Caroli, 1982]. 

Ο Lovgren [Lovgren, 1994] υποστηρίζει, ότι «οι λανθασμένες μεταφορές οφείλονται σε 

μεγάλο βαθμό στους ειδικούς ανάπτυξης περιβαλλόντων διεπαφής, οι οποίοι επιβάλλουν τις 

μεταφορές τους στον χρήστη». Μια άλλη πηγή αποτυχίας των μεταφορών, προκύπτει όταν οι 

ειδικοί προσπαθούν να αυτοσχεδιάσουν σε μια ήδη γνωστή και αποδεκτή μεταφορά [Erickson, 

1995], [Caroli, 1982]. Για παράδειγμα θα θεωρηθεί αποτυχία αν κάποιος σχεδιαστής, θελήσει να 

αλλάξει την οπτική λειτουργία των εντολών αντιγραφή / επικόλληση που συναντάμε σε πολλά 

υπολογιστικά συστήματα. Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους προβλήματα οι βασικές αρχές 

σχεδιασμού περιβαλλόντων διεπαφής, καλούν τους ειδικούς να κατανοήσουν τον ψυχολογικό ρόλο 

των μεταφορών στα περιβάλλοντα διεπαφής και να μελετήσουν την συμπεριφορά των υποψήφιων 

χρηστών και του συστήματος, ώστε στην συνέχεια να χρησιμοποιήσουν μόνο μεταφορές οι οποίες 

είναι οικείες στον χρήστη Ακόμα κι αν αυτή η αρχή εμφανίζεται να είναι πολύ απλή, είναι το 

κρισιμότερο στοιχείο για τον σωστό αντιληπτικό σχεδιασμό. Το στοιχείο της οικειότητας είναι ο 

κρισιμότερος γνωστικός παράγοντας να καταστήσει μια διεπιφάνεια διαισθητική, και γι' αυτό η 

χρησιμοποίηση των μεταφορών που είναι γνωστές και οικείες στο χρήστη είναι πολύ σημαντική 

[Marshall, 1987], [Erickson, 1995], [Lovgren, 1994]. 

4.7.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

Η προσομοίωση τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε σαν μια δημοφιλής μέθοδος για την 

εκμάθηση. Η χρήση της τεχνολογίας στην προσομοίωση, αποτελεί μια μορφή «εκμάθησης με 

χαρακτηριστικά δανεισμένα από τον πραγματικό κόσμο». Πολλοί σχεδιαστές λογισμικού 

προτείνουν την προσομοίωση σαν την καλύτερη λύση, για πιο αποτελεσματικές αντιπροσωπεύσεις 

[Dunchastel, 1994]. Σε σύγκριση με άλλες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, η προσομοίωση είναι πιο ενδιαφέρουσα και πιο υποκινητική για τον εκπαιδευόμενο 

[Dunchastel, 1994]. 

Μια εκπαιδευτική προσομοίωση προσδιορίζεται σαν ένα μοντέλο από κάποια φαινόμενα ή 

δραστηριότητες, στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν μέσω της αλληλεπίδρασης με ένα 

εικονικό περιβάλλον. Αυτός ο προσδιορισμός της προσομοίωσης ενσωματώνει νέες τεχνικές 

σχετικές με το αντικείμενο της διδασκαλίας, όπως οι μικρόκοσμοι [Brecmer, 1993], [Borne, 1996] 

[Rieber, 1996a], [Underwood, 1996], η εικονική πραγματικότητα [Milheim, 1995], [Psotka, 1993] 

και τα σενάρια βασισμένα σε κάποιες υποθέσεις [Jarz, 1997]. 

Μια προσομοίωση δεν αντικαθιστά απλά ένα φαινόμενο, αλλά το απλοποιεί με διάφορες 

παρεμβολές και επεξηγήσεις, προσθέτοντας λεπτομέρειες και χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιώντας 

απλοποιημένα μοντέλα, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να λύσουν προβλήματα, μαθαίνουν 

διαδικασίες, κατανοούν τα χαρακτηριστικά των φαινομένων και τις λειτουργίες τους, μαθαίνουν τι 
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ενέργειες πρέπει να κάνουν κάτω από διαφορετικές καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι 

να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους, να δημιουργήσουν τα δικά τους νοητικά μοντέλα των 

φαινομένων ή των διαδικασιών και να τους δοθούν ευκαιρίες να εξερευνήσουν, να ελέγξουν και να 

βελτιώσουν αυτά τα μοντέλα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. 

Ένας βασικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της προσομοίωσης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελεί η όσο το δυνατό καλύτερη απλοποίηση του νοητικού μοντέλου 

του εκπαιδευόμενου. Στον τομέα της απλοποίησης των νοητικών μοντέλων, οι εκπαιδευτικές 

προσομοιώσεις μπορούν να προσθέσουν στοιχεία που δεν παρουσιάζονται στον πραγματικό κόσμο. 

Η εξάσκηση, [Acovelli, 1997] η παροχή ανάδρασης, υποδείξεων και παρόμοιες τεχνικές, μπορούν 

να βοηθήσουν στην απλοποίηση πολύπλοκων φαινομένων και διαδικασιών, έτσι ώστε να είναι πιο 

προσιτά στους εκπαιδευόμενους. Η τεχνική της έμφασης σε κάποια ιδιαίτερα σημεία, έχει 

επικρατήσει στην θεωρία της προσομοίωσης, με τον όρο «προσέγγιση της πραγματικότητας», από 

τους de Jong και van Joolingen [De Jong, 1998]. 

Τύποι προσομοίωσης 

Διάφορες προσεγγίσεις έχουν γίνει στο παρελθόν προκειμένου να κατηγοριοποιηθούν οι 

εκπαιδευτικές προσομοιώσεις [Gibons, 1997], [Goodyear, 1991], [Reigeluth, 1989], [Towne, 1995], 

[van Joolingen, 1991]. 

Η ταξινόμηση των προσομοιώσεων που προορίζονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, γίνεται 

με βάση τους βασικούς αντικειμενικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς που θέλουμε να επιτύχουμε και με 

βάση του προσδιορισμού το «τι θα διδαχθεί» και «πως θα διδαχθεί». Με βάση τις παραπάνω 

υποθέσεις μπορούμε να διακρίνουμε τις προσομοιώσεις σε τέσσερις βασικές κατηγορίες : 

Α) Φυσικές προσομοιώσεις 

Β) Επαναληπτικές προσομοιώσεις 

Γ) Διαδικαστικές προσομοιώσεις 

Δ) προσομοιώσεις καταστάσεων ή ρόλων 

Μερικές προσομοιώσεις είναι δύσκολο να ταξινομηθούν σε μια κατηγορία. Για παράδειγμα 

οι προσομοιώσεις αεροπορικών πτήσεων, φαίνεται να προσαρμόζονται και στην φυσική αλλά και 

στην διαδικαστική προσομοίωση, γιατί προσομοιώνουν μεν ένα αεροσκάφος, αλλά και τις 

διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον χειρισμό του αεροσκάφους. Η ταξινόμηση είναι 

σχετικά μια εύκολη διαδικασία, όταν έχουμε προσδιορίσει τους εκπαιδευτικούς σκοπούς που 

εξυπηρετεί η προσομοίωση. Αν και πρωταρχικός σκοπός του εκπαιδευόμενου, στην προσομοίωση 

μιας αεροπορικής πτήσης, είναι η εκμάθηση χειρισμού του αεροσκάφους, δεν είναι ασυνήθιστο για 

έναν εκπαιδευόμενο να μαθαίνει πληροφορίες σχετικά με μια συσκευή ενός αεροσκάφους, αλλά 

παράλληλα να μαθαίνει και τον χειρισμό της συσκευής. Η κατηγοριοποίηση των προσομοιώσεων 

αποτελεί ένα καλό οδηγό για τους εκπαιδευόμενους, αλλά και για τους σχεδιαστές μιας 

προσομοίωσης. Στην συνέχεια, θεωρήσαμε απαραίτητο να αναφερθούμε στους τέσσερις τύπους 

προσομοίωσης αναλυτικότερα, για να κατανοήσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του 

κάθε τύπου, καθώς και τις βασικές αρχές σχεδιασμού κάθε τύπου ξεχωριστά. 
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Α) Φυσικές προσομοιώσεις. 

Στην φυσική προσομοίωση ένα φυσικό αντικείμενο ή ένα φαινόμενο παρουσιάζεται στην 

οθόνη, δίνοντας στον χρήστη την ευκαιρία να μάθει πληροφορίες σχετικά με αυτό. Πολλά 

παραδείγματα εφαρμογής των φυσικών προσομοιώσεων συναντάμε στις θετικές επιστήμες, 

(μαθηματικά, χημεία, φυσική) στην βιολογία, στην μηχανική και σε μερικές κοινωνικές επιστήμες 

(οικονομικά, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και ψυχολογία). Όλες οι φυσικές προσομοιώσεις, 

σκοπεύουν στην παροχή πληροφοριών στους εκπαιδευόμενους σχετικά με κάποια φαινόμενα, όπως 

η διαχείριση αντικειμένων και μεταβλητών, και στην παρατήρηση σχετικά με το πως επηρεάζεται 

το όλο σύστημα μετά τις επιδράσεις. 

Ένα παράδειγμα φυσικής προσομοίωσης είναι το Future Lab [Simulation Plus, 1998]. Σε 

αυτή την προσομοίωση , ο χρήστης έχει την δυνατότητα να συναρμολογήσει ηλεκτρικά κυκλώματα 

αποτελούμενα από φώτα, διακόπτες, καλώδια και άλλα ηλεκτρονικά στοιχεία. Ο εκπαιδευόμενος 

μπορεί να «ανοίξει» και να «κλείσει» το ηλεκτρικό κύκλωμα και να παρατηρεί τις μετρήσεις, μέσω 

των προσομοιωμένων βολτόμετρων και αμπερόμετρων. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται σε 

κατάσταση πραγματικού χρόνου, όπως θα συνέβαινε σε ένα πραγματικό εργαστήριο ηλεκτρονικής 

ή μηχανικής. Ωστόσο, η προσομοίωση είναι πιο ασφαλής και πιο συμφέρουσα οικονομικά από την 

διαδικασία σε πραγματικό εργαστήριο. Η εκμάθηση είναι απλοποιημένη, γιατί οι εκπαιδευόμενοι 

έχουν να διαχειριστούν εικονικά εργαλεία και συσκευές, η διαχείριση των οποίων, είναι πιο 

δύσκολη στην πραγματική ζωή. 

Β) Επαναληπτικές προσομοιώσεις 

Οι επαναληπτικές προσομοιώσεις, έχουν αρκετά κοινά σημεία με τις φυσικές 

προσομοιώσεις. Η βασική διαφορά αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι 

αλληλεπιδρούν με την προσομοίωση. Αντί ο εκπαιδευόμενος να διαχειρίζεται την προσομοίωση σε 

πραγματικό χρόνο, μπορεί να «εκτελεί» την εφαρμογή της προσομοίωσης ξανά και ξανά, να 

επιλέγει τιμές για διάφορους παραμέτρους στην αρχή της κάθε «εκτέλεσης», να παρατηρεί τα 

φαινόμενα χωρίς να παρεμβαίνει, να επεξηγεί τα αποτελέσματα και μετά να «εκτελεί» την 

εφαρμογή πάλι από την αρχή με νέες τιμές. Μερικοί θεωρητικοί των προσομοιώσεων αναφέρουν 

τις επαναληπτικές προσομοιώσεις σαν «στατικές», με βάση τον χρόνο, γιατί ο χρήστης δεν 

διαχειρίζεται τα φαινόμενα όσο ο χρόνος περνά [van Joolingen, 1991]. Αντιθέτως, ο χρόνος 

«σταματά» μεταξύ της επεξεργασίας και δεν συμβαίνει τίποτα ενώ ο χρήστης αποφασίζει για τις 

τιμές των παραμέτρων για την επόμενη «εκτέλεση». Η ιδιότητα των προσομοιώσεων στην 

διαχείριση του χρόνου, είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα. Μερικές ενέργειες γίνονται 

τόσο γρήγορα , όπως η κίνηση των ηλεκτρονίων σε ένα καλώδιο, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο 

για τον εκπαιδευόμενο να τις παρακολουθήσει. Άλλες διαρκούν αρκετό χρόνο, με αποτέλεσμα να 

είναι δύσκολο να έχει ο εκπαιδευόμενος μια καλή προοπτική της διαδικασίας, όπως μια εφαρμογή 

που προσομοιώνει την οικονομική δυναμική μιας χώρας μέσα στο πέρασμα του χρόνου. 

Μερικοί ερευνητές αναφέρουν αυτόν τον τύπο προσομοίωσης σαν προσομοίωση για 

επιστημονική διερευνητική εκμάθηση [de Jong, 1998] επειδή ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει 

ουσιωδώς και ευχάριστα στην επιστημονική έρευνα, εφαρμόζοντας την επιστημονική μέθοδο και 
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εκτελεί επαναλαμβανόμενα πειράματα για να επιτύχει την κατανόηση του μοντέλου του 

επιστημονικού φαινομένου [van Joolingen, 1991]. Επειδή η προσέγγιση της επιστημονικής 

εκμάθησης μέσω εξερεύνησης, γενικά χρησιμοποιείται από τις επαναληπτικές προσομοιώσεις, , 

ονομάζονται «black box» προσομοιώσεις [Allessi, 2000a], [Wenger, 1987], όπου το μοντέλο είναι 

κρυφό και ο σκοπός του εκπαιδευόμενου είναι η εξερεύνηση του φαινομένου μέσω της έρευνας. 

Γ) Διαδικαστικές προσομοιώσεις 

Ο σκοπός των διαδικαστικών προσομοιώσεων είναι η διδασκαλία μια σειράς ενεργειών για 

την εκπλήρωση κάποιων στόχων. Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε το πέταγμα ενός 

αεροπλάνου, την διαδικασία μιας χημικής ανάλυσης, ή την διάγνωση κάποιων μηχανικών βλαβών. 

Οι διαδικαστικές προσομοιώσεις τυπικά περιλαμβάνουν προσομοιωμένα φυσικά αντικείμενα. 

Ωστόσο είναι σημαντικό να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ του ρόλου των φυσικών αντικειμένων σε 

αυτόν τον τύπο των προσομοιώσεων, σε αντίθεση με τον ρόλο των αντικειμένων στις φυσικές 

προσομοιώσεις. Η προσομοίωση διάφορων φυσικών αντικειμένων στις διαδικαστικές 

προσομοιώσεις, αποτελούν βοηθητικό εργαλείο στην διαδικασία της διδασκαλίας , σε αντίθεση με 

τις φυσικές προσομοιώσεις, όπου τα αντικείμενα από μόνα τους αποτελούν το επίκεντρο της 

διδασκαλίας. Στην προσομοίωση μιας χημικής ανάλυσης για παράδειγμα, ο σκοπός είναι η 

διδασκαλία για το πώς οι εκπαιδευόμενοι επιτυγχάνουν τις μετρήσεις, για τον υπολογισμό της 

ισχύος των οξέων, και όχι να δείξει πως είναι εξωτερικά η συσκευή που πραγματοποιεί τις 

μετρήσεις, αν και είναι δυνατόν να παρέχεται και αυτή η λειτουργία. "Όπως λοιπόν αναφέρθηκε ο 

σκοπός μιας διαδικαστικής προσομοίωσης είναι να παρουσιάσει στον εκπαιδευόμενο «πώς να 

επιτύχει κάτι», σε αντίθεση η φυσική προσομοίωση σχεδιάζεται για να διδάξει «πως κάτι δουλεύει» 

ή για να δώσει «πληροφορίες σχετικά με κάτι» .Σε όλες τις διαδικαστικές προσομοιώσεις, κάθε 

φορά που ο χρήστης ενεργεί, το υπολογιστικό σύστημα αντιδρά, προωθώντας πληροφορίες ή 

ανάδραση σχετικά με ενέργειες σαν και τις υπάρχοντες στον πραγματικό κόσμο. Με βάση αυτές τις 

πληροφορίες, ο χρήστης προβαίνει σε νέες ενέργειες και κάθε φορά λαμβάνει και άλλες 

πληροφορίες. 

Α) Προσομοιώσεις καταστάσεων ή ρόλων 

Οι προσομοιώσεις καταστάσεων ή ρόλων αναφέρονται σε συμπεριφορές και στάσεις 

ανθρώπων ή οργανισμών, κάτω από διαφορετικές καταστάσεις, με σκοπό την απόδοση και την 

εκπλήρωση κάποιων στόχων. Θα μπορούσαν να αποτελούν ένα τμήμα των διαδικαστικών 

προσομοιώσεων αλλά θα πρέπει να διαχωριστούν από αυτές για διάφορους λόγους. 

Στις διαδικαστικές προσομοιώσεις, οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν τις 

εναλλακτικές λύσεις και τα αποτελέσματα ακόμα και όταν υπάρχουν προτιμημένα διαδικαστικά 

μονοπάτια. Αυτό είναι ακόμα περισσότερο αληθινό σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις με άλλους 

ανθρώπους και οργανισμούς. Η συμπεριφορά των ανθρώπων και των οργανισμών δεν είναι τόσο 

προβλέψιμη όσο αυτή των μηχανών και των φυσικών αντικειμένων. Για να επιτευχθεί η 

αλληλεπίδραση απαιτείται μια κατανόηση αυτής της μη προβλέψιμης συμπεριφοράς. Οι 

101 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

προσομοιώσεις που διδάσκουν με τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις πρέπει να παρουσιάζουν 

μερικούς βαθμούς απρογραμμάτιστων συμπεριφορών. 

Πολλές προσομοιώσεις καταστάσεων και ρόλων, περιλαμβάνουν και ανάθεση ρόλων στους 

χρήστες. Ο εκπαιδευόμενος δεν βρίσκεται εκτός της προσομοίωσης παρακολουθώντας την εξέλιξη, 

αλλά είναι ένας από τους συμμετέχοντες ή τα αντικείμενα της προσομοίωσης. 'Οπως τα 

παραδοσιακά παιχνίδια ρόλων, οι προσομοιώσεις καταστάσεων, συνήθως είναι διαμοιραζόμενες 

μέσω του δικτύου (multiuser), με αποτέλεσμα διάφοροι εκπαιδευόμενοι να συμμετέχουν στην ίδια 

προσομοίωση ταυτόχρονα. "'Οταν η προσομοίωση είναι διαμοιραζόμενη μέσω δικτύου, η 

προβλεψιμότητα της εξέλιξης της είναι ασταθής και η μάθηση είναι αποδοτικότερη και ευχάριστη 

καθόσον οι εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν μεταξύ τους, συνεργάζονται, ανταγωνίζονται. 

Οι προσομοιώσεις καταστάσεων, έχουν χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς σύμβουλους, 

δασκάλους και δικηγόρους. Ωστόσο, το πιο δημοφιλές πεδίο για την εφαρμογή των 

προσομοιώσεων καταστάσεων είναι η εκπαίδευση στο τομέα των επιχειρήσεων, όπως το 

marketing, οι διαπραγματεύσεις, οι σχέσεις των υπαλλήλων και η αλληλεπίδραση με άλλες 

επιχειρήσεις [Faria, 1998], [Keys, 1997]. 

Οι προσομοιώσεις καταστάσεων χρησιμοποιούνται ελάχιστα για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

ίσως γιατί είναι οικονομικά ασύμφορες, λόγω του ότι η ανάπτυξη τους απαιτεί αρκετό χρόνο και 

του γεγονότος ότι απαιτείται έρευνα στην πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Πλεονεκτήματα της προσομοίωσης 

Η εκμάθηση μέσω προσομοιώσεων, έχει διάφορα πλεονεκτήματα σε σχέση με την χρήση 

του πραγματικού κόσμου σαν περιβάλλον εκμάθησης. Οι προσομοιώσεις προσφέρουν ασφάλεια, 

προωθούν εμπειρίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στην πραγματική ζωή, δίνουν την δυνατότητα 

ρύθμισης του χρόνου, καθιστούν σπάνια φαινόμενα και συμβάντα κοινά στο ευρύ κοινό, 

ρυθμίζουν την πολυπλοκότητα της μαθησιακής διαδικασία, έτσι ώστε να υπάρχει 

αποτελεσματικότητα και τέλος συμβάλλον στην εξοικονόμηση χρημάτων. 

Μερικές φορές η προσομοίωση είναι ο μόνος τρόπος για την προώθηση διαφορετικών 

τύπων διδασκαλίας. Σε ένα μάθημα ιστορίας για παράδειγμα , είναι σημαντικό για τους 

εκπαιδευόμενους να βιώνουν πραγματικές μαρτυρίες, για διάφορα συμβάντα που συνέβηκαν στο 

παρελθόν. Ωστόσο, η προσομοίωση μπορεί να δημιουργήσει μια ανάμνηση σχετικά με το τι έγινε 

στο παρελθόν και δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να αναλάβει τον ρόλο ιστορικών 

προσωπικοτήτων. Παρόμοια σε ένα οικονομικό μάθημα, η προσομοίωση μπορεί να είναι ο 

καλύτερος τρόπος για τους εκπαιδευόμενους για την αναδημιουργία και την ανάλυση των 

συμβάντων που οδήγησαν σε μεγάλες οικονομικές κρίσεις. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των προσομοιώσεων αποτελεί το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να 

διαχειριστεί τις οπτικές της πραγματικότητας, οι οποίες συνήθως κάνουν την εκμάθηση μια 

διαδικασία δύσκολη. 

Οι προσομοιώσεις τυπικά έχουν τέσσερα βασικά πλεονεκτήματα έναντι των συνηθισμένων 

μέσων και των μεθοδολογιών, όπως είναι τα βιβλία, οι διαλέξεις, τα εκπαιδευτικά φροντιστηριακά 

έγγραφα (tutorials). Η προσομοίωση είναι πιο υποκινητική, προάγει την μεταβίβαση της γνώσης , 
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είναι συνήθως πιο αποδοτική, και τέλος είναι μια εύκαμπτη μεθοδολογία κατάλληλη για όλες τις 

φάσει^της διδασκαλίας. 

Υποκίνηση (motivation) Οι εκπαιδευόμενοι υποκινούνται περισσότερο συμμετέχοντας 

ενεργά σε μια κατάσταση, απ' ότι παρατηρώντας τη παθητικά. Είναι περισσότερο ενδιαφέρον να 

πετάς ένα προσομοιωμένο αεροπλάνο για παράδειγμα, από το να διαβάζεις πως μπορείς να το 

κάνεις. Είναι πιο συναρπαστικό να προσπαθείς να διαγνώσεις και να θεραπεύσεις έναν 

προσομοιωμένο ασθενή, από το να παρακολουθείς σε μια αίθουσα μια διάλεξη για το πώς κάτι 

τέτοιο γίνεται. Οι θεωρίες που ασχολούνται με τα κίνητρα, [Keller, 1998], [Malone, 1987], 

προτείνουν διάφορα στοιχεία υποκίνησης, τα οποία υπάρχουν στις περισσότερες προσομοιώσεις. Η 

θεωρία του Malone [Malone, 1987], περιλαμβάνει την πρόκληση και τη φαντασία. Το να 

φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, είναι ένα μέρος των περισσότερων 

προσομοιώσεων και είναι και μια λειτουργία που λαμβάνεται υπόψη από την αρχή της 

προσομοίωσης, από το σενάριο της. Η πρόκληση μπορεί εύκολα να διατηρηθεί στις προσομοιώσεις 

που ανεβάζουν το δείκτη δυσκολίας, καθώς προχωρά διαδικαστικά ο μαθητής. 

Μεταφορά της μάθησης. Η μεταφορά της μάθησης, αναφέρεται στο κατά πόσο οι 

ικανότητες ή η γνώση που αποκτάται μέσω μιας κατάστασης, εφαρμόζεται με επιτυχία και σε άλλες 

[Clark, 1985]. Οι προσομοιώσεις έχουν καλή μεταφορά της γνώσης, αν ότι μαθαίνεται κατά τη 

διάρκεια της προσομοίωσης, συμβάλλει σε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στη πραγματική ζωή. 

Ο όρος μεταφορά της μάθησης χρησιμοποιείται συχνά, και μπορεί να αναφέρεται σε 

διαφορετικές κάθε φορά ιδέες. Οι προσομοιώσεις μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να 

βελτιστοποιούν κάθε έναν από αυτούς τους τύπους μεταφοράς. Η σχεδόν-κοντινή μεταφορά, η 

οποία σε γενικές γραμμές είναι πιο σχετική με τις διαδικαστικές προσομοιώσεις, μεταφέρει την 

εκπαίδευση όσο το δυνατό πιο κοντά στις συνθήκες του πραγματικού κόσμου. Αυτό είναι γνωστό 

σαν η θεωρία των πανομοιότυπων στοιχείων [Osgood, 1949]. Η μακρά μεταφορά, η οποία σε 

γενικές γραμμές είναι πιο σχετική με τη δηλωτική μέθοδο διδασκαλίας όπως στις φυσικές 

εξομοιώσεις, τείνει να υποβοηθηθεί εισάγοντας περισσότερη ποικιλία μέσα στο περιβάλλον 

εξομοίωσης, καθώς και μια ποικιλία από οπτικοακουστικές πληροφορίες, και δραστηριότητες του 

μαθητή [Clark, 1985]. 

Αποδοτικότητα. Η ιδέα της μεταφοράς της μάθησης μπορεί να προχωρήσει ακόμη 

περισσότερο. Κάποιος μπορεί να μετρήσει όχι μόνο την αποδοτικότητα της μεταφοράς γνώσης 

ικανοτήτων ή πληροφοριών από μια κατάσταση σε μια άλλη, αλλά μπορεί να μετρήσει πόσο 

αποδοτική είναι η αρχική εμπειρία διδασκαλίας πριν καν τη μεταφορά. Αυτό μάλλον θα φανεί 

καλύτερα μ' ένα υποθετικό παράδειγμα. 

Υποθέτουμε ότι έχουμε δύο διαφορετικές τάξεις για ένα μάθημα χημείας. Στη μια τάξη 

δίνετε μια σειρά από ενδιαφέρουσες πληροφορίες, διαλέξεις, σχετικές με μια συγκεκριμένη 

εργαστηριακή διαδικασία. Στην άλλη δίνουμε, ένα πρόγραμμα υπολογιστή που παρέχει τις ίδιες 

πληροφορίες και περιέχει μια προσομοίωση του εργαστηρίου. Προκειμένου να ολοκληρώσουν την 
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εκπαίδευση τους οι μαθητές της κάθε τάξης, πραγματοποιούν τη διαδικασία σε ένα πραγματικό 

εργαστήριο. Καθώς παρατηρούμε τα αποτελέσματα και των δύο τάξεων είμαστε πεπεισμένοι, ότι 

δεν υπάρχει καμία διαφορά και ότι και οι δύο τάξεις τα πήγαν εξίσου καλά. Βασισμένοι σ' αυτό θα 

μπορούσαμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι και οι δύο εκπαιδευτικές μέθοδοι έχουν την ίδια 

μεταφορά μάθησης. Παρ' όλ' αυτά, αν η σειρά διαλέξεων διήρκεσε δέκα ώρες, και ο μέσος χρόνος 

ολοκλήρωσης της προσομοίωσης ήταν μόνο πέντε ώρες, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι η 

προσομοίωση ήταν περισσότερο αποδοτική χρονικά. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται μεγαλύτερη 

μεταφορά γνώσης ανά μονάδα χρόνου μέσω των προσομοιώσεων, παρά μέσω των διαλέξεων. Παρ' 

όλο που οι προσομοιώσεις δεν εγγυώνται για την αποδοτικότητα του χρόνου, υπάρχουν αποδείξεις 

ότι οι καλά σχεδιασμένες προσομοιώσεις μπορούν να τον εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά. 

Ευκαμψία. Το τελευταίο πλεονέκτημα των προσομοιώσεων είναι η ευκαμψία τους. Οι 

προσομοιώσεις μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης. Παρουσιάζουν το 

υλικό στο μαθητή, τον καθοδηγούν, ή καθοδηγώντας τον σε προηγούμενο διδακτικό υλικό του 

παρέχουν και εξάσκηση [Mesi, 1992], [Lesgold, 1992], [O'Neil, 1997a], [Ο' Neil, 1997b]. 

Όταν οι προσομοιώσεις παρέχουν αρχική εκπαίδευση, το καταφέρνουν μέσα από 

επιστημονικές ανακαλύψεις ή την πειραματική προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά δε διδάσκουν όλες οι 

προσομοιώσεις μ' αυτό τον τρόπο. Κάποιες προσφέρουν βοήθεια ή κάποια διδακτικά στοιχεία, στα 

οποία οι μαθητές έχουν πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν και κατά δική τους επιλογή. Αν 

χρησιμοποιηθεί μια φορά η προσομοίωση παρουσιάζει πληροφορίες και οδηγεί σιγά σιγά το 

μαθητή στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν χρησιμοποιηθεί κατ' εξακολούθηση, η προσομοίωση 

παίρνει αυτόματα όλα τα χαρακτηριστικά μιας διαδικασίας, απαιτώντας από το μαθητή να 

συνεχίσει μέχρι να αποκτήσει τέλεια γνώση του αντικειμένου. 

Πολλές προσομοιώσεις συνδυάζουν εκπαιδευτικές στρατηγικές. Το Microsoft Flight 

Simulator για παράδειγμα, επιτρέπει στο χρήστη να πετάξει μόνος του το αεροπλάνο ή μαζί μ' έναν 

προσομοιωμένο εκπαιδευτή. Μαζί με την ενεργοποίηση του εκπαιδευτή, παρέχεται και η 

παρουσίαση και η καθοδήγηση. Χωρίς αυτή δίνεται έμφαση στη πρακτική. Οι εργαστηριακές 

προσομοιώσεις γενικά υποθέτουν ότι ο μαθητής έχει κάποια εμπειρία σχετικά με τις διαδικασίες σ' 

ένα εργαστήριο και παρέχουν καθοδήγηση και πρακτική, πριν πραγματοποιήσουν το αληθινό 

πείραμα. 

Τέλος, οι προσομοιώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν τεστ. Το να πετάξει κανείς 

ένα προσομοιωμένο αεροπλάνο, μπορεί να είναι το τεστ που καθορίζει αν ο μαθητής είναι έτοιμος 

να πιλοτάρει ένα πραγματικό αεροπλάνο. Αν ο μαθητής συντριβεί σε μια προσομοιωμένη πτήση, 

μάλλον χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση, στο προσομοιωμένο περιβάλλον. Αν η πτήση στην 

προσομοίωση είναι επιτυχής, ο μαθητής είναι μάλλον έτοιμος να πιλοτάρει ένα πραγματικό 

αεροπλάνο (με τη συνοδεία ενός εκπαιδευτή). Ένα άλλο πλεονέκτημα του να χρησιμοποιούνται 

σαν τεστ οι προσομοιώσεις, είναι ότι παρέχουν μεγαλύτερη προσωπική εγκυρότητα απ' ότι οι 

υπόλοιπες εναλλακτικές μέθοδοι. Για παράδειγμα ένα τεστ με χαρτί και μολύβι με ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής, είναι απίθανο να προσφέρει τις ίδιες πληροφορίες για την ικανότητα ενός 

μαθητή να πραγματοποιήσει ένα εργαστηριακό πείραμα, απ' ότι μια προσομοιωμένη παρόμοια 
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κατάσταση. Βέβαια αυτή η θεωρία αποτελεί σημείο διαφωνιών. Οι ψυχολόγοι διαφωνούν ότι 

επειδή μια προσομοίωση είναι διαφορετική για το κάθε χρήστη, οι προσομοιώσεις που λειτουργούν 

σαν τεστ μπορεί να στερούνται αξιοπιστίας, γεγονός που απειλεί εξίσου και την εγκυρότητα τους 

[Alessi, 1992], [Ο' Neil, 1997c]. 

4.7.3 ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

Με βάση τον Jonassen (1997b) τα κονστρακτιβιστικά περιβάλλοντα μάθησης εστιάζουν 

στο πρόβλημα, «γιατί οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν μέσω της προσπάθειας τους να λύσουν το 

πρόβλημα». Στην πραγματικότητα, η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των κονστρακτιβιστικών 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και των αντικειμενικών σκοπών της εκπαίδευσης, είναι ότι οι 

εκπαιδευόμενοι μελετούν για να λύσουν το πρόβλημα και δεν λύνουν το πρόβλημα για να 

εφαρμόσουν τα αποτελέσματα στην μάθηση. Ο κονστρακτιβισμός επίσης στηρίζεται στην αρχή ότι 

η μάθηση είναι συναφής. Όπως αναφέρει και ο Hein (1991) η μάθηση δεν μπορεί να διαχωριστεί 

από τις εμπειρίες μας στη καθημερινή ζωή. Η περιγραφή ενός προβλήματος σε ένα 

κονστρακτιβιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον πρέπει να περιγράφει τους παράγοντες που 

περιβάλλουν το πρόβλημα, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να κατανοήσει τι απαιτείται. Η 

παρουσίαση του προβλήματος πρέπει επίσης να είναι ενδιαφέρουσα και ευχάριστη. 

Με την εφαρμογή της θεωρίας του κονστρακτιβισμού, παρέχονται στους εκπαιδευόμενους 

περιβάλλοντα στα οποία μπορούν ενεργητικά να κατασκευάσουν γνώση. Τα περιβάλλοντα αυτά 

μπορεί να είναι πραγματικά ή τεχνητά, να προσομοιώνουν αρχές του πραγματικού κόσμου, οι 

οποίες δεν θα ήταν εφικτές με την άμεση εμπειρία. Τα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης μπορούν 

να παρουσιάσουν μια τριών διαστάσεων παρουσίαση ενός προβλήματος ή ενός περιβάλλοντος με 

μορφή οπτική, ακουστική, με στοιχεία αλληλεπίδρασης. Αυτή η μορφή παρουσίασης του 

προβλήματος είναι ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική, συνδυάζοντας και άλλες μεθόδους 

παρουσίασης όπως κείμενο, εικόνες, video [Jonassen, 1997c]. 

Προηγούμενες έρευνες [Winn, 1993], [Osberg, 1997], [Chen, 2000], έχουν δείξει ότι ο 

κονστρακτιβισμός αποτελεί την καλύτερη θεωρία μάθησης στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, λόγω της άμεσης σχέσης μεταξύ των χαρακτηριστικών της 

τεχνολογίας και των βασικών αρχών της μάθησης του κονστρακτιβισμού. Οι Blicken (1991), 

Blicken & Bryne (1993), Blicken (1990), Winn & Blicken (1992) όπως και ο Winn (1993) και οι 

Chen & Teh (2000), έχουν δημιουργήσει την σύνδεση μεταξύ της κονστρακτιβιστικής θεωρίας και 

των εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων. Οι ερευνητές υποστηρίζουν την χρήση των νέων 

τεχνολογιών σαν εκπαιδευτικά εργαλεία και επιστήμονες της εκπαίδευσης όπως ο Winn, θεωρούν 

τον κονστρακτιβισμό σαν την καλύτερη θεωρία μάθησης, με βάση την οποία μπορούν να 

αναπτυχθούν εκπαιδευτικές εφαρμογές εικονικών περιβαλλόντων. 

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν μέσω της «επίσκεψης» τους σε ένα εικονικό περιβάλλον να 

αποκομίσουν γνώση. Ένας εκπαιδευόμενος σε ένα εικονικό περιβάλλον τριών διαστάσεων μπορεί 

να αποκομίσει εικονική εμπειρία σε μεγαλύτερο βαθμό από έναν κόσμο με εικόνες ή κείμενα. Μια 

περιγραφή με την χρήση κειμένου απαιτεί ικανότητες ανάγνωσης, μια εικόνα μπορεί να 

αναγνωριστεί αμέσως αλλά δεν διαθέτει αλληλεπιδραστικά χαρακτηριστικά, ένας τρισδιάστατος 
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χώρος επιτρέπει στον χρήστη την εξερεύνηση και την ελεύθερη πλοήγηση. Πιο σημαντικό από όλα 

είναι ότι προωθεί γνώση στον εκπαιδευόμενο χωρίς επεξηγήσεις. Το εικονικό περιβάλλον πρώτα 

απ' όλα διδάσκει τις έννοιες μέσω των εμπειριών, δεύτερον διδάσκει τον συμβολισμό των 

αφηρημένων εννοιών των εμπειριών [Blicken, 1990]. Αυτή η εικονική εμπειρία υποστηρίζει την 

κονστρακτιβιστική οπτική από την άποψη ότι δίνει έμφαση στην κατανόηση μέσω των εμπειριών. 

Η αρχή «μάθηση μέσω της πράξης» (Learning by doing) [Bruner, 1990], που 

υποστηρίζεται από τον κονστρακτιβισμό, δεν είναι καινούργια, εντούτοις η προώθηση του 

εκπαιδευόμενου να μαθαίνει μέσα από την πρακτική εξάσκηση μέσα στο πλαίσιο της τάξης, 

ξεφεύγει από τις παραδοσιακές μεθόδους και κάτι τέτοιο επιτρέπει η εικονική πραγματικότητα 

[Lewis, 1993], [DeVries, 1995]. 

4.7.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Το διαδίκτυο έχει μεγάλη επίδραση σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης. Η εμφάνιση νέων 

εκπαιδευτικών εργαλείων, οδήγησε στην αλλαγή του τρόπου μετάδοσης και απόκτησης της γνώσης 

και του τρόπου διδασκαλίας γενικότερα με την αφομοίωση των σύγχρονων παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων της εκπαίδευσης από απόσταση (distance learning) και της συνεργατικής μάθησης 

(collaborative learning) [Matray, 1995]. 

«Ο παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) έχει κάνει πραγματικότητα αυτό που παλιότερα 

οραματίστηκαν κάποιοι θεωρητικοί της επικοινωνίας. Μια σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία 

ανάμεσα στους ανθρώπους, όπου κι αν βρίσκονται, οποιαδήποτε στιγμή. Ο παγκόσμιος Ιστός, όπως 

και όλες οι εξελίξεις στην τεχνολογία επικοινωνιών, συντελούν στη δημιουργία εικονικών-

δυνητικών κοινοτήτων που αποτελούνται από ερευνητές, επιστήμονες και καθηγητές». [Peraya, 

1994] 

Ο εκπαιδευτής δεν αποτελεί απλά μια «αποθήκη» γνώσης αλλά έχει αναλάβει τον ρόλο του 

οδηγού καθοδηγητή [Matray, 1995]. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν αλλάξει από παθητικοί δέκτες σε 

ενεργούς συμμετέχοντες στην μαθησιακή διαδικασία. Η εκπαίδευση με την χρήση του διαδικτύου, 

ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να εξερευνήσουν και να θυμούνται περισσότερο [Matray, 1995]. 

Η στάση των μαθητών γίνεται ενεργητική διότι εξερευνώντας τις πληροφορίες αποκτούν μόνοι 

τους τις γνώσεις που πρέπει να έχουν [Berge, 1995b]. 

Το διαδίκτυο θέτει νέες ευκαιρίες και προκλήσεις για την εφαρμογή της εκπαίδευσης από 

απόσταση και της συνεργατικής εκμάθησης, επειδή παρέχει δυνατότητες που επιτρέπουν στους 

εκπαιδευόμενους να έχουν πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών και να επικοινωνήσουν ο ένας με τον 

άλλον. Όλο και περισσότερο, τα συστήματα επικοινωνίας με την χρήση υπολογιστών και τα 

διανεμημένα δικτυωμένα συστήματα πληροφοριών, όπως το διαδίκτυο, χρησιμοποιούνται ως 

τρόποι για διδασκαλία σε άτομα που είναι είτε γεωγραφικά διασκορπισμένα είτε που αδυνατούν να 

παρευρίσκονται σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο διδασκαλίας, μια δεδομένη χρονική στιγμή. Τέλος, 

οι βελτιωμένες παρουσιάσεις και η τεχνολογία των πολυμέσων έχει εμπλουτίσει την πληροφορία 

που μπορεί να διαμοιραστεί στους χρήστες [Diaper, 1993]. 

Δύο βασικές προσεγγίσεις υπάρχουν στην ανάπτυξη των συστημάτων εκπαίδευσης και 

συνεργατικής μάθησης από απόσταση. Η πρώτη και πιο σημαντική προσέγγιση έχει 
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χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη συστημάτων τα οποία υποστηρίζουν την ανταλλαγή των 

πληροφοριών μεταξύ των χρηστών [Diaper, 1993]. Μια δεύτερη τεχνική είναι η ανάπτυξη των 

συστημάτων τα οποία προωθούν διαμοιρασμό πληροφοριών που επιτρέπουν την συνεργασία 

[Diaper, 1993]. 

Τα συστήματα βασισμένα στην ανταλλαγή πληροφοριών αναπτύχθηκαν με βάση τα 

προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) τα οποία επιτρέπουν σε ένα χρήστη ενός 

υπολογιστή να στείλει γραπτά μηνύματα σε άλλους χρήστες υπολογιστών [Diaper, 1993]. «Μέσω 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούμε να έχουμε μια ιδιωτική συζήτηση ενός προς έναν, 

μπορούμε όμως να έχουμε μια κοινή συζήτηση όπου θα συμμετέχουν διάφορα άτομα. Αυτά τα 

άτομα, μπορεί να είναι όλοι άγνωστοι μεταξύ τους, ή να ανήκουν σε διάφορα επίπεδα μιας 

ιεραρχικής κλίμακας που έχει σχέση με το θέμα της συζήτησης (π.χ. δάσκαλοι, μαθητές, 

καθηγητές, εξεταστές, σύμβουλοι, βοηθοί, αν το θέμα της συζήτησης αφορά την εκπαίδευση). Για 

παράδειγμα, μια διάλεξη που κάνει κάποιος προσκεκλημένος ομιλητής σε ένα συνέδριο θα 

μπορούσε να σταλεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση καθενός από 

τους συνέδρους για να εξασφαλιστεί ότι ο κάθε σύνεδρος θα έχει το δικό του αντίγραφο από την 

ομιλία» [Berge, 1993]. 

Η συνομιλία σε πραγματικό χρόνο (chat), αποτελεί έναν τρόπο για συγχρονισμένη 

επικοινωνία στην οποία οι χρήστες μπορούν να συνομιλούν με γραπτά μηνύματα σε πραγματικό 

χρόνο. "Πολλά άτομα μπορούν να συνδεθούν την ίδια στιγμή και να πληκτρολογήσουν τα 

μηνύματα τους και τις απαντήσεις τους σε μια διαρκή συζήτηση όπου τα μηνύματα ακολουθούν το 

ένα πίσω από το άλλο και εμφανίζονται στις οθόνες όλων όσων συμμετέχουν στη συζήτηση". 

[Berge, 1993]. Σε εφαρμογές εκπαίδευσης μπορούν να δημιουργηθούν συστήματα ζωντανής 

συνομιλίας, με διάφορους χώρους συζητήσεων (chat rooms), που θα έχουν στόχο την 

αλληλοενημέρωση των μαθητών και τη συνεργασία τους. Έτσι τα θέματα των Chat Rooms (χώροι 

συζητήσεων) μπορούν να αναφέρονται σε διαφορετικά μαθήματα, ώστε οι μαθητές που 

ενδιαφέρονται να συζητήσουν πάνω σε ένα μάθημα να συγκεντρώνονται στο ίδιο Chat Room. 

Ακόμη για το ίδιο μάθημα μπορούν να δημιουργούνται περισσότερα από ένα Chat rooms. Π.χ. 

μπορούν να δημιουργηθούν θέματα όπως: ερωτήσεις για τη θεωρία, ερωτήσεις για τις ασκήσεις. 

ομαδικές εργασίες, εκπαιδευτικό λογισμικό για το μάθημα. Κάποιος μαθητής που έχει απορίες σε 

μια άσκηση θα μπορεί να μπαίνει σε Chat Room ερωτήσεων για τις ασκήσεις και να ρωτάει όποιον 

συμμαθητή του βρει εκεί για να τον βοηθήσει στην λύση της άσκησης. Έτσι δημιουργείται 

εκπαίδευση από ομοβάθμιους. Οι μαθητές που συμμετέχουν σε μια κοινή εργασία μπορούν να 

συνεργαστούν με ταυτόχρονη επικοινωνία από Chat Room. 

Τα συστήματα BBS (πίνακες ανακοινώσεων) χρησιμοποιούνται για ασύγχρονη επικοινωνία 

από απόσταση. «Στα συστήματα BBS με πίνακες ανακοινώσεων (Bulletin Boards System , BBS), 

τα μηνύματα που στέλνει ο καθένας κρατούνται σε μια κεντρική περιοχή σε κάποιον κεντρικό 

υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο. Τα συστήματα BBS συνήθως απαιτούν από το χρήστη να 

κάνει ιδιαίτερες ενέργειες για να δει τα μηνύματα. Ο χρήστης μπορεί να διαβάσει τα μηνύματα είτε 

το ένα πίσω από το άλλο είτε επιλεκτικά με οδηγό τον πίνακα περιεχομένων. Τότε βλέποντας τα 

θέματα μπορεί να επιλέξει τα μηνύματα που τον ενδιαφέρουν. Μπορεί να απαντήσει σε όποια 
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μηνύματα θέλει και τα δικά του μηνύματα θα δημοσιευθούν στην ίδια περιοχή και θα παραμείνουν 

εκεί για να μπορούν να τα βλέπουν οι άλλοι αναγνώστες. Στην διαδικασία αυτή η αποστολή 

μηνυμάτων γίνεται με ευκολία, αλλά υπάρχει μειονέκτημα στην ανάγνωση μηνυμάτων. Η 

συμμετοχή των ατόμων στην συζήτηση μπορεί να είναι μικρή και εξαρτάται από το πόσοι 

ενδιαφέρονται να εισέλθουν σε μια BBS και να διαβάσουν τα μηνύματα. Ο αριθμός των ατόμων 

αυτών μειώνεται όταν απαιτούνται πολλές διαδικασίες για πρόσβαση ή όταν μια BBS στο δίκτυο 

είναι άγνωστη επειδή δεν ανακοινώνεται σε εμφανείς περιοχές» [Berge, 1993]. 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η συνομιλία σε πραγματικό χρόνο, και οι πίνακες 

ανακοινώσεων είναι μορφές επικοινωνίας με γραπτό λόγο, όμως ταυτόχρονα έχουν τον ίδιο 

αυθορμητισμό και την ίδια ευελιξία με τον προφορικό λόγο. Μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ 

δυνατό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για να επικοινωνήσουν ομάδες ατόμων και για μάθηση με 

συνεργασία πολλών ατόμων [Kaye, 1989]. 

Η Harasim το 1990 διέκρινε 4 βασικά χαρακτηριστικά στην επικοινωνία με γραπτά κείμενα: 

η ταυτόχρονη επικοινωνία πολλών ατόμων μεταξύ τους, η ανεξαρτησία από τον χρόνο, η 

ινεξαρτησία από την απόσταση, και οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης που προσφέρουν οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην επικοινωνία [Harasim, 1990]. 

Ο Vygotsky είχε πει: " Όταν η επικοινωνία είναι ασύγχρονη ο χρήστης έχει τον χρόνο να 

υκεφτεί πριν απαντήσει σε κάποιο μήνυμα και έτσι μπορεί να δώσει μια συνειδητή αναλυτική 

ιπάντηση" [Vygotsky, 1962]. 

Μια άλλη πλευρά της επικοινωνίας με γραπτά κείμενα είναι ότι οι μαθητές αναγκάζονται να 

τυγκεντρώσουν την σκέψη τους στο περιεχόμενο του μηνύματος. "Απουσιάζουν κινήσεις και 

ϊκφράσεις που εμφανίζονται στην επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο ή ο τόνος φωνής στην 

τηλεφωνική επικοινωνία και έτσι δεν στρέφεται η προσοχή τους σε αυτόν που μιλάει αλλά στις 

χπόψεις που διατυπώνει." [Harasim, 1987]. 

4.7.5 ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Αν ρωτήσουμε δέκα διαφορετικούς ειδικούς της επιστήμης των υπολογιστών για τον 

ιροσδιορισμό της έννοιας υπερμέσα, θα λάβουμε δέκα διαφορετικές ερμηνείες. Αυτό πιστοποιεί 

m ο όρος υπερμέσα, αποτελεί μια έννοια η οποία δύσκολα μπορεί να προσδιοριστεί [Davenport, 

L998]. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ειδικοί της πληροφορικής συχνά δίνουν ένα προσδιορισμό 

ίασισμένο στην περιοχή του ενδιαφέροντος τους. 

Έτσι θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε την έννοια υπερμέσα, με βάση την εφαρμογή 

κ>υς στην εκπαιδευτική διαδικασία, λόγω του ότι οι ειδικοί της εκπαίδευσης, που χρησιμοποιούν τα 

υπερμέσα σαν εκπαιδευτικό εργαλείο, ενδιαφέρονται για την αποτελεσματική παρουσίαση 

ιληροφοριών, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να μαθαίνουν και να διδάσκουν με έναν πιο απλό 

[ρόπο. 

Με βάση την εκπαιδευτική προσέγγιση θα μπορούσαμε να πούμε ότι : "υπερμέσα είναι η 

ενσωμάτωση διαφορετικών μέσων, όπως κείμενα, εικόνες, κίνηση και ήχος, για την παρουσίαση 

ιληροφοριών με αποτελεσματικό τρόπο". 
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Τα μέσα που χρησιμοποιούνται στις υπερμεσικές εφαρμογές ταξινομούνται σε δύο βασικές 

κατηγορίες: σε στατικά και σε δυναμικά μέσα. 

Το κείμενο και οι εικόνες, αποτελούν βασικά συστατικά στις υπερμεσικές εφαρμογές και 

κατατάσσονται στα στατικά μέσα. 

Τα πλεονεκτήματα του κειμένου είναι η σχετική μονιμότητα του και η δυνατότητα του 

χρήστη να το επεξεργαστεί στο δικό του βαθμό. Είναι κατάλληλο για οπτικούς τύπους, εύκολο ως 

προς την αναζήτηση, μπορεί να τμηματοποιηθεί σε διαφορετικές σελίδες και να τυποποιηθεί με 

πολλούς τρόπους (χρώμα, μέγεθος, γραμματοσειρά κτλ). Επίσης εκτυπώνεται εύκολα. Είναι 

κατάλληλο για κωδικοποίηση πολύπλοκων πληροφοριών και προβάλλεται εύκολα σε όλους σχεδόν 

τους Η/Υ. Μερικά πιθανά μειονεκτήματα του κειμένου είναι τα προβλήματα που συναντούν οι μη 

οπτικοί τύποι, η αδυναμία του να κρατήσει τεταμένη την προσοχή και η ασυμβατότητα του με 

βίντεο και ηχητικές πληροφορίες. 

Οι εικόνες αποτελούν βασικό συστατικό κάθε υπερμεσικής εφαρμογής. Τα πλεονεκτήματα 

τους είναι η σχετική μονιμότητα τους, όπως και στο κείμενο, και η δυνατότητα των 

εκπαιδευόμενων να τις επεξεργαστούν στο δικό τους βαθμό. Συνδυάζονται καλά με κείμενο, είναι 

κατάλληλες για περιγραφή πολύπλοκων αντικειμένων και συχνά συγκρατιόνται στο μυαλό 

καλύτερα από το κείμενο. Δεν απαιτούν ικανότητες στο διάβασμα και είναι ανεξάρτητες από τη 

γλώσσα. Απεικονίζουν καλά πληροφορίες σχετικές με το χώρο πχ. χάρτες. Τα μειονεκτήματα τους 

είναι ότι δύσκολα εκτυπώνονται (ειδικά αν είναι έγχρωμες), σχεδιάζονται δύσκολα και ίσως η 

ανάπτυξη τους να απαιτεί την ύπαρξη ενός ειδικού (γραφίστας, καλλιτέχνης). 

Από την άλλη πλευρά, η κίνηση και ο ήχος είναι δυναμικά μέσα, τα οποία συμβάλλουν 

στην απόσπαση της προσοχής του χρήστη. 

Ο όρος κίνηση (animation) αναφέρεται σε οτιδήποτε μπορεί να μετακινηθεί στην οθόνη του Η/Υ 

(σημεία, τμήματα κειμένου, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες). Στο μέσο της κίνησης 

περιλαμβάνεται το βίντεο και το animation. Απεικονίζουν τόσο πληροφορίες χώρου όσο και 

εποχικές πληροφορίες (όπως ένα ποιητικό μέτρο ή ένα μουσικό τέμπο). Είναι κατάλληλες για 

διαδικασίες εκπαίδευσης και συνδυάζονται καλά με ηχητικές πληροφορίες. Ο Swan (1996) τονίζει 

αρκετά οφέλη που προσφέρει το βίντεο στα υπερμέσα. Συγκρατείται πιο εύκολα και με 

περισσότερες λεπτομέρειες στη μνήμη και είναι πιο προσιτό στους εκπαιδευόμενους. Η κίνηση 

βοηθά τον χρήστη να δραστηριοποιηθεί και να προσηλωθεί περισσότερο στην οθόνη. Όμως, η 

κίνηση πρέπει: 

• Να είναι απλή, ώστε η σημαντική πληροφορία που μεταφέρει να είναι εύκολα αντιληπτή 

• Να δίνει έμφαση σε σημαντικά σημεία με χρήση χρώματος, ήχου και άλλων μέσων. 

Τα μειονεκτήματα του animation και του βίντεο είναι ότι απαιτούν ρυθμό επεξεργασίας που 

μπορεί να μην ανταποκρίνεται στις δυνατότητες του υπολογιστή του εκπαιδευόμενου και δεν 

συνδυάζονται καλά με πληροφορίες κειμένου. 

Ο ήχος όπως η φωνή, η μουσική, τα ηχητικά εφέ προσελκύουν την προσοχή ακόμα και όταν 

ο χρήστης δεν είναι προσηλωμένος την οθόνη. Συνδυάζονται καλά με ακίνητες και κινούμενες 

εικόνες και είναι κατάλληλα για περιγραφή διαδικαστικών πληροφοριών με ταυτόχρονη 

παρακολούθηση της διαδικασίας στο βίντεο ή το animation. Είναι, επίσης, κατάλληλες για 
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απόδοση εποχικών και λεκτικών πληροφοριών. Είναι καλύτερες από το κείμενο στην απόδοση 

συναισθηματικών πληροφοριών. Επιπλέον, κατάλληλες για διήγηση ιστοριών. Είναι σχετικά 

εύκολες στο σχεδιασμό και την παραγωγή. Ορισμένα προβλήματα είναι ότι απαιτούν, όπως και οι 

κινούμενες εικόνες, ρυθμό επεξεργασίας που μπορεί να μην ανταποκρίνεται στις δυνατότητες του 

υπολογιστή του εκπαιδευόμενου. Τέλος δεν συνδυάζονται καλά με πληροφορίες κειμένου και , 

γενικά δεν είναι κατάλληλες για απόδοση πληροφοριών χώρου. 

Ο Tergan (1977) δηλώνει ότι η χρήση πολλαπλών μέσων είναι αναγκαία για την 

εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα. Το κύριο μέλημα του σχεδιαστή πρέπει να είναι η σωστή ' 

επιλογή και ολοκλήρωση των κατάλληλων μέσων, τέτοιων που να έχουν νόημα για τη 

συγκεκριμένη θεματική περιοχή και τους εκπαιδευόμενους [Tergan, 1977]. 

Συχνά η μεγάλη δυναμική των μέσων αυτών μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα. 

Επομένως η πρόκληση είναι, η ενοποίηση των δυναμικών και των στατικών μέσων, με τέτοιο j 

τρόπο ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στην εκπαιδευτική διαδικασία [Boyle, 1997]. 

Τα ακόλουθα στατιστικά αποδεικνύουν την σημαντικότητα της ενοποίησης διαφορετικών 

μέσων στις εκπαιδευτικές εφαρμογές. Οι άνθρωποι βασικά αποκομίζουν περισσότερο από το 80% 

των γνώσεων τους από την αντίληψη, 11% από την ακοή, 3.5% από την όσφρηση και 1 έως 1.5 % 

με την γεύση και την αφή [Fluckiger, 1995]. Οι άνθρωποι συγκρατούν με την βοήθεια της όρασης, 

μόνο το 20% από αυτά που βλέπουν, 20 ως 30% με τη βοήθεια της ακοής, 40% ως 50% με τη ι 

βοήθεια της όρασης και της ακοής συγχρόνως, και 80% με την βοήθεια της ακοής, της όρασης ' 

αλλά και της πρακτικής πάνω στο θέμα συγχρόνως [Fluckiger, 1995]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRLAB 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για την απάντηση στα κύρια και επιμέρους ερωτήματα της διατριβής, σχεδιάστηκε, 

υλοποιήθηκε και αξιολογήθηκε το σύστημα VRLAB, ένα δικτυακό εικονικό περιβάλλον για 

εκπαίδευση από απόσταση στο μάθημα «Γραφικά Η/Υ», με σκοπό την πρακτική εφαρμογή των 

κατευθυντήριων οδηγιών σχεδίασης που προτείνονται στην παρούσα διατριβή. Στο κεφάλαιο που 

ακολουθεί, παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδίασης του VRLAB, μέσα από την οποία διαφαίνεται η 

ιδιαιτερότητα σχεδιασμού ενός συστήματος, που ενσωματώνει χαρακτηριστικά εικονικής 

πραγματικότητας. 

5.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η σχεδίαση ενός πολύπλοκου υπολογιστικού συστήματος, αποτελεί μια διαδικασία που 

απαιτεί ικανότητα και εμπειρία και ενσωματώνει γνώσεις από διαφορετικούς επιστημονικούς 

τομείς. Ειδικότερα αν η σχεδίαση αφορά ένα εικονικό τρισδιάστατο περιβάλλον, αυξάνονται οι 

απαιτήσεις ικανοτήτων και γνώσεων και η διαδικασία αποτελεί ένα αρκετά προκλητικό εγχείρημα 

για τους ειδικούς. 

Ένα καλά σχεδιασμένο υπολογιστικό σύστημα, επιβάλλει μια προσέγγιση 

προσανατολισμένη στον χρήστη (user centered design). Ο στόχος των περιβαλλόντων διεπαφής 

των εκπαιδευτικών υπολογιστικών συστημάτων, είναι να προάγουν τα μαθησιακά αποτελέσματα 

για ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Ο σχεδιαστής είναι το άτομο που συνδέει τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα με τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς του έργου. Κατά την διάρκεια της 

διαδικασίας σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού υπολογιστικού συστήματος, πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν με κατάλληλο τρόπο θεωρίες εκμάθησης, διάφορες μεθοδολογίες και νέες 

τεχνολογίες, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να εμπλακούν με τέτοιο τρόπο, ώστε η μεταφορά 

γνώσης να είναι αποτελεσματική και αποδοτική. 

Πολλοί πιστεύουν ότι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, είναι μια ασήμαντη διαδικασία, μέσω 

της οποίας σχεδόν ο οποιοσδήποτε μπορεί να συνδυάσει το απαραίτητο υλικό σε μια μορφή με 

χαρακτηριστικά αποτελεσματικής επικοινωνίας. Ο ρόλος του καλού εκπαιδευτικού σχεδιαστή, 

είναι να δομεί τις πληροφορίες με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να κατανοηθούν αποτελεσματικά 

και να σχεδιάζει δραστηριότητες που μεγιστοποιούν το ενδιαφέρον, τη μάθηση και την 

μνημόνευση. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές δεν είναι ειδικοί στο περιεχόμενο, αλλά 

γνωρίζουν το πώς να συνεργαστούν με τους ειδικούς για να δημιουργήσουν αποτελεσματικό υλικό 

εκμάθησης. 

Εφόσον το περιβάλλον διεπαφής ενός συστήματος, δεν είναι παρά ένα κομμάτι λογισμικού, 

ισχύει κατ' αρχήν, ότι ισχύει και στην τυπική τεχνολογία λογισμικού. Το πρωταρχικό βήμα στην 

διαδικασία σχεδίασης ενός περιβάλλοντος διεπαφής, είναι ένα μοντέλο σχεδίασης λογισμικού. 

Το επικρατέστερο μοντέλο της διαδικασίας σχεδιασμού είναι το μοντέλο του καταρράκτη 

(waterfall model), το οποίο ονομάζεται και «μοντέλο κύκλου ζωής λογισμικού» (life cycle) . Στην 
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εικόνα 5.1 διακρίνονται τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού, με βάση το μοντέλο του 

καταρράκτη. Κάθε στάδιο της σχεδίασης υπόκειται σε επαλήθευση ισχύος και συνοχής του 

συστήματος, δηλαδή σε επαλήθευση συνέπειας, με βάση τις απαιτήσεις του χρήστη, συνοχής και 

με βάση το αποτέλεσμα των προηγούμενων σταδίων του λογισμικού. 
ΕΝΑΡΞΗ 

1 

ι 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΪΟΝ 

Εικόνα 5.1: Διαδικασία σχεδιασμού 

Η διαδικασία σχεδιασμού καθοδηγείται συνήθως από μια έννοια ή μια ιδέα η οποία 

περιγράφει τον βασικό στόχο του σχεδιασμού (περιγραφή του συστήματος). 

Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, αναλύονται και προσδιορίζονται οι απαιτήσεις του 

συστήματος. Υπηρεσίες, στόχοι και περιορισμοί, καθορίζονται μετά από συζήτηση με τους 

ανθρώπους που θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα και με βάση κάποιες αρχές ευχρηστίας που έχει 

θέσει ο σχεδιαστής. 

Ο σχεδιασμός του συστήματος , αναφέρεται στον καθορισμό της αρχιτεκτονικής του 

συστήματος, στις απαιτήσεις σε υλικό (hardware) και λογισμικό (software). Επίσης συνήθως 

καταλήγουμε στην διαμόρφωση ενός πρωτότυπου, το οποίο μπορεί να είναι ένα τμήμα του 

συστήματος ή κάποια πρόχειρα σχέδια που θα καθοδηγήσουν το στάδιο της υλοποίησης. 

Στο στάδιο της υλοποίησης, υλοποιείται το λογισμικό ως ένα σύνολο από προγράμματα και 

ενότητες προγραμμάτων. Τέλος, κάθε ενότητα πρέπει να ελεγχθεί ώστε να διαπιστωθεί αν πληρεί 

τις προδιαγραφές, που τέθηκαν κατά την διαδικασία της σχεδίασης. 

Στην εικόνα 5.2 , απεικονίζεται το μοντέλο σχεδιασμού που υιοθετήθηκε για την ανάπτυξη 

του συστήματος VRLAB, το οποίο παρουσιάζεται στην παρούσα διατριβή. Το συγκεκριμένο 

μοντέλο αποτελείται από όλα τα στάδια του μοντέλου του καταρράκτη, παρουσιάζοντας και τις 

επιμέρους διαδικασίες, που συνδέονται μεταξύ τους, προκειμένου να μετατραπεί το ακατέργαστο 

υλικό στο τελικό «προϊόν». 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ 
ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ 

Εικόνα 5.2: Επιμέρους διαδικασίες της διαδικασίας σχεδιασμού 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥΓΥΖΤΗΜΑΤΟΖ 

ΑΝΑΑΥΖΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ι=> 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

[ = > 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ^ 
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Στην συνέχεια, θα περιγράψουμε αναλυτικότερα τις φάσεις της διαδικασίας σχεδιασμού, 

καθώς και τις επιμέρους διαδικασίες που συνδέουν τις φάσεις αυτές, μέσα από την εφαρμογή τους 

στην μεθοδολογία που επιλέξαμε για τον σχεδιασμό του συστήματος VRLAB. 

5.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

To VRLAB είναι ένα διαμοιραζόμενο περιβάλλον εκμάθησης, για εκπαίδευση από 

απόσταση, προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου, στο οποίο το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται 

ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά υπερμέσων και εικονικής πραγματικότητας. Το περιβάλλον του 

VRLAB αναπτύχθηκε με σκοπό την παρουσίαση μιας νέας μεθοδολογίας, για τον σχεδιασμό των 

συστημάτων για εκπαίδευση από απόσταση, χωρίς να περιορίζεται στην παρουσίαση ενός 

συγκεκριμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου. Προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του 

συστήματος και η εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων, επιλέξαμε σαν εκπαιδευτικό παράδειγμα 

να οπτικοποιήσουμε το περιεχόμενο του μαθήματος «Γραφικά Η/Υ». Το σύστημα VRLAB, 

αποτελεί τμήμα της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων και Γραφικών, του 

τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Απευθύνεται σε 

φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι κατέχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τον χειρισμό 

ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και την τεχνολογία του διαδικτύου. 

Έως σήμερα, οι εφαρμογές για εκπαίδευση από απόσταση, εστιάζουν σε συνηθισμένες 

λειτουργικές αρχές της διδασκαλίας και της μάθησης. Ένα συμβατικό σύστημα για εκπαίδευση από 

απόσταση, παρέχει εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας και εκμεταλλεύεται την τεχνολογία των 

υπερμέσων για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η επικοινωνία και η συνεργασία 

αποτελούν την βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών, για την ομαδική εργασία και την κοινωνική 

ζωή. Παρ' όλα αυτά τα εκπαιδευτικά συστήματα, που συναντάμε σήμερα στο διαδίκτυο, 

χαρακτηρίζονται από διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής, με συμβατικό τρόπο πλοήγησης και 

αλληλεπίδρασης. Στο VRLAB προχωρήσαμε ένα βήμα πιο μπροστά. Αναπτύξαμε ένα 

διαμοιραζόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο διαθέτει βασικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας 

και συνεργασίας, παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου με την χρήση υπερμεσικών 

στοιχείων και επιπρόσθετα ενσωματώνει τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας της εικονικής 

πραγματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Βασιζόμενοι σε αυτές τις αρχές, προχωρήσαμε στον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού 

συστήματος, το οποίο με βάση τις διαφορετικές απαιτήσεις και την διαφορετική μεθοδολογία 

σχεδιασμού και ανάπτυξης του περιβάλλοντος διεπαφής, υποδιαιρείται σε δύο υποσυστήματα 

(εικόνα 5.3). Το υπερμεσικό υποσύστημα και το εικονικό υποσύστημα. Κριτήριο για αυτή την 

υποδιαίρεση, αποτέλεσε ο διαφορετικός τρόπος οπτικοποίησης και παρουσίασης της πληροφορίας 

που υιοθετεί το κάθε υποσύστημα. 

Το υπερμεσικό υποσύστημα χρησιμοποιεί ένα περιβάλλον διεπαφής, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από τον παραδοσιακό, συμβατικό τρόπο, διδιάστατης απεικόνισης του 

περιεχομένου. 

Στο εικονικό υποσύστημα, το περιβάλλον διεπαφής χαρακτηρίζεται από την χρήση 

τρισδιάστατων γραφικών με χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης. Η χρήση των τρισδιάστατων 
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γραφικών και ειδικότερα της τεχνολογίας της εικονικής πραγματικότητας, αποτελεί το καινοτόμο 

χαρακτηριστικό. Το τρισδιάστατο περιβάλλον διεπαφής του υποσυστήματος, είναι αυτό που δίνει 

το πλεονέκτημα έναντι των παραδοσιακών συμβατικών συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιούν 

διδιάστατη απεικόνιση. Η οπτικοποίηση του περιεχομένου, πραγματοποιήθηκε με τρισδιάστατες 

αλληλεπιδραστικές αναπαραστάσεις, ενσωματώνοντας υπερμεσικά στοιχεία όπως κείμενο, ήχο, 

video, αρχεία κίνησης. 

ΣΥΣΤΗΜΑ VRLAB 

ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

ΓΊ 

ΕΙΚΟΝΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Εικόνα 5.3:Τα δύο υποσυστήματα του συστήματος VRLAB 

Κοινό χαρακτηριστικό και συνδετικός κρίκος των δύο υποσυστημάτων, αποτελεί η χρήση 

της τεχνολογίας του διαδικτύου. 

To VRLAB, αποτελεί ένα διαμοιραζόμενο δικτυακό περιβάλλον, με χαρακτηριστικά 

εικονικής πραγματικότητας και υπερμέσων, με υψηλή αλληλεπιδραστικότητα και οπτικοποίηση, 

όπου οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε διδιάστατη μορφή όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος για εκπαίδευση από απόσταση, παρέχοντας 

λειτουργίες επικοινωνίας και συνεργασίας. Ιδιαίτερα η χρήση της εικονικής πραγματικότητας, είναι 

το μέσο που προσθέτει μια νέα διάσταση στο διαδίκτυο [Suler, 1999]. 

Συμπερασματικά με βάση τα παραπάνω, αναφέρουμε τα χαρακτηριστικά του συστήματος.. 

• Λειτουργεί συμπληρωματικά και βοηθητικά στην φυσική διδασκαλία που πραγματοποιείται στο 

αμφιθέατρο, μέσω των εικονικών διαλέξεων και των εικονικών σεμιναρίων 

• Προωθεί την εκπαίδευση από απόσταση παρέχοντας το εκπαιδευτικό υλικό σε οποιαδήποτε 

μορφή, μέσω του διαδικτύου 

• Προωθεί τις βασικές αρχές της συνεργατικής μάθησης με την χρήση των παρεχόμενων 

εργαλείων επικοινωνίας (πίνακα ανταλλαγής μηνυμάτων, ζωντανή συνομιλία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο). 

• Παρέχει ανεξαρτησία από το χώρο και το χρόνο, μέσω της πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό 

και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και από οποιοδήποτε 

γεωγραφικό σημείο 
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• Εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα των υπερμέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία, με την χρήση 

κειμένου, video, ήχου και κίνησης (animation). 

• Η χρήση της τεχνολογίας της εικονικής πραγματικότητας, παρέχει νέους τρόπους 

οπτικοποίησης των δεδομένων και εναλλακτικούς τρόπους στην αναζήτηση των πληροφοριών, 

πέρα από τον γραμμικό τρόπο που παρέχουν τα συμβατικά περιβάλλοντα διεπαφής. 

• Το εικονικό περιβάλλον προωθεί την πλοήγηση στο τρισδιάστατο περιβάλλον, με τρόπο 

παρόμοιο όπως και στον φυσικό κόσμο. 

• Το εικονικό περιβάλλον, παρέχει την δυνατότητα κατανόησης πολύπλοκων δομών, εννοιών 

μέσω της δυνατότητας της τρισδιάστατης οπτικοποίησης και της αυξημένης αλληλεπίδρασης. 

5.4 ΣΕΝΑΡΙΟ 

Η τεχνική του «σεναρίου», είναι μια απλή αλλά παράλληλα πολύ δυναμική τεχνική, που 

βοηθά στην σύλληψη ιδεών και εικόνων από την τελική μορφή συστήματος. Μπορούμε να την 

ορίσουμε σαν μια διαδικασία περίληψης των ενεργειών των χρηστών, η οποία οδηγεί σε μια 

γραφική αναπαράσταση του προτεινόμενου συστήματος, παρέχοντας σχηματικές εικόνες από το τι 

θα κάνουν οι χρήστες σε κάθε βήμα τους κατά την πλοήγηση μέσα στο σύστημα, μια σειρά 

πράξεων που ακολουθούν, τι είδος αλληλεπιδράσεις παρέχονται στον χρήστη κλπ. 

ΣΥΣΤΗΜΑ VRLAB 

ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

0=ί> 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Ι 
ΕΙΚΟΝΙΚΟ 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

c=i> 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Εικόνα 5.4: Ενότητες των υποσυστημάτων 

Το υπερμεσικό υποσύστημα αποτελείται από δύο ενότητες: την ενότητα πιστοποίησης 

ταυτότητας και την ενότητα υπηρεσιών επικοινωνίας, συνεργασίας και βοήθειας. Στην ενότητα 

πιστοποίησης ταυτότητας, πραγματοποιείται ο έλεγχος της ταυτότητας των χρηστών του 

συστήματος. Η πρόσβαση στο σύστημα επιτρέπεται μόνο σε εγκεκριμένους χρήστες. Για να 

θεωρηθεί κάποιος χρήστης - εκπαιδευόμενος εγκεκριμένος, πρέπει να αποκτήσει όνομα και κωδικό 

πρόσβασης μετά από αίτηση του (μέσω ηλεκτρονικής φόρμας), στον εκπαιδευτή διαχειριστή του 

συστήματος. Κανένας άλλος χρήστης δεν θα έχει την δυνατότητα πρόσβασης στο δικτυακό τόπο 

και δεν προβλέπεται η περίπτωση του χρήστη επισκέπτη (guest user). 

Η δεύτερη ενότητα του υπερμεσικού υποσυστήματος, είναι η ενότητα υπηρεσιών 

επικοινωνίας, συνεργασίας και βοήθειας. Στην ενότητα αυτή, περιλαμβάνονται πληροφορίες 
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σχετικά με το αντικείμενο που πραγματεύεται το σύστημα, υπηρεσίες επικοινωνίας, συνεργασίας 

και βοήθειας και σύνδεση για την μετάβαση στο εικονικό υποσύστημα. Από το υπερμεσικό 

υποσύστημα επίσης, οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να πληροφορηθούν για το περιεχόμενο κάθε 

εκπαιδευτικής ενότητας, να προμηθευθούν σε ηλεκτρονική μορφή το εκπαιδευτικό υλικό και στην 

συνέχεια να μεταβούν στην αντίστοιχη ενότητα στο εικονικό υποσύστημα. 

Το εικονικό υποσύστημα, αποτελείται από δύο ενότητες. Η ενότητα υπηρεσιών 

επικοινωνίας συνεργασίας και βοήθειας, παρέχει τις ίδιες επιλογές με την αντίστοιχη ενότητα του 

υπερμεσικού υποσυστήματος. Μέσω των επιλογών αυτών, προωθούνται έννοιες συνεργατισμού 

και επικοινωνίας, μέσα από την χρήση εργαλείων, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), η 

ζωντανή συνομιλία (chat), ο πίνακας ανταλλαγής μηνυμάτων (BBS), ο πίνακας ανακοινώσεων 

σχετικών με το μάθημα, οι γενικές πληροφορίες και οι απαιτήσεις του συστήματος σε λογισμικό 

και υλικό. Επίσης, στα πλαίσια της βοήθειας για την πλοήγηση και την αναζήτηση πληροφοριών 

στο εικονικό υποσύστημα, παρέχονται πλαίσια με τρισδιάστατες γραφικές αναπαραστάσεις όπου 

επεξηγούν τους χώρους του εικονικού περιβάλλοντος. 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται γραφικά το λογικό διάγραμμα ροής του συστήματος VRLAB, 

το οποίο αντικατοπτρίζει όλες τις δυνατές επιλογές που έχει στην διάθεση του ο χρήστης, από 

ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα. 
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ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 0 " Η ENOTHTÂT]—) ΕΝΟΤΗΤΑ 2 j-lfENOTHTA 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η ENOTHTÄ5 
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sx 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΣΕ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (CHAT) 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 

ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (BBS) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΕΙΚΟΝΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 

χ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΕΝΟΤΗΤΑ θ"]—) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 |—| ΕΝΟΤΗΤΑ 2 [-{ΕΝΟΤΗΤΑ 3 |—j ΕΝΟΤΗΤΑ 4~|—| ΕΝΟΤΗΤΑ 5 

ζ Χ 

SX 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΣΕ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (CHAT) 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 

ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (BBS) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Εικόνα 5.5: Λογικό διάγραμμα ροής του συστήματος VRLAB 

5.5 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με την πρώτη φάση της διαδικασίας σχεδιασμού (εικόνα 5.2), μετά την περιγραφή 

του συστήματος και την αναφορά στο σενάριο σχεδίασης, ακολουθεί η καταγραφή των 

απαιτήσεων. Η καταγραφή απαιτήσεων, αναφέρεται στην αναγνώριση των απαιτήσεων του 

χρήστη, δηλαδή στην αποσαφήνιση των αναγκών όπως αυτός τις έχει εκφράσει αρχικά. Το προϊόν 

της συλλογής απαιτήσεων είναι μια δομημένη παράσταση των προβλημάτων που το σύστημα προς 
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ανάπτυξη έχει σαν στόχο να επιλύσει και μια δομημένη παράσταση των απαιτήσεων από το 

σύστημα, δηλαδή ένα σύνολο προδιαγραφών. 

Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εικονικών περιβαλλόντων και λόγω της 

διαφοροποίησης ως προς την μεθοδολογία σχεδιασμού, των συμβατικών παραδοσιακών 

συστημάτων έναντι των συστημάτων με χαρακτηριστικά εικονικής πραγματικότητας [Hendron, 

1994], καταγράφουμε στην συνέχεια ξεχωριστά τις απαιτήσεις του υπερμεσικού και του εικονικού 

υποσυστήματος. 

Το υπερμεσικό υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει: 

• Υπηρεσία Έλεγχου & Πιστοποίησης Εισόδου & Ταυτότητας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία 

συμπεριλαμβάνει τους μηχανισμούς που θα παρέχουν έλεγχο στην είσοδο κάθε χρήστη στο 

σύστημα μέσω αναγνωριστικού, και πιστοποίηση του έλεγχου μέσω κωδικού πρόσβασης 

(password). Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό θα επιτρέπεται μόνον στους εγκεκριμένους 

χρήστες. Κανένας άλλος χρήστης δεν θα έχει πρόσβαση στον χώρο και ούτε προβλέπεται η 

περίπτωση του χρήστη επισκέπτη (guess user). Όλοι οι χρήστες συμπεριλαμβανόμενου και του 

διαχειριστή θα πρέπει να πιστοποιήσουν την ταυτότητα τους προκειμένου να έχουν πρόσβαση 

στο σύστημα. 

• Περιβάλλον διεπαφής, που θα διατηρεί μια σταθερή δομή, αισθητικά, έτσι ώστε ο 

εκπαιδευόμενος αντικρίζοντας μια βασική οθόνη να αντιλαμβάνεται άμεσα την λειτουργία του 

συστήματος. Η δομή, τα χρώματα, οι γραμματοσειρές και η όλη μορφή κάθε ιστοσελίδας δεν 

θα πρέπει να διαφέρει από σελίδα σε σελίδα. Επιπλέον, οι πληροφορίες θα πρέπει να 

διανέμονται περίπου σε ίσο βαθμό μεταξύ τους. 

• Περιεχόμενο. Απλότητα. Τα αντικείμενα (γραφικά, κίνηση, κείμενο, κουμπιά κλπ) σε κάθε 

σελίδα θα πρέπει να είναι μέσα στο όριο των 5 με 9 (το περισσότερο) καθότι σύμφωνα με 

μελέτες, οι άνθρωποι μπορούν να συγκρατούν 7 +/- 2 αντικείμενα στην μνήμη τους κάθε φορά 

[Miller, 1956]. Αυτός ο αριθμός βασίζεται στην θεωρία του George Miller (1956) πάνω στην 

μνημονική δυνατότητα του ανθρώπου. Έτσι, οι υπεύθυνοι ανάπτυξης θα πρέπει να βοηθήσουν 

τους χρήστες να απομνημονεύσουν πληροφορίες, με την οργάνωση των δεδομένων στον 

ιστοχώρο που κατασκευάζουν. 

• Περιβάλλον διεπαφής, που θα υιοθετεί τις βασικές αρχές της θεωρίας της μεταφοράς, έτσι ώστε 

ο εκπαιδευόμενος από την πρώτη στιγμή να διαμορφώσει ένα νοητικό μοντέλο, που θα τον να 

διευκολυνθεί στην γρήγορη εκμάθηση και κατανόηση του περιβάλλοντος. 

• Υπηρεσία ασύγχρονης επικοινωνίας εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου μέσω φόρμας 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

• Υπηρεσία σύγχρονης επικοινωνίας εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου αλλά και των 

εκπαιδευόμενων μεταξύ τους, με την χρήση εφαρμογής ζωντανής συνομιλίας (chat). Οι 

εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εκφράζουν απορίες σχετικές με το μάθημα στον εκπαιδευόμενο, 

αλλά και να συζητούν μεταξύ τους. 

• Υπηρεσία ασύγχρονης επικοινωνίας, για ανταλλαγή μηνυμάτων σχετικών με το περιεχόμενο 

του μαθήματος, με την χρήση πίνακα ανταλλαγής μηνυμάτων (Bulletin Board System) 
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• Ανακοινώσεις, σχετικές με το μάθημα όπως, νέα, ώρες συνάντησης εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενων κλπ. 

• Πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτή (Ονομα, Επίθετο, τηλέφωνο, 

Διεύθυνση κλπ) για πιο άμεση επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. 

Για το εικονικό υποσύστημα καταγράφηκαν οι παρακάτω απαιτήσεις, με βάση τις αρχές 

ευχρηστίας ενός εικονικού περιβάλλοντος, που ορίσαμε στο κεφάλαιο 4. 

• Περιβάλλον διεπαφής, με χαρακτηριστικά από την θεωρία της μεταφοράς και της 

προσομοίωσης. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να πλοηγείται σε ένα περιβάλλον, το οποίο είναι 

οικείο σε αυτόν και αποτελεί τμήμα της παρελθούσας γνώσης του, με αποτέλεσμα να 

αντιλαμβάνεται άμεσα και εύκολα το περιβάλλον διεπαφής. 

• Η οπτική του χρήστη κατά την περιήγηση στο εικονικό περιβάλλον, πρέπει να βασίζεται στην 

φυσική μεταφορά του βαδίσματος, με βάση την αρχή ότι ένας τύπος περιήγησης πρέπει να είναι 

απλός γνωστικά και ευκολονόητος. 

• Ο εκπαιδευόμενος, θα αλληλεπιδρά και θα πλοηγείται στο εικονικό περιβάλλον 

χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό «ποντίκι» και το πληκτρολόγιο. Στο VRLAB, απαιτούνται 

περιφερειακά της επιτραπέζιας εικονικής πραγματικότητας για λόγους κόστους και ευκολίας 

στον χειρισμό. 

• Πρέπει να παρέχεται βοήθεια, σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης στο εικονικό περιβάλλον και 

την λειτουργία των περιφερειακών συσκευών. 

• Παρατήρηση του εικονικού περιβάλλοντος και των φαινομένων από διαφορετικές οπτικές 

(επιλογή διαφορετικής κάμερας), για εντοπισμό των σημαντικών χώρων και διεργασιών του 

εικονικού περιβάλλοντος. 

• Η ταχύτητα της περιήγησης, πρέπει να είναι μέτρια, (ούτε πολύ γρήγορη αλλά ούτε και αργή), 

προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ομαλής περιήγησης και εντοπισμού των διεργασιών που 

πρέπει να επιτελέσει ο χρήστης στο εικονικό περιβάλλον. 

• Το εικονικό περιβάλλον πρέπει να διαιρεθεί σε μικρότερα τμήματα, έτσι ώστε να είναι πιο 

εύχρηστο και να ενισχύεται η απόδοση του συστήματος. 

• Η πλοήγηση πρέπει να ενισχύεται με ηχητικά χαρακτηριστικά, όπως αφηγήσεις για την 

επεξήγηση εννοιών και ηχητικά σήματα προειδοποίησης , για εκτέλεση κάποιων ενεργειών 

μέσα στο εικονικό περιβάλλον., έτσι ώστε ο χρήστης να αντιλαμβάνεται τις ενέργειες που 

πρέπει να επιτελέσει και τους χώρους που πρέπει να επισκεφθεί. Ο ήχος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να παρέχει ακουστικά σήματα υποβάθρου, επικοινωνίας ή προειδοποίησης, 

ή να παρουσιάσει αποτελέσματα που συνδέονται σχετικά με συγκεκριμένες ενέργειες και 

γεγονότα, που λαμβάνουν χώρα στο εικονικό περιβάλλον. 

• Επιπρόσθετα, για την διευκόλυνση στην πλοήγηση του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον, θα 

χρησιμοποιηθούν γραφικές προτροπές (ορόσημα) και συγκεκριμένα μεταφορές επιγραφών. 

• Χρήση γραφικού «χάρτη», με δυνατότητα αλληλεπίδρασης για μετάβαση σε διαφορετική 

ενότητα ή σε διαφορετικό εικονικό χώρο, άμεσα και γρήγορα από οποιοδήποτε σημείο του 

εικονικού περιβάλλοντος. 

• Οι οδηγίες και οι βοηθητικές επεξηγήσεις πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες από τον χρήστη. 
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• Επιλογές που εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιούνται συχνά από τον χρήστη, πρέπει να βρίσκονται 

πάντα σε πρώτο πλάνο στην οπτική του χρήστη. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση εικονικού μενού (έλεγχος συστήματος). 

• Περιβάλλον διεπαφής με χαρακτηριστικά ρεαλισμού. Ο εικονικός κόσμος και τα αντικείμενα 

που περιλαμβάνονται σε αυτόν, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε διαφορετικούς βαθμούς 

ρεαλισμού. Μπορούν να είναι ακριβή αντίγραφα ή αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, 

γεγονός που εξαρτάται από το επίπεδο λεπτομέρειας, ή μπορούν να εμπλουτίσουν την 

πραγματικότητα με πρόσθετες πληροφορίες. 

• Κατάλληλος φωτισμός των εικονικών χώρων 

• Επιλογή κατάλληλων υφών, με υψηλά επίπεδα ρεαλισμού και ποιότητας. 

• Δυνατότητα, διαχείρισης των στοιχείων ρεαλισμού του εικονικού περιβάλλοντος (ρύθμιση 

ήχου, ρύθμιση έντασης φωτισμού). 

• Για την επεξήγηση δυσνόητων εννοιών της εκπαιδευτικής ενότητας, πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν τρισδιάστατα αλληλεπιδραστικά παραδείγματα, με χαρακτηριστικά 

επαναληπτικής προσομοίωσης, η οποία είναι ανεξάρτητη από το χρόνο και δίνει την 

δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να εισάγει τιμές, να παρατηρεί τις αλλαγές στα τρισδιάστατα 

αντικείμενα και αν επιθυμεί να μπορεί να επιλέγει διαφορετικές τιμές και να παρατηρήσει τις 

νέες αλλαγές. 

• Διαλέξεις με την χρήση υπερμεσικών στοιχείων (video, ήχος, κίνηση). 

• Διανομή εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή (σημειώσεις, βιβλιογραφία, σύνδεσμοι 

στο διαδίκτυο) 

• Εφαρμογή τεχνικών βελτιστοποίησης, για την όσο το δυνατόν περισσότερο καλύτερη απόδοση 

του συστήματος. 

5.6 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο σχεδιασμός του υπερμεσικού υποσυστήματος περιλαμβάνει μια γραφική αναπαράσταση 

(πρωτότυπα-σχέδια) που θα βοηθήσει τους υλοποιητές - προγραμματιστές, να κατασκευάσουν το 

υποσύστημα με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που θέσαμε. 

Με την είσοδο του στο σύστημα ο χρήστης βρίσκεται μπροστά στην εισαγωγική ιστοσελίδα 

(εικόνα 5.6), όπου καθορίζεται το απαραίτητο υλικό και λογισμικό που απαιτείται για την 

αλληλεπίδραση με το σύστημα. Στην ίδια σελίδα, περιλαμβάνεται και ο σύνδεσμος μετάβασης στην 

ενότητα πιστοποίησης ταυτότητας. 
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Ε1ΙΑΓΟΠΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΛΟΠΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΤΟ ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 

Εικόνα 5.6: Εισαγωγική ιστοσελίδα 

Στην δεύτερη κατά σειρά ιστοσελίδα του υπερμεσικού υποσυστήματος, ο χρήστης 

εισέρχεται στην ενότητα πιστοποίησης ταυτότητας (εικόνα 5.7). 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 1 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 2 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΧΡΗΣΤΗ 

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ 

ΚΟΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 

ΝΕΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ! 

! 

Εικόνα 5.7: Εισαγωγή στοιχείων 

Αν ο χρήστης δεν είναι εγκεκριμένος, δηλ. δεν έχει πάρει άδεια εισόδου από τον υπεύθυνο 

διαχειριστή του συστήματος, μπορεί να συμπληρώσει ηλεκτρονικά, αίτηση άδειας εισόδου, μέσω 

της επιλογής «νέος χρήστης»(εικόνα 5.8). 
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ΝΕΟΙ ΧΡΗΣΤΗΣ 

ΠΛΑΙΣΙ01 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 2 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΕΠΙΘΕΤΟ 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΟΛΙΚΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Εικόνα 5.8: Νέος χρήστης 

Η σελίδα «νέος χρήστης», περιλάμβανα μια φόρμα, όπου ο χρήστης καλείται να 

συμπληρώσει μια σειρά από στοιχεία όπως, το όνομα του, το επώνυμο του, ένα κωδικός 

πρόσβασης που θα επιλέξει ο ίδιος, τον αριθμός μητρώου του και τέλος την ηλεκτρονική του 

διεύθυνση (email). Με την ενεργοποίηση της επιλογής «αποστολή στοιχείων», τα στοιχεία 

αποστέλλονται στην βάση δεδομένων του συστήματος. Ο διαχειριστής - υπεύθυνος του 

συστήματος, ελέγχει τα στοιχεία και στην συνέχεια ενεργοποιεί τον λογαριασμό του χρήστη, 

προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος του στο σύστημα. 

Μετά την εισαγωγή των στοιχείων, ο χρήστης εισέρχεται στον ιστοχώρο παρουσίασης του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η κάθε ιστοσελίδα παρουσίασης εκπαιδευτικού περιεχομένου 

διατηρεί μια ενιαία δομή, προκειμένου ο χρήστης να προσαρμόζεται άμεσα και γρήγορα με το 

περιβάλλον διεπαφής. 

Η αρχική ιστοσελίδα αποτελείται από τρία πλαίσια. Το πλαίσιο 1, περιλαμβάνει τον τίτλο 

της ενότητας και τις επιλογές της ενότητας, συνεργασίας και βοήθειας. Τα πλαίσιο 2, περιλαμβάνει 

μια τρισδιάστατη γραφική απεικόνιση ενός κτιρίου, μέσω του οποίου επιλέγονται οι ενότητες -

όροφοι του συστήματος. Στο ίδιο πλαίσιο υπάρχει και ο σύνδεσμος που εισάγει τον χρήστη στο 

εικονικό υποσύστημα. Στο πλαίσιο 3, παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο του συστήματος. 
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ΑΡΧΙΚΗ ΙΕΛ1ΔΑ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 1 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 3 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 2 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 

ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Ι 

Εικόνα 5.9: Αρχική σελίδα 

Επιλέγοντας μια από τις ενότητες, ο χρήστη μεταφέρεται στην ιστοσελίδα ενότητας. Κάθε 

μια από τις έξι ιστοσελίδες ενότητας, διατηρεί σταθερή δομή και οπτική. Πιο συγκεκριμένα, κάθε 

ιστοσελίδα, χωρίζεται σε τέσσερα πλαίσια. Το πλαίσιο 1 περιλαμβάνει τον τίτλο της ενότητας και 

τις επιλογές της ενότητας, συνεργασίας και βοήθειας. Το πλαίσιο 2, αποτελείται από μια γραφική 

τρισδιάστατη αναπαράσταση του κάθε ορόφου ενότητας, σύνδεσμο για μετάβαση στο εικονικό 

υποσύστημα και εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, βιβλιογραφία και συνδέσμους στο διαδίκτυο 

σχετικούς με το περιεχόμενο της ενότητας) διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή. Στο πλαίσιο 3, 

αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ενότητας και τέλος το 

πλαίσιο 4, περιλαμβάνει συνδέσμους επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών ενοτήτων. 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 1 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 3 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΠΑΤΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 2 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΚΑΤΟΨΗ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 4 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

Εικόνα 5.10: Σελίδα ενότητας 
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Με την ενεργοποίηση της επιλογή «είσοδος στο εικονικό υποσύστημα», ο χρήστης 

μεταβαίνει στην αρχική σελίδα του εικονικού υποσυστήματος, όπου το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

παρουσιάζεται με την χρήση της τεχνολογίας της εικονικής πραγματικότητας. 

5.7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η βασική ιστοσελίδα του εικονικού υποσυστήματος, αποτελείται από τρία πλαίσια. Το 

πλαίσιο υποστήριξης, το οποίο περιλαμβάνει τις επιλογές συνεργασίας, επικοινωνίας και βοήθειας, 

το πλαίσιο παρουσίασης, όπου περιλαμβάνει το εικονικό περιβάλλον και τέλος το πλαίσιο 

πληροφόρησης, το οποίο περιλαμβάνει χάρτη πλοήγησης, πληροφορίες σχετικά με την κατανομή 

του εκπαιδευτικού περιεχομένου στους εικονικούς χώρους και συνδέσμους μετάβασης σε όλους 

τους εικονικούς χώρους του εικονικού περιβάλλοντος. 

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΥΠΟΙΥΙΤΗΜΑ 

ΠΛΑΙΣΙ01 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 2 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 3 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Εικόνα 5.11: Εικονικό υποσύστημα 

5.7.1 ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Πριν αναφερθούμε στον σχεδιασμό το εικονικού υποσυστήματος και στην διαμόρφωση των 

πρωτοτύπων - σχεδίων, παρουσιάζουμε το μοντέλο σχεδιασμού συστήματος εικονικής 

πραγματικότητας, το οποίο αποτέλεσε οδηγό για την περαιτέρω σχεδίαση του εικονικού 

υποσυστήματος (εικόνα 5.12 ). 

ι ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ — ι ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι 

ΧΡΗΣΤΗΣ 

=ΦΙ ΕΙΣΟΔΟΣ 

<ρί ΕΞΟΔΟΣ 

1=0 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

•4 
ΕΙΚΟΝΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1 

Εικόνα 5.12: Μοντέλο σχεδιασμού του συστήματος εικονικής πραγματικότητας 

του εικονικού υποσυστήματος 
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Το μοντέλο σχεδιασμού, περιγράφει ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας, το οποίο 

αποτελείται από δύο ενότητες, την ενότητα επικοινωνίας και την ενότητα επεξεργασίας 

πληροφοριών. Στην ενότητα επικοινωνίας, καθορίζεται ο τρόπος αλληλεπίδρασης του 

εκπαιδευόμενου με το εικονικό περιβάλλον και ο τύπος των περιφερειακών συσκευών με τις οποίες 

πραγματοποιείται η αλληλεπίδραση. Στην ενότητα επεξεργασίας πληροφοριών, αναλύεται το 

περιεχόμενο του εικονικού περιβάλλοντος. Στην συνέχεια θα αναλύσουμε τον σχεδιασμό των δύο 

ενοτήτων, επικεντρώνοντας κυρίως στην ενότητα επεξεργασίας πληροφοριών που περιλαμβάνει το 

εικονικό περιβάλλον και την μεθοδολογία σχεδιασμού του. 

5.7.2 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Στο κεφάλαιο «Τεχνολογικό Υπόβαθρο», αναλύοντας τις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος VRLAB, αναφερθήκαμε 

αναλυτικότερα στις περιφερειακές συσκευές οπτικής και αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιούνται σε 

συστήματα εικονικής πραγματικότητας. Η χρήση των περιφερειακών συσκευών σε ένα σύστημα, 

συνδέεται άμεσα με τον τύπο εικονικής πραγματικότητας, στον οποίο κατατάσσεται το σύστημα. 

Οι δύο πιο διαδεδομένοι τύποι εικονικής πραγματικότητας, είναι η επιτραπέζια (desktop) εικονική 

πραγματικότητα και η πλήρους εμβύθισης (immersive) εικονική πραγματικότητα. Το εικονικό 

περιβάλλον του VRLAB, κατατάσσεται στον τύπο επιτραπέζιας (desktop) εικονικής 

πραγματικότητας. Οι οπτικές περιφερειακές συσκευές που χρησιμοποιούνται στο σύστημα VRLAB 

για την παρουσίαση του εικονικού περιβάλλοντος, είναι η οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

ενώ για την αλληλεπίδραση του χρήστη με το εικονικό περιβάλλον, χρησιμοποιείται το «ποντίκι» 

και το πληκτρολόγιο, συσκευές που υπάρχουν όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς χώρους αλλά και στους 

προσωπικούς - ιδιωτικούς χώρους των εκπαιδευομένων. Διάφοροι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα 

εικονικά περιβάλλοντα, όπου ο χρήστης χρησιμοποιεί περιφερειακά για την πλήρους εμβύθιση 

(immersive) όπως ένα στερεοσκοπικό κράνος, γάντια χειρισμού και πλοήγησης κλπ, μπορεί να 

είναι αποδοτικότερα για την εκμάθηση από τα συστήματα επιτραπέζιας (desktop) εικονικής 

πραγματικότητας, βασισμένης στην οθόνη του Η/Υ [Cronin, 1997]. 

Στα πλαίσια του προγράμματος JISC Technology Applications στο πανεπιστήμιο του Hull, 

ο Gary Stimson αναφέρει στην εργασία του The potential contribution of virtual and remote 

laboratories to the development of a shared virtual learning environment, τους παρακάτω λόγους 

για τους οποίους η εικονική πραγματικότητα πλήρους εμβύθισης (immersive) δεν προτείνεται για 

διαμοιραζόμενα εκπαιδευτικά εικονικά συστήματα. «Τα συστήματα πλήρους εμβύθισης δεν είναι 

κατάλληλα για την διδασκαλία. Οι περιφερειακές συσκευές που χρησιμοποιούνται, έχουν υψηλό 

οικονομικό κόστος, είναι σε πειραματικό στάδιο και λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, η 

«ζωή» τους είναι 2 με 3 χρόνια. Επίσης, η πλήρους εμβύθισης εικονική πραγματικότητα, 

καθίσταται απαγορευτική για χρήση από εκπαιδευόμενους που έχουν πρόσβαση στους δικτυακούς 

τόπους από το σπίτι τους. Τέλος, δεν έχει αποδειχθεί ακόμη ότι η εκπαιδευτική αξία της πλήρους 

εμβύθισης εικονικής πραγματικότητας, είναι ανώτερη από την εκπαιδευτική αξία της επιτραπέζιας 

εικονικής πραγματικότητας, έτσι ώστε να δικαιολογούνται τα πρόσθετα οικονομικά έξοδα». Αυτά 

τα μειονεκτήματα αποτελούν τροχοπέδη για την ενσωμάτωση της εμβυθιστικής εικονικής 
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πραγματικότητας, σε φυσικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Τα επιτραπέζια συστήματα, μπορούν 

συχνά να εφαρμοστούν στο κλασικό πρότυπο, ενός απλού προσωπικού Η/Υ, εξοπλισμός που είναι 

όλο και περισσότερο κοινός σήμερα στους χώρους διδασκαλίας [Stimson, 1997] . Επίσης, οι 

εκπαιδευόμενοι που χρησιμοποιούν επιτραπέζια εικονική πραγματικότητα, είναι λιγότερο πιθανό 

να δοκιμάσουν την κούραση, παράγοντα που είναι γνωστός για την δυσκολία στην εκμάθηση 

[Dede, 1997]. 

5.7.3 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η ενότητα επεξεργασίας πληροφοριών, περιλαμβάνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

δομούν το εικονικό περιβάλλον του συστήματος VRLAB. Το τρισδιάστατο γεωμετρικό μοντέλο, τα 

αντικείμενα που αποτελούν το εικονικό περιβάλλον και η αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και 

εικονικού περιβάλλοντος, αποτελούν τα κριτήρια με βάση τα οποία ταξινομήσαμε τα 

χαρακτηριστικά του εικονικού περιβάλλοντος του VRLAB. Με βάση την ταξινόμηση αυτή, 

προχωρήσαμε στον καθορισμό του περιεχομένου του εικονικού περιβάλλοντος και στην γρήγορη 

διαμόρφωση σχεδίων, τα οποία προσέφεραν σημαντική καθοδήγηση κατά την διαδικασία της 

υλοποίησης. 

5.7.3.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ VRLAB 

Τα χαρακτηριστικά του εικονικού περιβάλλοντος VRLAB, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 

δύο μεγάλες κατηγορίες, στα οπτικά χαρακτηριστικά και στα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς 

(Εικόνα. 5.13). 

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΟΠΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
ΦΥΣΙΚΑ 

ΚΑΙ 
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ 
ΕΙΚ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
ΠΑΘΗΤΙΚΑ 

ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ 

Εικόνα 5.13: Χαρακτηριστικά εικονικού περιβάλλοντος 

α) Οπτικά χαρακτηριστικά. Με τον όρο οπτικά χαρακτηριστικά εννοούμε το 

τρισδιάστατο μοντέλο (γεωμετρικό υπόβαθρο) του περιβάλλοντος και τα αντικείμενα που 

περιλαμβάνονται στο περιβάλλον. Το περιβάλλον διεπαφής ενός εικονικού περιβάλλοντος, 

χρησιμοποιεί τρισδιάστατα γραφικά για την παρουσίαση των πληροφοριών. Η αίσθηση της 
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παρουσίας του χρήστη σε ένα χώρο είναι το βασικό αίσθημα που πρέπει να δημιουργεί στον 

χρήστη η «επίσκεψη» του σε ένα εικονικό περιβάλλον. Η αίσθηση της παρουσίας, ενισχύεται σε 

ένα βαθμό, με την διαμόρφωση ενός εικονικού περιβάλλοντος με τρισδιάστατο μοντέλο και 

αντικείμενα με υψηλά επίπεδα ρεαλισμού [Gilkey, 1995], [Held, 1993], [Welch, 1996], [Hendrix, 

1996a], [Hendrix, 1996b], [Sheridan, 1996], [Slater, 1995b], [Tromp, 1995]. Τα αντικείμενα που 

αποτελούν το εικονικό περιβάλλον του VRLAB, διακρίνονται με βάση την οπτική τους, σε φυσικά 

και φανταστικά. Σαν φυσικά, χαρακτηρίζονται τα αντικείμενα, τα οποία προσεγγίζουν οπτικά 

αντικείμενα που συναντάμε στον πραγματικό κόσμο, όπως η τρισδιάστατη γραφική αναπαράσταση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, σκαλοπατιών, ανελκυστήρων κλπ. Σαν φανταστικά αντικείμενα, 

χαρακτηρίζονται εκείνα τα οποία δεν προσεγγίζουν οπτικά, αντικείμενα του φυσικού κόσμου, αλλά 

αποτελούν δημιουργήματα της φαντασίας του σχεδιαστή και υλοποιήθηκαν με σκοπό την 

επιτέλεση κάποιας συγκεκριμένης διεργασίας μέσα στο εικονικό περιβάλλον. 

β) Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς. Με τον όρο χαρακτηριστικά συμπεριφοράς, 

αναφερόμαστε στις συμπεριφορές που επιτελούνται μέσα στο εικονικό περιβάλλον, ανεξάρτητα αν 

αυτές προκαλούνται από τον χρήστη ή όχι. Ειδικότερα στα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς, 

περιλαμβάνονται οι αλληλεπιδράσεις του χρήστη με το εικονικό περιβάλλον. Ο όρος 

αλληλεπίδραση στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, αναφέρεται στην αλληλεπίδραση του 

χρήστη με τα αντικείμενα του περιβάλλοντος [Benford, 1995]. Τα αντικείμενα του εικονικού 

περιβάλλοντος VRLAB, διακρίνονται με βάση την συμπεριφορά τους, σε παθητικά και ενεργητικά. 

Παθητικά είναι τα αντικείμενα τα οποία δεν παρουσιάζουν αλληλεπιδραστικά χαρακτηριστικά, 

αλλά συμβάλλον με την παρουσία τους στην ενίσχυση του ρεαλισμού του περιβάλλοντος. 

Ενεργητικά είναι τα αντικείμενα που παρουσιάζουν πιο πολύπλοκες συμπεριφορές και 

επικοινωνιακά πρότυπα. Στα αντικείμενα αυτά το πρότυπο επικοινωνίας χρήστη και αντικειμένου, 

είναι αιτιοκρατικό, δηλαδή κάθε ενέργεια έχει και μία αντίδραση. Είναι επίσης πιθανόν, να 

υπάρχουν ενεργητικά αντικείμενα τα οποία αντιδρούν ανεξάρτητα από την προτροπή του χρήστη. 

Με βάση τα παραπάνω, ένα αντικείμενο του εικονικού περιβάλλοντος είναι δυνατόν να 

ανήκει και στις δύο κατηγορίες χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, ο τοίχος του εικονικού 

περιβάλλοντος, αποτελεί ένα φυσικό αντικείμενο με βάση τα οπτικά χαρακτηριστικά και ένα 

παθητικό αντικείμενο με βάση τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς. 

5.7.3.2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ - ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΙΕΠΑΦΗΣ 

Η πρώτη φάση σχεδιασμού, περιλαμβάνει την μελέτη του τρισδιάστατου γεωμετρικού 

μοντέλου του εικονικού περιβάλλοντος, όπως αυτό θα παρουσιάζεται στο πλαίσιο παρουσίασης. Η 

σχεδίαση του μπορεί να βασιστεί είτε σε μια φανταστική αντιπροσώπευση είτε σε διάφορες 

χωρικές φυσικές μεταφορές, όπως μια μεταφορά πόλης ή μεμονωμένων κτιρίων [Benyon, 1997]. 

Οδηγός για την επιλογή της μεταφοράς στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, αποτέλεσε η αρχή 

της άμεσης κατανόησης του τρισδιάστατου περιβάλλοντος από την πλευρά των εκπαιδευόμενων. 

Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, θεωρήθηκε απαραίτητο η μεταφορά που θα χρησιμοποιούσαμε 

στο περιβάλλον διεπαφής του συστήματος, να εκμεταλλεύεται εμπειρίες και γνώσεις των 
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εκπαιδευόμενων, από προηγούμενες εμπειρίες τους. Η σημαντικότητα της απαίτησης αυτής, 

διαφαίνεται από το γεγονός ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στο σχεδιασμό ενός 

περιβάλλοντος διεπαφής, αποτελεί η υιοθέτηση μεταφορών οι οποίες είναι άγνωστες στον χρήστη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προσανατολιστήκαμε στον σχεδιασμό μιας τρισδιάστατης 

γραφικής αναπαράστασης ενός κτιρίου, το οποίο οπτικά και λειτουργικά θα προσέγγιζε κτίρια του 

πραγματικού κόσμου. Ένα τρισδιάστατο μοντέλο κτιρίου, αντίγραφο ενός φυσικού κτιρίου, 

αποτελεί ένα οικείο αντικείμενο στον εκπαιδευόμενο, σαν τμήμα προηγούμενης γνώσης και 

εμπειρίας του, γεγονός που διευκολύνει και επιταχύνει την διαδικασία εκμάθησης του 

περιβάλλοντος διεπαφής του συστήματος. Προκειμένου να σχεδιαστεί η εξωτερική οπτική του 

τρισδιάστατου κτιρίου, λήφθηκε υπόψη το εκπαιδευτικό υλικό που θα οπτικοποιηθεί στο εικονικό 

περιβάλλον, καθώς και ο τρόπος οπτικοποίησης του. Η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, θα 

ακολουθεί τα πρότυπα του μαθήματος «Γραφικά Η/Υ», όπως αυτό διδάσκεται στο τμήμα 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η ύλη του μαθήματος, χωρίστηκε 

σε έξι ενότητες. Με βάση την διάκριση αυτή, αποφασίσαμε το εικονικό κτίριο να αποτελείται από 

έξι ορόφους, κάθε όροφος και μία ενότητα. Με βάση αυτά τα δεδομένα καταλήξαμε σε ένα 

πρόχειρο σχέδιο (εικόνα 5.14) της εξωτερική όψης του κτιρίου, το οποίο θα αποτελούσε τον οδηγό 

yia την υλοποίηση του. 

* ; **(&ΪΕ&4 

Εικόνα 5.14: Προσχέδιο εξωτερικής όψης εικονικού εκπαιδευτικού κτιρίου 

Το επόμενο βήμα, ήταν ο σχεδιασμός των εσωτερικών χώρων και των αντικειμένων που θα 

τεριλαμβάνονται σε κάθε όροφο. Και σε αυτή την φάση, λάβαμε υπόψη τα στάδια της 

ϊκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως αυτή διενεργείται σε ένα φυσικό χώρο διδασκαλίας. Οι 

εκπαιδευόμενοι σε ένα φυσικό χώρο διδασκαλίας, αρχικά διδάσκονται την βασική θεωρία του 

ιαθήματος στο αμφιθέατρο. Ο καθηγητής πραγματοποιεί διάλεξη, χρησιμοποιώντας σαν βοηθητικό 

ίργαλείο μια συσκευή προβολής διαφανειών. Στην συνέχεια στο εργαστήριο, παρουσιάζονται 

ταραδείγματα και δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους, να πειραματιστούν με την χρήση 

[ων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο υπεύθυνος του μαθήματος, διανέμει εκπαιδευτικό υλικό το 
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οποίο αποτελείται από σημειώσεις και διαφάνειες σε έντυπη μορφή και συνήθως, προτείνονται και 

σύνδεσμοι στο διαδίκτυο σε σχέση με το περιεχόμενο του μαθήματος για περαιτέρω μελέτη. 

Ο Erickson (1995) σημειώνει ότι «η λειτουργία των μεταφορών σαν φυσικά μοντέλα, μας 

επιτρέπει να αποκομίζουμε γνώση από οικεία υπαρκτά αντικείμενα και εμπειρίες και να τα 

χρησιμοποιούμε για να δώσουμε σχήμα σε αφηρημένες έννοιες. Επίσης ο Lansdale και ο Ormerod 

(1994), αναφέρουν, ότι η μεταφορά λειτουργεί με την απόσπαση προηγούμενης γνώσης ή γνωστών 

εννοιών για να παρουσιαστούν αντικείμενα στον υπολογιστή. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, 

θέσαμε ως στόχο, οι χώροι στους οποίους πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα 

φυσικό χώρο διδασκαλίας, να αναπαρασταθούν γραφικά και στο τρισδιάστατο μοντέλο του 

VRLAB. Επίσης, φυσικά αντικείμενα τα οποία έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, όπως μηχανές προβολής, πίνακες, συσκευές ήχου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βιβλία, 

θεωρήσαμε σωστό να περιληφθούν ως γραφικές αναπαραστάσεις στο εικονικό περιβάλλον και να 

επιτελούν λειτουργίες παρόμοιες, με αυτές που επιτελούν σε ένα πραγματικό εκπαιδευτικό χώρο. 

Σχεδιάστηκαν και φανταστικά αντικείμενα, σε περιπτώσεις που κάποιες ενέργειες του εικονικού 

περιβάλλοντος, δεν ήταν δυνατόν να επιτελεστούν με την χρήση φυσικών αντικειμένων. 

Έτσι, καταλήξαμε ότι σε κάθε όροφο (που αντιστοιχεί και σε μια ενότητα του μαθήματος) η 

εκπαιδευτική διαδικασία θα διενεργείται σε τέσσερις εικονικούς χώρους, οι οποίοι θα επικοινωνούν 

μεταξύ τους: τον προθάλαμο, το αμφιθέατρο, το εργαστήριο και την βιβλιοθήκη (Εικόνα 5.15). 

< ' 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΕΝΟΤ 
ΠΡΟΣΟί 

ΗΤΑΣ 
ΛΟΙΩΣΗ 

ΠΡΟΘΆΛΑΜΟΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
(ΟΡΟΦΟΥ) 

ι 

' 

1 

' 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 
ΘΕΩΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΕΡΝ 
ΣΤΟΙ 

ΕΣΙΚΑ 
ΧΕΙΑ 

' ' 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟ 
ΣΥΝΔ 

ΓΡΑΦΙΑ 
ΕΣΜΟΙ 

Εικόνα 5.15: Διάγραμμα ροής Εικονικού περιβάλλοντος 

Στην εικόνα 5.16, παρουσιάζεται το προσχέδιο της κάτοψης κάθε ορόφου - ενότητας, στην 

οποία διακρίνονται οι τέσσερις εικονικοί χώροι. 
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Λ « * 

Εικόνα 5.16: Τυπική κάτοψη ορόφου, εικονικού εκπαιδευτικού κτιρίου 

Ο εικονικός χώρος του προθάλαμου, αποτελεί έναν χώρο υποδοχής, πληροφοριών και 

εισόδου στους υπόλοιπους εικονικούς χώρους (αμφιθέατρο, εργαστήριο, βιβλιοθήκη). Αποτελείται 

κυρίως από φυσικά αντικείμενα, από τα οποία τα περισσότερα έχουν παθητικό χαρακτήρα. 

Ενεργητικά είναι τα αντικείμενα των συνδέσμων μετάβασης στους υπόλοιπους χώρους. Επίσης για 

την αποτελεσματικότερη πλοήγηση, θα υπάρχουν γραφικές και ηχητικές προτροπές που 

πληροφορούν τον χρήστη για την ταυτότητα των εικονικών χώρων που πρόκειται να επισκεφθεί. 

Ουσιαστικά η εκπαιδευτική διαδικασία θα διενεργείται στο εικονικό αμφιθέατρο και το 

εικονικό εργαστήριο, ενώ στην εικονική βιβλιοθήκη θα μπορεί ο εκπαιδευόμενος να προμηθευτεί 

σε ηλεκτρονική μορφή, το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό, όπως σημειώσεις, βιβλιογραφία και 

σύνδεσμοι στο διαδίκτυο. Κύριο χαρακτηριστικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα αποτελεί η 

ενσωμάτωση υπερμεσικών στοιχείων (video, ήχος, κίνηση και κείμενο), σε ένα πλήρες 

αλληλεπιδραστικό περιβάλλον. Ο Petraglia (1998) αναφέρει ότι η εκμάθηση πρέπει να εφαρμοστεί 

σε ένα εικονικό περιβάλλον, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει ρυθμίσεις του πραγματικού κόσμου, 

μια εικονική αναπλήρωση ενός πραγματικού περιβάλλοντος, εμπλουτισμένο με πολυμεσικά 

στοιχεία. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει σε μια πραγματική 

διαδικασία από την οποία είναι εφικτό να αποκόμισα γνώση [Petraglia, 1998]. 
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TtTM afci-rt* 

Εικόνα 5.17: Προσχέδιο εικονικών χώρων αμφιθέατρου και εργαστηρίου 

Τα περισσότερα αντικείμενα των εκπαιδευτικών εικονικών χώρων του εργαστηρίου, 

αμφιθεάτρου και βιβλιοθήκης είναι φυσικά. Φανταστικά είναι τα αντικείμενα παρουσίασης του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου. Τα αντικείμενα αυτά, ονομάζονται αλληλεπιδραστικοί πίνακες, είναι 

ενεργητικά και κατατάσσονται στα σταθερά εικονικά μενού (έλεγχος του συστήματος). Στην 

παρακάτω εικόνα (εικόνα 5.18) παρουσιάζονται τα δύο προσχέδια των αλληλεπιδραστικών 

πινάκων, του αμφιθεάτρου και του εργαστηρίου. 
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Εικόνα 5.18: Αλληλεπιδραστικοί πίνακες 

Η βοήθεια για την πλοήγηση του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον, παρέχεται από το 

τλαίσιο πληροφόρησης, αλλά και από το πλαίσιο παρουσίασης (εικονικό περιβάλλον). Στο πλαίσιο 

ιληροφόρησης, υπάρχει αλληλεπιδραστικός χάρτης πλοήγησης, πληροφορίες για το εκπαιδευτικό 

τεριεχόμενο του κάθε ορόφου αλλά και κάθε ενότητας και δυνατότητα επιλογής διαφορετικής 

ίνότητας. 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΌΣ 
ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ 
ΧΟΡΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Εικόνα 5.19: Πλαίσιο πληροφόρησης 

Στο πλαίσιο παρουσίασης η βοήθεια παρέχεται μέσω κινούμενου εικονικού μενού, το οποίο 

ακολουθεί τον χρήστη σε όλη την διάρκεια της περιήγησης του, ανεξάρτητα σε ποιο σημείο του 

εικονικού περιβάλλοντος βρίσκεται. Μέσω του εικονικού μενού, ο χρήστης δέχεται κατευθυντήριες 

οδηγίες για τον τρόπο πλοήγησης και για την χρήση των περιφερειακών συσκευών (ποντίκι και 

πληκτρολόγιο). Επίσης παρέχονται επιλογές αλλαγής της οπτικής χρήστη και ρύθμισης 

παραγόντων του εικονικού περιβάλλοντος, όπως ο φωτισμός και η ηχητική του χώρου. 
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

Εικόνα 5.20: Πλαίσιο Παρουσίασης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRLAB 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά στάδια υλοποίησης του συστήματος VRLAB, με 

βάση τις αρχές σχεδιασμού που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Στο πρώτο μέρος, γίνεται 

μια περιγραφή της υλοποίησης του υπερμεσικού συστήματος, στην συνέχεια, παρουσιάζεται 

αναλυτικότερα η υλοποίηση του εικονικού υποσυστήματος, μέσα από αναφορά στα στάδια και στα 

εργαλεία υλοποίησης. Υπάρχει εκτενής αναφορά στον τρόπο υλοποίησης της πλοήγησης, της 

αλληλεπίδρασης και της παρουσίας του εικονικού περιβάλλοντος. Τέλος στο τελευταίο μέρος τον 

κεφαλαίου, αναφέρονται μια σειρά από τεχνικές βελτιστοποίησης που εφαρμόστηκαν κατά την 

υλοποίηση του εικονικού περιβάλλοντος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευχρηστία. 

6.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος VRLAB, αποτελείται από τρία επίπεδα [Manitsaris, 

2001]. Καταλήξαμε στην ταξινόμηση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις των επιπέδων μεταξύ 

τους και την διαφορετικότητα του περιεχομένου τους. Σημειώνουμε ότι οι επιμέρους ενότητες κάθε 

επιπέδου, αποτελούν ενότητες του υπερμεσικού αλλά και του εικονικού υποσυστήματος. 

Τα τρία επίπεδα είναι τα εξής: 

• Επίπεδο υποστήριξης, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία του υπερμεσικού υποσυστήματος. 

• Επίπεδο βάσης δεδομένων, στο οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα του συστήματος. 

• Επίπεδο διδασκαλίας, το οποίο αναφέρεται στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου, με την χρήση της τεχνολογίας της εικονικής πραγματικότητας. 

Στην εικόνα 6.1, παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόμενο των τριών επιπέδων. 

Στο επίπεδο υποστήριξης περιλαμβάνεται η ενότητα πιστοποίησης ταυτότητας, η ενότητα 

διαχείρισης στοιχείων και η ενότητα συνεργασίας επικοινωνίας και βοήθειας. Και οι τρεις ενότητες 

του επιπέδου ανήκουν στο υπερμεσικό υποσύστημα και επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους, όσο και 

με το επίπεδο βάσεων δεδομένων και το επίπεδο διδασκαλίας. 

Στη βάση δεδομένων του δεύτερου επιπέδου, αποθηκεύονται τα στοιχεία του χρήστη, που 

εισάγονται κατά την είσοδο του στο σύστημα, από το επίπεδο υποστήριξης. 

Τέλος το επίπεδο διδασκαλίας, περιλαμβάνει το εικονικό υποσύστημα το οποίο όπως 

αναφέραμε περιλαμβάνει την ενότητα παρουσίασης εκπαιδευτικού περιεχομένου, στην οποία 

πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία με την χρήση της τεχνολογίας εικονικής 

πραγματικότητας και υπερμεσικών στοιχείων. 

Σε όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί τόσο με 

τον υπεύθυνο του μαθήματος, όσο και με άλλους εκπαιδευόμενος χρησιμοποιώντας τις μεθόδους 

σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (ζωντανή συνομιλία, πίνακας ανταλλαγής μηνυμάτων, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), που βρίσκονται στην ενότητα συνεργασίας επικοινωνίας και βοήθειας 

στο επίπεδο υποστήριξης. 
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Εικόνα 6.1: Αρχιτεκτονική του συστήματος 

6.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σχεδιασμού, της διαμόρφωσης των αρχικών 

πρωτοτύπων του περιβάλλοντος διεπαφής, και τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος, 

στις επόμενες ενότητες θα αναφερθούμε στην διαδικασία υλοποίησης 

Η διαδικασία υλοποίησης παρουσιάζεται σε δύο τμήματα. Αρχικά αναλύεται η υλοποίηση 

του υπερμεσικού υποσυστήματος και στην συνέχεια η υλοποίηση του εικονικού υποσυστήματος, το 

οποίο περιλαμβάνει το εικονικό περιβάλλον. Η διάκριση αυτή θεωρείται απαραίτητη, λαμβάνοντας 

υπόψη τις διαφορές μεταξύ εικονικών και συμβατικών (διδιάστατων) περιβαλλόντων διεπαφής που 

επισημάναμε στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας σχεδιασμού. 
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6.4 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Στην ενότητα που ακολουθεί αναλύεται η υλοποίηση του υπερμεσικού υποσυστήματος, 

μέσα από την παρουσίαση των εργαλείων λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν και την παρουσίαση 

του περιβάλλοντος διεπαφής. Δεν δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενότητα αυτή, γιατί η 

υλοποίηση ιστοχώρων με συμβατικά διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής, αποτελεί μια ήδη γνωστή 

περιοχή στην επιστημονική κοινότητα και έχει ήδη διενεργηθεί ένας μεγάλος αριθμός ερευνών. 

Παρόλα αυτά θεωρήσαμε σκόπιμο να γίνει μια περιληπτική αναφορά στο τρόπο υλοποίησης του 

υποσυστήματος, καθόσον αποτελεί το συνδετικό κρίκο με το εικονικό υποσύστημα, το οποίο 

περιέχει έννοιες που αποτελούν και το κύριο αντικείμενο ενασχόλησης και έρευνας της παρούσης 

διατριβής. 

Η υλοποίηση του υπερμεσικού υποσυστήματος έγινε με βάση τις γλώσσες HTML, ASP και 

JavaScript και με την χρήση των λογισμικών πακέτων, Microsoft Access 2000 για την σχεδίαση και 

την υλοποίηση της βάσης δεδομένων και Macromedia Flash για την υλοποίηση των 

αλληλεπιδραστικών γραφικών του υποσυστήματος. To Macromedia Flash, είναι ικανό να 

δημιουργήσει εξαιρετικά αποτελέσματα με την χρήση γραφικών, κίνησης και ήχου. Το 

συγκεκριμένο πακέτο θεωρείται αποτελεσματικό στην κατασκευή κίνησης (animation) -

περισσότερο και από τις εικόνες τύπου GIF, καθώς προσφέρει κάτι ξεχωριστό : αλληλεπίδραση με 

τον χρήστη. Παράλληλα, χρησιμοποιώντας διανυσματικές εικόνες, παράγει εξαιρετικά μικρά σε 

μέγεθος αρχεία, κάτι που το καθιστά πολύτιμο εργαλείο για διαδικτυακές εφαρμογές. Αυτή την 

στιγμή, το 95 % περίπου των φυλλομετρητών που υπάρχουν, μπορούν να εμφανίζουν αρχεία Flash 

και έτσι η χρήση του ήταν λογικό αποτέλεσμα. Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή των 

μενού επιλογών κάθε είδους, αφού η αλληλεπίδραση που προσφέρει στον χρήστη και η δυνατότητα 

εμφάνισης πολύπλοκων και εντυπωσιακών αρχείων κίνησης, οδήγησαν στην υλοποίηση 

ελκυστικών αισθητικά μενού επιλογών. 

Τα εργαλεία κατασκευής, είναι ένα σημαντικό θέμα στην υλοποίηση των ιστοσελίδων, αν 

όχι το πιο σημαντικό. Συνήθως, η κατασκευή ιστοσελίδων μπορεί να γίνει εύκολα με ένα απλό 

επεξεργαστή κειμένου. Αν και αρχικά χρησιμοποιήθηκε το πακέτο Microsoft FrontPage, στην 

συνέχεια επιλέχθηκαν και άλλα παρόμοια πακέτα κατασκευής ιστοσελίδων. Τα συγκεκριμένα 

πακέτα αποτελούν μια άριστη λύση στην γρήγορη, σίγουρη, αποτελεσματική και εντυπωσιακή από 

πλευράς αισθητικής, κατασκευή ιστοσελίδων, καθώς έχουν πλεονεκτήματα που σίγουρα και για 

ευνόητους λόγους, κανένας επεξεργαστής κειμένου δεν θα αποκτήσει ποτέ. Η επιλογή πολλών 

πακέτων έγινε καθώς ανέκυψε το εξής πρόβλημα : Το πακέτο FrontPage παρήγαγε ιστοσελίδες οι 

οποίες ήταν κατασκευασμένες για να είναι συμβατές με τον browser Internet Explorer. Αυτό και 

μόνο απέκλειε πολλούς χρήστες που είτε χρησιμοποιούσαν κάποιο άλλο λειτουργικό σύστημα (για 

παράδειγμα Linux, Mac OS, Solaris, Unix κλπ) όπου δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος browser, είτε 

χρησιμοποιούσαν διαφορετικό browser από αυτόν (όπως για παράδειγμα Netscape, Opera κλπ). Με 

την χρήση διαφορετικών πακέτων και ταυτόχρονα με επίπονη διόρθωση κάθε γραμμής των 

ιστοσελίδων αυτό το πρόβλημα επιλύθηκε ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι συμβατό προς κάθε 

χρήστη. Κυρίως, χρησιμοποιήθηκε το πακέτο Macromedia Dream Weaver, το οποίο εξασφαλίζει 

την συμβατότητα των ιστοσελίδων σε πολλαπλές πλατφόρμες λειτουργικών και υπολογιστών (για 
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παράδειγμα Macintosh, Alpha, DEC κλπ). Επιπλέον, η χρήση αυτών των δύο πακέτων μας 

επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε πολλά και διάφορα ξεχωριστά χαρακτηριστικά-πλεονεκτήματα που 

περιέχουν, με κύριο την δυνατότητα χρήσης τόσο JavaScript σε κάποια σημεία, όσο και στοιχεία 

την δυναμικής HTML (Dynamic HTML ή πιο απλά DHTML) και της γλώσσας ASP, που 

χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του πίνακα ανταλλαγής μηνυμάτων και της εφαρμογής 

ζωντανής συνομιλίας. 

Πέρα από τα παραπάνω, μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας ήταν απαραίτητη για την 

κατασκευή των γραφικών και γενικότερα για την όσο δυνατό καλύτερη αισθητική του 

περιβάλλοντος διεπαφής του υποσυστήματος. To Adobe Photoshop, επιλέχθηκε σαν λογισμικό 

επεξεργασίας εικόνας, καθότι υποστηρίζει βελτιστοποίηση των γραφικών αρχείων για την χρήση 

τους μέσω του διαδικτύου, πετυχαίνοντας πιο γρήγορη εμφάνιση των ιστοσελίδων (ειδικά για τους 

χρήστες που έχουν μια αργή σύνδεση στο Internet). Παράλληλα με τα παραπάνω, το φιλικό 

περιβάλλον του, η ευκολία χρήσης του αλλά και η υποστήριξη από τα εκατομμύρια άλλους χρήστες 

που το χρησιμοποιούν, αποδείχτηκε τεράστιας σημασίας. 

Η γλώσσα script που χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν η JavaScript. Η 

τελευταία είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα script στον κόσμο και υποστηρίζεται σχεδόν από κάθε 

διαφορετικό browser που υπάρχει σήμερα. 

Τελειώνοντας, το όλο εγχείρημα υλοποιήθηκε σε έναν υπολογιστή με επεξεργαστή Intel 

Pentium ΠΙ 600 Mhz με 128 MB Ram, κάρτα οθόνης ATI Rage 32 MB και 17" οθόνη, σε 

λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 98. 

6.4.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΟΥ 

ΥΠΟΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά το περιβάλλον διεπαφής του 

υπερμεσικού υποσυστήματος. Στην εισαγωγική σελίδα (εικόνα 6.2), παρουσιάζονται πληροφορίες 

σχετικά με το σύστημα, καθώς και το λογισμικό που απαιτείται προκειμένου να παρουσιαστεί 

ικανοποιητικά το περιεχόμενο του υπερμεσικού αλλά και του εικονικού υποσυστήματος. 

Εικόνα 6.2: Εισαγωγική ιστοσελίδα 
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Επιλέγοντας ο χρήστης την επιλογή «είσοδος», εισέρχεται στην σελίδα εισαγωγή στοιχείων 

(εικόνα 6.3), η οποία αποτελεί τμήμα της ενότητας πιστοποίηση ταυτότητας. Ο χρήστης καλείται 

να συμπληρώσει τα στοιχεία του (αν είναι ήδη εγκεκριμένος) , ή να επιλέξει μετάβαση στην 

ιστοσελίδα «νέος χρήστης», προκειμένου να αποκτήσει δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα. 
α 

Εικόνα 6.3: Ιστοσελίδα εισαγωγή στοιχείων 

Στην εικόνα 6.4, παρουσιάζεται η ιστοσελίδα «νέος χρήστης». Τα στοιχεία που 

απαιτούνται για καταχώρηση, είναι το όνομα και το επώνυμο του χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης 

(επιλέγεται από τον χρήστη), επιβεβαίωση του κωδικού, ο αριθμός μητρώου (αριθμός μητρώου 

φοιτητή) του χρήστη και τέλος η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). Επιλέγοντας «αποστολή 

στοιχείων», τα στοιχεία αποστέλλονται στο επίπεδο βάσης δεδομένων. 

* . - . s» à a $ ·Μ m 
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Εικόνα 6.4: Ιστοσελίδα Νέος χρήστης 
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Μετά τον επιτυχή έλεγχο πιστοποίησης ταυτότητας, ο χρήστης εισέρχεται στην αρχική 

ιστοσελίδα του συστήματος (Εικόνα 6.5). 

mmUwmmutciwMmnwJ-i—" JMtmmuiLXiîSrmrtitoaAammmnmiatm. 

Εικόνα 6.5: Αρχική ιστοσελίδα 

Στο σημείο αυτό ο χρήστης, καλείται να επιλέξει μια από τις διαθέσιμες ενότητες, μέσω 

μιας τρισδιάστατης γραφικής αναπαράστασης ενός κτιρίου. 

Επιλέγοντας έναν όροφο (ενότητα) του κτιρίου παρουσιάζεται η ιστοσελίδα ενότητας 

(εικόνα 6.6). Σε αυτήν περιλαμβάνεται η τρισδιάστατη γραφική αναπαράσταση της κάτοψης του 

ορόφου / ενότητας, η επιλογή της οποίας οδηγεί στο αντίστοιχο εικονικό περιβάλλον της ενότητας. 

Επίσης, από την ίδια σελίδα ο χρήστης μπορεί να προμηθευτεί σε ηλεκτρονική μορφή, τις 

σημειώσεις και την βιβλιογραφία αλλά και να πληροφορηθεί για συνδέσμους στο διαδίκτυο, με 

περιεχόμενο σχετικό με την αντίστοιχη ενότητα. 

Εικόνα 6.6: Ιστοσελίδα ενότητας 
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Η μετάβαση από όροφο σε όροφο (ενότητα σε ενότητα), πραγματοποιείται με την βοήθεια 

ενός μενού επιλογής, το οποίο εμφανίζεται σε κάθε ιστοσελίδα ενότητας (εικόνα 6.7). 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

Εικόνα 6.7: Μετάβαση σε διαφορετική ενότητα 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της κάθε ενότητας, γίνεται γνωστό στον χρήστη από το 

πλαίσιο πληροφοριών, το οποίο παρουσιάζεται στην εικόνα 6.8. 

m m mm. 

Εικόνα 6.8: Πλαίσιο πληροφοριών 

Τα εργαλεία της ενότητας συνεργασίας επικοινωνίας και βοήθειας, είναι κοινά και στα δύο 

υποσυστήματα και εμφανίζονται σε κάθε ιστοσελίδα του συστήματος (εικόνα 6.9). 

Εικόνα 6.9: Ενότητα συνεργασίας επικοινωνίας και βοήθειας. 

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης από απόσταση και της συνεργατικής μάθησης έχουν 

ενσωματωθεί εργαλεία επικοινωνίας με γραπτά μηνύματα. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών με γραπτά κείμενα σε μη 

πραγματικό χρόνο. Επιπρόσθετα, παρέχεται και η δυνατότητα επικοινωνίας με σύστημα πίνακα 

ανταλλαγής μηνυμάτων και συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο, τα οποία μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν για ομαδικές συζητήσεις ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας με στόχο την 

καθοδήγηση μαθητών από απόσταση, την εκπαίδευση ομοβάθμιων και την ανακοίνωση 

πληροφοριών εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

Η επιλογή «επικοινωνία» (εικόνα 6.10), κατατάσσεται στα εργαλεία ασύγχρονης 

επικοινωνίας, όπου ο εκπαιδευόμενος αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του, έχει την δυνατότητα 

αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στον εκπαιδευτή. 

Εικόνα 6.10: Επικοινωνία 

Η επιλογή «συζήτηση» υποστηρίζει συγχρονισμένη επικοινωνία στην οποία οι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν να «συνομιλούν» με γραπτά μηνύματα σε πραγματικό χρόνο. "Πολλά 

άτομα μπορούν να συνδεθούν την ίδια στιγμή και να πληκτρολογήσουν τα μηνύματα τους και τις 

απαντήσεις τους σε μια διαρκή συζήτηση όπου τα μηνύματα ακολουθούν το ένα πίσω από το άλλο 

και εμφανίζονται στις οθόνες όλων όσων συμμετέχουν στη συζήτηση. Στόχος είναι η 

αλληλοενημέρωση των εκπαιδευόμενων και η συνεργασία τους. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

θέσουν θέματα προς συζήτηση όπως: ερωτήσεις για τη θεωρία, ερωτήσεις για τις ασκήσεις, 

Κάποιος μαθητής που ενδεχόμενα να έχει απορίες σχετικές με το μάθημα, μπορεί να εισέρχεται 

στην εφαρμογή συζήτησης και να συμβουλεύεται άλλους εκπαιδευόμενους ή και τον ίδιο τον 

εκπαιδευτή. Είναι επίσης εφικτό, οι μαθητές που συμμετέχουν σε μια κοινή εργασία να 

συνεργάζονται με ταυτόχρονη επικοινωνία από την εφαρμογή «συζήτησης» (εικόνα 6.11). 
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Εικόνα 6.11: Συζήτηση σε πραγματικό χρόνο 

Η επιλογή «μηνύματα» (εικόνα 6.12) χρησιμοποιείται για ασύγχρονη επικοινωνία και 

οδηγεί στον πίνακα ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν μεταξύ τους με 

γραπτά μηνύματα. Τα μηνύματα που στέλνει ο κάθε εκπαιδευόμενος κρατούνται στον κεντρικό 

υπολογιστή του εργαστηρίου τεχνολογίας πολυμέσων και γραφικών. 
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Εικόνα 6.12: Πίνακας ανταλλαγής μηνυμάτων 

Ο χρήστης μπορεί να διαβάσει τα μηνύματα είτε το ένα πίσω από το άλλο είτε επιλεκτικά 

με οδηγό τον πίνακα περιεχομένων και βλέποντας τα θέματα μπορεί να επιλέξει τα μηνύματα που 

τον ενδιαφέρουν. Μπορεί να απαντήσει σε όποια μηνύματα θέλει, τα δικά του μηνύματα θα 

δημοσιευθούν στην ίδια περιοχή και θα παραμείνουν εκεί για να μπορούν να τα βλέπουν οι άλλοι 

αναγνώστες.. Ο υπεύθυνος διαχειριστής του συστήματος, μπορεί να ορίσει διάφορες ανεξάρτητες 

περιοχές, έτσι ώστε σε κάθε περιοχή να εργάζονται συγχρόνως κάποια άτομα. Με τον τρόπο αυτό 
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δημιουργούνται μικρές ομάδες εργασίας και αντιστοιχεί μία ομάδα ατόμων σε κάθε περιοχή. Ο 

χρήστης μπορεί να βλέπει είτε όλες τις περιοχές μαζί είτε επιλεκτικά τις περιοχές που τον 

ενδιαφέρουν. Οι περιοχές μπορούν να ταξινομηθούν με βάση το θέμα συζήτησης ή εργασίας που 

γίνεται μέσα σε αυτές. Όταν θέλει κάποιος να στείλει μήνυμα σε ένα τέτοιο σύστημα »επιλέγει την 

περιοχή που θα δημοσιευτεί το μήνυμα, μέσα από έναν πίνακα που αναφέρει όλες τις περιοχές 

ταξινομημένες ως προς το θέμα συζήτησης τους. Στη συνέχεια το μήνυμα θα το διαβάσουν όλοι 

όσοι μπουν στην περιοχή αυτή και μετά μπορούν να το αντιγράψουν ή να το αποθηκεύσουν σε 

δικές τους περιοχές. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί οποιοσδήποτε να στείλει τα σχόλια του πάνω στα 

μηνύματα των προηγούμενων και το μήνυμα του θα δημοσιευτεί στην ίδια περιοχή του πίνακα 

ανακοινώσεων, ώστε να μπορούν να το διαβάσουν οι υπόλοιποι. 

Μια άλλη χρησιμότητα του πίνακα ανακοινώσεων είναι η δημοσίευση των αποριών των 

εκπαιδευόμενων και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών από τον εκπαιδευτή. Τα μηνύματα των 

εκπαιδευόμενων αποθηκεύονται σε μια ενιαία βάση δεδομένων. Εφόσον τα παλιότερα μηνύματα 

δεν σβηστούν, η βάση δεδομένων θα εξακολουθεί να διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και 

θα αποτελέσει έναν οδηγό ή ένα μοντέλο για τους επόμενους εκπαιδευόμενους. 

Δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται όλοι οι εκπαιδευόμενοι στο ίδιο μέρος την ίδια ώρα για 

να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο σε μια κοινή συζήτηση, εφόσον ο πίνακας ανακοινώσεων 

ελέγχεται τακτικά και διαβάζουν όλοι τα νέα μηνύματα. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα γρήγορης 

αναζήτησης μηνυμάτων ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία της συζήτησης όταν υπάρχουν πολλά 

μηνύματα και δεν μπορούν να ελεγχθούν όλα .Για την πρόσβαση στον πίνακα ανταλλαγής 

μηνυμάτων απαιτείται ένας κωδικός και ένα όνομα, τα οποία παρέχονται στον χρήστη από τον 

υπεύθυνο διαχειριστή, μετά από την αίτηση του στην ενότητα πιστοποίησης ταυτότητας. 

Μέσω της επιλογής «ανακοινώσεις» δημοσιεύονται ανακοινώσεις και νέα σχετικά με το 

μάθημα, όπως ημερομηνίες εξετάσεων, παράδοσης εργασιών, τυχόν συναντήσεις εκπαιδευόμενων 

με τον εκπαιδευτή κλπ (εικόνα 6.13). 
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Εικόνα 6.13: Ανακοινώσεις. 
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Η επιλογή «απαιτήσεις» (Εικόνα 6.14), αναφέρεται στις ελάχιστες απαιτήσεις υλικού και 

λογισμικού, που πρέπει ο χρήστης να διαθέτει προκειμένου να αλληλεπιδράσει ικανοποιητικά με το 

σύστημα. 

MWMMMVÎOTIV WW 

Εικόνα 6.14: Απαιτήσεις 

Αναλυτικότερα οι απαιτήσεις παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Προτεινόμενη ανάλυση. Η προτεινόμενη ανάλυση της οθόνης για καλύτερη 

απεικόνιση του συστήματος, είναι 1024 Χ 768 εικονοστοιχεία (pixels) 

• Απαιτούμενο λογισμικό. Για να παρουσιαστεί ικανοποιητικά το σύστημα 

απαιτείται να είναι εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, από τον οποίο 

έχει πρόσβαση ο εκπαιδευόμενος, το απαιτούμενο λογισμικό. Πιο συγκεκριμένα, για 

την παρουσίαση της ιστοσελίδας απαιτούνται, οι Netscape navigator 4 και επόμενες 

εκδόσεις ή εναλλακτικά Internet Explorer 5. Για την εμφάνιση των αρχείων κίνησης 

(.swf) που έχουν παραχθεί μέσω του λογισμικού Macromedia Flash 5, απαιτείται ο 

Macromedia Flash Player και τέλος για την παρουσίαση του εικονικού 

περιβάλλοντος απαιτείται ο Cortona VRML player. Αν κάποιος εκπαιδευόμενος δεν 

έχει εγκατεστημένα τα παραπάνω προγράμματα στον υπολογιστή του, μπορεί μέσω 

των συνδέσμων να τα προμηθευτεί από το διαδίκτυο. 

• Τέλος γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη επεξεργαστική ισχύ που πρέπει να 

διαθέτει ο Η/Υ καθώς και στην απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Πιο 

συγκεκριμένα ως ελάχιστες απαιτήσεις έχουν οριστεί οι εξής: Επεξεργαστής Intel / 

AMD τουλάχιστον ταχύτερος από 233 Mhz. Για άριστη επίδοση προτείνεται Intel 

Pentium III 600 Mhz. Μνήμη RAM συστήματος τουλάχιστον 64 MB. Μνήμη RAM 

128 MB και κάρτα γραφικών τουλάχιστον TNT η ανάλογη με μνήμη 16 MB ή 

περισσότερη. Για καλύτερα αποτελέσματα προτείνεται TNT 2 με μνήμη 32 MB ή 

τεχνολογίας GeForce κάρτα γραφικών. Modem ταχύτητας σύνδεσης στα 56k ή 

σύνδεση ISDN. 

Η επιλογή «πληροφορίες» (εικόνα 6.15), περιλαμβάνει διευθύνσεις τηλέφωνα, fax και 

γενικότερα πληροφορίες για πιο άμεση επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. 
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Εικόνα 6.15: Επιλογή πληροφορίες 

Τέλος αναφέρουμε, ότι τα περιεχόμενα όλων των επιλογών παρουσιάζονται σε νέο 

παράθυρο φυλλομετρητή, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να διατηρεί την οπτική επαφή με την 

ιστοσελίδα της κάθε ενότητας. 

6.5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η υλοποίηση του εικονικού περιβάλλοντος αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο της διαδικασίας 

σχεδιασμού. Η διαδικασία υλοποίησης του εικονικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει αρχικά την 

διαμόρφωση του εικονικού περιβάλλοντος, η οποία πραγματοποιείται με την χρήση κάποιου 

εργαλείου λογισμικού για ανάπτυξη τρισδιάστατων γραφικών και στην συνέχεια την συγγραφή 

του, όπου συγγράφεται ο κώδικας που παρέχει την αλληλεπιδραστικότητα στο εικονικό περιβάλλον 

(εικόνα 6.16). 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Εικόνα 6.16: Διαδικασία Υλοποίησης εικονικού περιβάλλοντος 
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6.5.1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η διαμόρφωση αναφέρεται στην διαδικασία μέσω της οποίας, δημιουργείται με την βοήθεια 

ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή μια τρισδιάστατη γραφική αναπαράσταση, η οποία μπορεί να 

βασίζεται σε στοιχεία δανεισμένα από ένα φανταστικό ή πραγματικό κόσμο. 

Το στάδιο της διαμόρφωσης του εικονικού περιβάλλοντος του VRLAB, περιλαμβάνει την 

κατασκευή της γεωμετρίας του τρισδιάστατου μοντέλου και των αντικειμένων που 

περιλαμβάνονται σε αυτό. Η διαδικασία διαμόρφωσης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 

δραστηριότητες στην υλοποίηση ενός συστήματος εικονικής πραγματικότητας [JTAP project 305, 

2000]. 

6.5.1.1 ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Η διαμόρφωση του εικονικού περιβάλλοντος του VRLAB, περιλαμβάνει τα στάδια της 

μοντελοποίησης της γεωμετρίας των αντικειμένων, της απόδοση υφών στις επιφάνειες των 

αντικειμένων, του φωτισμού του περιβάλλοντος και τέλος τον ορισμό των μηχανών λήψης 

(cameras) μέσα στο εικονικό περιβάλλον. 

Μοντελοποίηση γεωμετρίας. 

Ένα εικονικό περιβάλλον αποτελείται από ιδιότητες που σχετίζονται με την θέση και την 

μορφή των τρισδιάστατων αντικειμένων στον χώρο. Μια εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας, 

παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τον τρισδιάστατο χώρο και αποσκοπεί στην οργάνωση των 

πληροφοριών με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε τυχαίες οπτικές να παρουσιάζονται γρήγορα και 

επαναληπτικά. Σε ένα εικονικό περιβάλλον ο χρήστης χρησιμοποιεί την αίσθηση της όρασης, για 

να συλλέξει πληροφορίες από τον κόσμο που τον περιβάλλει. Η παρουσίαση των γεωμετρικών 

μοντέλων και η τοποθέτηση τους στο εικονικό περιβάλλον, αποτελεί το βασικό σκοπό της 

μοντελοποίησης. 

Ένα εικονικό περιβάλλον περιγράφεται από χαμηλού επιπέδου αρχέτυπα (low level 

primitives) όπως τα πολύγωνα, οι γραμμές, και από υψηλού επιπέδου αρχέτυπα (high level 

primitives) όπως σφαίρες, κώνοι, πολύεδρα, καμπύλες και καμπυλοειδής επιφάνειες. Μέχρι σήμερα 

η τεχνολογία του υλικού (hardware), απεικονίζει (διαδικασία rendering) περισσότερο 

αποτελεσματικά τα χαμηλού επιπέδου αρχέτυπα. Πολλά από τα υψηλού επιπέδου αρχέτυπα, όπως 

οι σφαίρες, τα πολύεδρα κλπ, δεν απεικονίζονται αρκετά γρήγορα, και απαιτείται η μετατροπή τους 

σε πολυγωνικές αναπαραστάσεις, προκειμένου να πλαισιωθούν σε ένα εικονικό περιβάλλον 

[Lindstrom, 1996]. 

Τα αρχέτυπα (primitives), περιγράφονται με βάση την θέση σημείων, σε ένα τρισδιάστατο 

σύστημα συντεταγμένων. Το καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων γίνεται πιο εύκολα κατανοητό 

με βάση τον «κανόνα του δεξιού χεριού», όπου ο άξονας χ είναι ο αντίχειρας, ο άξονας y είναι ο 

δείκτης και ο άξονας z είναι το μέσο δάκτυλο (εικόνα 6.17). Ο «κανόνας του δεξιού χεριού» 

αντιστοιχίζει τον άξονα y για να παρουσιάσει την κατεύθυνση προς τα πάνω, ο άξονας x την 

κατεύθυνση προς τα δεξιά και ο άξονας z την κατεύθυνση προς τα πίσω (βάθος). 
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Εικόνα 6.17: Κανόνας του δεξιού χεριού 

Στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 6.18) δίνεται ένα παράδειγμα κατασκευής ενός αρχέτυπου 

(κύβος) στον χώρο, παρουσιάζοντας πως η σύνδεση των σημείων δημιουργεί ένα τρισδιάστατο 

αντικείμενο αποτελούμενο από πολύγωνα. 

AIONUY 

Εικόνα 6.18: Τρισδιάστατο αντικείμενο κύβου στο χώρο. 

Τα πολύγωνα γνωστά και ως πλευρές (faces), παρουσιάζονται σαν μια λίστα επίπεδων 

σημείων στον τρισδιάστατο χώρο. Κάθε ζευγάρι από σημεία, προσδιορίζει μια άκρη (edge) του 

πολυγώνου. Τα γραφικά συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να περιγράφουν κυρτά πολύγωνα 

(convex) και να απεικονίζουν τρίγωνα (triangles). Τα κυρτά πολύγωνα ή τα πολύγωνα με τέσσερις 

ή περισσότερες άκρες, αρχικά αναλύονται σε τρίγωνα πριν απεικονιστούν και στην συνέχεια 

εμφανίζονται συμπαγή «γεμάτα» με χρώμα. 

Συγχρόνως με τα πολύγωνα και τις γραμμές, τα λογισμικά διαμόρφωσης επιτρέπουν στους 

χρήστες να δημιουργούν υψηλού επιπέδου γεωμετρική πολυπλοκότητα με την χρήση κύβων, 

σφαιρών, κώνων κλπ. Τα σχήματα αυτά μετατρέπονται σε πολύγωνα από το σύστημα απεικόνισης 

του λογισμικού, και παρέχουν πληροφορίες για το σωστό επίπεδο ακρίβειας του τρισδιάστατου 

μοντέλου. Τα περισσότερα λογισμικά, παράγουν τρισδιάστατα αντικείμενα με υψηλά επίπεδα 

ρεαλισμού, αλλά με πολλά περισσότερα πολύγωνα από αυτά που μπορεί να χειριστεί ένα σύστημα 

γραφικών. Μειονέκτημα, επίσης των λογισμικών είναι ότι δεν παρέχουν αυτόματα την δυνατότητα 
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ρύθμισης του αριθμού των πολυγώνων, σε σχέση με την απόδοση του ρεαλισμού [JTAP project 

305,2000]. 

Η γεωμετρία του εικονικού περιβάλλοντος του VRLAB, βασίζεται στην χρήση τριγώνων 

(triangles). Τα αρχέτυπα αντικείμενα αποτελούνται από αυτόνομα τρίγωνα ή από συστοιχίες 

τριγώνων. Πλεονέκτημα χρήσης συστοιχιών τριγώνων, είναι ότι για τον ίδιο αριθμό τριγώνων, 

απαιτείται ο καθορισμός λιγότερων σημείων και επομένως και λιγότερο ποσό μνήμης και 

υπολογιστικού φόρτου, για την αποθήκευση και επεξεργασία των απαραίτητων συντεταγμένων 

[Μαυρίκιος, 2000]. 

6.5.1.2 3D STUDIO MAX 

Το εικονικό περιβάλλον του VRLAB διαμορφώθηκε με την βοήθεια λογισμικού ανάπτυξης 

τρισδιάστατων γραφικών. Υπάρχουν πολλά λογισμικά τρισδιάστατης διαμόρφωσης, που μπορούν 

να φανούν χρήσιμα για την ανάπτυξη ενός εικονικού περιβάλλοντος. Η ποιότητα ενός εικονικού 

περιβάλλοντος, στηρίζεται σε κάποιο βαθμό στην πιστότητα (ρεαλισμό) των τρισδιάστατων 

μοντέλων και αυτό γιατί ένα ρεαλιστικό εικονικό περιβάλλον παρέχει πρόσθετη πληροφόρηση 

στον χρήστη [Bolzoni, 1994]. Εντούτοις ο βαθμός προσπάθειας που απαιτείται για την διαμόρφωση 

ενός τρισδιάστατου μοντέλου με δεδομένη πιστότητα, δεν είναι ίδια για όλα τα λογισμικά 

διαμόρφωσης [JTAP project 305,2000]. 

Το λογισμικό διαμόρφωσης του τρισδιάστατου μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε στο 

εικονικό περιβάλλον του VRLAB, επιλέχθηκε με βάση την δυνατότητα διαμόρφωσης ρεαλιστικών 

εικονικών περιβαλλόντων και την δυνατότητα διαμόρφωσης τρισδιάστατων μοντέλων, κατάλληλα 

για απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο (real time rendering). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

καταλήξαμε στην επιλογή του λογισμικού 3D studio max της εταιρίας Discreet 

rwww.discreet.com]. 

Το 3D studio max εκτελείται σε περιβάλλον Windows 95 και άνω και σε Windows NT. 

Σήμερα, κυκλοφορεί η έκδοση 4 του προγράμματος. Για την διαμόρφωση στο VRLAB, 

χρησιμοποιήσαμε τις εκδόσεις 2, 3, και 4. Στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 6.19) παρουσιάζεται το 

περιβάλλον διεπαφής του λογισμικού. 

Το 3D studio max, προσφέρει ικανοποιητικές λειτουργικές δυνατότητες [JTAP project 305, 

2000]. και είναι ευρέως διαδεδομένο σαν το πιο ιδανικό λογισμικό για την διαμόρφωση 

ρεαλιστικών τρισδιάστατων μοντέλων. Πέρα από το στοιχείο του ρεαλισμού, βασικό 

χαρακτηριστικό αποτελεί η δυνατότητα εξαγωγής των τρισδιάστατων μοντέλων σε αρχεία μορφής 

VRML, τα οποία είναι κατάλληλα για εφαρμογές δικτυακής εικονικής πραγματικότητας [Murdock, 

2001]. 
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Οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, απαιτούν απεικόνιση των τρισδιάστατων 

μοντέλων σε πραγματικό χρόνο. Για τις εφαρμογές αυτές απαιτούνται τρισδιάστατα μοντέλα με 

χαρακτηριστικά χαμηλής γεωμετρικής πολυπλοκότητας, τα οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένα 

απλά, αλλά συνάμα να μην «χάνουν» το στοιχείο του ρεαλισμού. Έτσι συναντάμε συχνά το 

πρόβλημα, πολλά λογισμικά διαμόρφωσης να εμφανίζουν ικανοποιητικά τα τρισδιάστατα μοντέλα 

στο περιβάλλον διεπαφής τους, αλλά όταν εξάγονται για απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο να 

«χάνουν» λεπτομέρειες και χαρακτηριστικά. Το 3d studio max περιλαμβάνει μια σειρά από 

εργαλεία και επιλογές, τα οποία αποσκοπούν στην ανάπτυξη μοντέλων με χαμηλή γεωμετρική 

πολυπλοκότητα. [Murdock, 2001], Η διαδικασία που ακολουθεί το 3d studio max για την 

διαμόρφωση ενός τρισδιάστατου μοντέλου, είναι παρόμοια με αυτή που ακολουθήσαμε και για την 

διαμόρφωση του εικονικού περιβάλλοντος του VRLAB (εικόνα 6.20). 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

1 ' 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

1 ' 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 

' ' 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΟΠΤΙΚΗΣ 

Εικόνα 6.20: Διαδικασία διαμόρφωσης εικονικού περιβάλλοντος 
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Σε πρώτη φάση μοντελοποιήσαμε τα αρχέτυπα, από τα οποία αποτελείται το τρισδιάστατο 

μοντέλο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μοντελοποίησης και διάφορες τεχνικές για την δημιουργία της 

γεωμετρίας. Στην μοντελοποίηση της τρισδιάστατης σκηνής του εικονικού περιβάλλοντος του 

VRLAB χρησιμοποιήσαμε την πολυγωνική μοντελοποίηση ή μοντελοποίηση δικτυώματος. Στην 

συνέχεια το λογισμικό μας δίνει την δυνατότητα, να περιστρέψουμε, να κλιμακώσουμε και να 

μετακινήσουμε τα αντικείμενα στην θέση που επιθυμούμε, ώστε να καταλήξουμε στην τελική 

τρισδιάστατη σκηνή. 

Σε δεύτερη φάση, μετά την μοντελοποίηση αποδώσαμε στα αντικείμενα της τρισδιάστατης 

σκηνής χρώμα, υλικά και υφές. Η σωστή δημιουργία και η απόδοση χρώματος και υλικών στα 

αντικείμενα, ουσιαστικά «ζωντανεύει» την τρισδιάστατη σκηνή και ενισχύει τον ρεαλισμό. Πέρα 

από κάποια προκαθορισμένα χρώματα και υλικά, υπάρχει και η δυνατότητα χρησιμοποίησης ή 

σάρωσης εικόνων, για ακόμα μεγαλύτερη πιστότητα του εικονικού περιβάλλοντος. Τα αντικείμενα 

του εικονικού περιβάλλοντος του VRLAB, αποτελούν ακριβείς αντίγραφα ή αναπληρώσεις της 

πραγματικότητας, γεγονός που οφείλεται στο επίπεδο λεπτομέρειας και των αντικειμένων, αλλά 

κυρίως των υφών που εφαρμόζονται σε αυτά. 

Στην συνέχεια ρυθμίζουμε τις πηγές φωτισμού, της τρισδιάστατης σκηνής. Οι πηγές 

φωτισμού καθορίζουν την φωτεινότητα της σκηνής και επίσης δίνουν μια αίσθηση βάθους και 

ρεαλισμού μέσω της χρήσης των σκιών [Peterson, 1998]. Ο φωτισμός της τρισδιάστατης σκηνής 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα της διαδικασίας της διαμόρφωσης, γιατί ένας καλός 

φωτισμός σε ένα εικονικό περιβάλλον αυξάνει την αντιληπτική ακρίβεια [Stoper, 1993]. Σε μια 

τρισδιάστατη σκηνή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία ή περισσότερες πηγές φωτισμού. Ο 

φωτισμός από πάνω είναι ένα φυσικό ύφος φωτισμού [Hubbold, 1995], αλλά οι πολλαπλάσιες 

ελαφριές πηγές, όπως τα πολλά φώτα στο εικονικό αμφιθέατρο στο VRLAB, μπορούν να είναι 

χρήσιμες για την παραγωγή των σύνθετων σκιών [Wann, 1996]. Οι σε πραγματικό χρόνο (real 

time) σκιές υποδεικνύουν τις σχετικές θέσεις των αντικειμένων [Arthur, 1993], [Buck, 1996] και η 

φωτεινότητα ενισχύει την αντίληψη σχετικά με την ογκομετρική δομή των αντικειμένων [Russell, 

1993]. 

Στο τελικό στάδιο, τοποθετούνται οι μηχανές λήψης (κάμερες) στο περιβάλλον. Στο 

εικονικό περιβάλλον που αναπτύξαμε, έχουμε τοποθετήσει μηχανές λήψης σε κάθε εικονικό χώρο. 

Με τις μηχανές λήψης μπορούμε να καταγράψουμε και να προβάλουμε την τρισδιάστατη σκηνή. 

Ρυθμίζοντας τις παραμέτρους της κάθε μηχανής λήψης, μπορούμε να πετύχουμε ευρυγώνια 

προβολή ή να εστιάσουμε σε κάποια λεπτομέρεια ή σε κάποιο αντικείμενο. Όταν μια τρισδιάστατη 

σκηνή προορίζεται για χρήση σε εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας, τοποθετούμε αρκετές 

κάμερες στην σκηνή ώστε να έχουμε την δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των οπτικών. 

6.5.2 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

Με τον όρο συγγραφή του εικονικού περιβάλλοντος (εικόνα 6.21), αναφερόμαστε στην 

διαδικασία πρόσθεσης αλληλεπιδραστικότητας στο τρισδιάστατο μοντέλο. 

Τα λογισμικά εργαλεία συγγραφής εικονικής πραγματικότητας διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες: στα toolkits και στα συστήματα authoring. Τα toolkits περιέχουν βιβλιοθήκες (κυρίως 
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σε γλώσσα προγραμματισμού C και C++), οι οποίες παρέχουν έναν αριθμό λειτουργιών για την 

δημιουργία μιας εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας. Τα συστήματα authoring είναι πλήρεις 

εφαρμογές με γραφικό περιβάλλον διεπαφής, για την δημιουργία εικονικών κόσμων χωρίς την 

απαίτηση υψηλών προγραμματιστικών γνώσεων. Περιλαμβάνουν συνήθως κάποιο είδος γλώσσας 

προγραμματισμού, η οποία περιγράφει πολύπλοκες ενέργειες. Ενώ είναι απλά στην χρήση, τα 

συστήματα αυτά δεν προσφέρουν όλες τις λειτουργίες που παρέχουν τα toolkits. Μέχρι σήμερα δεν 

υπάρχει ένα σύστημα που από μόνο του, να υποστηρίζει ικανοποιητικά όλες τις πτυχές της 

διαδικασίας δημιουργίας ενός συστήματος εικονικής πραγματικότητας [Wloka, 1995]. Τις 

περισσότερες φορές διαφορετικά συστήματα πρέπει να συνδυαστούν και να εφαρμοστούν 

διαφορετικές λύσεις, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα αλληλεπιδραστικό εικονικό περιβάλλον. 

Για την ανάπτυξη του εικονικού περιβάλλοντος του συστήματος του VRLAB 

χρησιμοποιήσαμε τις γλώσσες προγραμματισμού VRML (Virtual Reality Modeling Language) και 

JavaScript. 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΥΜΓ 

Α> 

VRML-JAVASCRIPT 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΙΕΡΙΦΟΡΕΣ ANTIKEIM 

\ΛΗΛΕΠΙΛΡΑΓΠΚΟΤΗ-

ΕΝΟΝ 

ΓΑ 

Εικόνα 6.21: Διαδικασία συγγραφής εικονικού περιβάλλοντος 

6.5.2.1 VRML 

Η Virtual Reality Modeling Language (VRML) είναι ένας τύπος αρχείου για την περιγραφή 

αλληλεπιδραστικών τρισδιάστατων αντικειμένων και περιβαλλόντων. Η VRML σχεδιάστηκε για να 

χρησιμοποιηθεί στο διαδίκτυο, στα intranets και σε τοπικά συστήματα client. Η VRML αποτελεί 

σήμερα την ιδανική λύση για τον συνδυασμό τρισδιάστατων γραφικών και υπερμεσικών στοιχείων 

στο διαδίκτυο [VRML 97 Specifications -

http://v^vw.web3d.org/Specifìcations/RML97/partl/introduction.html1. 

Περιγραφή της VRML 

Η VRML δεν είναι μια γενική γλώσσα προγραμματισμού όπως η C++, μια γλώσσα κώδικα 

όπως η JavaScript, ή μια γλώσσα σαν την HTML. Είναι μια γλώσσα μοντελοποίησης (γλώσσα 

151 

http://v%5evw.web3d.org/Specifications/RML97/partl/introduction.html1


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRLAB 

περιγραφής σκηνής) η οποία περιγράφει την γεωμετρία και την συμπεριφορά μιας τρισδιάστατης 

σκηνής. 'Ένα αρχείο VRML δεν μεταγλωττίζετε από πηγαίο κώδικα, δεν συνδέεται σε ένα μοντέλο 

αντικειμένων και μετά εκτελείται. Αντίθετα τα VRML αρχεία, αναλύονται, απεικονίζονται και 

τελικά εμφανίζονται με την βοήθεια ενός δικτυακού φυλλομετρητή (web browser) [Goralske, 1996] 

[Hartman, 1996]. Ένα τρισδιάστατο αντικείμενο που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας την VRML 

ή μια ομάδα αντικειμένων καλείται κόσμος ή σκηνή. Ένα αρχείο VRML είναι ένα αρχείο κειμένου 

ASCH, το οποίο μπορεί να συγγραφεί σε οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου. 

Τα αρχεία VRML διανέμονται μέσω ενός web server. Από εκεί μεταβιβάζονται σε ένα 

φυλλομετρητή για παρουσίαση μέσω του πρωτοκόλλου HTTP στο δίκτυο. Τα αλληλεπιδραστικά 

εικονικά περιβάλλοντα, που αναπτύσσονται με την χρήση της VRML έχουν επέκταση αρχείου .wrl. 

Όταν ένας χρήστης εισέρχεται σε ένα URL (Uniform Resource Locator) το οποίο περιλαμβάνει 

έναν VRML κόσμο, το αρχείο κειμένου ASCII που περιλαμβάνει το VRML κώδικα «φορτώνεται» 

στον δικτυακό φυλλομετρητή του χρήστη. 

Για να παρουσιαστεί ένας VRML κόσμος στον χρήστη, απαιτείται ένας VRML 

φυλλομετρητής ή ένα βοηθητικό λογισμικό (plug-in). Όταν ένας VRML φυλλομετρητής 

αναγνωρίσει ένα αρχείο με επέκταση *.wrl παρουσιάζει το εικονικό περιβάλλον που περιγράφεται 

στο αρχείο στην οθόνη του υπολογιστή. 

Πίσω από τα πολύγωνα και τα τρισδιάστατα αντικείμενα, ένα VRML node μπορεί να 

περιλαμβάνει εικόνες ή ήχους. Ένα VRML εικονικό περιβάλλον μπορεί να περιλαμβάνει επίσης 

συνδέσμους μετάβασης (anchors) σε άλλα VRML ή HTML έγγραφα. Ένα VRML αντικείμενο (ή 

τμήμα του αντικειμένου) μπορεί να συνδεθεί με άλλα αντικείμενα στο διαδίκτυο ή να συνυπάρχει 

με άλλες γλώσσες προγραμματισμού και τύπους αρχείων [Flohr, 1996]. 

Τα VRML αρχεία χρησιμοποιούν μια αντιπροσώπευση ένθετων αντικειμένων (nested-

object representation), αποστέλλοντας όλες τις πληροφορίες της εικόνας και τις λεπτομέρειες στην 

συνέχεια. Οι σκηνές VRML και τα αντικείμενα παρουσιάζονται πρώτα σαν παραλληλόγραμμα, με 

λεπτομέρειες που περιλαμβάνουν όσες περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν. Επομένως, ο 

χρήστης μπορεί να αρχίσει να πλοηγείται ενώ ο φυλλομετρητής «φορτώνει» τις υπόλοιπες 

λεπτομέρειες. Όταν τα αντικείμενα έχουν «φορτωθεί» ολοκληρωτικά, ο χρήστης μπορεί να 

παρατηρήσει από κοντά τα αντικείμενα, να τα περιστρέψει ή να εξερευνήσει τον κόσμο από 

πολλαπλές οπτικές γωνίες. 

Σχετιζόμενες με την VRML τεχνολογίες 

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στο λογισμικό και υλικό, που απαιτείται προκειμένου 

να μπορούν οι χρήστες να πλοηγηθούν ικανοποιητικά σε ένα VRML εικονικό περιβάλλον. 

Υλικό. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ικανοποιητική παρουσίαση ενός εικονικού περιβάλλοντος 

VRML είναι οι εξής: 

• 100 MHz Pentium με 32 MB μνήμη [Flohr, 1996]. 

• Win95, Win NT, IRIX (SGI), κάρτα γραφικών με 16 Mb μνήμη. 

Δικτυακή σύνδεση. 
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• Ταχύτητα σύνδεσης, 28.8 Kbps το ελάχιστο, αν και μερικοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι η ISDN 

είναι το ελάχιστο για την ικανοποιητική πλοήγηση σε ένα VRML εικονικό περιβάλλον [Flohr, 

1996]. 

Λογισμικό. Για να είναι ορατός στον χρήστη ένα VRML εικονικό περιβάλλον απαιτείται ένας 

VRML φυλλομετρητής ή ένα βοηθητικό λογισμικό (plug-in). 

Υπάρχουν αρκετοί VRML φυλλομετρητές, μέσω των οποίων μπορούν να παρουσιαστούν 

τα VRML εικονικά περιβάλλοντα και συνοδεύονται και από εργαλεία ανάπτυξης όπως τα Open 

Worlds, Jverge, World View for Developers και ο Open Inventor. Καθώς διαφορετικοί 

φυλλομετρητές, υποστηρίζουν μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της VRML, δεν υπάρχει αρκετή 

έρευνα από τους ειδικούς σχετικά με το ποιος φυλλομετρητής θεωρείται καλύτερος, για την 

γρήγορη απεικόνιση των VRML εικονικών περιβαλλόντων. 

Ωστόσο, αντί να χρησιμοποιούνται ειδικοί VRML φυλλομετρητές, είναι πιο κοινό να 

χρησιμοποιούνται βοηθητικά λογισμικά για την δυνατότητα πρόσβασης σε ένα VRML εικονικό 

περιβάλλον. Τα βοηθητικά λογισμικά, παρέχουν τις ίδιες διευκολύνσεις που παρέχουν και οι 

φυλλομετρητές για την παρουσίαση των VRML εικονικών περιβαλλόντων. Οι πιο κοινά 

χρησιμοποιούμενοι φυλλομετρητές είναι ο Netscape Navigator και ο Microsoft Internet Explorer. 

Τα πιο διαδεδομένα βοηθητικά λογισμικά για VRML τα οποία συνδυάζονται με τους δύο αυτούς 

φυλλομετρητές είναι το World view, το οποίο ονομάζεται και Microsoft VRML για τον Microsoft 

Internet Explorer και ο Cosmo Player για τον Netscape [Rist, 1999]. Στο εικονικό υποσύστημα του 

VRLAB, απαιτείται ο VRML Cortona player, ο οποίος ενσωματώνει την δυνατότητα παρουσίασης 

διδιάστατης κίνησης μέσα στο VRML εικονικό περιβάλλον fhttp ://www.parallelgraphics.com]. 

Παρουσίαση της γλώσσα προγραμματισμού VRML 

Τα VRML εικονικά περιβάλλοντα υλοποιούνται χρησιμοποιώντας nodes, events, sensors, 

colors και άλλες VRML τεχνικές. Τα βασικά χαρακτηριστικά κατασκευής VRML εικονικών 

περιβαλλόντων θα παρουσιαστούν στην συνέχεια. 

Βασικά χαρακτηριστικά της VRML. 

1. Ιεραρχία των nodes. Τα αρχεία VRML περιγράφουν τους τρισδιάστατους κόσμους 

χρησιμοποιώντας ιεραρχική δομή. Οι οντότητες στα VRML εικονικά περιβάλλοντα 

ονομάζονται nodes. Η VRML97 προσδιορίζει 54 διαφορετικούς τύπους nodes, 

περιλαμβάνοντας γεωμετρικά αρχέτυπα, ιδιότητες εμφάνισης, ήχους και ιδιότητες ήχων και 

nodes ομαδοποίησης. Τα nodes αποθηκεύουν τα δεδομένα τους σε fields (πεδία) και η 

VRML97 περιλαμβάνει 20 διαφορετικά fields τα οποία χρησιμοποιούνται για να 

αποθηκεύσουν τα πάντα από ένα απλό αριθμό έως και ένα πίνακα με τρισδιάστατους 

μετασχηματισμούς. Τα nodes μπορούν να ενσωματωθούν το ένα μέσα στο άλλο. Μια 

ιεραρχία από nodes αποτελεί μια Scene Graph [Carey, 1997]. 

2. Event. Ο μηχανισμός των event, επιτρέπει στα nodes που περιλαμβάνονται στην Scene 

Graph να επικοινωνούν το ένα με το άλλο. Κάθε node ορίζει τα ονόματα και τους τύπους 

των events τα οποία υποδεικνύουν το ποιος τύπος μπορεί να παραχθεί ή να παραληφθεί. 
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3. Sensors. Ο TimeSensor node παράγει events και αποτελεί την βάση για όλες τις 

συμπεριφορές κίνησης. Άλλοι sensors είναι το θεμέλιο για όλες τις αλληλεπιδράσεις των 

χρηστών, τα παραγόμενα events όσο ο χρήστης πλοηγείται στο εικονικό περιβάλλον ή όταν 

αλληλεπιδράς με την χρήση συσκευών εισόδου. Οι sensors παράγουν μόνο events. Πρέπει 

να συνδυαστούν με άλλα nodes μέσω των ROUTES για να υπάρχει κάποια ορατή αλλαγή 

στην σκηνή, 

4. Colors και measurements. Το χρωματικό μοντέλο στην VRML είναι το RGB. Για να 

προσδιοριστεί ένα χρώμα απαιτούνται τρεις τιμές : Κόκκινο , Πράσινο και Μπλε (Red, 

Green, Blue). Οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 0.0 και 0.1. Για παράδειγμα 0.0 0.0 0.0 είναι το 

μαύρο, 0.0 0.0 1.0 είναι το μπλε και το 1.0 1.0 1.0 είναι το άσπρο. Η μονάδα μέτρηση στην 

VRML είναι σε μέτρα. Οι γωνίες υπολογίζονται σε ακτίνες σε αντικατάσταση των μοιρών. 

5. Scripts. Τα script nodes, εισέρχονται μεταξύ των πομπών event και των δεκτών event. Τα 

scripts επιτρέπουν στον δημιουργό του εικονικού περιβάλλοντος να καθορίσει 

συμπεριφορές οι οποίες προσδιορίζονται σε οποιαδήποτε υποστηριζόμενη γλώσσα 

προγραμματισμού. Η VRML97 καθορίζει script nodes για την Java και την JavaScript. Το 

Interpolator node είναι ουσιαστικά ένας τρόπος συγγραφής κώδικα για απλούς 

υπολογισμούς κίνησης. 

6. Prototyping. Η αναφορά PROTO ορίζει ένα μηχανισμό για την συμπύκνωση και την 

επαναχρησιμοποίηση μιας scene graph. To prototyping επιτρέπει τον προσδιορισμό ενός 

νέου τύπου node σαν συνδυασμό ήδη υπαρχόντων nodes, το οποίο μπορεί να κάνει την 

VRML πιο εύκολη στην χρήση και μπορεί να μειώσει το μέγεθος των αρχείων VRML. 

7. Κατανεμημένες σκηνές. To Inline node προωθεί την εισαγωγή ενός άλλου VRML αρχείου 

το οποίο είναι αποθηκευμένο οπουδήποτε στο δίκτυο και η κατάσταση EXTERNPROTO 

επιτρέπει τον καθορισμό νέων nodes να «φορτώνονται» από οπουδήποτε στο δίκτυο. 

8. Αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού. Η VRML είναι μια αντικειμενοστραφής 

γλώσσα προγραμματισμού. Κάθε node είναι ένα αντικείμενο και τα αρχεία VRML 

περιέχουν κάποιο αριθμό από instances που περιλαμβάνονται στα nodes (για παράδειγμα τα 

Shape nodes). Κάθε child node διαμοιράζει τις ιδιότητες των «γονιών» του. Για παράδειγμα 

μια ομάδα από shapes nodes μοιράζεται την ίδια θέση και τους μετασχηματισμούς με το 

node του «γονέα» του. Οι αναφορές DEF και USE καθιστούν την επαναχρησιμοποίηση των 

ονομαζόμενων αντικειμένων (κάθε τύπο node) αρκετά εύκολη. 

Δομή της γλώσσας VRML 

Τα VRML αρχεία είναι ASCE κείμενα τα οποία αποτελούν τον κώδικα VRML. Η ενότητα 

αυτή παρουσιάζει μια περιγραφή του κώδικα. 

1. Σχόλια και έκδοση. Όλα τα αρχεία VRML ξεκινούν με την γραμμή: 

#VRML V2.0 urtf8 

Κάθε γραμμή που ξεκινά με τον χαρακτήρα # στην VRML αποτελεί σχόλιο και δεν 

αναγνωρίζεται από τον VRML φυλλομετρητή. Η πρώτη γραμμή αποτελεί εξαίρεση και 

αναγνωρίζεται από τον φυλλομετρητή. To V2.0 υποδεικνύει την έκδοση και το urtfB 
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αποτελεί ένα κωδικοποιημένο σχήμα για την ενεργοποίηση της διεθνής εμφάνισης 

χαρακτήρων. Η VRML 1.0 έχει είτε ASCH ή urtf8, αλλά η έκδοση 2 έχει μόνο urtfô. 

2. Nodes και Fields. Ένα VRML εικονικό περιβάλλον δημιουργείται από nodes, τα οποία 

είναι τύποι αντικειμένων. Τα fields που περιλαμβάνονται μέσα στα nodes είναι ιδιότητες 

των αντικειμένων. Τα Fields μπορούν να είναι οτιδήποτε, από το μέγεθος ενός αντικειμένου 

είτε ένα άλλο node μέσα στο field. Η VRML έχει τους ακόλουθους τύπους nodes: shape, 

grouping, appearance, billboard, collision, LOD, light, Inline, Anchor, και PROTO. Όλα τα 

εμφανιζόμενα αντικείμενα καθορίζονται μέσα σε ένα shape node. To node έχει δύο fields: 

appearance (εμφάνιση) και geometry (γεωμετρία). To appearance field καθορίζει ένα 

Appearance node το οποίο χρησιμοποιείται για να οριστεί το χρώμα, η υφή και ότι 

εφαρμόζεται στο αντικείμενο. Ο ορισμός του appearance field είναι προαιρετικός. Αν δεν 

περιλαμβάνεται τίποτα σε αυτό το field, χρησιμοποιούνται οι εξορισμού τιμές. To texture 

field (field υφής) του appearance μπορεί να παραπέμπει σε εικόνες που προορίζονται για 

υφές. To field της γεωμετρίας προσδιορίζει ποιο σχήμα θα σχεδιαστεί. Στο field της 

γεωμετρίας μπορούν να περιληφθούν τα ακόλουθα nodes : box, cone, cylinder, 

elevationGrid, Extrusion, IndexedFaceSet, IndexedLineSet, PointSet, Sphere και Text. Ένα 

Material node μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα επόμενα έξι fields: diffuseColor, 

specularColor, emmisiveColor, ambientlntensity, shininess, transparency. To παράδειγμα 

στην συνέχεια παρουσιάζει ένα απλό shape node για ένα ημιδιαφανές πράσινο κουτί. 

Shape { 

} 

appearance Appearance { 

material Material { 

emissiveColor 0 0.8 0 

transparency 0.5 

} 

} 
geometry Box { } 

Ένα group node βασικά ομαδοποιεί άλλα nodes. Περιέχει ένα children field, το 

οποίο μπορεί να περιλαμβάνει άλλα nodes. Τα nodes μπορούν να ενσωματώνονται το ένα 

μέσα στο άλλο με τον τρόπο που παρουσιάζεται πιο κάτω. 

Group { 

Children [ 

Transform{ 

Translation 5 0 0 

children [ 

Shape {. 

] 

.geometry Box{} } 
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} 

Transform{ 

Translation 0 0 0 

children [ 

Shape {.. .geometry Sphere {} } 

] 

} 

] # τέλος των ομαδοποιημένων children 

} 

Ένα Anchor node παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να πλοηγούνται μεταξύ 

ιστοσελίδων όπως και στην HTML. To Anchor node ενεργοποιείται όταν ένα από τα children 

επιλεχθεί, και «ανοίγει» την ιστοσελίδα που προσδιορίζεται στο URL. To description field του 

node, περιλαμβάνει ένα κείμενο το οποίο εμφανίζεται στον φυλλομετρητή όταν το ποντίκι 

βρίσκεται πάνω από τον υπερσύνδεσμο. 

Υπάρχουν διάφορα lights nodes στην VRML, όπως το DirectionalLight, PointLight και το 

SpotLight. To DirectionaLight, παρέχει λάμψη από μια ενιαία κατεύθυνση όπως το σύνολο 

παράλληλων ακτινών. Το φως αυτό δεν προσδιορίζεται με βάση την θέση του αλλά μόνο από την 

κατεύθυνση. Έχει σαν αποτέλεσμα ένα είδος φωτισμού παρόμοιο με αυτόν του ηλίου. Το 

PointLight, είναι ένα είδος φωτός το οποίο φωτίζει οτιδήποτε γύρω από αυτό προς όλες τις 

κατευθύνσεις. To SpotLight αποτελεί ένα σημειακό φωτισμό. Όλα τα light nodes έχουν τα fields 

του color, ambientlntensity και intensity. To PointLight έχει και προσδιορισμό χώρου και 

κατεύθυνσης. To SpotLight έχει επίσης και field προσδιορισμού θέσης στο χώρο. 

'Ένα PROTO node, επιτρέπει στους συγγραφείς VRML να δημιουργήσουν τα δικά τους 

nodes. Σαν και κάθε άλλο node, ένα PROTO έχει όλα τα συνηθισμένα fields. 

3. Επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων με την χρήση DEF και USE. Στην VRML, 

υπάρχουν πολλές φορές ίδια αντικείμενα. Για την αποφυγή συγγραφής για πολλά αντικείμενα τα 

ίδνα πράγματα, η VRML χρησιμοποιεί τα DEF και USE με τα οποία επαναχρησιμοποιούνται 

προηγούμενοι προσδιορισμοί. 

6.5.2.2 ΓΙΑΤΙ VRML; 

Το άρθρο που γράφτηκε από τους Rikk Carey, George S Carson και Richard F. Puk το 

1997, αναφέρεται στην σημαντικότητα της VRML. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι ενώ η HTML 

αποτελεί ένα έγγραφο βασισμένο στο περιβάλλον διεπαφής του διαδικτύου, η VRML «οδηγεί στο 

επόμενο επίπεδο της αλληλεπίδρασης, προωθώντας το δίκτυο σε ένα περιβάλλον διεπαφής πέρα 

από το προσανατολισμένο σε μορφή εγγράφου, σε ένα περιβάλλον διεπαφής εικονικών 

περιβαλλόντων τα οποία βασίζονται σε τρισδιάστατα αλληλεπιδραστικά γραφικά». Με βάση τους 

συγγραφείς, το βασικό επίτευγμα της VRML είναι α) η μετάβαση από τα διδιάστατα στα 

τρισδιάστατα γεωμετρικά γραφικά, τα οποία είναι κατάλληλα και για την διδιάστατη και για την 

τρισδιάστατη αλληλεπίδραση, β) Η VRML δεν είναι μόνο ένας τύπος αρχείου, το οποίο είναι 

κατάλληλο για την περιγραφή τρισδιάστατων πληροφοριών, αλλά επίσης και για την περιγραφή 
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τρισδιάστατων συμπεριφορών που μπορούν να εφαρμοστούν πάνω στα τρισδιάστατα γραφικά 

[Carey, 1997]. 

Τα παρακάτω είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τα οποία λήφθηκαν υπόψη, 

προκειμένου να επιλεχθεί η VRML για την συγγραφή του εικονικού περιβάλλοντος του VRLAB. 

• Τρισδιάστατα γραφικά: Η VRML αποτελεί μια επανάσταση στο δίκτυο, «ενσωματώνει τις 

σημαντικές ανθρώπινες ιδέες του χώρου, της θέσης και της αρχιτεκτονικής μέσα στο 

διαδίκτυο». Ένα VRML εικονικό περιβάλλον είναι πιο κοντά στην ανθρώπινη φύση, από 

ότι οι διδιάστατες απεικονίσεις [Goralskel, 1996]. Ένα VRML εικονικό περιβάλλον μπορεί 

να περιλαμβάνει πηγές φωτισμού, ρεαλιστικά αντικείμενα, εφέ όπως η ομίχλη, κινούμενες 

εικόνες, ήχους και αρχεία video, για να εμπλουτίσουν ακόμη περισσότερο τις εμπειρίες του 

χρήστη. Ένα VRML εικονικό περιβάλλον ενσωματώνει διδιάστατα και τρισδιάστατα 

αντικείμενα και υπερμεσικά στοιχεία σε ένα μέσο [Flohr, 1996]. 

• Τα αλληλεπιδραστικά αντικείμενα σε ένα VRML εικονικό περιβάλλον, επικοινωνούν το 

ένα με το άλλο και ανταποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα που πιθανώς δέχονται από 

τον χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να τα «αγγίζει» και να αλλάζει την μορφή τους [Hartman, 

1996]. 

• Διαφορετική εμπειρία. Όπως οι άνθρωποι εξερευνούν ένα τμήμα στον πραγματικό κόσμο, 

κάθε χρήστης μπορεί να έχει μια διαφορετική εμπειρία στο ίδιο VRML εικονικό 

περιβάλλον. Ο φυλλομετρητής επιτρέπει στον χρήστη να εξερευνήσει το εικονικό 

περιβάλλον, με όποιον τρόπο αποφασίσει εκείνος. Το εικονικό περιβάλλον δεν προωθεί ένα 

προκαθορισμένο σύνολο επιλογών ή μια καθοδήγηση, σχετικά με ποιο «μονοπάτι» να 

ακολουθήσει. Η αξία των VRML εικονικών περιβαλλόντων είναι ανεκτίμητη [Hartman, 

1996]. 

• Είναι πιο συναρπαστικό. Η VRML δίνει τον έλεγχο στον χρήστη. Πιο σημαντική είναι μια 

τεχνική για αποκόμιση πληροφοριών μέσω της εξερεύνησης, παρά με ένα προκαθορισμένο 

τρόπο. Εισερχόμενος ο χρήστης σε ένα εικονικό χώρο εξερευνεί τι υπάρχει πίσω από τα 

αντικείμενα [Sarna, 1996], [Hartman, 1996]. 

• Απεριόριστη πρόσβαση. Όταν μια διδιάστατη εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη, καλύπτει μια 

επιφάνεια ορισμένων εικονοστοιχείων και σε αυτά και μόνο μπορεί να κινηθεί ο χρήστης. 

Στα VRML εικονικά περιβάλλοντα αν χρειάζεται περισσότερος χώρος, μπορεί ο χρήστης 

απλά να κινηθεί προς τα εμπρός προς τα πίσω ή γενικά να αλλάξει κατεύθυνση [ Silicon 

Graphics, 1997], [Hartman, 1996]. 

• Ανεξαρτησία. Η VRML δεν ανήκει σε καμία εταιρία λογισμικού η υλικού. Για την 

συγγραφή απαιτείται απλά ένας επεξεργαστής κειμένου, ένας VRML φυλλομετρητής ή ένα 

βοηθητικό λογισμικό (plug-in), που διατίθενται δωρεάν μέσω του διαδικτύου 

6.5.3 ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ VRLAB 

Το εικονικό υποσύστημα του συστήματος VRLAB, με τον συνδυασμό HTML και VRML, 

προωθεί την κοινή συνύπαρξη των υπερμεσικών στοιχείων και των συστημάτων εικονικής 

πραγματικότητας. Ο συνδυασμός αυτός, ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για την χρήση της σχετικά 
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άγνωστης τεχνολογίας της εικονικής πραγματικότητας, σε όλη την κοινότητα του διαδικτύου. Για 

να επιτευχθεί η ενσωμάτωση ενός εικονικού περιβάλλοντος, σε μια ιστοσελίδα χρησιμοποιείται η 

τεχνική των πλαισίων (frames). Τα πλαίσια διευκολύνουν στην διαίρεση του φυλλομετρητή σε ένα 

αριθμό από μικρότερα τμήματα, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει διαφορετικό περιεχόμενο. 

Τα πλαίσια συνήθως περιλαμβάνουν HTML έγγραφα, αλλά μπορούν εξίσου να χρησιμοποιηθούν 

και για την παρουσίαση VRML εικονικών περιβαλλόντων. 

Η κεντρική σελίδα του εικονικού υποσυστήματος του VRLAB, υποδιαιρείται σε τρία 

πλαίσια κάθε ένα από τα οποία παρέχει διαφορετικές υπηρεσίες στον εκπαιδευόμενο (εικόνα 6.22). 

Αναλυτικότερα, τα πλαίσια στα οποία υποδιαιρείται η κεντρική ιστοσελίδα του υποσυστήματος 

είναι τα εξής: 

• ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, όπου περιλαμβάνει την ενότητα συνεργασίας 

επικοινωνίας και βοήθειας. 

• ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, στο οποίο παρουσιάζεται το VRML εικονικό 

περιβάλλον του υποσυστήματος. 

• ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, όπου παρέχονται πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με 

το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την πλοήγηση στο εικονικό περιβάλλον. 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ [ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ [ 
ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

= 0 = 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

i 

Εικόνα 6.22: Πλαίσια εικονικού υποσυστήματος 

Παρόλο που τα πλαίσια διαφοροποιούνται ως προς το περιεχόμενο τους και ως προς τον 

τρόπο υλοποίησης τους, επικοινωνούν μεταξύ τους και ενδεχόμενες αλλαγές σε κάποιο από αυτά, 

επηρεάζουν αντίστοιχα και τα υπόλοιπα. Στην συνέχεια θα κατανοήσουμε καλύτερα την 

επικοινωνία αυτή, αναλύοντας ξεχωριστά καθένα από τα πλαίσια, παρουσιάζοντας το περιεχόμενο 

τους, τον τρόπο υλοποίησης τους και τον ρόλο τους στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου. 

6.5.3.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Το πλαίσιο υποστήριξης (εικόνα 6.23), περιλαμβάνει ακριβώς τα ίδια εργαλεία 

επικοινωνίας, συνεργασίας και βοήθειας που αναφέρθηκαν στην ενότητα «υλοποίηση υπερμεσικού 

υποσυστήματος. 
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Εικόνα 6.23: Πλαίσιο υποστήριξης 

6.5.3.2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Στο πλαίσιο παρουσίασης παρουσιάζεται το VRML εικονικό περιβάλλον (εικόνα 6.24) του 

υποσυστήματος. Όπως αναφέραμε ήδη, το VRML εικονικό περιβάλλον προσομοιώνει ένα κτίριο το 

οποίο αποτελεί μεταφορά ενός φυσικού κτιρίου του πραγματικού κόσμου. Ο εκπαιδευόμενος έχει 

την δυνατότητα να πλοηγηθεί σε ένα αλληλεπιδραστικό ρεαλιστικό, εικονικό περιβάλλον και να 

παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 

Εικόνα 6.24: Πλαίσιο παρουσίασης 

Το εικονικό κτίριο αποτελείται από έξι ορόφους. Η κάτοψη του κάθε ορόφου αποτελείται 

από 4 εικονικούς χώρους, κάθε ένας από τους οποίους, επιτελεί και ένα διαφορετικό ρόλο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Προθάλαμος 

Με την επιλογή ενός από τους ορόφους (από το υπερμεσικό υποσύστημα), ο 

εκπαιδευόμενος εισέρχεται στον εικονικό προθάλαμο. Τα περισσότερα αντικείμενα, που 

περιλαμβάνονται στον εικονικό χώρο του προθαλάμου, είναι παθητικά και απλά συμβάλλουν στην 

αύξηση του ρεαλισμού του περιβάλλοντος. Ουσιαστικά ο εικονικός προθάλαμος, παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με την κατανομή του εκπαιδευτικού υλικού της ενότητας στον συγκεκριμένο 

όροφο. Επίσης, υπάρχουν σύνδεσμοι που οδηγούν στους υπόλοιπους εικονικούς χώρους, αλλά και 

στους υπόλοιπους ορόφους. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ενότητας, παρουσιάζεται με την 

χρήση ενός ενεργητικού αντικειμένου, του πίνακα περιεχομένων (εικόνα 6.25), μέσω του οποίου ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει το θέμα που τον ενδιαφέρει, και να μεταφερθεί αυτόματα στον 
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αντίστοιχο εικονικό χώρο, όπου διδάσκεται το συγκεκριμένο θέμα. Ο πίνακας περιεχομένων είναι 

ένα φανταστικό αντικείμενο, το οποίο αιωρείται στον εικονικό χώρο και έχει μεγαλύτερο μέγεθος 

από τα υπόλοιπα αντικείμενα του χώρου, με σκοπό να προξενεί το ενδιαφέρον του χρήστη κατά την 

είσοδο του στον εικονικό χώρο. 

Εικόνα 6.25: Πίνακας περιεχομένων 

Στο βάθος του προθαλάμου, διακρίνονται τρεις είσοδοι, κάθε μία από τις οποίες οδηγεί 

στους υπόλοιπους εικονικούς χώρους του ορόφου (εικόνα 6.26). Κάθε είσοδος υπερτονίζει την 

παρουσία της στον χώρο, μέσω επιγραφών σε κάθε μια από τις οποίες αναγράφεται το όνομα του 

εικονικού χώρου στον οποίο αντιστοιχούν και συγχρόνως αποτελούν και σύνδεσμο για μετάβαση 

στον αντίστοιχο εικονικό χώρο. 

Εικόνα 6.26: Μετάβαση στους εικονικούς χώρους 

Η μετάβαση σε διαφορετικό όροφο, πραγματοποιείται μέσω του φυσικού αντικειμένου του 

ανελκυστήρα (εικόνα 6.27). Ο χρήστης επιλέγει τον αριθμό που αντιστοιχεί στον όροφο που 

επιθυμεί να επισκεφθεί και αυτόματα μεταφέρεται σε αυτόν. 
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Εικόνα 6.27: Ανελκυστήρας 

Αμφιθέατρο 

Η παρουσίαση της θεωρίας της κάθε ενότητας διενεργείται στον εικονικό χώρο του 

αμφιθέατρο. 

Εικόνα 6.28: Αμφιθέατρο 

Το εικονικό αμφιθέατρο, οπτικά προσεγγίζει ένα φυσικό χώρο αμφιθεάτρου (εικόνα 6.28). 

Υπάρχουν παθητικά φυσικά αντικείμενα, όπως έδρανα, ηχεία, ηλεκτρονικός υπολογιστής, 

προβολέας διαφανειών. Τα ενεργητικά αντικείμενα, του χώρου είναι η έξοδος και ο 

αλληλεπιδραστικός πίνακας. Η έξοδος του αμφιθεάτρου, αποτελεί ένα σύνδεσμο, που οδηγεί στον 

εικονικό χώρο του προθάλαμου. 

Για την διενέργεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας χρησιμοποιείται ο αλληλεπιδραστικός 

πίνακας (εικόνα 6.29). Ο αλληλεπιδραστικός πίνακας, αποτελεί ένα αντικείμενο του εικονικού 

περιβάλλοντος το οποίο κατατάσσεται στα φανταστικά αντικείμενα με βάση τα οπτικά 

χαρακτηριστικά και στα ενεργητικά αντικείμενα με βάση τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς. Δεν 

αποτελεί μια μεταφορά του φυσικού κόσμου, αλλά σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Χαρακτηριστικό του αλληλεπιδραστικού 

πίνακα, αποτελεί ο συνδυασμός υπερμεσικών στοιχείων, (όπως κείμενο, εικόνες, video και κίνηση) 

καθώς και τρισδιάστατων προσομοιώσεων, με στόχο την αποτελεσματική παρουσίαση του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου. Ο συνδυασμός αυτός επιτυγχάνεται μέσω του σχεδιασμού του 

αλληλεπιδραστικού πίνακα, ο οποίος αποτελείται από τέσσερα τμήματα τα οποία επικοινωνούν 

μεταξύ τους (Η λειτουργία και τα επιμέρους τμήματα του αλληλεπιδραστικού πίνακα, 

περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα «Αλληλεπίδραση στο VRLAB»). 
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• Μ Η Μ Μ Α 

ΤΜΗΜΑ 
ΤΜΗΜΑ» 

ΤΜΗΜΑ Γ 

Εικόνα 6.29: Αλληλεπιδραστικός πίνακας αμφιθεάτρου 

Εργαστήριο 

Το εικονικό εργαστήριο (εικόνα 6.30), παρέχει στους εκπαιδευόμενους την δυνατότητα, να 

πειραματιστούν και να διαχειριστούν φαινόμενα και έννοιες, σχετικές με την θεωρία των γραφικών. 

Τα βασικά αντικείμενα του εργαστηρίου, είναι οι ηλεκτρονικού υπολογιστές, η έξοδος και ο 

αλληλεπιδραστικός πίνακας. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν παθητικά αντικείμενα, χωρίς 

χαρακτηριστικά ενεργητικής συμπεριφοράς. 

Εικόνα 6.30: Εργαστήριο 

Η έξοδος αποτελεί ένα φυσικό ενεργητικό αντικείμενο, που οδηγεί στον προθάλαμο. 

Στον αλληλεπιδραστικό πίνακα του εργαστηρίου (εικόνα 6.31), παρουσιάζονται τα 

τρισδιάστατα αλληλεπιδραστικά παραδείγματα της κάθε ενότητας, τα οποία έχουν χαρακτηριστικά 

προσομοίωσης.. Βασικό πλεονέκτημα μιας προσομοίωσης, αποτελεί πέρα από την πιστή μεταφορά 

στοιχείων του πραγματικού κόσμου, η αναπαράσταση αφηρημένων εννοιών με πολύπλοκα και 

σύνθετα χαρακτηριστικά, με στόχο να παρουσιαστούν πιο απλοποιημένα [Milheim, 1995], [Psotka, 

1993]. Η διδασκαλία του μαθήματος «Γραφικά Η/Υ», ενσωματώνει τέτοιες έννοιες με αποτέλεσμα 

η προσομοίωση να αποτελεί έναν ιδανικό τρόπο αντιπροσώπευσης και παρουσίασης. 

Ο αλληλεπιδραστικός πίνακας του εργαστηρίου, οπτικά και λειτουργικά προσεγγίζει τον 

αλληλεπιδραστικό πίνακα του αμφιθεάτρου. Η διαφοροποίηση έγκειται στην διαφορετική 

λειτουργία των τμημάτων. 
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ΙΠΜνΗΚη W 

Εικόνα 6.31: Αλληλεπιδραστικός πίνακας εργαστηρίου 

Βιβλιοθήκη 

Η βιβλιοθήκη είναι ο τελευταίος εικονικός χώρος του ορόφου (εικόνα 6.32). Ο χώρος 

αποτελείται από τρισδιάστατα αντικείμενα που αναπαριστούν βιβλιοθήκες, βιβλία, ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Σκοπό την βιβλιοθήκης αποτελεί η διανομή σε ηλεκτρονική μορφή του εκπαιδευτικού 

υλικού της κάθε ενότητας. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τις σημειώσεις της ενότητας, την 

βιβλιογραφία και προτεινόμενους συνδέσμους στο διαδίκτυο σχετικούς με το εκπαιδευτικό 

αντικείμενο. Η λήψη του εκπαιδευτικού υλικού, πραγματοποιείται με την επιλογή τριών 

φανταστικών αντικειμένων, τα οποία βρίσκονται μέσα στον εικονικό χώρο. Για την έξοδο από την 

βιβλιοθήκη, υπάρχει σύνδεσμος που οδηγεί στον προθάλαμο του ορόφου. 

Ι 

Εικόνα 6.32: Βιβλιοθήκη 

Πίνακας Ελέγχου 

Καθ' όλη την διάρκεια της πλοήγησης, ο εκπαιδευόμενος έχει στην διάθεση του μια σειρά 

εργαλείων, τα οποίων βοηθούν στην πλοήγηση και στην ρύθμιση βασικών παραμέτρων του 

περιβάλλοντος, όπως ο φωτισμός και ο ήχος. Τα εργαλεία αυτά βρίσκονται πάντα στην οπτική του 

χρήστη, ανεξάρτητα σε ποιο σημείο του εικονικού περιβάλλοντος βρίσκεται. Το σύνολο των 

εργαλείων αυτών αποτελούν τον πίνακα ελέγχου, στον οποίο θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στην 

ενότητα «Πλοήγηση στο VRLAB». 
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6.5.3.3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Στο πλαίσιο πληροφοριών (εικόνα 6.33), παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την δομή του 

εικονικού περιβάλλοντος καθώς και για την κατανομή του εκπαιδευτικού υλικού σε κάθε όροφο / 

ενότητα. Η πληροφόρηση επιτυγχάνεται μέσω τριών τμημάτων, με διαφορετικό περιεχόμενο, τα 

οποία επικοινωνούν μεταξύ τους. Τα τμήματα αυτά είναι: η κάτοψη, τα περιεχόμενα και οι 

ενότητες. 

Στο τμήμα της κάτοψης ο εκπαιδευόμενος επιλέγει έναν από τους τέσσερις εικονικούς 

χώρους του ορόφου, στο τμήμα περιεχόμενα αναγράφονται τα περιεχόμενα κάθε ορόφου / 

ενότητας και παρέχεται βοήθεια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος πληροφόρησης 

και στο τμήμα ενότητες, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει την μετάβαση σε διαφορετική 

ενότητα / όροφο. 
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Εικόνα 6.33: Πλαίσιο πληροφοριών 

Κύριο χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος διεπαφής του πλαισίου πληροφοριών, είναι οι 

τρισδιάστατες γραφικές αναπαραστάσεις που ενσωματώνουν χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης. 

Στο τμήμα κάτοψη, παρουσιάζεται μια τρισδιάστατη γραφική αναπαράσταση της κάτοψης 

στην οποία βρίσκεται εκείνη την χρονική στιγμή ο εκπαιδευόμενος. Στην κάτοψη υπάρχουν 

τέσσερις «θερμές» περιοχές, όσοι και οι εικονικοί χώροι του ορόφου. Ο εκπαιδευόμενος επιλέγει 

έναν εικονικό χώρο, με αποτέλεσμα να προκαλούνται αλλαγές στο πλαίσιο παρουσίασης, αλλά και 

στο τμήμα των περιεχομένων. Στο πλαίσιο παρουσίασης, εμφανίζεται το VRML εικονικό 

περιβάλλον, του εικονικού χώρου που επιλέχθηκε. 

Στο τμήμα περιεχόμενα (εικόνα 6.34), παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

λειτουργίας του πλαισίου πληροφοριών, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τον εικονικό χώρο τον 

οποίο επιλέγει ο εκπαιδευόμενος. Για παράδειγμα επιλέγοντας τον προθάλαμο από την κάτοψη, στο 

τμήμα περιεχόμενα, εμφανίζεται επιγραμματικά το εκπαιδευτικό υλικό, του συγκεκριμένου χώρου. 
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Εικόνα 634: Επικοινωνία τμήματος κάτοψης και τμήματος περιεχόμενα 

Στο τμήμα ενότητες (εικόνα 6.35), μέσω της τρισδιάστατης γραφικής αναπαράστασης του 

εικονικού κτιρίου, ο εκπαιδευόμενος επιλέγει ενότητα / όροφο. 

Εικόνα 6.35: Επικοινωνία τμήματος ενότητες και τμήματος περιεχόμενα 

Η τρισδιάστατη γραφική αναπαράσταση του κτιρίου αποτελείται από έξι θερμές περιοχές, 

μία για κάθε όροφο. Με την επιλογή ενός ορόφου, στο πλαίσιο παρουσίασης εμφανίζεται το 

VRML εικονικό περιβάλλον του ορόφου που επιλέχθηκε και στο τμήμα περιεχόμενα 

παρουσιάζονται τα περιεχόμενα του ορόφου συνολικά. 

6.5.4 ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ VRLAB 

Η πλοήγηση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία αλληλεπίδρασης στο εικονικό 

περιβάλλον του VRLAB. Στα πλαίσια της επίτευξης ευχρηστίας, ο χρήστης πλοηγείται ελεύθερα 

στο περιβάλλον και εξερευνεί το χώρο προκειμένου να αποκτήσει χωρική γνώση, ενώ καθ' όλη την 

διάρκεια της περιήγησης παρέχεται υποστήριξη για την επίτευξη των στόχων που θέτει το σύστημα 

στο χρήστη [Bowman, 1999a]. 

Στόχος της υλοποίησης των διεργασιών της πλοήγησης, είναι η άμεση προσαρμογή των 

χρηστών από την πρώτη φορά που θα εισέρχονται το εικονικό περιβάλλον. Συχνά σε εικονικά 

περιβάλλοντα με προβληματικές μεθόδους πλοήγησης, οι χρήστες αποθαρρύνονται γρήγορα. Τα 

πιο γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες κατά την πλοήγηση σε ένα εικονικό 

περιβάλλον, σχετίζονται με την αδυναμία εύρεσης της σωστής διαδρομής, γεγονός που οδηγεί σε 

αποπροσανατολισμό και κατά συνέπεια σε δυσανασχέτηση των χρηστών [Kaar, 1998]. Στην 

συνέχεια αναλύονται, οι βασικές τεχνικές πλοήγησης που υλοποιήθηκαν στο εικονικό περιβάλλον 

του VRLAB. 

6.5.4.1 ΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΣΤΗ 

Η οπτική του χρήστη κατατάσσεται στην διεργασία της περιήγησης (travel) σε ένα εικονικό 

περιβάλλον. Στο VRLAB, ο χρήστης εξερευνά το περιβάλλον με σκοπό την ανάπτυξη χωρικής 
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γνώσης, αναζητά πληροφορίες και ενεργητικά αντικείμενα επιλογής, τα οποία επιτελούν κάποια 

συγκεκριμένη διεργασία. 

Η οπτική του χρήστη, αποτελεί την βασική διεργασία πλοήγησης και αναφέρεται στην 

οπτική από την οποία ο χρήστης παρατηρεί και εξερευνά το εικονικό περιβάλλον. Με βάση τις 

αρχές σχεδιασμού πλοήγησης, η οπτική χρήστη που υιοθετήθηκε στο VRLAB παραπέμπει στο 

εγωκεντρικό πλαίσιο αναφοράς, σύμφωνα με το οποίο ο χρήστης παρατηρεί τον χώρο με τρόπο 

παρόμοιο όπως και στον φυσικό κόσμο, ενώ η μεταφορά που χρησιμοποιείται για την περιήγηση 

είναι η φυσική μεταφορά του βαδίσματος στον χώρο. Στην VRML η οπτική του χρήστη, 

καθορίζεται από το node Navigation info και η μεταφορά περιήγησης ορίζεται από το field, type. 

Πιο συγκεκριμένα οι VRML φυλλομετρητές υποστηρίζουν τέσσερις διαφορετικές μεταφορές 

περιήγησης: 

1. Βάδισμα (Walk). Ο χρήστης «βαδίζει» στο εικονικό περιβάλλον με τρόπο παρόμοιο όπως 

και στον φυσικό κόσμο. 

2. Πέταγμα (Fly). Με την επιλογή του τύπου «πέταγμα» ο χρήστης αιωρείται πάνω από το 

εικονικό περιβάλλον. 

3. Εξέταση (Examine). Η εξέταση αποτελεί έναν τύπο περιήγησης με δυνατότητα περιστροφής 

γύρω από τα αντικείμενα. 

4. None (Κανένας). Ο τύπος none, δηλώνει στον VRML φυλλομετρητή να ορίσει ανενεργούς 

τους προηγούμενους τύπους πλοήγησης. Ο τύπος αυτός είναι χρήσιμος, όταν ο υπεύθυνος 

ανάπτυξης του VRML εικονικού περιβάλλοντος επιθυμεί να αναπτύξει ο ίδιος τον τρόπο 

περιήγησης στο εικονικό περιβάλλον. 

Το προφανές πλεονέκτημα της μεταφοράς του βαδίσματος στο VRLAB, είναι ότι απαιτεί 

μικρή ή καθόλου γνωστική χαρτογράφηση από την πλευρά του χρήστη για να εκτελεστεί. Αυτό 

οφείλεται στο ότι απλά οι χρήστες του εικονικού περιβάλλοντος βαδίζουν σε αυτό, όπως και στον 

πραγματικό κόσμο. Έρευνες εμφανίζουν, ότι το βάδισμα θεωρείται από τις πιο αποδοτικές 

μεταφορές στην εικονική περιήγηση [Slater, 1995a]. 

Η περιήγηση με την μορφή βαδίσματος, μπορεί να αποδειχθεί κουραστική, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση όπου κάθε βήμα στο εικονικό περιβάλλον ισοδυναμεί με ένα αντίστοιχο βήμα στον 

φυσικό κόσμο. Στο VRLAB για να αποφευχθούν τέτοιου είδους προβλήματα, η ταχύτητα 

περιήγησης έχει μεταβλητό χαρακτήρα. Ο χρήστης μετακινείται χρησιμοποιώντας το ποντίκι ή 

εναλλακτικά το πληκτρολόγιο. Η εξορισμού ταχύτητα, ρυθμίζεται στην VRML με την χρήση του 

field, speed που επίσης υπάρχει στο node, Navigation info ενώ η ταχύτητα της περιήγησης, 

ρυθμίζεται σε μονάδες ανά δευτερόλεπτο. 

Πέρα από την ταχύτητα και τον τύπο περιήγησης, ρυθμίσαμε μια σειρά παραμέτρων που 

αφορούν την οπτική του χρήστη, όσον αφορά τη συμπεριφορά του ειδώλου (avatar) του στο 

εικονικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, καθορίσαμε το μέγεθος του εικονικού ειδώλου με την 

χρήση του field avatar Size. Στο field avatar Size, ρυθμίζονται οι φυσικές διαστάσεις του χρήστη 

στο εικονικό περιβάλλον. Ένα avatar, εξορισμού είναι κυλινδρικό και με διαστάσεις 0,25 μέτρα 
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ακτίνα και ύψος 1,6 μέτρα και μπορεί να υπερπηδήσει αντικείμενα μέχρι ύψους 0.75 μέτρα. Επίσης 

καθορίστηκε το Collision, το οποίο προσδιορίζει την επιτρεπτή απόσταση μεταξύ της θέσης του 

χρήστη και οποιαδήποτε γεωμετρία, πριν γίνει αντιληπτή μια σύγκρουση. Στο εικονικό περιβάλλον 

του VRLAB, ρυθμίσαμε την επιλογή αυτή ώστε ο χρήστης να αντιλαμβάνεται την σύγκρουση, σε 

απόσταση μιας μονάδας από ένα αντικείμενο. Στην συνέχει ορίστηκε η επιλογή Terrain, που 

καθορίζει το ύψος του χρήστη από την επιφάνεια του εικονικού περιβάλλοντος και ισοδυναμεί με 

το ύψος του avatar. To Step Height, αναφέρεται στο ψηλότερο αντικείμενο που μπορεί να 

προσπελάσει ο χρήστης στο εικονικό περιβάλλον. Αν ένα αντικείμενο αποτελείται από σκαλοπάτια 

τα οποία είναι χαμηλότερα από αυτή την τιμή, ο χρήστης μπορεί να τα προσπελάσει. Σε 

διαφορετική περίπτωση, αν ένα αντικείμενο του περιβάλλοντος είναι ψηλότερο από αυτή την τιμή, 

ο χρήστης συγκρούεται με αυτό και δεν μπορεί να το προσπελάσει. Τέλος στο Navigation Info, 

περιλαμβάνονται και τα field, Headlight και visibility Limit. Με το Headlight, ενεργοποιείται ένα 

κατευθυνόμενο φως στην οπτική. Το φως πάντα στοχεύει προς την κατεύθυνση που κοιτά ο 

χρήστης. Στο VRLAB, δεν θεωρήθηκε απαραίτητη η ενσωμάτωση του Headlight, από την στιγμή 

που υπάρχουν φωτεινές πηγές σε κάθε εικονικό χώρο. To Visibility Limit ορίζει ένα σημείο, πέρα 

από το οποίο η γεωμετρία δεν είναι ορατή. Μια τιμή στο 0 σημαίνει ότι όλα τα αντικείμενα στο 

εικονικό περιβάλλον είναι ορατά ανεξαρτήτως της απόστασης. 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η σύνταξη του Navigation Info, με τις τιμές που 

καθορίστηκαν στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB: 

DEFNavInfoOl Navigationinfo { 

avatarSize [20,170,15] 

headlight FALSE 

speed 180 

type "WALK" 

visibilityLimit 0 

6.5.4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Στα πλαίσια της διεργασίας wayfinding, χρησιμοποιήσαμε στοιχεία προτροπής και 

βοήθειας, με στόχο να απαντήσουμε στα πιθανά ερωτήματα που γεννιούνται στον χρήστη κατά την 

περιήγηση του στο εικονικό περιβάλλον: [Wickens, 1995] 

1. Που βρίσκομαι; 

2. Ποια είναι η τωρινή μου τοποθέτηση και ο προσανατολισμός; 

3. Πού θέλω να πάω; 

4. Πως θα φτάσω εκεί; 

Για την απάντηση στην ερώτηση «που βρίσκομαι», στον εικονικό προθάλαμο 

χρησιμοποιήσαμε στοιχεία προτροπής, δανεισμένα από τον πραγματικό κόσμο. Γενικά τα 

χαρακτηριστικά του κάθε χώρου (αντικείμενα, υφές, χρώματα), προσδιορίζουν και την ταυτότητα 
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του [Darken, 1999], δίνοντας έτσι απάντηση στην παραπάνω ερώτηση. Για παράδειγμα στο 

εικονικό αμφιθέατρο, ο χρήστης στη θέα των εδράνων διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε ένα χώρο 

διδασκαλίας, ενώ τα αντικείμενα των ηλεκτρονικών υπολογιστών στον εικονικό χώρο του 

εργαστηρίου, παραπέμπουν στην λειτουργικότητα του χώρου. Το ίδιο συμβαίνει και στην εικονική 

βιβλιοθήκη η οποία αποτελείται από αντικείμενα, όπως ράφια και βιβλία. 

Ο πίνακας περιεχομένων στον εικονικό προθάλαμο αναγράφει τα περιεχόμενα του ορόφου, 

δίνοντας συγχρόνως και μια απάντηση στην ενδεχόμενη ερώτηση του χρήστη, σχετικά με το «που 

βρίσκομαι» αλλά και «που θέλω να πάω». 

Πάνω από κάθε είσοδο εικονικού χώρου, οι επιγραφές με το όνομα του εικονικού χώρου, 

υποδεικνύουν στον εκπαιδευόμενο την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει [Neale, 1999] και 

συγχρόνως δίνουν μια απάντηση στην ερώτηση «που θέλω να πάω». Επίσης, ενισχυτικά προς αυτή 

την κατεύθυνση, λειτουργεί και η ηχητική προτροπή που ακούγεται μόλις ο χρήστης πλησιάσει σε 

μια ορισμένη απόσταση από την είσοδο του κάθε χώρου. 

Στον ανελκυστήρα του κάθε ορόφου, υπάρχουν ενεργητικά αντικείμενα αριθμών η επιλογή 

των οποίων οδηγεί στον αντίστοιχο όροφο. Το σχήμα των αντικειμένων των αριθμών, είναι 

μεγαλύτερο σε σχέση με αριθμούς που συναντάμε σε ανελκυστήρες του πραγματικού κόσμου, 

στοχεύοντας στην προσέλκυση της προσοχής του χρήστη [Neale, 1999]. 

Το πλαίσιο πληροφόρησης, περιέχει στοιχεία προτροπής που δίνουν απαντήσεις και στις 

τέσσερις ερωτήσεις που αναφέρουν οι Wickens και Baker (1995). Οι τρισδιάστατες γραφικές 

αναπαραστάσεις της κάτοψης και του εικονικού κτιρίου, που περιέχονται στο πλαίσιο 

πληροφοριών, αντιστοιχούν σε στοιχεία προτροπής και βοήθειας όπως οι χάρτες και οι πυξίδες. Οι 

Darken και Sibert (1996), έχουν αναφέρει τον ευεργετικό ρόλο των διδιάστατων χαρτών και των 

πυξίδων στον προσανατολισμό του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον. Ενώ το 1995 οι ίδιοι 

θεωρούν, ότι η χρήση χαρτών σαν στοιχεία προτροπής και βοήθειας σε ένα εικονικό περιβάλλον, 

ενισχύουν την ανάπτυξη της χωρικής γνώσης του χρήστη. Στο VRLAB, προχωρήσαμε ένα βήμα 

πιο μπροστά με την χρήση τρισδιάστατων αναπαραστάσεων, ενισχύοντας ακόμη πιο πολύ την 

χωρική γνώση του χρήστη. 

Στο τμήμα ενότητες, ο χρήστης πληροφορείται για την θέση του στο εικονικό κτίριο. 

Επιλέγοντας διαφορετικό όροφο, εμφανίζεται η κάτοψη του πρόσφατα επιλεγμένου ορόφου με 

διαφορετικό χρώμα, έτσι ώστε ο χρήστης να αντιλαμβάνεται σε ποιόν όροφο βρίσκεται κάθε 

στιγμή. Τα διαφορετικά χρώματα στους χάρτες και τις πυξίδες, ενεργούν σαν στοιχεία προτροπής 

και βοήθειας σχετικά με την θέση στο εικονικό περιβάλλον [Darken, 1999]. Επίσης στο τμήμα 

περιεχόμενα, το κείμενο λειτουργεί και αυτό ενισχυτικά στον προσανατολισμό του χρήστη 

παρουσιάζοντας, το περιεχόμενο του κάθε εικονικού χώρου και ορόφου. 

6.5.4.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Στην περίπτωση πού το εικονικό περιβάλλον αποτελείται από μόνο ένα αντικείμενο, η 

πλοήγηση για τον χρήστη αποτελεί μια εύκολη διαδικασία, χωρίς να χρειάζεται καμιά πρόσθετη 

βοήθεια. Ωστόσο, όταν το εικονικό περιβάλλον είναι μεγάλης κλίμακας και αποτελείται από 
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μεγάλο αριθμό αντικειμένων (όπως και το εικονικό περιβάλλον του VRLAB), ο χρήστης συναντά 

δυσκολίες. 

Σε τέτοιου είδους εικονικά περιβάλλοντα, τα ενεργητικά αντικείμενα εμφανίζονται σαν 

φυσικά ή φανταστικά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα ένας τρισδιάστατος διακόπτης που 

επηρεάζει την ένταση του φωτισμού του περιβάλλοντος. Είναι πολύ πιθανόν ο χρήστης να μην 

μπορεί να εντοπίσει το αντικείμενο ή να σπαταλά χρόνο στην ανεύρεση των πληροφοριών που τον 

ενδιαφέρουν, με αποτέλεσμα η αλληλεπιδραστικότητα να χάνει πολλά από τα πλεονεκτήματα της. 

Σε πολλές περιπτώσεις για να ξεπεραστούν αυτού του είδους τα εμπόδια, παρέχονται στον χρήστη 

μια σειρά οδηγιών, για να τον καθοδηγήσουν να βρει αυτό που χρειάζεται κάθε φορά γρήγορα και 

αποτελεσματικά. 

Στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, για να ξεπεράσουμε τέτοιου είδους προβλήματα, 

υλοποιήσαμε τον πίνακα ελέγχου (εικόνα 6.36). Ο πίνακας ελέγχου, αποσκοπεί την εστίαση στις 

σημαντικές διεργασίες του εικονικού περιβάλλοντος, παρέχοντας εναλλακτικούς τρόπους για την 

επίτευξη τους. Οι διεργασίες αυτές περιλαμβάνουν επιλογές που ρυθμίζουν βασικές παραμέτρους 

του εικονικού περιβάλλοντος, όπως, ο φωτισμός, η επιλογή οπτικής, η ηχητική. Πλεονέκτημα του 

πίνακα ελέγχου, αποτελεί το γεγονός ότι βρίσκεται πάντα στην οπτική του χρήστη (τον ακολουθεί 

σε οποιοδήποτε σημείο του εικονικού περιβάλλοντος), με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα 

πρόσβασης στις επιλογές οποιαδήποτε στιγμή και ανεξάρτητα σε ποιο σημείο του εικονικού 

περιβάλλοντος βρίσκεται. 

Εικόνα 6.36: Πίνακας ελέγχου 

Ο πίνακας ελέγχου κατατάσσεται στα φανταστικά αντικείμενα του εικονικού 

περιβάλλοντος. Αποτελείται από τέσσερις ομάδες ενεργητικών αντικειμένων, κάθε μια από τις 

οποίες περιέχει ένα σύνολο επιλογών, που επηρεάζουν παραμέτρους της απεικόνισης του 

περιβάλλοντος. Τα ενεργητικά αντικείμενα κάθε ομάδας του πίνακα ελέγχου, απεικονίζονται με 

εικονίδια που σχεδιάστηκαν με βάση τις αρχές της μεταφοράς, έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται την 

ανάκληση της προηγούμενης γνώσης του εκπαιδευόμενου. 

Η πρώτη ομάδα αντικειμένων αφορά την επιλογή πολλαπλών οπτικών (εικόνα 6.37). Ο 

προσδιορισμός πολλαπλών οπτικών αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενός εικονικού περιβάλλοντος. 

Κάθε φορά που «φορτώνεται» το εικονικό περιβάλλον, ο VRML φυλλομετρητής αυτόματα 

τοποθετεί τον χρήστη στην αρχική οπτική (οπτική χρήστη). Στο VRLAB έχουμε προσδιορίσει, 

τέσσερις οπτικές σε κάθε εικονικό χώρο. Οι πολλαπλές οπτικές ενεργούν σαν σημεία αναφοράς στο 

εικονικό περιβάλλον, έτσι ώστε ο χρήστης, να έχει στην διάθεση του κάποια βοήθεια αν χάσει τον 

προσανατολισμό του. Με την επιλογή μιας κάμερας, ο χρήστης μετακινείται από την τρέχουσα 

θέση του σε μια άλλη προκαθορισμένη. Η μετακίνηση από μια θέση σε μια άλλη, είναι βασικός 

παράγοντας πλοήγησης στην πλειοψηφία των εικονικών περιβαλλόντων [Bowman, 2000]. Η 

επιλογή οπτικής που χρησιμοποιείται στο VRLAB, συνδυάζει χαρακτηριστικά , διεργασίας 

αναζήτησης πληροφοριών, κατά την οποία ο χρήστης μετακινείται σε μια προκαθορισμένη 
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τοποθεσία για την εκπλήρωση μιας διεργασίας, δηλαδή ο χρήστης μετακινείται μέσα στο εικονικό 

περιβάλλον με σκοπό την εύρεση κάποιων στόχων. Για παράδειγμα στον εικονικό χώρο της 

βιβλιοθήκης υπάρχουν τρεις οπτικές, οι οποίες εστιάζουν στα τρία αντικείμενα τα οποία 

συνδέονται με την βιβλιογραφία, τους συνδέσμους και τις σημειώσεις της κάθε υποενότητας. 

Ουσιαστικά, η δυνατότητα επιλογής πολλαπλών οπτικών μέσω του πίνακα ελέγχου, δίνει απάντηση 

στην ερώτηση, «πως θα φτάσω εκεί» [Wickens, 1995]. 

Η μεταφορά που χρησιμοποιείται κατά την περιήγηση, μετά την επιλογή της κάμερας, 

χαρακτηρίζεται σαν μεταφορά προγραμματισμένης διαδρομής, όπου χρησιμοποιείται ένα 

προκαθορισμένο μονοπάτι για να φτάσουμε στον στόχο [Bowman,2000]. 

Εικόνα 6.37: Επιλογή πολλαπλών οπτικών 

Η δεύτερη ομάδα αντικειμένων αναφέρεται στην ρύθμιση της έντασης του φωτισμού, σε 

κάθε εικονικό χώρο (εικόνα 6.38). 

6.39). 

Μ + 
Εικόνα 6.38: Ρύθμιση φωτισμού 

Η τρίτη ομάδα αντικειμένων αφορά την ρύθμιση του ήχου των εικονικών χώρων (εικόνα 

m + 
Εικόνα 6.39: Ρύθμιση ήχου 

Η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει την βοήθεια, σχετικά με την αλληλεπίδραση του χρήστη με 

το εικονικό περιβάλλον. Ειδικότερα αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας των περιφερειακών 

συσκευών πλοήγησης και στην επεξήγηση των αντικειμένων επιλογής του πίνακα ελέγχου (εικόνα 

6.40). 

Εικόνα 6.40: Βοήθεια του εικονικού περιβάλλοντος 

Τα αντικείμενα που αποτελούν τον πίνακα ελέγχου υλοποιήθηκαν στο 3d studio max. Για 

την διαμόρφωση του πίνακα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε ένα παραλληλόγραμμο, που αποτελεί το 
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οπόβαθρο του πίνακα και δώδεκα τετράγωνα τα οποία αποτελούν τα ενεργητικά αντικείμενα 

επιλογής. Τα υλικά που αποδόθηκαν στα δώδεκα αντικείμενα επιλογής, δημιουργήθηκαν με το 

πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας Adobe Photoshop 5.5. 

Κατά την συγγραφή, το ζητούμενο ήταν να «ακολουθεί» ο πίνακας ελέγχου τη θέση του 

χρήστη κατά την διάρκεια της περιήγησης στο εικονικό περιβάλλον. Για να επιτευχθεί η κίνηση σε 

σχέση με τον χρήστη, ενσωματώθηκε ένας proximity sensor μέσω της VRML. Ο proximity sensor, 

εξάγει την θέση και τον προσανατολισμό του χρήστη κάθε χρονική στιγμή, με βάση τον όγκο του. 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο όγκος του proximity sensor προσδιορίστηκε με βάση έναν κύβο 

όπου η κάθε πλευρά του είχε διαστάσεις 500 μέτρα. Στην συνέχεια τα αντικείμενα που αποτελούν 

τον πίνακα ελέγχου, ομαδοποιήθηκαν με την χρήση ενός group node, έτσι ώστε η θέση και ο 

προσανατολισμός του proximity sensor να συνδέεται με την θέση και τον προσανατολισμό των 

ομαδοποιημένων αντικειμένων. Αποτέλεσμα της σύνδεσης αυτής, ήταν η κίνηση του χρήστη να 

ακολουθείται από τα ομαδοποιημένα αντικείμενα. 

Στην συνέχεια συγγράφηκε ο κώδικας για κάθε ομάδα αντικειμένων. Στην ομάδα που 

αφορά την επιλογή οπτικών, σε κάθε αντικείμενο επιλογής κάμερας, αντιστοιχήθηκε και ένα 

anchor node. To anchor node λειτουργεί παρόμοια όπως και ένας υπερσύνδεσμος της HTML. Με 

την επιλογή του αντικειμένου (το οποίο είναι children του anchor) ενεργοποιείται μια αίτηση προς 

τον VRML φυλλομετρητή. Στους εικονικούς χώρους του VRLAB, η αίτηση αυτή μεταφράζεται ως 

μετάβαση προς μια οπτική του περιβάλλοντος. 

Ο φωτισμός του περιβάλλοντος ελέγχεται από τον πίνακα ελέγχου μέσω δύο αντικειμένων. 

Το πρώτο αντικείμενο αυξάνει την ένταση του φωτισμού, ενώ το δεύτερο αντικείμενο την μειώνει. 

Στα δύο αντικείμενα εκχωρήθηκε ένας touchSensor για να προσδιοριστούν ως ενεργητικά. Με την 

χρήση JavaScript, δημιουργήθηκε ένας εικονικός ροοστάτης ο οποίος συνδέεται με τα δύο 

αντικείμενα επιλογής και το φως του περιβάλλοντος. Μέσω του ροοστάτη επηρεάζεται η 

παράμετρος intensity του φωτισμού. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο υλοποιήθηκε και η ομάδα 

αντικειμένων επιλογής, για την ρύθμιση του ήχου. 

6.5.5 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ VRLAB 

Στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, εφαρμόστηκαν και οι τρεις βασικές 

αλληλεπιδραστικές διεργασίες, που συναντάμε σε ένα τυπικό εικονικό περιβάλλον, η επιλογή, η 

διαχείριση και ο έλεγχος του συστήματος [Bowman, 2000]. Η εφαρμογή των τριών 

αλληλεπιδραστικών διεργασιών, εφαρμόστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η ευχρηστία 

και η αποτελεσματικότητα του συστήματος [Bowman, 1999a]. 

Η διεργασία της επιλογής, η οποία αποτελεί και την πιο κοινή αλληλεπιδραστική διεργασία 

στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, εφαρμόστηκε σε αντικείμενα που εξυπηρετούν κυρίως 

ανάγκες πλοήγησης. Τα πιο χαρακτηριστικά ενεργητικά αντικείμενα στα οποία έχει εφαρμοστεί η 

διεργασία της επιλογής, είναι οι είσοδοι των εικονικών χώρων, η επιλογή των οποίων οδηγεί στο 

εσωτερικό του εικονικού χώρου και τα αντικείμενα του ανελκυστήρα, η επιλογή των οποίων οδηγεί 

σε διαφορετική ενότητα / όροφο. Εκτός από τα παραπάνω αντικείμενα, η διεργασία της επιλογής 

είναι παρούσα σε όλα τα αλληλεπιδραστικά ενεργητικά αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος, 
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ανεξάρτητα σε ποια διεργασία αλληλεπίδρασης κατατάσσονται. Υπενθυμίζουμε ότι η διεργασία της 

επιλογής, προηγείται της διεργασίας της διαχείρισης, ενώ η διεργασία του ελέγχου του συστήματος, 

ενσωματώνει στοιχεία και από τις δύο διεργασίες (επιλογής και διαχείρισης) [Bowman, 2000]. 

Η τεχνική αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή των αντικειμένων, είναι η 

«επίτευξη στόχων», η οποία περιλαμβάνει την χρήση ενός απλού «ποντικιού». Ο χρήστης για να 

επιλέξει ένα αντικείμενο, το υποδεικνύει με τον κέρσορα του «ποντικιού» και στην συνέχεια 

πραγματοποιείται η ενέργεια που προκαλεί η επιλογή του συγκεκριμένου αντικειμένου. Για 

παράδειγμα η επιλογή της εισόδου ενός εικονικού χώρου, έχει ως αποτέλεσμα (ενέργεια) την 

μετάβαση στον εικονικό χώρο. Ο Bowman (1999), υποστηρίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε 

κατανοητές μεταφορές αλληλεπίδρασης, οι οποίες θα πρέπει να είναι κατάλληλες και πρακτικές. Η 

τεχνική «επίτευξη στόχων» αποτελεί μια μεταφορά αλληλεπίδρασης, η οποία χρησιμοποιείται 

ευρέως στα διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής. Αποτελεί μια μεταφορά που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί άμεσα και να προσαρμοστεί κατάλληλα στο εικονικό περιβάλλον. Υπενθυμίζουμε 

στο σημείο αυτό ότι για την επίτευξη στόχων, ένα «ποντίκι» είναι γρηγορότερο και ακριβέστερο 

από ένα γάντι δεδομένων, το οποίο χρησιμοποιείται στα πλήρους εμβύθισης συστήματα εικονικής 

πραγματικότητας [Johnsgard, 1994]. 

Τα σημεία υπόδειξης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο προφανή και προσιτά. Η αρχή 

αυτή στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, ενισχύεται με την χρήση των κατάλληλων μεταφορών 

(πόρτες, ανελκυστήρας), καθώς και με την χρήση των ορόσημων (επιγραφές, βέλη). Το σχήμα των 

ενεργητικών αντικειμένων συμβάλει στην εύκολη επιλογή, αφού αποτελούν αντικείμενα γνωστά 

και η μορφή τους και μόνο υποδεικνύει στον χρήστη τον ρόλο τους στο εικονικό περιβάλλον. 

Επίσης, τα ενεργητικά αντικείμενα επιλογής, έχουν υλοποιηθεί έτσι ώστε να ενισχύουν την 

αντίληψη του χρήστη. Τα σφάλματα επιλογής επηρεάζονται από το μέγεθος και από την απόσταση 

των αντικειμένων [Bowman, 1999b]. Το μεγάλο μέγεθος των ενεργητικών αντικειμένων παρέχει 

πιο αποτελεσματική επιλογή. Στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, όπου κρίθηκε ότι είτε λόγω 

απόστασης, είτε λόγω μεγέθους των αντικειμένων θα υπάρξει πρόβλημα επιλογής, έχουν οριστεί 

περιοχές υπόδειξης μεγαλύτερες από το μέγεθος των αντικειμένων. Για παράδειγμα για την επιλογή 

της εισόδου ενός εικονικού χώρου, σαν περιοχή υπόδειξης έχει επιλεχθεί το αντικείμενο του τοίχου 

στο οποίο ανήκει η είσοδος και όχι μόνο το αντικείμενο της πόρτας, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

ακρίβεια και να ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα επιλογής. 

Η αλληλεπιδραστική διεργασία της διαχείρισης, εφαρμόζεται στον πίνακα ελέγχου του 

εικονικού περιβάλλοντος και στους αλληλεπιδραστικούς πίνακες του αμφιθεάτρου και του 

εργαστηρίου. Τόσο ο πίνακας ελέγχου, όσο και οι αλληλεπιδραστικοί πίνακες, κατατάσσονται στην 

κατηγορία του ελέγχου του συστήματος. Η διεργασία διαχείρισης που έχει υιοθετηθεί στον πίνακα 

ελέγχου, χαρακτηρίζεται ως μη γεωμετρική, καθόσον οι τροποποιήσεις που προκαλούνται δεν 

επηρεάζουν ιδιότητες που αφορούν την γεωμετρική αντιπροσώπευση κάποιου αντικειμένου του 

εικονικού περιβάλλοντος, αλλά παράγοντες όπως ο φωτισμός και η ηχητική του χώρου. 
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6.5.5.1 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Η παρουσίαση της θεωρίας στον εικονικό χώρο του αμφιθεάτρου και τα τρισδιάστατα 

αλληλεπιδραστικά παραδείγματα στον εικονικό χώρο του εργαστηρίου, παρουσιάζονται με την 

βοήθεια του αλληλεπιδραστικού πίνακα (εικόνα 6.41). Ο αλληλεπιδραστικός πίνακας αποτελείται 

από τέσσερα τμήματα τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους. 

mutuar 
Εικόνα 6.41: Αλληλεπιδραστικός πίνακας αμφιθεάτρου 

Στον αλληλεπιδραστικό πίνακα του αμφιθεάτρου, το ΤΜΗΜΑ Α περιλαμβάνει τον τίτλο 

της ενότητας και την δυνατότητα επιλογή βοήθειας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του πίνακα. 

Στο ΤΜΗΜΑ Β, αναγράφονται οι υπονεότητες. Με την επιλογή μιας από τις υποενότητες, 

παρουσιάζεται σε μορφή περιεκτικών διαφανειών η θεωρία της υποενότητας στο ΤΜΗΜΑ Γ. Οι 

διαφάνειες που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση της θεωρίας, ενσωματώνουν πέρα από το 

κείμενο και το χαρακτηριστικό της κίνησης, ενώ υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης σε προηγούμενη 

και επόμενη διαφάνεια. Τα αρχεία κίνησης, έχουν υλοποιηθεί στο Macromedia Flash. Για κάθε 

υποενότητα, στο ΤΜΗΜΑ Δ παρέχεται ανάλυση από τον εκπαιδευτή με την χρήση βίντεο και 

αφήγησης. Το εκπαιδευτικό βίντεο όταν είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του διδακτικού υλικού, μπορεί να ενεργοποιήσει μια σειρά από μηχανισμούς μάθησης και 

να αποτελέσει σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο. 

Ο αλληλεπιδραστικός πίνακας του εργαστηρίου (εικόνα 6.42) οπτικά και λειτουργικά 

προσεγγίζει αυτόν του αμφιθεάτρου. Η διαφοροποίηση έγκειται στο περιεχόμενο των τμημάτων. 

Τα τμήματα Α και Β παρουσιάζουν τις ίδιες πληροφορίες, ενώ στο τμήμα Γ εμφανίζονται τα 

τρισδιάστατα αλληλεπιδραστικά παραδείγματα και στο τμήμα Δ με την μορφή διαφανειών 

παρουσιάζεται η επεξήγηση του κάθε παραδείγματος. 
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ΤΜΗΜΑ Γ 

Εικόνα 6.42: Αλληλεπιδραστικός πίνακας εργαστηρίου 

Όλα τα αντικείμενα του αλληλεπιδραστικού πίνακα διαμορφώθηκαν στο 3D studio max, με 

την χρήση τεχνικών χαμηλής γεωμετρικής πολυπλοκότητας, ενώ η όλη λειτουργία του 

αλληλεπιδραστικού πίνακα συγγράφηκε με την χρήση της VRML και της JavaScript. Πριν την 

διαδικασία υλοποίησης (διαμόρφωση και συγγραφή), έπρεπε να καθοριστούν τα αντικείμενα που 

περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα και να προσδιοριστεί ο ρόλος του κάθε αντικειμένου, στην 

λειτουργία του αλληλεπιδραστικού πίνακα. 

Για να κατανοήσουμε την διαδικασία υλοποίησης, θα αναφερθούμε στον τρόπο υλοποίησης 

του αλληλεπιδραστικού πίνακα που αφορά την παρουσίαση της θεωρίας της ενότητας «Αλγόριθμοι 

σχεδίασης ευθείας κύκλου» , η οποία αποτελείται από έξι υποενότητες. Με βάση το περιεχόμενο 

του κάθε τμήματος και τον ρόλο του στην λειτουργία του αλληλεπιδραστικού πίνακα καταλήξαμε 

σε δύο ομάδες τμημάτων. Στην πρώτη ομάδα, περιέχονται τα τμήματα Α και Β. Στο τμήμα Α 

αναγράφεται ο τίτλος της ενότητας και περιέχεται το αντικείμενο της βοήθειας, το οποίο 

χαρακτηρίζεται ως ενεργητικό με βάση την συμπεριφορά του, γιατί η επιλογή του προκαλεί, την 

παρουσίαση των οδηγιών για την λειτουργία όλων των τμημάτων του αλληλεπιδραστικού πίνακα. 

Στο τμήμα Β, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, υπάρχουν έξι αντικείμενα με ενεργητική 

συμπεριφορά. Στο κάθε αντικείμενο αναγράφεται ο τίτλος της υποενότητας στην οποία αντιστοιχεί. 

Στόχος είναι επιλέγοντας ο χρήστης ένα αντικείμενο (υποενότητα), να εμφανίζονται στα τμήματα Γ 

και Δ, οι αντίστοιχες διαφάνειες και το αντίστοιχο video παρουσίασης. 

Με βάση αυτό το σενάριο προχωρήσαμε στην διαδικασία υλοποίησης. Αρχικά 

διαμορφώθηκαν στο 3D studio max, η τρισδιάστατη σκηνή με τα αντικείμενα που 

περιλαμβάνονταν στην πρώτη ομάδα. Στην συνέχεια διαμορφώθηκαν, έξι τρισδιάστατες σκηνές 

(μία για κάθε υποενότητα), η κάθε μία από τις οποίες περιέχει τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται 

στα τμήματα Γ και Δ. Ουσιαστικά, δημιουργήθηκε μια τρισδιάστατη σκηνή, η οποία αποθηκεύθηκε 

σε έξι αρχεία με διαφορετικά ονόματα. Αποτέλεσμα της διαμόρφωσης στο 3d studio max, ήταν 

επτά αρχεία κάθε ένα από τα οποία μετατράπηκε σε αρχείο μορφής VRML, για να προχωρήσουμε 

στην διαδικασία της συγγραφής. 

Βασικός στόχος της συγγραφής ήταν η σύνδεση κάθε ενεργητικού αντικειμένου, με το 

αντίστοιχο αρχείο VRML, έτσι ώστε επιλέγοντας κάποιο ενεργητικό αντικείμενο, να εμφανίζεται 
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το αντίστοιχο περιεχόμενο. Για παράδειγμα επιλέγοντας, το αντικείμενο της βοήθειας εμφανίζεται 

το αρχείο help.wri, το οποίο θα περιλαμβάνει τα τμήματα Γ και Δ, με περιεχόμενο σχετικά με την 

βοήθεια. Επιλέγοντας το αντικείμενο της πρώτης υποενότήτας, εμφανίζεται το αρχείο ypoenotl.wri 

το οποίο περιλαμβάνει τα τμήματα Γ και Δ, τα οποία παρουσιάζουν τις διαφάνειες και το video του 

εκπαιδευτή, που σχετίζεται με την συγκεκριμένη υποενότητα κλπ. 

Για να επιτευχθεί η σύνδεση αυτή, το πρώτο βήμα ήταν ο προσδιορισμός των αντικειμένων 

ως ενεργητικά. Ο προσδιορισμός αυτός πραγματοποιήθηκε, με την εκχώρηση ενός TouchSensor 

μέσω της VRML στο αντικείμενο της βοήθειας και σε κάθε ένα από τα αντικείμενα επιλογής 

υποενότητας. Ο TouchSensor, εξασφαλίζει ότι το αντικείμενο στο οποίο έχει εκχωρηθεί, σε πιθανή 

επιλογή του από τον χρήστη θα έχει ως αποτέλεσμα κάποιο συμβάν (event). Στην προκειμένη 

περίπτωση, επιλέγοντας ένα από τα επτά αντικείμενα, θα είχαμε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του 

αρχείου VRML της αντίστοιχης ενότητας. Στην συνέχεια δίνεται ένα παράδειγμα εκχώρησης 

TouchSensor στα αντικείμενα επιλογής. 

DEFBUTTON1 Transform { 

translation 540.734 153.77 291.193 

rotation 0.57735 -0.57735 0.57735 -4.18879 

children [ 

DEF TI TouchSensor {} 

DEF Buttonl-TTMER TimeSensor {loop TRUE cyclelnterval 3.33333 }, 

Shape { 

DEF BUTTON2 Transform { 

translation 539.771 101.448 215.823 

rotation -0.57735 -0.57735 0.57735 -2.0944 

scale 14.1253 1 1.28 

children [ 

DEF T2 TouchSensor {} 

DEF Button2_lPLAISIO-TTMER TimeSensor {loop TRUE cyclelnterval 3.33333 }, 

Shape { 

Για να επιτευχθεί η σύνδεση αντικειμένων και αρχείων VRML, χρησιμοποιήθηκε το Inline 

node. To Inline node, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στην VRML. Χαρακτηρίζεται 

σαν ένα grouping node το οποίο «διαβάζει» δεδομένα σε μορφή VRML, από μια τοποθεσία στο 

διαδίκτυο. Με το node αυτό από ένα αρχικό αρχείο VRML καλούνται αντικείμενα που περιέχονται 

σε ξεχωριστά αρχεία από άλλες τοποθεσίες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε 

αντικείμενα σε ξεχωριστά αρχεία, με αποτέλεσμα να μπορούμε εύκολα να τα χρησιμοποιήσουμε σε 

κάποιο εικονικό περιβάλλον. Επίσης πλεονέκτημα του Inline node είναι ότι συμβάλει στην 

βελτιστοποίηση του εικονικού περιβάλλοντος μειώνοντας την χωρητικότητα του αρχείου. 
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Το κάθε αρχείο που «εισάγεται» μέσω του Inline node στο βασικό αρχείο που περιέχει τα 

τμήματα Α και Β, περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό της κάθε υποενότητας. Στο τμήμα Γ, 

παρουσιάζονται οι διαφάνειες της κάθε υποενότητας και στο τμήμα Δ παρουσιάζεται το 

επεξηγηματικό video. Τα τμήμα Γ, αποτελείται από τρία αντικείμενα, δύο ενεργητικά τα οποία 

επιτελούν την λειτουργία, μετάβαση στην προηγούμενη και επόμενη ενότητα και ένα παθητικό στο 

οποίο παρουσιάζονται οι διαφάνειες. Οι διαφάνειες πέρα από το κείμενο και τις στατικές γραφικές 

αναπαραστάσεις, ενσωματώνουν και το χαρακτηριστικό της κίνησης. Κάθε διαφάνεια έχει 

υλοποιηθεί στο πρόγραμμα Macromedia Flash το οποίο δημιουργεί αρχεία κίνησης τύπου .swf τα 

οποία λόγω της χαμηλής χωρητικότητας τους είναι κατάλληλα για δημοσίευση στο διαδίκτυο. Τόσο 

το video όσο και τα αρχεία .swf, έχουν εκχωρηθεί στα αντικείμενα σαν υλικά. Στην συνέχεια 

παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εκχώρησης ενός αρχείου .swf με τον ίδιο τρόπο που εκχωρείται και 

ένα υλικό σε ένα αντικείμενο. 

DEF STAGEJDIAFANEEES Transform { 

translation 547.058 -13.5736 -18.3647 

rotation -0.57735 -0.57735 0.57735 -2.0944 

scale 0.348432 1 0.779195 

scaleOrientation 10 0 0 

children [ 

DEF STAGE_DIAFANEIES-TIMER TimeSensor {loop TRUE cyclelnterval 3.33333 }, 

Shape { 

appearance Appearance { 

material Material { 

diffuseColor 1 1 1 

ambientlntensity 0.12331 

specularColor 0 0 0 

shininess 0.05 

transparency 0 

} 
texture DEF image MovieTexture { 

uri "./swf/diafanl2a.swf ' 

loop TRUE 

Στον αλληλεπιδραστικό πίνακα του εργαστηρίου (εικόνα 6.42), στο τμήμα Α και στο τμήμα 

Β η φιλοσοφία ανάπτυξης είναι η ίδια. Η διαφορά έγκειται στο ότι στο τμήμα Γ εμφανίζεται το 

αλληλεπιδραστικό τρισδιάστατο παράδειγμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε, το εργαστήριο της πρώτης 

ενότητας, όπου παρουσιάζονται μέσω του πίνακα, τέσσερα αλληλεπιδραστικά παραδείγματα, με 

την μέθοδο των Inlines nodes. Το τμήμα Δ πίνακα του εργαστηρίου ουσιαστικά είναι το τμήμα Β 

του πίνακα του αμφιθεάτρου. Και σε αυτό το τμήμα οι διαφάνειες έχουν εκχωρηθεί σαν υλικά 

πάνω στο αντικείμενο, σε μορφή αρχείου .swf (Macromedia Flash), ενώ παρέχεται η δυνατότητα 

μετάβασης σε επόμενη και προηγούμενη διαφάνεια. 
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6.5.6 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ VRLAB 

Η ενίσχυση της αίσθησης της παρουσίας, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες 

που λήφθηκαν υπόψη κατά την υλοποίηση του εικονικού περιβάλλοντος του συστήματος. Σε 

επιτραπέζια (desktop) συστήματα εικονικής πραγματικότητας όπως και το VRLAB, όπου 

απουσιάζει το στοιχείο της πλήρους εμβύθισης του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον, η ενίσχυση 

της αίσθησης της παρουσίας είναι άμεσα συσχετιζόμενη με την ενίσχυση του ρεαλισμού [Lombard, 

1997]. Ο χρήστης μπορεί να «αισθανθεί φυσικά παρόν σε ένα τρισδιάστατο παραγόμενο από 

υπολογιστή περιβάλλον», όταν το περιβάλλον αυτό χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ρεαλισμού 

[Gilkey, 1995], [Held, 1993], [Welch, 1996], [Hendrix, 1996a], [Hendrix, 1996b], [Sheridan, 1996], 

[Slater, 1995c], [Tromp, 1995]. Ο όρος ρεαλισμός σε ένα εικονικό περιβάλλον, αναφέρεται στην 

«συνέπεια» του εικονικού περιβάλλοντος σε σύγκριση με αντίστοιχα περιβάλλοντα του 

πραγματικού κόσμου [Held, 1992]. Η «συνέπεια» αφορά την πιστότητα των τρισδιάστατων 

γεωμετρικών μοντέλων, σε σύγκριση με παρόμοια αντικείμενα του πραγματικού κόσμου [Bolzoni, 

1994], την ποιότητα των υφών που αποδίδονται στις επιφάνειες των αντικειμένων, την ποιότητα 

του φωτισμού και του ήχου του εικονικού περιβάλλοντος [Gigante, 1993]. Υψηλά επίπεδα 

ρεαλισμού απαιτούνται για αντικείμενα τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο εικονικό 

περιβάλλον [Brooks, 1994], αντικείμενα τα οποία είναι πιο κοντά στην οπτική του χρήστη, ή 

αντικείμενα τα οποία αποτελούν το επίκεντρο της παρουσίασης [Schraft, 1995], [Watson, 1995], 

[BrelstafF, 1995]. Επίσης υψηλά επίπεδα ρεαλισμού απαιτούνται σε πολύπλοκα εικονικά 

περιβάλλοντα, όπου πιθανόν η πλοήγηση και αλληλεπίδραση απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια 

από τον χρήστη [McGovern, 1993]. 

Σχετικά με το ζήτημα, πότε ένα εικονικό περιβάλλον θεωρείται ρεαλιστικό και πως 

επιτυγχάνεται ο ρεαλισμός, έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες μελέτες αλλά δεν υπάρχει σαφή 

καθοδήγηση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ρεαλιστικών εικονικών περιβαλλόντων [Kaur, 

1998]. Η καθοδήγηση αυτή είναι ελλιπής ακόμη και σε εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα, στα 

οποία πρέπει να διευκρινιστεί η ενίσχυση του ρεαλισμού και η συμβολή του στην επίτευξη των 

εκπαιδευτικών σκοπών [Taxen, 2000]. 

Στην συνέχεια αναλύεται η διαδικασία απόδοσης υφών, ο φωτισμός και η ενσωμάτωση 

ήχου στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, προκειμένου να παρουσιαστεί η προσπάθεια που 

διενεργήθηκε κατά την διάρκεια υλοποίησης του εικονικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να ενισχυθεί 

όσο το δυνατόν περισσότερο το στοιχείο του ρεαλισμού στο VRLAB. 

6.5.6.1 ΥΦΕΣ 

Ο ρεαλισμός ενός εικονικού περιβάλλοντος εξαρτάται από την γενική εμφάνιση των 

τρισδιάστατων αντικειμένων, τα οποία απαιτείται να προσεγγίζουν οπτικά παρόμοια αντικείμενα 

του πραγματικού κόσμου [Leong, 1999]. Η απόδοση υφών αποτελεί μια τεχνική η οποία ενισχύει 

σε σημαντικό βαθμό τον ρεαλισμό ενός εικονικού περιβάλλοντος [Kaar, 1998]. Ουσιαστικά 

αποδίδοντας μια υφή (εικόνα) σε ένα τρισδιάστατο αντικείμενο, η επιφάνεια του αντικειμένου 

επικαλύπτεται από την εικόνα, με αποτέλεσμα το αντικείμενο να εμφανίζεται βελτιωμένο οπτικά 

και ρεαλιστικό [Parente, 1998], Εικονικά περιβάλλοντα, στα οποία δεν έχει εφαρμοστεί η τεχνική 
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της απόδοσης υφών, απεικονίζονται τεχνητά και «ψυχρά» στον χρήστη. Η τεχνική απόδοσης υφών, 

συμβάλλει στην ενίσχυση της λεπτομέρειας στο εικονικό περιβάλλον [Parente, 1998] και στον 

χωρικό προσανατολισμό του χρήστη. 

Αρχικά η μετατροπή του κάθε τρισδιάστατου μοντέλου του εικονικού περιβάλλοντος σε 

αρχείο τύπου VRML, έχει ως αποτέλεσμα τρισδιάστατα μοντέλα σε αποχρώσεις του γκρι. Σε αυτό 

το στάδιο το εικονικό περιβάλλον περιλαμβάνει την λεπτομερειακή γεωμετρική αναπαράσταση 

όλων των αντικειμένων, αλλά η έλλειψη χρώματος το καθιστά μη αναγνωρίσιμο στον χρήστη 

(Εικόνα 6.43). 

Εικόνα 6.43: Τρισδιάστατο μοντέλο σε απόχρωση του γκρι 

Υπάρχουν δύο τρόποι χρωματισμού των τρισδιάστατων αντικειμένων στην VRML. Ο 

πρώτος τρόπος επιτυγχάνεται με την χρήση του Material node και ο δεύτερος με την χρήση του 

Color node. To material node καθορίζει τις ιδιότητες του υλικού και περιλαμβάνεται στο material 

field σε οποιαδήποτε Appearance node. To color node δημιουργεί μια λίστα χρωμάτων και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στο color field γεωμετρικών nodes, όπως το pointset, το IndexedLineset, το 

Indexdfaceset και το ElevationGrid. 

Στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, εφαρμόσαμε και τα δύο nodes. To color node 

χρησιμοποιήθηκε για να χρωματίσει τμηματικά ένα τρισδιάστατο αντικείμενο και το material node 

χρησιμοποιήθηκε για την γενική εμφάνιση ενός αντικειμένου. Για τα αντικείμενα που έχουν ένα 

μόνο χρώμα χρησιμοποιήσαμε το material node (εικόνα 6.44). 
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Εικόνα 6.44: Τρισδιάστατο μοντέλο 

μετά την εφαρμογή των Color και Material nodes 

To Material node περιλαμβάνει fields που αφορούν στην ρύθμιση παραγόντων, όπως η 

διάχυση (difïuse), η ακτινοβολία (emissive), η διαφάνεια (transparency), η ένταση του φωτισμού 

(ambient intensity) και η λαμπρότητα (shininess). Με την εισαγωγή διαφορετικών παραμέτρων σε 

αυτά τα fields, έχουμε ως αποτέλεσμα διαφορετική απεικόνιση του αντικειμένου. 

Η χρησιμοποίηση των δύο nodes, του material και του color, καθιστούν τα εικονικά 

περιβάλλοντα ακόμη πιο ρεαλιστικά και πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ωστόσο αν και σε πολλές 

περιπτώσεις το Material και το Color node, μπορούν να αποδώσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

ρεαλισμού, συχνά οδηγούν σε απώλειες λεπτομερειών. Ο απλός χρωματισμός του τρισδιάστατου 

μοντέλου, δεν ενδείκνυται για εικονικά περιβάλλοντα τα οποία απαιτούν υψηλά επίπεδα οπτικών 

λεπτομερειών, όπως και το εικονικό περιβάλλον του VRLAB. Για παράδειγμα η τρισδιάστατη 

αναπαράσταση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή στον εικονικό χώρο του εργαστηρίου, περιέχει 

λεπτομέρειες οι οποίες δεν είναι ευδιάκριτες από απόσταση. Όταν ο χρήστης πλησιάζει πιο κοντά, 

λεπτομέρειες όπως το πληκτρολόγιο ή η οθόνη γίνονται ορατές. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι 

ανέφικτο να μοντελοποιηθούν λεπτομερειακά όλα τα τρισδιάστατα αντικείμενα, από τα οποία 

αποτελείται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ακόμη και αν αυτό είναι εφικτό, το τελικό αντικείμενο 

θα αποτελείται από χιλιάδες πολύγωνα, γεγονός το οποίο δεν ενδείκνυται για την αποτελεσματική 

απόδοση του συστήματος. 

Η απόδοση υφών στα αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος, αποτελεί μια εναλλακτική 

λύση για την ενίσχυση της λεπτομέρειας. Στο παράδειγμα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω 

της τεχνικής της απόδοσης υφών, μια εικόνα η οποία αναπαριστά το πληκτρολόγιο του υπολογιστή 

μπορεί να αποδοθεί σε ένα τρισδιάστατο αντικείμενο, το οποίο δεν έχει μοντελοποιηθεί με 

χαρακτηριστικά υψηλής γεωμετρικής πολυπλοκότητας. Με την χρήση των υφών, είναι δυνατόν να 

δημιουργηθούν εξαιρετικά λεπτομερή σχήματα και επιπλέον κερδίζουμε χρόνο κατά την 

μοντελοποίηση, γιατί δεν απαιτείται να δημιουργηθεί ένα - ένα το κάθε πολύγωνο του 

τρισδιάστατου αντικειμένου. Επίσης, όταν το αντικείμενο στο οποίο έχει εφαρμοστεί η τεχνική της 

απόδοσης παρατηρείται από μια σχετικά μακρινή απόσταση, «ξεγελά» τον χρήστη ο οποίος δεν 

μπορεί να διακρίνει αν το συγκεκριμένο αντικείμενο έχει υψηλή γεωμετρική πολυπλοκότητα ή όχι. 
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Συμπέρασμα της τεχνικής αυτής, είναι ότι τρισδιάστατα μοντέλα υψηλής γεωμετρικής 

πολυπλοκότητας μπορούν να βελτιστοποιηθούν με την χρήση των υφών. 

Για να αποδώσουμε υφές σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο, αρχικά δημιουργούμε τις υφές σε 

ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, για την δημιουργία 

των υφών χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα Photoshop της Adobe [www.adobe.com]. 

Μετά την δημιουργία των υφών, χαρτογραφήσαμε τις επιφάνειες των αντικειμένων μέσω 

της διαδικασίας προσδιορισμού των συντεταγμένων. Οι συντεταγμένες υφών μας επιτρέπουν να 

προσδιορίσουμε ένα συγκεκριμένο τμήμα της υφής (εικόνας) και να το αποδώσουμε σε ένα 

αντικείμενο. Η διενέργεια της εργασίας αυτής με την χρήση ενός επεξεργαστή κειμένου, είναι μια 

κοπιαστική εργασία γιατί κάθε υφή απαιτεί και ένα node για τον σωστό προσδιορισμό των 

συντεταγμένων σε μια πλευρά. Με το 3d studio max ο προσδιορισμός των συντεταγμένων γίνεται 

σχεδόν αυτόματα. 

Ένα σημαντικό ζήτημα που προέκυψε κατά την διάρκεια της εφαρμογής της τεχνικής 

απόδοσης υφών, στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, ήταν ο καθορισμός του μεγέθους των 

εικόνων που χρησιμοποιήθηκαν ως υφές. Το μέγεθος των αρχείων εικόνας, συνδέεται άμεσα με την 

αποτελεσματικότητα [Campell, 1997b], αλλά και με την ενίσχυση της αίσθησης του ρεαλισμού και 

συνάμα με την συνολική ποιότητα του εικονικού περιβάλλοντος [Pendlebury, 1996]. Τα αρχεία 

εικόνας καταλαμβάνουν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. Σε ένα VRML εικονικό περιβάλλον, όσο 

μεγαλύτερο είναι το μέγεθος των εικόνων που χρησιμοποιούνται ως υφές, τόσο μεγαλύτερος είναι 

ο χρόνος που απαιτείται για την μετάδοση των δεδομένων, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται 

προβλήματα κατά την διάρκεια απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο και κατά συνέπεια να 

δυσχεραίνεται η αλληλεπίδραση του χρήστη με το εικονικό περιβάλλον [Leong, 1999]. Κρίνεται 

λοιπόν απαραίτητη η προσπάθεια διατήρησης των εικόνων σε μικρό μέγεθος. Επίσης έχει 

παρατηρηθεί ότι μικρές σε μέγεθος υφές, δεν αποδίδονται ικανοποιητικά σε μεγάλες επιφάνειες 

τρισδιάστατων μοντέλων. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα εικονοστοιχεία των εικόνων μεγεθύνονται 

υπερβολικά, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η απεικόνιση τους και γενικότερα να έχουμε ως 

αποτέλεσμα υφές κακής ποιότητας [Zhao, 2000]. 

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του εικονικού περιβάλλοντος του VRLAB, θέσαμε ως 

σκοπό την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της μείωσης του μεγέθους των εικόνων και της διατήρησης 

της λεπτομέρειας, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ρεαλισμός. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των 

κατάλληλων τύπων αρχείων εικόνας που θα χρησιμοποιούσαμε ως υφές. Η VRML υποστηρίζει 

τρεις τύπους αρχείων, GIF, JPEG και PNG [Ames, 1997]. Αρχεία της μορφής GIF και JPEG, 

θεωρούνται ιδανικά για την χρήση τους σε VRML εικονικά περιβάλλοντα, γιατί ήδη αποτελούν 

πρότυπο στις δικτυακές εφαρμογές [Pârhonyi, 1999]. Κατά την διαμόρφωση του VRLAB 

χρησιμοποιήθηκαν αρχεία μορφής JPEG, λόγω της συμβατότητας τους με τους περισσότερους 

VRML φυλλομετρητές [Zhao, 2000]. 

Στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, εκτός από την χρήση εικόνων ως υφές, 

χρησιμοποιήθηκαν και αρχεία βίντεο και κίνησης (animation), τα οποία αποδόθηκαν σε επιφάνειες 

τρισδιάστατων μοντέλων όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Η VRML υποστηρίζει την χρήση 
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αρχείων βίντεο MPEG [Ames, 1997], ενώ χρησιμοποιήθηκαν και αρχεία κίνησης swf τα οποία 

δημιουργήθηκαν με το λογισμικό Flash της εταιρίας Macromedia [www.flash.com]. 

6.5.6.2 ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Μετά τον δημιουργία και την απόδοση των υφών, ακολουθεί η ρύθμιση του φωτισμού του 

εικονικού περιβάλλοντος. Ο φωτισμός του εικονικού περιβάλλοντος αποτελεί το δεύτερο 

σημαντικό στοιχείο που συμβάλει στην ενίσχυση του ρεαλισμού [Barfield, 1997]. Ένα καλά 

φωτισμένο εικονικό περιβάλλον, ενισχύει την αντιληπτική ικανότητα του χρήστη όταν πλοηγείται 

σε αυτό [Campell, 1997a]. Ο χρήστης είναι σε θέση να αναγνωρίζει πιο εύκολα την ταυτότητα των 

αντικειμένων και γενικότερα να αναγνωρίζει και να αντιλαμβάνεται καλύτερα τον τρισδιάστατο 

χώρο, [Barfield, 1997] γιατί η χρήση των φωτεινών πηγών και οι σκιές που δημιουργούνται από 

αυτές, «υποδεικνύουν» την ογκομετρική δομή των αντικειμένων, καθώς και την θέση αυτών 

[Arthur, 1996], [Buck, 1996]. Επίσης οι φωτεινές πηγές συμβάλλον και στην επισήμανση 

συγκεκριμένων τμημάτων ή αντικειμένων του εικονικού περιβάλλοντος [Campell, 1997a]. Η 

VRML υποστηρίζει τρία είδη φωτεινών πηγών: το Point Light, το Spot Light και το Directional 

Light [Ames, 1997]. 

To Directional Light, φωτίζει παράλληλα προς μια κατεύθυνση. Αυτός ο τύπος φωτεινής 

πηγής δεν έχει μια συγκεκριμένη θέση στο περιβάλλον, αλλά αποτελεί μια ελαφριά πηγή φωτισμού 

η οποία προέρχεται από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα ο φωτισμός που 

προέρχεται από τον ήλιο. Είναι από τα πιο αποδοτικά είδη φωτισμού, γιατί απαιτεί τους λιγότερους 

υπολογισμούς προκειμένου να απεικονιστεί σε πραγματικό χρόνο [Ames, 1997]. To Point Light, 

φωτίζει προς όλες τις κατευθύνσεις. Έχει συγκεκριμένη θέση στο χώρο και η ένταση του εξασθενεί 

πέρα από μια ορισμένη απόσταση. 

Τέλος το Spot Light, φωτίζει προς ένα προσδιορισμένο σημείο κατεύθυνσης, αλλά σε 

αντίθεση με το Directional Light έχει μια συγκεκριμένη θέση στο χώρο. 

Κατά την δημιουργία των φωτεινών πηγών στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, λάβαμε 

υπόψη ότι όσα περισσότερα φώτα προστίθενται σε ένα εικονικό περιβάλλον, τόσο πιο αργά αυτό 

απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο [Campell, 1997a]. Πράγματι ένας μεγάλος αριθμός φωτεινών 

πηγών δυσχεραίνει την ομαλή απεικόνιση του περιβάλλοντος, γιατί για κάθε κορυφή φωτισμένου 

πολυγώνου, ο επεξεργαστής πρέπει να υπολογίσει τα αποτελέσματα κάθε φωτεινής πηγής που 

επιδρά στο συγκεκριμένο πολύγωνο [COVEN, 1997]. 

Ένας τρόπος για την βελτιστοποίηση της απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο, είναι η μείωση 

των φωτεινών πηγών που υπάρχουν στο εικονικό περιβάλλον. Γενικά, ένα εικονικό περιβάλλον 

πρέπει να περιλαμβάνει μία έως πέντε φωτεινές πηγές [Campell, 1997b], [Matsuba, 1996]. Δύο 

φωτεινές πηγές αποτελούν έναν ιδανικό αριθμό προκειμένου να διατηρηθεί ο ρεαλισμός, αλλά και 

να επιτευχθεί ικανοποιητική απεικόνιση [COVEN, 1997]. 

Εκτός από τον αριθμό των φωτεινών πηγών, ένας άλλος παράγοντας που σχετίζεται με την 

βέλτιστη απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο, είναι η επιλογή των κατάλληλων τύπων φωτισμού. 

Γενικά για την επίτευξη ικανοποιητικής απεικόνισης απαιτείται να χρησιμοποιείται κυρίως το 
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Directional Light. Τα Spot και Point Lights, έχουν αποφευχθεί στο εικονικό περιβάλλον του 

VRLAB γιατί απαιτούν μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ ανά κορυφή [COVEN, 1997]. 

Επιπρόσθετα, στο VRLAB, εφαρμόσαμε και την τεχνική «προ-φωτισμού», η οποία 

αναφέρεται αναλυτικά στην ενότητα τεχνικές βελτιστοποίησης και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα 

τεχνική διαμόρφωσης βασισμένη σε υφές. 

Στο VRLAB, σε κάθε εικονικό χώρο υπάρχουν δύο Directional Lights. Στην Εικόνα 6.45, 

παρουσιάζεται η θέση των Directional Lights στον εικονικό χώρο του προθάλαμου, καθώς και δύο 

οπτικές στις οποίες είναι εμφανής, η επίδραση των δύο φωτεινών πηγών στον χώρο. 

Εικόνα 6.45: Φωτισμός στον εικονικό χώρο του προθαλάμου. 

Σε κάθε εικονικό χώρο μέσω του πίνακα ελέγχου, παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα 

αυξομείωσης της έντασης του φωτισμού. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται προκειμένου ο χρήστης να 

διακρίνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τμήματα ή αντικείμενα του χώρου που τον ενδιαφέρουν 

περισσότερο. Για παράδειγμα στον εικονικό χώρο του εργαστηρίου, κατά την παρουσίαση του 

αλληλεπιδραστικού τρισδιάστατου παραδείγματος, το οποίο εξετάζει την επίδραση μιας φωτεινής 

πηγής σε ένα αντικείμενο, ο χρήστης μπορεί να μειώσει την ένταση του φωτισμού του χώρου ώστε 

να παρατηρήσει καλύτερα την προσομοίωση (Εικόνα 6.46). Μειώνοντας το φωτισμό του χώρου, το 

αλληλεπιδραστικό παράδειγμα παραμένει φωτισμένο. 

Εικόνα 6.46: Παράδειγμα αυξομείωσης της έντασης του φωτισμού 
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6.5.6.3 ΗΧΟΣ 

Ο Lambord και ο Ditton θεωρούν ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας αίσθησης της 

παρουσίας σε ένα εικονικό περιβάλλον, είναι ο αριθμός των αισθητήριων εξόδων που παρέχει από 

αυτό. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των αισθητήριων εξόδων που παρέχονται, ενισχύεται όλο 

και περισσότερο ο ρεαλισμός και η αίσθηση της παρουσίας, με αποτέλεσμα να προκαλείται 

μεγαλύτερη υποκίνηση στον χρήστη [Lambord, 1998]. 

Ο ήχος συμβάλει στην ενίσχυση της αίσθησης του ρεαλισμού και της παρουσίας, με την 

προϋπόθεση ότι λαμβάνονται υπόψη ζητήματα όπως η ποιότητα και η ενσωμάτωση ή όχι 

στερεοσκοπικού ήχου. Στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB ενσωματώσαμε στερεοσκοπικό ήχο, 

θεωρώντας ότι οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από ένα εικονικό περιβάλλον σε οποιαδήποτε 

μορφή, πρέπει να προσεγγίζει τις αντίστοιχες πληροφορίες που παρέχονται από τον πραγματικό 

κόσμο, προκειμένουν να ενισχυθεί η αίσθηση του ρεαλισμού και της παρουσίας [Held, 1992]. 

Σε ένα εικονικό περιβάλλον, ο ήχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ηχητικό υπόβαθρο, σαν 

σήμα επικοινωνίας ή προειδοποίησης του χρήστη [Gilkey, 1995] ή να αποτελέσει ένδειξη για την 

εκτέλεση κάποιων διεργασιών [Pressing, 1997]. Ο ήχος σε ένα εικονικό περιβάλλον αποτελεί ένα 

επιπρόσθετο κανάλι πληροφόρησης [Brown, 1989], με δυνατότητα να παρέχει στον χρήστη 

πληροφορίες για κάποιες μη ορατές διεργασίες στο εικονικό περιβάλλον [Astheimer, 1994]. 

Στα VRML εικονικά περιβάλλοντα, η ενσωμάτωση του ήχου πραγματοποιείται με την 

χρήση του Sound node. Με το Sound node, προσδιορίζεται η «θέση» του ήχου στο εικονικό 

περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα ο ήχος τοποθετείται σε μια θέση, με βάση το τοπικό σύστημα 

συντεταγμένων (εικόνα 6.47). Από την θέση αυτή ο ήχος εκπέμπεται μέσα στα όρια μιας 

ελλειπτικής περιοχής (η οποία αποτελείται από δύο ελλείψεις). Οι ελλείψεις προσδιορίζονται από 

το πεδίο (field) Direction. Στο πεδίο source, καθορίζεται ο τύπος αρχείου ήχου που χρησιμοποιείται 

και η τοποθεσία από την οποία καλείται. Αν το πεδίο source είναι κενό, τότε ο ήχος δεν εκπέμπεται. 

Οι τύποι αρχείων, που υποστηρίζονται από την VRML, είναι wav, midi και mp3. Η ένταση του 

ήχου καθορίζεται από το πεδίο intensity. 

no sound 

Ρ3 

\ minellpsoid ^ ma* ellipsoid Γ <j" 

mina 

maxBack 

Εικόνα 6.47: Στερεοσκοπικός ήχος 

Στο πεδίο location, καθορίζεται στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων, η θέση από την οποία 

θα εκπέμπεται ο ήχος. Στο πεδίο sound, περιλαμβάνονται οι δύο ελλείψεις, η εσωτερική (min 

ellipsoid) και η εξωτερική (max ellipsoid). Όταν ο χρήστης βρεθεί μέσα στην εσωτερική έλλειψη, ο 
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ήχος ακούγεται σε υψηλή ένταση. 'Οταν βρίσκεται, μεταξύ των δύο ελλείψεων, ο ήχος φθίνει έως 

ότου ο χρήστης να ξεπεράσει τα όρια της εξωτερικής έλλειψης, όπου ο ήχος παύει να ακούγεται. 

Τα πεδία mìnBack και minFront, καθορίζουν τις αποστάσεις στις οποίες είναι εφικτή η 

ακρόαση του ήχου, πίσω και μπρος από τα όρια της εσωτερικής έλλειψης. Τα πεδία maxBack και 

maxFront, προσδιορίζουν τις θέσεις πίσω και μπρος, όπου θα ακούγεται ο ήχος στην εξωτερική 

έλλειψη. 

Στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, τα Sound nodes χρησιμοποιούνται για την αφήγηση 

του εκπαιδευτικού περιεχομένου και για την παροχή βοήθειας κατά την πλοήγηση του χρήστη στο 

εικονικό περιβάλλον, μέσω ηχητικών προτροπών. Στους εικονικούς χώρους του εργαστηρίου και 

του αμφιθεάτρου, υπάρχουν sound nodes αφήγησης του εκπαιδευτικού περιεχομένου, ενώ στον 

εικονικό προθάλαμο υπάρχουν τρία sound nodes μπροστά από κάθε είσοδο εικονικού χώρου, όπου 

παρέχουν πληροφορίες στο χρήστη για την ταυτότητα του εικονικού χώρου. Οι ηχητικές προτροπές 

ενεργοποιούνται όταν ο χρήστης βρίσκεται σε μια καθορισμένη απόσταση από την είσοδο δηλ. 

όταν βρίσκεται μέσα στα όρια της εξωτερικής έλλειψης. Τέλος στον πίνακα ελέγχου, υπάρχει 

δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης του ήχου. 

6.5.7 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VRLAB. 

Στο περιβάλλον διεπαφής του συστήματος VRLAB χρησιμοποιήθηκαν μεταφορικές 

γραφικές αναπαραστάσεις, με σκοπό την απλοποίηση πολύπλοκων ή αφηρημένων εννοιών 

[Fischer, 1991]. 

Βασικός σκοπός μιας μεταφοράς, αποτελεί η άμεση κατανόηση του περιβάλλοντος 

διεπαφής ενός υπολογιστικού συστήματος [Fischer, 1991]. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, 

πρέπει οι μεταφορές που χρησιμοποιούνται στα περιβάλλοντα διεπαφής των υπολογιστικών 

συστημάτων, να εκμεταλλεύονται προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις των χρηστών [Fischer, 

1991], [Lansdale, 1994]. 

Με την είσοδο στο υπερμεσικό υποσύστημα, το μενού επιλογής ενοτήτων - ορόφων, αλλά 

και το μενού επιλογής εικονικών χώρων αποτελούν τρισδιάστατες γραφικές αλληλεπιδραστικές 

αναπαραστάσεις χώρων. Οι συγκεκριμένες γραφικές αναπαραστάσεις, υλοποιήθηκαν αρχικά στο 

3D studio max, και στην συνέχεια με την βοήθεια του Macromedia Flash προστέθηκε 

αλληλεπίδραση, ώστε να οριστούν τα τμήματα που θα αποτελούν τους συνδέσμους μετάβασης 

(εικόνα 6.48). 

Εικόνα 6.48: Τρισδιάστατες γραφικές αλληλεπιδραστικές αναπαραστάσεις 
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Στο πλαίσιο πληροφόρησης του εικονικού υποσυστήματος, εφαρμόστηκαν παρόμοιες 

μεταφορές για την επικοινωνία μεταξύ των ενοτήτων και των εικονικών χώρων (εικόνα 6.49). 

Εικόνα 6.49: Εφαρμογή μεταφορών στο πλαίσιο πληροφόρησης 

Το εικονικό περιβάλλον στο εικονικό υποσύστημα, αποτελεί μια προσομοίωση ενός 

φυσικού εκπαιδευτικού χώρου. Κύριο χαρακτηριστικό της προσομοίωσης του κτιρίου , αποτελεί η 

προσπάθεια σύνδεσης του με αντίστοιχους χώρους που συναντάμε στον φυσικό κόσμο. Ένα 

τρισδιάστατο εικονικό κτίριο το οποίο είναι αντίγραφο ενός φυσικού κτιρίου, αποτελεί ένα οικείο 

αντικείμενο στον εκπαιδευόμενο, γιατί αποτελεί τμήμα προηγούμενης γνώσης και εμπειρίας του, 

γεγονός που διευκολύνει και επιταχύνει την διαδικασία εκμάθησης του περιβάλλοντος διεπαφής 

του συστήματος [Erickson, 1995]. Όπως αναφέραμε, ο Erickson (1995) σημειώνει ότι «η 

λειτουργία των μεταφορών σαν φυσικά μοντέλα, μας επιτρέπει να αποκομίζουμε γνώση από οικεία 

υπαρκτά αντικείμενα και εμπειρίες και να τα χρησιμοποιούμε για να δώσουμε σχήμα σε 

αφηρημένες έννοιες [Erickson, 1995]. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, στο VRLAB σε κάθε 

όροφο (ενότητα) ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επισκεφθεί εικονικούς χώρους που αποτελούν 

αναπαραστάσεις χώρων του φυσικού κόσμου (εργαστήρια, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες, γραφεία). 

Πέρα από το τρισδιάστατο μοντέλο του εικονικού περιβάλλοντος, το οποίο στο σύνολο του 

αποτελεί μια μεταφορά, στον πίνακα ελέγχου τα εικονίδια επιλογής σχεδιάστηκαν με βάση τις 

αρχές της μεταφοράς (εικόνα 6.50). 

Εικόνα 6.50: Εφαρμογή μεταφορών στον πίνακα ελέγχου 

Ο εκπαιδευόμενος προσαρμόζεται εύκολα σε ένα εικονικό περιβάλλον όπως το VRLAB, 

λόγω της αυθόρμητης νοητικής σύνδεσης με παρόμοια φυσικά περιβάλλοντα, με αποτέλεσμα να 

αποφεύγεται ο κίνδυνος διαμόρφωσης ενός λανθασμένου νοητικού μοντέλου [Erickson, 1995]. 

6.5.8 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VRLAB 

Για την επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών γενικότερα, η εικονική πραγματικότητα και η 

προσομοίωση έχουν ευρέως υποδειχθεί σαν σημαντικές τεχνολογικές ανακαλύψεις, που παρέχουν 

μια σημαντική διευκόλυνση στην εκπαιδευτική διαδικασία [Youngblut, 1998]. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η προσομοίωση με την χρήση εικονικής 

πραγματικότητας, επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να απεικονίσουν αφηρημένες έννοιες, να 
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συμμετάσχουν και να αλληλεπιδράσουν με γεγονότα και καταστάσεις από απόσταση και να 

εξοικονομούν χρόνο. 

Στο VRLAB χρησιμοποιήσαμε την εικονική πραγματικότητα και την προσομοίωση, για να 

αντιγράψουμε ένα περιβάλλον της πραγματικής ζωής, οπτικά, λειτουργικά (ενέργειες που 

εκτελούνται στο περιβάλλον) και ακουστικά [Milheim, 1995], [Psotka, 1993]. 

Για την ανάπτυξη του εικονικού υποσυστήματος VRLAB, λάβαμε υπόψη τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση της προσομοίωσης σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η 

προσομοίωση του VRLAB υποκινεί τον εκπαιδευόμενο, ο οποίος για να αποκομίσει γνώση δεν 

είναι παθητικός αλλά συμμετέχει ενεργά. Ο εκπαιδευόμενος πλοηγείται στο εικονικό κτίριο, 

εξερευνεί τον χώρο, επιλέγει σε ποια ενότητα (όροφο) επιθυμεί να μεταφερθεί. Το εικονικό 

περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την αληθοφάνεια και την όσο το δυνατό καλύτερη προσέγγιση της 

πραγματικότητας, ακολουθώντας την θεωρία των πανομοιότυπων στοιχείων του Osgood [Osgood, 

1999]. 

Στην προσομοίωση του VRLAB, ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα αποτελεί η 

αποδοτικότητα σε συνάρτηση με το χρόνο. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή και σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, να αποκομίσει μια γενική άποψη του 

οπτικοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα VRLAB περιέχει στοιχεία φυσικής προσομοίωσης ως προς τον 

τρόπο οπτικοποίησης του περιβάλλοντος. Το τρισδιάστατο εικονικό κτίριο, στο οποίο πλοηγείται ο 

εκπαιδευόμενος αποτελεί μια φυσική αντιπροσώπευση, η οποία περιλαμβάνει αντικείμενα και 

αναπαραστάσεις, με τα οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να αλληλεπιδράσει και να αποκομίσει 

σχετικές πληροφορίες. 

Το εικονικό αμφιθέατρο και το εικονικό εργαστήριο αποτελούν ουσιαστικά τα τμήματα της 

προσομοίωσης, στα οποία διενεργείται η εκπαιδευτική διαδικασία. Στο εικονικό εργαστήριο ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί να αλληλεπιδράσει με δυναμικά παραδείγματα. Σε κάθε παράδειγμα ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει τις τιμές για κάθε παράμετρο, να «εκτελέσει» την 

προσομοίωση, να δει τα αποτελέσματα και αν επιθυμεί να αλλάξει τιμές και να πειραματιστεί ξανά 

και ξανά. Τα παραδείγματα στο εικονικό εργαστήριο παρουσιάζουν στοιχεία επαναληπτικής 

προσομοίωσης. Πλεονέκτημα της επαναληπτικής προσομοίωσης γενικά και κατά συνέπεια και των 

παραδειγμάτων του VRLAB, αποτελεί η ανεξαρτησία από τον χρόνο [van Joolingen, 1991]. 

Αναφέρουμε ενδεικτικά, το παράδειγμα ΧΡΩΜΑ στην ενότητα «Εισαγωγή στα Γραφικά 

Η/Υ», στο οποίο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εισάγει τιμές στις παραμέτρους που καθορίζουν το 

χρώμα ενός τρισδιάστατου αντικειμένου ( ρύθμιση στο κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα, 

αδιαφάνεια αντικειμένου, φωτεινότητα, χρώμα περιβάλλοντος) , παρατηρεί τις αλλαγές στο 

τρισδιάστατο αντικείμενο (σφαίρα) και αν επιθυμεί μπορεί να επιλέξει διαφορετικές τιμές και να 

παρατηρήσει τις νέες αλλαγές. Όπως αναφέραμε και στην ενότητα τύποι προσομοιώσεων, η 

επαναληπτική προσομοίωση είναι κατάλληλη για την επιστημονική διερευνητική εκμάθηση [de 

Jong, 1998], λόγω της δυνατότητας της επαναλαμβανόμενης «εκτέλεσης» του παραδείγματος [van 

Joolingen, 1991]. Ιδιαίτερα στο αντικείμενο της θεωρίας των γραφικών το οποίο πραγματεύεται το 
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VRLAB, η επαναληπτική προσομοίωση θεωρείται ιδανική γιατί υπάρχουν διαδικασίες και 

φαινόμενα τα οποία δεν είναι άμεσα ορατά και κατανοητά [Allessi, 2000a], [Wenger, 1987]. 
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Εικόνα 6.51: Επαναληπτική προσομοίωση 

6.5.9 ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VRLAB 

Με βάση την αρχή της θεωρίας του κονστρακτιβισμού, μπορούμε να πούμε ότι το σύστημα 

VRLAB παρέχει στους εκπαιδευόμενους ένα ενεργητικό περιβάλλον, στο οποίο καλούνται να 

κατασκευάσουν πληροφορία. Το τρισδιάστατο εικονικό κτίριο του VRLAB, όπως και τα 

περισσότερα κονστρακτιβιστικά εικονικά περιβάλλοντα, αποτελεί ένα τεχνητό περιβάλλον με 

στοιχεία αλληλεπίδρασης, που προσομοιώνει αρχές του πραγματικού κόσμου, περιλαμβάνει 

πολλαπλές οπτικές ή ερμηνείες της πραγματικότητας, βελτίωση - αύξηση της γνώσης, αποδοτικό 

και σημαντικό περιεχόμενο, δραστηριότητες βασισμένες σε εμπειρίες [Jonassen, 1991]. 

Επιπρόσθετα η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού στο εικονικό αμφιθέατρο και το εργαστήριο 

είναι ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική, συνδυάζοντας και άλλες μεθόδους παρουσίασης όπως 

κείμενο, εικόνες, βίντεο και κίνηση (animation). 

Ο εκπαιδευόμενος στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB αποκομίζει γνώση μέσω της 

εικονικής εμπειρίας σε μεγαλύτερο βαθμό από έναν κόσμο με εικόνες ή κείμενα. Μια περιγραφή με 

την χρήση κειμένου, για παράδειγμα, απαιτεί ικανότητες ανάγνωσης, μια εικόνα μπορεί να 

αναγνωριστεί αμέσως αλλά δεν διαθέτει αλληλεπιδραστικά χαρακτηριστικά, ένας τρισδιάστατος 

χώρος επιτρέπει στον χρήστη την εξερεύνηση και την ελεύθερη πλοήγηση. Πιο σημαντικό από όλα 

είναι ότι προωθεί γνώση στον εκπαιδευόμενο χωρίς επεξηγήσεις. Το εικονικό περιβάλλον πρώτα 

απ' όλα διδάσκει τις έννοιες μέσω των εμπειριών, δεύτερον διδάσκει τον συμβολισμό των 

αφηρημένων εννοιών των εμπειριών [Bricken, 1990]. Αυτή η εικονική εμπειρία υποστηρίζει την 

κονστρακτιβιστική οπτική από την άποψη ότι δίνει έμφαση στην κατανόηση μέσω των εμπειριών. 

Η αρχή «μάθηση μέσω της πράξης» (Learning by doing) (Bruner, 1990), που 

υποστηρίζεται από τον κονστρακτιβισμό, εφαρμόζεται και στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB 

προωθώντας τον εκπαιδευόμενο να μαθαίνει μέσα από την πρακτική εξάσκηση. Για παράδειγμα 

στο εικονικό εργαστήριο, παρουσιάζονται παραδείγματα επαναληπτικών προσομοιώσεων για την 
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κατανόηση βασικών εννοιών της θεωρίας των «Γραφικών Η/Υ» (αλγόριθμος εξίσωσης ευθείας, 

μετασχηματισμοί γεωμετρικών αντικειμένων , θεωρία χρώματος, θεωρία φωτισμού κλπ), τα οποία 

χαρακτηρίζονται από την πλήρη αλληλεπιδραστικότητα και τον πλήρη έλεγχο από την πλευρά του 

εκπαιδευόμενου, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι να μαθαίνουν πολλά περισσότερα σχετικά με το 

γνωστικό αντικείμενο, από ότι με άλλες μεθόδους στις οποίες οι πληροφορίες παρουσιάζονται 

παθητικά σε αυτούς [Byrne, 1996] [Lewis, 1993], [DeVries, 1995]. 

Επιπρόσθετα το εικονικό περιβάλλον, παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να 

εξερευνήσουν το περιβάλλον, να αλληλεπιδράσουν με αυτό και να επηρεάσουν παράγοντες που 

αφορούν την διαμόρφωση του περιβάλλοντος (π.χ ρύθμιση έντασης φωτισμού κατά την διάρκεια 

των διαλέξεων, ρύθμιση έντασης ήχου, αυτόματη εναλλαγή διαφορετικών οπτικών). 

Στόχος των κονστρακτιβιστικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων είναι να προωθήσουν τους 

εκπαιδευόμενους στην ενεργητική , πολύπλοκη, αυθεντική, και συνεργατική μαθησιακή 

δραστηριότητα [Jonassen, 1997a]. Η συνεργατική μάθηση, η οποία αποτελεί βασικό στόχο της 

κονστρακτιβιστικής θεωρίας εκφράζεται, στο VRLAB, μέσα από τα εργαλεία σύγχρονης και 

ασύγχρονης επικοινωνίας ( συζήτηση σε πραγματικό χρόνο, πίνακας ανακοινώσεων, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο) 

6.5.10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Το εικονικό υποσύστημα του VRLAB, υλοποιήθηκε με βάση μια σειρά από αρχές 

ευχρηστίας σχετικά με την πλοήγηση, την αλληλεπίδραση και την παρουσία του εικονικού 

περιβάλλοντος. Στην ενότητα αυτή αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος τα 

οποία λήφθηκαν υπόψη, ώστε να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ αποδοτικότητας και ευχρηστίας. 

Πιο συγκεκριμένα, το εικονικό υποσύστημα VRLAB, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως : 

• Δικτυακό συνεργατικό σύστημα. Το εικονικό υποσύστημα (όπως και το συνολικό σύστημα 

του VRLAB) είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε γεωγραφική τοποθεσία και οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης από 

απόσταση, δίνοντας την δυνατότητα σε πολλαπλούς χρήστες να πλοηγηθούν σε ένα 

τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον, να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και 

να επικοινωνήσουν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τα εργαλεία επικοινωνίας που 

παρέχονται. 

• Αλληλεπιδραστικό. Στο εικονικό υποσύστημα VRLAB, ο εκπαιδευόμενος έχει την 

δυνατότητα να πλοηγείται ελεύθερα στο εικονικό περιβάλλον, να εξερευνεί τον χώρο, να 

επιλέγει να διαχειρίζεται και να αλληλεπιδρά με τα αντικείμενα του περιβάλλοντος, με 

φυσικό τρόπο. 

• Ρεαλιστικό. Η πιστότητα των αντικειμένων και γενικότερα ο ρεαλισμός, αποτελεί 

χαρακτηριστικό του εικονικού περιβάλλοντος. Ο περιβάλλον χώρος και τα αντικείμενα, που 

περιέχονται σε αυτόν, αποτελούν ακριβείς αναπαραστάσεις, χώρων και αντικειμένων του 

φυσικού κόσμου. Ο χρήστης αναγνωρίζει εύκολα τον χώρο, προσανατολίζεται άμεσα και 

γρήγορα σε αυτόν, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται η διαδικασία της μάθησης. 
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Τα VRML εικονικά περιβάλλοντα δεν έχουν ακόμη ευρέως διαδοθεί στο διαδίκτυο, όπως 

αναμένονταν πριν από κάποια χρόνια όταν πρωτοέκαναν την εμφάνιση τους. Πολλοί 

εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι αιτία για την κατάσταση αυτή, είναι η έλλειψη ευχρηστίας και 

αποτελεσματικότητας [Mahoney, 1999], [Beck, 1999], [Goddard, 1999]. Ο Alan Joch, επισημαίνει 

ότι «οι κατασκευαστές υλικού (hardware) για υπολογιστές, πρέπει να μεριμνήσουν για την όσο 

δυνατόν καλύτερη διανομή των τρισδιάστατων γραφικών μέσω του διαδικτύου, έτσι ώστε να 

υπερνικηθούν οι αρνητικές προκαταλήψεις σχετικά με τα τρισδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής» 

[Joch, 1999]. Στο Multimedia Week (1999), αναφέρεται ότι «μέχρι να γίνει αντιληπτό, ότι η 

εκπαίδευση μπορεί να ωφεληθεί από τα τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα, η τεχνολογία αυτή 

δεν θα διαδοθεί και ο ρόλος της θα περιοριστεί σαν ένα μέσο διασκέδασης και μόνο» [Multimedia 

Week, 1999]. 

Τα προβλήματα ευχρηστίας και αποτελεσματικότητας, ανάγονται σε πρώτη φάση στους 

περιορισμούς που απορρέουν από την φύση της γλώσσας VRML, που χρησιμοποιήσαμε για την 

συγγραφή του εικονικού περιβάλλοντος VRLAB. Στην συνέχεια αναφερόμαστε στους 

σημαντικότερους από αυτούς τους περιορισμούς. 

• Επεξεργαστική ισχύ. Τα VRML εικονικά περιβάλλοντα θεωρούνται «απαγορευτικά» για 

εκτέλεση σε υπολογιστές με χαμηλή επεξεργαστική ισχύ. Τα τρισδιάστατα περιβάλλοντα 

διεπαφής, θεωρούνται «βαριές» εφαρμογές. Η ανεπαρκής επεξεργαστική ισχύ οδηγεί σε μια 

σειρά προβλημάτων, σχετικά με την εμφάνιση και την αλληλεπίδραση του εικονικού 

περιβάλλοντος [Flohr, 1996]. 

• Όγκος δεδομένων. Σε αντίθεση με την HTML η VRML δημιουργείται με βάση ογκώδη 

αρχεία κειμένου, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η διανομή τους μέσω του 

διαδικτύου. Αν και βασικός κανόνας ευχρηστίας των εικονικών περιβαλλόντων, είναι το 

μικρό μέγεθος των αρχείων που αποτελούν το εικονικό περιβάλλον, ο κανόνας αυτός 

παραβιάζεται πολύ συχνά. Η «παραβίαση» αυτή, ιδιαίτερα στα VRML εικονικά 

περιβάλλοντα, οφείλεται στα υπερμεσικά στοιχεία (βίντεο, κίνηση, ήχος) που συχνά 

ενσωματώνονται σε αυτά. Η VRML περιορίζεται από την ταχύτητα σύνδεσης με την οποία 

η γραμμή μπορεί να διακινήσει τον ογκώδη αριθμό των δεδομένων στον χρήστη [Hartman, 

1996]. 

Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η επεξεργαστική ισχύ και η ταχύτητα μεταφοράς αποτελούν 

βασικούς παράγοντες, που επηρεάζουν την ευχρηστία και την αποτελεσματικότητα ενός εικονικού 

περιβάλλοντος. Ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό των εικονικών περιβαλλόντων, το οποίο 

συνδέεται άρρηκτα με τους δύο αυτούς παράγοντες και κατά συνέπεια και με την ευχρηστία του 

εικονικού περιβάλλοντος, είναι η δυνατότητα απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο (real time 

rendering) [White, 1996]. Επειδή τα εικονικά περιβάλλοντα είναι αλληλεπιδραστικά, δεν μπορούμε 

να ξέρουμε εκ των προτέρων ποια τμήματα του περιβάλλοντος θα επισκεφθεί κάθε δεδομένη 

στιγμή ο χρήστης, ή από ποια οπτική θα παρατηρεί το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι οι εικόνες 

που εμφανίζονται στην οθόνη μας, δεν παράγονται ξεχωριστά και απλά παρουσιάζονται η μία μετά 

την άλλη όπως στον κινηματογράφο, αλλά παράγονται σε πραγματικό χρόνο και στην συνέχεια 

απεικονίζονται στην οθόνη του υπολογιστή. Ειδικότερα με την απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο 
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αναφερόμαστε στον ρυθμό ανανέωσης (frame rate) των καρέ (εικόνων) ανά δευτερόλεπτο. Ο 

ρυθμός ανανέωσης των καρέ, αναφέρεται στην συχνότητα εναλλαγής των εικόνων του εικονικού 

περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα των ενεργειών του χρήστη ή κάποιων άλλων δυναμικών πτυχών 

του εικονικού περιβάλλοντος . Όσο μεγαλύτερος ο ρυθμός ανανέωσης, τόσο πιο ομαλά 

παρουσιάζεται στον χρήστη η απεικόνιση. Χαμηλές τιμές του ρυθμού ανανέωσης, παράγουν ένα 

εικονικό περιβάλλον με ελλιπή αλληλεπιδραστικότητα. Για απλές περιηγήσεις σε ένα εικονικό 

περιβάλλον μια τιμή 1 καρέ ανά δευτερόλεπτο έχει αποδειχθεί ότι καθιστούν το εικονικό 

περιβάλλον μερικώς χρησιμοποιήσιμο [Airey, 1990]. Με 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο ενισχύεται η 

αίσθηση της παρουσίας, το εικονικό περιβάλλον αρχίζει να είναι αποτελεσματικό, αλλά η 

πλοήγηση είναι πιθανή αλλά δύσκολη. Μια τιμή 15 έως 20 καρέ ανά δευτερόλεπτο, θεωρήθηκε 

ικανοποιητική [Barfield, 1995]. Σε τιμές κάτω των 15 καρέ ανά δευτερόλεπτο, οι στοιχειώδεις 

αλληλεπιδραστικές διεργασίες υποβιβάζονται λειτουργικά [Burdea, 1994]. Στα δικτυακά εικονικά 

περιβάλλοντα η αρχή αυτή επεκτείνεται, περιλαμβάνοντας και τον χρόνο που απαιτείται για 

πρόσβαση στις πληροφορίες. 

Όταν το εικονικό περιβάλλον είναι μεγάλης κλίμακας, απαιτείται αρκετός χρόνος για την 

εμφάνιση του στον VRML φυλλομετρητή. Σε μια τέτοια περίπτωση η απεικόνιση σε πραγματικό 

χρόνο δεν κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, με αποτέλεσμα η πλοήγηση να μην είναι ομαλή 

και να παρουσιάζονται διακοπές στην ανανέωση της εικόνας και στην αλληλεπίδραση του χρήστη 

με το εικονικό περιβάλλον. Απόρροια των παραπάνω είναι η αλληλεπίδραση που αποτελεί το 

βασικό χαρακτηριστικό ευχρηστίας των εικονικών περιβαλλόντων, να χάνει την αξία της και οι 

χρήστες να δυσανασχετούν, να αδιαφορούν, να αποθαρρύνονται και συχνά το «εγκαταλείπουν». 

Ανεξάρτητα από την επεξεργαστική ισχύ και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, 

υπάρχουν και άλλα βασικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν το πόσο ικανοποιητικά μπορεί να 

απεικονιστεί ένα εικονικό περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο και σχετίζονται με την διαδικασία 

διαμόρφωσης και συγγραφής του. Οι παράγοντες αυτοί συνδέονται με την πολυπλοκότητα του 

εικονικού περιβάλλοντος. Με τον όρο πολυπλοκότητα σε ένα εικονικό περιβάλλον, αναφερόμαστε 

στο επίπεδο λεπτομέρειας του τρισδιάστατου μοντέλου και των αντικειμένων. Το επίπεδο 

λεπτομέρειας καθορίζεται από τον αριθμό των πολυγώνων που συνθέτουν το τρισδιάστατο 

μοντέλο, την ποσότητα και την ποιότητα των υφών (εικόνες) που αποδίδονται στα αντικείμενα του 

περιβάλλοντος και τις πηγές φωτισμού. 

Ο αριθμός των πολυγώνων από τα οποία αποτελείται το τρισδιάστατο μοντέλο, κατέχει 

πρωτεύουσα σημασία στην ικανοποιητική απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο [White, 1996]. 

Προκειμένου να παραχθούν εικονικά περιβάλλοντα με ικανοποιητικό βαθμό οπτικής 

αντιπροσώπευσης, απαιτούνται χιλιάδες πολύγωνα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των 

πολυγώνων (υψηλή γεωμετρική πολυπλοκότητα), τόσο πιο αργά απεικονίζεται το εικονικό 

περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο. Αντίθετα, στην περίπτωση που το τρισδιάστατο μοντέλο έχει 

διαμορφωθεί με μικρό αριθμό πολυγώνων (χαμηλή γεωμετρική πολυπλοκότητα), η απεικόνιση σε 

πραγματικό χρόνο εκτελείται πιο γρήγορα. 

Οι προσωπικοί υπολογιστές με χαμηλή επεξεργαστική ισχύ, είναι σε θέση να 

οπτικοποιήσουν 5000 έως 15000 πολύγωνα ανά δευτερόλεπτο. Στην περίπτωση που το εικονικό 
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περιβάλλον είναι διαμοιραζόμενο μέσω διαδικτύου, ο αριθμός αυτός μειώνεται στα 3000 πολύγωνα 

[White, 1996]. Ακόμη και αν ο υπολογιστής διαθέτει επιταχυντή για τρισδιάστατα γραφικά, ο 

αριθμός των πολυγώνων πρέπει να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι 

σίγουρο ότι το εικονικό περιβάλλον θα είναι εύκολα προσβάσιμο από ένα ευρύ κοινό, αλλά είναι 

πολύ πιθανό η τελική οπτική αντιπροσώπευση να είναι ανεπαρκής. Συνεπώς, δεν συνεπάγεται ότι 

εικονικά περιβάλλοντα με χαμηλή γεωμετρική πολυπλοκότητα είναι εύχρηστα και αποτελεσματικά. 

Έτσι συχνά οι σχεδιαστές και οι υπεύθυνοι ανάπτυξης, προσπαθούν να επιτύχουν μια ισορροπία 

μεταξύ ευχρηστίας και καλής οπτικής αντιπροσώπευσης, μια ισορροπία μεταξύ πολυπλοκότητας 

και ικανοποιητικής απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο. 

Η προσπάθεια για επίτευξη ισορροπίας, λαμβάνει χώρα και στα δύο στάδια υλοποίησης του 

εικονικού περιβάλλοντος VRLAB και στην διαμόρφωση του τρισδιάστατου μοντέλου αλλά και 

στην συγγραφή της αλληλεπίδρασης. Τα περισσότερα λογισμικά τρισδιάστατης διαμόρφωσης, 

δημιουργούν μοντέλα με χαρακτηριστικά υψηλής γεωμετρικής πολυπλοκότητας, γεγονός που τα 

καθιστά ακατάλληλα για απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο. Για να μετατραπεί το τρισδιάστατο 

μοντέλο του VRLAB, σε μορφή κατάλληλη για απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο, παρεμβλήθηκε 

μεταξύ των διαδικασιών της διαμόρφωσης και της συγγραφής η διαδικασία της βελτιστοποίησης 

(εικόνα 6.52). 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

\ ' 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

\ r 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 

' ' 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΟΠΤΙΚΗΣ 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

VRML-JAVASCRIPT 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΙΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Εικόνα 6.52: Διαδικασία Βελτιστοποίησης. 

Με τον όρο βελτιστοποίηση, αναφερόμαστε στην εφαρμογή μιας σειράς από τεχνικές με 

σκοπό την απλοποίηση του εικονικού περιβάλλοντος, διατηρώντας συγχρόνως την ισορροπία 

μεταξύ ικανοποιητικής οπτικής αντιπροσώπευσης και ευχρηστίας. Στην συνέχεια θα αναφερθούμε 

σε τεχνικές βελτιστοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, 

προκειμένου να επιτευχθεί η ισορροπία αυτή. 
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6.5.10.1 ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

Το μέγεθος του εικονικού περιβάλλοντος, είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες, που 

καθορίζουν την απεικόνιση του σε πραγματικό χρόνο. Το εικονικό περιβάλλον του VRLAB, 

κατατάσσεται στα εικονικά περιβάλλοντα «μεγάλης κλίμακας», τα οποία δεν είναι δυνατό να 

αντιπροσωπευθούν σε μια ενιαία τρισδιάστατη σκηνή, σε ένα ενιαίο VRML αρχείο. Η τεχνική της 

διαίρεσης στο εικονικό περιβάλλον, αποτελεί μία λύση για την βελτίωση της απόδοσης της 

απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο [Jackson, 1999]. 

Η τεχνική της διαίρεσης, εφαρμόστηκε με την κατάτμηση του συνολικού εικονικού 

περιβάλλοντος σε μικρότερους εικονικούς χώρους, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με την χρήση 

ενεργητικών αντικειμένων, που επιτρέπουν την μετάβαση του χρήστη από ένα εικονικό χώρο σε 

άλλο. Τα αντικείμενα αυτά ονομάζονται πύλες [COVEN, 1997]. Οι πύλες είναι ενεργητικά 

αντικείμενα, τα οποία όταν ανιχνεύσουν σύγκρουση ή αλληλεπίδραση, μεταφέρουν τον χρήστη 

στον εικονικό χώρο με τον οποίο συνδέονται. Η τεχνική της διαίρεσης ενδείκνυται σε περιπτώσεις, 

όπου το εικονικό περιβάλλον αποτελείται από χώρους οι οποίοι εσωκλείονται από άλλους 

μεγαλύτερους σε μέγεθος. Οι «εσώκλειστοι» χώροι μπορούν να αποτελέσουν ξεχωριστά μικρότερα 

εικονικά περιβάλλοντα και το περιεχόμενο τους δεν είναι από την αρχή ορατό στον χρήστη. Για 

παράδειγμα, διαμορφώνοντας το τρισδιάστατο μοντέλο μιας πόλης, υπάρχει η δυνατότητα να 

μοντελοποιηθεί ξεχωριστά το εσωτερικού κάθε σπιτιού, με την προοπτική να αποτελέσει κάθε σπίτι 

και ένα ξεχωριστό εικονικό περιβάλλον [COVEN, 1997]. 

Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η εφαρμογή της τεχνικής της διαίρεσης, σε διαμοιραζόμενα 

μεγάλης κλίμακας εικονικά περιβάλλοντα, όπως και το εικονικό περιβάλλον του VRLAB. Το 

βασικό τρισδιάστατο μοντέλο του εικονικού περιβάλλοντος του VRLAB, το εκπαιδευτικό εικονικό 

κτίριο, είναι αυτό που διαμορφώθηκε σε πρώτη φάση. Αρχικά διαμορφώθηκε η εξωτερική όψη του 

κτιρίου, μέσω της οποίας είναι ορατοί οι όροφοι / ενότητες, οι οποίοι θα αποτελούν τους 

συνδέσμους μετάβασης (πύλες), στο εικονικό περιβάλλον του ορόφου που θα επιλέγεται κάθε φορά 

(εικόνα 6.53). 

Εικόνα 6.53: Διαμόρφωση εικονικού κτιρίου 

Το εικονικό κτίριο διαμορφώθηκε με σκοπό να αποτελέσει μια τρισδιάστατη γραφική 

αναπαράσταση, η οποία θα καθοδηγεί και θα βοηθά τον εκπαιδευόμενο στην επιλογή του ορόφου 

που επιθυμεί να «επισκεφθεί» και στην αναζήτηση του εκπαιδευτικού υλικού. Μετά το πέρας της 

διαδικασίας της διαμόρφωσης, διαπιστώθηκε ότι το τελικό τρισδιάστατο μοντέλο χαρακτηρίζονταν 
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DOTÒ υψηλή γεωμετρική πολυπλοκότητα, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την χρήση του για 

απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο. Ο συνολικός αριθμός των πολυγώνων ξεπερνούσε τα 243000. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα συστατικά του τρισδιάστατου μοντέλου του 

εικονικού κτιρίου. 

Πίνακας 6.1: Συστατικά τρισδιάστατου μοντέλου εικονικού κτιρίου 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Αντικείμενα 

Πολύγωνα 

Υλικά 

Φώτα 

Μηχανές λήψης 

1340 

243295 

33 

2 

1 

Η υψηλή γεωμετρική πολυπλοκότητα του τρισδιάστατου μοντέλου, αποτέλεσε ανασταλτικό 

παράγοντα για την απευθείας μετατροπή του σε αρχείο μορφής VRML. Μετά την εφαρμογή της 

τεχνικής της διαίρεσης, ο χρήστης έχει πρόσβαση κάθε φορά σε ένα μικρό τμήμα του εικονικού 

περιβάλλοντος, το οποίο περιέχει μικρότερο αριθμό πολυγώνων από ότι το αρχικό ενιαίο εικονικό 

περιβάλλον. Μέσω της τεχνικής της διαίρεσης εξασφαλίζεται, ότι στον υπολογιστή του χρήστη, 

«φορτώνεται» κάθε φορά ένα μικρό τμήμα του συνόλου των δεδομένων, με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του εικονικού περιβάλλοντος [Jackson, 1999]. 

Η διαίρεση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, αρχικά διαιρέθηκε όλο το κτίριο και στην 

συνέχεια κάθε όροφος ξεχωριστά. Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη φάση το τρισδιάστατο μοντέλο 

του εικονικού κτιρίου »υποδιαιρέθηκε σε έξι μικρότερα τμήματα, με βάση τον αριθμό των ορόφων / 

ενοτήτων. Συνολικά καταλήξαμε σε έξι τρισδιάστατα μοντέλα, κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί 

σε ένα όροφο. Τα έξι τρισδιάστατα μοντέλα μετατράπηκαν σε έξι εικονικά περιβάλλοντα (έξι 

διαφορετικά αρχεία VRML). Καθοριστικός παράγοντας για την διαδικασία της διαίρεσης 

αποτέλεσε το γεγονός ότι η VRML, υποστηρίζει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών 

αρχείων, με την χρήση των πυλών, με τρόπο παρόμοιο όπως και στις τυπικές ιστοσελίδες HTML 

[Ames, 1997]. 
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Εικόνα 6.54: Πρώτη φάση διαίρεσης Εικονικό κτίριο 

Στην δεύτερη φάση, κάθε τρισδιάστατο μοντέλο υποδιαιρέθηκε σε 4 μικρότερα τμήματα, 

όσοι και οι εικονικοί χώροι που επισκέπτεται ο εκπαιδευόμενος σε κάθε όροφο / ενότητα. 

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ φ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 

φ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΠΡΟΘΆΛΑΜΟΣ 

Εικόνα 6.55: Κάτοψη ορόφου 

Έτσι κάθε εικονικός χώρος αποτέλεσε ένα ξεχωριστό τρισδιάστατο μοντέλο και 

μετατράπηκε σε ένα αυτόνομο εικονικό περιβάλλον VRML. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΣ 
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| VRML 3 
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-Λ 

ss 

Γ i 
ΠΡΟΘ4 

VRML1 

kAAMOZ 

Η ^ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ι 

Εικόνα 6.56: Διαίρεση κάτοψης 

Αποτέλεσμα των δύο φάσεων της τεχνικής της διαίρεσης, ήταν ένα εικονικό περιβάλλον το 

οποίο εσωκλείει 24 μικρότερα εικονικά περιβάλλοντα, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με την 

χρήση πυλών. 

Κάθε εικονικός χώρος που προέκυψε από την διαίρεση, διαμορφώθηκε στο 3d studio max. 

Αρχικά διαμορφώθηκε η βασική γεωμετρία κάθε χώρου και στην συνέχεια τα αντικείμενα που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν. Αποδόθηκαν οι υφές στα αντικείμενα, τοποθετήθηκαν οι πηγές 

φωτισμού και τέλος ορίστηκαν οι μηχανές λήψης. Μετά την δεύτερη φάση της διαίρεσης, κάθε 

εικονικός χώρος αποτελούνταν από ένα αριθμό πολυγώνων (πίνακας 6.2), συγκριτικά μικρότερο 

από τον αρχικό αριθμό που διέθετε το ενιαίο εικονικό κτίριο (πίνακας 6.1). Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται τα συστατικά του κάθε εικονικού χώρου. 

Πίνακας 6.2: Συστατικά κάθε εικονικού χώρου 

μετά την εφαρμογή της τεχνικής της διαίρεσης 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΠΟΛΥΓΩΝΑ 

ΥΛΙΚΑ 

ΦΩΤΑ 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΗΨΗΣ 

Προθάλαμος 

183 

8038 

28 

4 

4 

Αμφιθέατρο 

297 

27706 

8 

2 

4 

Εργαστήριο 

220 

56773 

16 

3 

4 

Βιβλιοθήκη 

241 

35241 

64 

4 

4 

6.5.10.2 ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η μείωση του αριθμού των πολυγώνων ενός τρισδιάστατου 

μοντέλου που προορίζεται για απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο, αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την διάρκεια της διαμόρφωσης, 

προκειμένου το τελικό εικονικό περιβάλλον να είναι εύχρηστο για τον τελικό χρήστη. Τα 

λογισμικά τρισδιάστατης διαμόρφωσης, παρέχουν την δυνατότητα μοντελοποίησης στερεών 
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αντικειμένων για την δημιουργία των τρισδιάστατων αρχέτυπων. Το πιο διαδεδομένο τρισδιάστατο 

αρχέτυπο είναι το box (κουτί) (Εικόνα 6.57). 

Εικόνα 6.57: Τρισδιάστατο αρχέτυπο box 

Τα περισσότερα εικονικά περιβάλλοντα, όπως και το εικονικό περιβάλλον του VRLAB, 

στηρίζουν την διαμόρφωση του τρισδιάστατου μοντέλου τους, στο αρχέτυπο box, κυρίως λόγω της 

ευκολίας που παρέχει στην μοντελοποίηση [Campell, 1997b]. Πέρα όμως από το πλεονέκτημα της 

ευκολίας στην χρήση, τα τρισδιάστατα μοντέλα που αποτελούνται από boxes, χαρακτηρίζονται από 

υψηλή γεωμετρική πολυπλοκότητα. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουμε, ότι κάθε box αποτελείται από 

έξι επίπεδα (πλευρές), κάθε ένα από τα οποία αποτελείται από δύο πολύγωνα. Έτσι ένα απλό box, 

με έξι πλευρές διασπάται σε δώδεκα πολύγωνα κατά την διαδικασία της απεικόνισης σε 

πραγματικό χρόνο. (Εικόνα 6.58) 

Εικόνα 6.58: Επίπεδα και πολύγωνα 

Κατά την διαμόρφωση του τρισδιάστατου μοντέλου του εικονικού περιβάλλοντος του 

VRLAB, μια από τις τεχνικές που χρησιμοποιήσαμε για την απλοποίηση της γεωμετρικής 

πολυπλοκότητας του εικονικού περιβάλλοντος, είναι η τεχνική της διαγραφής. Με την εφαρμογή 

της τεχνικής της διαγραφής, αφαιρέσαμε χειρωνακτικά, από το τρισδιάστατο μοντέλο του 

εικονικού περιβάλλοντος, τα μη απαραίτητα επίπεδα, τα οποία επιβαρύνουν τον συνολικό αριθμό 

πολυγώνων του τρισδιάστατου μοντέλου. Σαν μη απαραίτητα επίπεδα, χαρακτηρίζονται τα επίπεδα 

εκείνα τα οποία δεν είναι ορατά στον χρήστη, όταν εκείνος πλοηγείται στο εικονικό περιβάλλον. 

Συχνά τα τρισδιάστατα αρχέτυπα, ενός εικονικού περιβάλλοντος έχουν ορατά ένα η δύο 

επίπεδα. Στην εικόνα 6.59 παρουσιάζεται ο εικονικός χώρος του εργαστηρίου κατά την διάρκεια 
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της διαμόρφωσης του. Κατά την περιήγηση του στον εικονικό χώρο, ο χρήστης μπορεί να δει μόνο 

τις εσωτερικές πλευρές κάθε τοίχου. 

Με βάση αυτή την παρατήρηση, και εφαρμόζοντας την τεχνική της διαγραφής, θεωρήσαμε 

σκόπιμο να αφαιρέσουμε από κάθε αρχέτυπο, με βάση το οποίο μοντελοποιήθηκε ο κάθε τοίχος 

του εικονικού χώρου του εργαστηρίου, τις μη απαραίτητες πλευρές. Αρχικά, διασπάσαμε το κάθε 

αρχέτυπο σε έξι πλευρές, έξι διαφορετικά επίπεδα (Εικόνα 6.60). 

Εικόνα 6.60: Διάσπαση αρχέτυπου σε έξι επίπεδα (πλευρές) 

Στην συνέχεια διαγράψαμε τις πέντε πλευρές που δεν θα είναι ορατές στον χρήστη κατά την 

περιήγηση του. Αποτέλεσμα της τεχνικής αυτής ήταν το νέο αντικείμενο που έχει δημιουργηθεί, 

να αποτελείται από δύο πολύγωνα, έναντι δώδεκα που αποτελούνταν το αρχικό τρισδιάστατο 

αρχέτυπο, με συνέπεια να μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για την απεικόνιση σε πραγματικό 

χρόνο, κατά ένα έκτο. Στην εικόνα 6.61, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα διάσπασης ενός 

αρχέτυπου, που αναπαριστά ένα τοίχο του εικονικού χώρου του εργαστηρίου. 

197 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRLAB 

Εικόνα 6.61: Διάσπαση αρχέτυπου στο τρισδιάστατο μοντέλο 

του εικονικού χώρου του εργαστηρίου 

Η μέθοδος της διαγραφής εφαρμόστηκε και σε ομοεπίπεδες επιφάνειες του τρισδιάστατου 

μοντέλου. Σαν ομοεπίπεδες επιφάνειες, καλούνται τα επίπεδα τα οποία δεν είναι ορατά στον 

χρήστη λόγω του ότι καλύπτονται από κάποιο άλλο επίπεδο [Campell, 1997b]. Η διαγραφή των 

ομοεπίπεδων επιφανειών κρίθηκε απαραίτητη, πέρα από λόγους οικονομίας όσον αφορά τον 

αριθμό των πολυγώνων και για λόγους προβλημάτων που δημιουργούσαν στην οπτική παρουσίαση 

του περιβάλλοντος [COVEN, 1997]. Παρατηρείται, ότι σε περιπτώσεις μη διαγραφής των 

ομοεπίπεδων επιφανειών, παρουσιάζονται προβλήματα όπως ραβδώσεις ή στιγμιαία εξαφάνιση 

μιας από τις δύο επιφάνειες κατά την διάρκεια της απεικόνισης σε πραγματικό xpóvo[COVEN, 

1997]. 

6.5.10.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΥΦΕΣ 

Η διαδικασία απόδοσης υφών αναφέρεται στην ενσωμάτωση ψηφιοποιημένων εικόνων, 

πάνω στις επιφάνειες των τρισδιάστατων μοντέλων ενός εικονικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε οι 

επιφάνειες αυτές να απεικονίζουν το περιεχόμενο των εικόνων. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής 

είναι ένα φωτορεαλιστικό περιβάλλον, το οποίο «ξεγελά» το μάτι του χρήστη, δίνοντας του την 

αίσθηση ότι βρίσκεται σε ένα εικονικό περιβάλλον με υψηλά επίπεδα λεπτομέρειας. 

Ένα από τα κλασσικά παραδείγματα που χρησιμοποιούνται συχνά για να γίνει κατανοητή η 

συμβολή της διαδικασίας απόδοσης υφών, στην βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος, 

είναι η εφαρμογή της στην διαμόρφωση ενός τρισδιάστατου μοντέλου, που αναπαριστά ένα τοίχο 

με τούβλα. Για την διαμόρφωση αυτή απαιτείται η μοντελοποίηση κάθε τούβλου ξεχωριστά, με 

αποτέλεσμα το τελικό τρισδιάστατο μοντέλο να αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό τρισδιάστατων 

αντικειμένων (ένα για κάθε τούβλο), και κατά συνέπεια από εκατοντάδες ή χιλιάδες πολύγωνα. Η 

διαδικασία απόδοσης υφών, αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση διαμόρφωσης. Στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα, αντί για την μοντελοποίηση κάθε τούβλου σαν ένα ξεχωριστό 

αντικείμενο, θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένα τρισδιάστατο αρχέτυπο box για την αναπαράσταση 

του τοίχου. Στην συνέχεια πάνω στις πλευρές του box αποδίδεται μια υφή (εικόνα), η οποία 

απεικονίζει μια σειρά από τούβλα. Η εικόνα αυτή θα μπορούσε να είναι φωτογραφία, ή μια εικόνα 

ως αποτέλεσμα κάποιου λογισμικού σχεδίασης ή επεξεργασίας εικόνας. 
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Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των πολυγώνων του τελικού τρισδιάστατου μοντέλου του 

τοίχου, ισοδυναμεί με τον αριθμό των πολυγώνων του τρισδιάστατου αρχέτυπου. Στην Εικόνα 6.62 

παρουσιάζεται το τρισδιάστατο μοντέλο του τοίχου με υψηλή γεωμετρική πολυπλοκότητα, όπου 

κάθε τούβλο αποτελεί και ένα ξεχωριστό αντικείμενο, ενώ στην εικόνα 6.63 παρουσιάζεται το ίδιο 

τρισδιάστατο μοντέλο στο οποίο έχει εφαρμοστεί η τεχνική της απόδοσης υφών. 

Εικόνα 6.62: Εικόνα 6.63: 

Διαμόρφωση με υψηλή Διαμόρφωση με την μέθοδο 

γεωμετρική πολυπλοκότητα απόδοσης υφών 

Το πρώτο τρισδιάστατο μοντέλο αποτελείται από 2712 πολύγωνα, ενώ το δεύτερο στο 

οποίο εφαρμόστηκε η τεχνική απόδοσης υφών, αποτελείται μόνο από 12 πολύγωνα. Εκτός από την 

διατήρηση του αριθμού των πολυγώνων σε χαμηλό επίπεδο, η τεχνική απόδοσης υφών πλεονεκτεί 

και από την άποψη εξοικονόμησης χρόνου, κατά το στάδιο της διαμόρφωσης του εικονικού 

περιβάλλοντος. 

Πέρα από τα πλεονεκτήματα η τεχνική απόδοσης υφών παρουσιάζει και μειονεκτήματα, τα 

οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την διαμόρφωση των τρισδιάστατων μοντέλων, που 

προορίζονται για απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο. Το πρώτο μειονέκτημα αφορά την δυνατότητα 

μη αλληλεπίδρασης, με αντικείμενα τα οποία απεικονίζονται στις υφές που αποδίδονται στις 

επιφάνειες των αντικειμένων. Τα ενεργητικά αντικείμενα (αυτά που ενσωματώνουν 

χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης) πρέπει να διαμορφωθούν ξεχωριστά. Το δεύτερο μειονέκτημα, 

αναφέρεται στην ποσότητα και την ποιότητα των υφών, που θα περιλαμβάνονται στο τελικό 

εικονικό περιβάλλον. Εικονικά περιβάλλοντα, με μεγάλο αριθμό υφών (εικόνων) οι οποίες μάλιστα 

έχουν αποθηκευθεί σε υψηλή ανάλυση (resolution), δεν απεικονίζονται ικανοποιητικά σε 

πραγματικό χρόνο [COVEN, 1997]. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με δεδομένο την προσπάθεια για επίτευξη 

ισορροπίας μεταξύ ρεαλισμού και απόδοσης, στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, εφαρμόσαμε 

την διαδικασία απόδοσης υφών με την καινοτομία ότι οι υφές παρήχθησαν, από τρισδιάστατα 

μοντέλα με υψηλή γεωμετρική πολυπλοκότητα. Στην συνέχεια θα αναφερθούμε στα στάδια 

εφαρμογής της τεχνικής αυτής, μέσα από την περιγραφή της διαδικασίας διαμόρφωσης του 

εικονικού χώρου του προθάλαμου. 

Σε πρώτη φάση ο εικονικός χώρος και τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτόν, 

μοντελοποιήθηκαν με χαρακτηριστικά υψηλής γεωμετρικής πολυπλοκότητας (Εικόνα 6.64). Στην 

συνέχεια, σε κάθε αντικείμενο του τρισδιάστατου μοντέλου αποδόθηκαν οι κατάλληλες υφές, και 

οι κατάλληλες πηγές φωτισμού, έτσι ώστε οι φωτοσκιάσεις να ενισχύσουν τον ρεαλισμό του 

χώρου. 
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Εικόνα 6.64: Διαμόρφωση εικονικού χώρου με χαρακτηριστικά υψηλής γεωμετρικής 

πολυπλοκότητας 

Σε δεύτερη φάση, μοντελοποιήθηκε ένα τρισδιάστατο μοντέλο με χαρακτηριστικά χαμηλής 

γεωμετρικής πολυπλοκότητας (Εικόνα 6.65). Στην μοντελοποίηση αυτή, εφαρμόστηκε η τεχνική 

της διαγραφής των μη απαραίτητων επιπέδων και έγινε ο διαχωρισμός μεταξύ παθητικών και 

ενεργητικών αντικειμένων. 

Εικόνα 6.65: Μοντελοποίηση εικονικού χώρου 

με χαρακτηριστικά χαμηλής γεωμετρικής πολυπλοκότητας 

Στα παθητικά αντικείμενα του χώρου, κατατάσσονται η οροφή και το πάτωμα καθώς και 

κάποια τμήματα των πλαϊνών τοίχων. Η μοντελοποίηση των αντικειμένων αυτών, περιλάμβανε δύο 

απλά επίπεδα, δύο πολυγώνων το καθένα, αν και στο τρισδιάστατο μοντέλο υψηλής γεωμετρικής 

πολυπλοκότητας αποτελούνταν από εκατοντάδες πολύγωνα, έτσι ώστε να αποδοθεί και η 

παραμικρή λεπτομέρεια. 

Τα ενεργητικά αντικείμενα διαμορφώθηκαν ξεχωριστά, έτσι ώστε να είναι εφικτό στο 

στάδιο της συγγραφής να αποδοθούν σε αυτά χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης. Στα ενεργητικά 

αντικείμενα, κατατάσσονται ο ανελκυστήρας, ο πίνακας περιεχομένων και οι πόρτες-πύλες, η 

επιλογή των οποίων οδηγεί στους υπόλοιπους εικονικούς χώρους του ορόφου / ενότητας. 

Στην τρίτη φάση, απεικονίστηκαν όψεις από τμήματα του εικονικού χώρου (πάτωμα, 

οροφή, τοίχοι) αποθηκεύτηκαν σαν αρχεία εικόνας και επεξεργάστηκαν. Οι εικόνες αυτές, 

απεικόνιζαν τμήματα του εικονικού χώρου ενσωματώνοντας αρκετή λεπτομέρεια, όπως οι σκιάσεις 

που ενδεχομένως δημιουργούνταν σε κάποιες περιοχές. Στην συνέχεια οι επεξεργασμένες εικόνες, 

αποδόθηκαν στα αντίστοιχα επίπεδα του απλοποιημένου τρισδιάστατου μοντέλου του εικονικού 

χώρου. 
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Εικόνα 6.66: Διαμόρφωση εικονικού χώρου με χαρακτηριστικά υψηλής γεωμετρικής 

πολυπλοκότητας 

Τέλος, στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα συστατικά των τρισδιάστατων μοντέλων του 

εικονικού περιβάλλοντος, ώστε να συγκρίνουμε τα απλοποιημένα μοντέλα με τα τρισδιάστατα 

μοντέλα υψηλής γεωμετρικής πολυπλοκότητας. 
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Πίνακας 6.3: Σύγκριση πολύπλοκων και απλοποιημένων τρισδιάστατων μοντέλων 

ΠΡΟΘΆΛΑΜΟΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΠΟΛΥΓΩΝΑ 

ΥΛΙΚΑ 

ΦΩΤΑ 

Πολύπλοκο 

τρισδιάστατο μοντέλο 

183 

8038 

28 

4 

Απλοποιημένο 

τρισδιάστατο μοντέλο 

55 

166 

12 

2 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΠΟΛΥΓΩΝΑ 

ΥΛΙΚΑ 

ΦΩΤΑ 

Πολύπλοκο 

τρισδιάστατο μοντέλο 

297 

27706 

8 

2 

Απλοποιημένο 

τρισδιάστατο μοντέλο 

71 

930 

4 

2 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΠΟΛΥΓΩΝΑ 

ΥΛΙΚΑ 

ΦΩΤΑ 

Πολύπλοκο 

τρισδιάστατο μοντέλο 

220 

56773 

16 

4 

Απλοποιημένο 

τρισδιάστατο μοντέλο 

36 

433 

10 

2 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΠΟΛΥΓΩΝΑ 

ΥΛΙΚΑ 

ΦΩΤΑ 

Πολύπλοκο 

τρισδιάστατο μοντέλο 

241 

35241 

64 

4 

Απλοποιημένο 

τρισδιάστατο μοντέλο 

40 

224 

14 

2 

6.5.10.4 ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

Με την εφαρμογή της τεχνικής της ανάκτησης, ο κάθε εικονικός χώρος που προέκυψε από 

την τεχνική της διαίρεσης «διασπάστηκε» σε μικρότερα τμήματα ενισχύοντας ακόμη περισσότερο 

την απόδοση του συστήματος. 

Η εφαρμογή της τεχνικής της ανάκτησης στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, 

χρησιμοποιήθηκε στο στάδιο της συγγραφής και εφαρμόστηκε με την βοήθεια της VRML και πιο 
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συγκεκριμένα με την χρήση του Inline node. To Inline node, είναι ένα από τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά στοιχεία της VRML [Matsuba, 1996]. Η χρησιμοποίηση του συμβάλει ουσιαστικά 

στην βελτιστοποίηση ενός VRML εικονικού περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας την μείωση του 

μεγέθους του [Ashdown, 1996]. Τα VRML εικονικά περιβάλλοντα που ενσωματώνουν Inline 

nodes, αποτελούνται από ένα κύριο τμήμα, το οποίο αποτελεί και τον «σκελετό» του εικονικού 

περιβάλλοντος και από δευτερεύοντα τμήματα, όπως τα αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος, 

τα οποία «εισέρχονται» στο κύριο τμήμα με την χρήση των Inline nodes. Τα δευτερεύοντα 

τμήματα, είναι τρισδιάστατα μοντέλα τα οποία αποθηκεύονται σε ξεχωριστά αρχεία VRML, είτε 

στον τοπικό δίσκο, είτε σε κάποια δικτυακή τοποθεσία. Τα Inline nodes, ενσωματώνονται στο 

κύριο τμήμα του εικονικού περιβάλλοντος και ουσιαστικά «καλούν» τα δευτερεύοντα τμήματα να 

εμφανιστούν στο κύριο τμήμα [Ames, 1997]. 

Η τεχνική της ανάκτησης με την χρήση Inline nodes, έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' 

όλα μέσω της τεχνικής αυτής, δίνεται η δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης του εικονικού 

περιβάλλοντος, τμηματικά. Σε ένα εικονικό περιβάλλον στο οποίο έχει εφαρμοστεί η τεχνική της 

ανάκτησης, ο χρήστης περιηγείται και εξερευνεί το κύριο τμήμα του εικονικού περιβάλλοντος, πριν 

ακόμη ο φυλλομετρητής «φορτώσει» τα δευτερεύοντα τμήματα. Βασικό επίσης πλεονέκτημα 

αποτελεί η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των ίδιων δευτερευόντων τμημάτων, στο ίδιο ή σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα. Ένα εικονικό περιβάλλον το οποίο ενσωματώνει inline nodes 

χαρακτηρίζεται ως «ανοικτό» αφού μπορεί να αντικατασταθούν ή να διορθωθούν πολύ πιο εύκολα 

τα μεμονωμένα αρχεία. 

Στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, τα κύρια τμήματα είναι η βασική αρχιτεκτονική του 

κάθε χώρου (οροφή, πάτωμα, τοίχοι, σκάλες κλπ). Τα αντικείμενα του κάθε χώρου αποτελούν τα 

δευτερεύοντα τμήματα, τα οποία «εισέρχονται» στα κύρια τμήματα. Στον εικονικό χώρο του 

εργαστηρίου για παράδειγμα, τα δευτερεύοντα τμήματα τα οποία καλούνται με την χρήση των 

Inline nodes, είναι τα τρισδιάστατα μοντέλα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα γραφεία και ο 

αλληλεπιδραστικός πίνακας στον οποίο όπως περιγράφεται στην ενότητα της αλληλεπίδρασης, η 

χρήση των Inline nodes, συνέβαλε και στην αποτελεσματική παρουσίαση του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου. Με βάση την ίδια λογική, η μέθοδος της ανάκτησης εφαρμόστηκε και στους 

υπόλοιπους εικονικούς χώρους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής του στοιχείου της 

επαναχρησιμοποίησης, είναι το αντικείμενο του Η/Υ, το οποίο από το ίδιο αρχείο VRML 

χρησιμοποιείται και στο εικονικό εργαστήριο και στο εικονικό γραφείο. 

Το βασικό πεδίο του Inline node, είναι το πεδίο uri μέσω του οποίου καθορίζεται το αρχείο 

το οποίο θα ανακτηθεί. Με το πεδίο bboxSize καθορίζεται το μέγεθος του Bounding Box, δηλαδή 

ενός νοητού κουτιού το οποίο οριοθετεί το μέγεθος του αντικειμένου που θα ανακτηθεί. Το πεδίο 

bboxCenter προσδιορίζει τη θέση του ανακτηθέντος αρχείου στο εικονικό περιβάλλον. 

Στην συνέχεια παρατίθεται ένα τμήμα συγγραφής κώδικα VRML, από τον εικονικό χώρο 

του εργαστηρίου, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η ανάκτηση των δευτερευόντων τμημάτων των 

Η/Υ και του αλληλεπιδραστικού πίνακα. 
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Εικόνα 6.67: Εφαρμογή της τεχνικής της ανάκτησης 

στον εικονικό χώρο του εργαστηρίου 

Το δευτερεύον τμήμα των Η/Υ είναι το αρχείο VRLABpcs.wri και το αρχείο 

ERGASTstage.wri είναι το δευτερεύον τμήμα του αλληλεπιδραστικού πίνακα. 

Inline { 

bboxCenter -10.8688 102.228 2243.05 

bboxSize 100 6 100 

uri "ERGASTstagel.WRL" 

} 

Inline { 

bboxCenter 235.006 182.306 1494.42 

bboxSize 20 30 50 

uri " VRLABpcs.WRL" 

} 

6.5.10.5 ΑΝΑΦΟΡΑ 

Η τεχνική της αναφοράς χρησιμοποιήθηκε στο στάδιο της συγγραφής του εικονικού 

περιβάλλοντος του VRLAB, με σκοπό την βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος. Η 

βελτιστοποίηση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της τεχνικής της αναφοράς, με την μείωση του μεγέθους 

του αρχείου του VRML εικονικού περιβάλλοντος. 

Η εφαρμογή της τεχνικής της αναφοράς, στηρίζεται στο φαινόμενο της ενδεχόμενης 

συνύπαρξης επαναλαμβανόμενων αντικειμένων στο ίδιο εικονικό περιβάλλον. Για παράδειγμα σε 
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ένα εικονικό περιβάλλον που αναπαριστά ένα κτίριο, ως επαναλαμβανόμενα αντικείμενα, 

χαρακτηρίζονται τα αντικείμενα εκείνα τα οποία αναπαρίστανται περισσότερο από μια φορά στο 

εικονικό περιβάλλον, όπως οι πόρτες του κτιρίου ή κάποια έπιπλα, όπως οι καρέκλες κλπ. Με την 

τεχνική της αναφοράς, συγγράφεται κώδικας για την αναπαράσταση ενός από αυτά τα αντικείμενα, 

και τα υπόλοιπα απλά αποτελούν αντίγραφα του αρχικού αντικειμένου, τα οποία τοποθετούνται σε 

διαφορετικές θέσεις στον εικονικό χώρο. Η αναπαράσταση αυτή απαιτεί λιγότερες γραμμές κώδικα 

και οδηγεί σε αρχεία μικρότερου μεγέθους και επομένως και στην ενίσχυση της απόδοσης του 

συστήματος. 

Η επαναχρησιμοποίηση των αντικειμένων αυτών στα VRML εικονικά περιβάλλοντα, 

επιτυγχάνεται με την χρήση των εντολών DEF και USE. Αρχικά τα αντικείμενα που θα 

επαναχρησιμοποιηθούν στο μέλλον, καθορίζονται με την χρήση της εντολής DEF και με την 

δήλωση ενός μοναδικού ονόματος. Με την χρήση της εντολής USE, καλείται το αντικείμενο το 

οποίο έχει προσδιοριστεί, να αντιγραφεί στο ίδιο εικονικό περιβάλλον, πιθανώς σε μια διαφορετική 

θέση από το πρότυπο αντικείμενο. 

Πέρα από την μείωση του μεγέθους του τελικού αρχείου του εικονικού περιβάλλοντος, η 

εφαρμογή της τεχνικής της αναφοράς, συμβάλει και στην εξοικονόμηση χρόνου κατά την διάρκεια 

της συγγραφής. 

Η τεχνική της αναφοράς εφαρμόστηκε στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB στον χώρο 

του εργαστηρίου. Στα πλαίσια του στοιχείου του ρεαλισμού και της πιστότητας, κρίθηκε σκόπιμο 

το εικονικό εργαστήριο να αποτελείται από παθητικά αντικείμενα τα οποία θα αναπαριστούν 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Εικόνα 6.68). 

Εικόνα 6.68: Εικονικό εργαστήριο 

Συνολικά το εικονικό εργαστήριο θα αποτελούνταν από οκτώ πανομοιότυπα αντικείμενα 

υπολογιστών. Σε πρώτη φάση διαμορφώθηκε ένα γραφείο και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

Κατά την διαδικασία της συγγραφής τα δύο αντικείμενα ομαδοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο node, το 

οποίο ονοματίστηκε με την χρήση της εντολής DEF. Στην συνέχεια με την χρήση της εντολής USE 

δημιουργήθηκαν άλλα επτά αντίγραφα του αρχικού node. Πριν την εφαρμογή της τεχνικής της 

αναφοράς, το αρχείο VRML του εικονικού εργαστηρίου είχε μέγεθος 324 KB. Μετά την εφαρμογή 

της τεχνικής το αρχικό μέγεθος, μειώθηκε στα 145 KB. 
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Στην συνέχεια παρατίθεται ένα τμήμα συγγραφής κώδικα, για την τεχνική της αναφοράς 

όπως αυτή εφαρμόστηκε στο εικονικό εργαστήριο. 

Με το όνομα GRAFEIOPC προσδιορίζεται το όνομα του αντικειμένου που περιλαμβάνει το 

γραφείο και τον υπολογιστή. Με την χρήση των USE (στα DEF, ANAFORA1, ANAFORA2 έως 

ANAFORA7) το ίδιο αντικείμενο αντιγράφεται άλλες επτά φορές, σε διαφορετική θέση 

(διαφορετικές τιμές στις διαστάσεις x, y και z στο πεδίο translation). 

DEF GRAFEIOPC Transform { 

translation 345.955 0.0690842 -287.923 

scale 0.925926 0.925926 0.925926 

children [ 

DEF pano08 Transform { 

translation 0.209221 -40.8937 -50.0001 

rotation-10 0-1.5708 

children [ 

Shape { 

appearance Appearance { 

material Material {. 

] 

}, 

DEF ANAFORA 1 

Transform { 

children USE GRAFEIOPC 

translation 345.955 0.0690842 -97.6328 

scale 0.925926 0.925926 0.925926 

} 

DEF ANAFORA2 

Transform { 

children USE GRAFEIOPC 

translation 345.955 0.0690842 98.7034 

scale 0.925926 0.925926 0.925926 

} 

DEF ANAFORA7 

Transform { 

children USE GRAFEIOPC 

translation -345.956 -0.0690918 -288.994 

scale 0.925926 0.925926 0.925926 

} 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRLAB 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Κάθε σύστημα που σχεδιάζεται με προορισμό την χρήση από ανθρώπους πρέπει να είναι 

εύκολο στην μάθηση, ωφέλιμο και να περιλαμβάνει λειτουργίες πραγματικά χρήσιμες, εύκολες και 

ευχάριστες» [Gould, 1985]. 

Στο κεφάλαιο 4 μέσα από τον καθορισμό μιας μεθοδολογίας σχεδιασμού, αλλά και στο 

κεφάλαιο 5 κατά την φάση του ορισμού των απαιτήσεων του συστήματος, αναφέραμε τις 

προδιαγραφές ευχρηστίας του εκπαιδευτικού εικονικού περιβάλλοντος. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

αναφερθούμε στην αξιολόγηση του συστήματος VRLAB, μέσα από την εξέταση ταύτισης των 

προδιαγραφών ευχρηστίας, με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση. 

7.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

«Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία συλλογής στοιχείων σχετικών με την ευχρηστία μιας 

σχεδίασης ή ενός προϊόντος για μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών και για μια ιδιαίτερη 

δραστηριότητα μέσα σε καθορισμένο περιβάλλον ή πλαίσιο εργασίας» [Preece, 1994]. 

«Η αξιολόγηση μπορεί να προσδιοριστεί σαν μια διαδικασία σύγκρισης της πραγματικής με 

την επιθυμητή απόδοση ενός υπολογιστικού συστήματος» [Whitefield., 1991]. 

Η αξιολόγηση είναι ένα κεντρικό σημείο της προσανατολισμένης στον χρήστη σχεδίασης. 

Χωρίς κάποιο είδος αξιολόγησης είναι αδύνατο να ξέρει κανείς αν το σύστημα ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του χρήστη και πόσο καλά ταιριάζει με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, μέσα στο 

οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Η αξιολόγηση επομένως ασχολείται με την συλλογή δεδομένων για την 

χρησιμοποιησιμότητα του προϊόντος, από μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών για μια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα και μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει σε 

οποιοδήποτε στάδιο της ανάπτυξης του προϊόντος ή ακόμη και πάνω στο τελικό προϊόν και μπορεί 

να είναι από αφηρημένη και ποιοτική μέχρι πολύ συγκεκριμένη και ποσοτική. 

Γενικά η αξιολόγηση του προϊόντος μπορεί να αποσκοπεί στην κατανόηση του 

περιβάλλοντος του χρήστη, στη χρήση εναλλακτικών σχεδίασης, στην επίτευξη κάποιου 

συγκεκριμένου τεχνολογικού στόχου κατά την σχεδίαση ή στον έλεγχο συμμόρφωσης με κάποιο 

πρότυπο. Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση ενός προϊόντος στα αρχικά στάδια της σχεδίασης του, 

αποσκοπεί συνήθως στην πρόβλεψη της χρησιμοποιησιμότητας του συνολικού προϊόντος ή 

κάποιου μόνο χαρακτηριστικού του, στον έλεγχο σωστής κατανόησης των απαιτήσεων του ή στον 

έλεγχο διαφόρων ιδεών γρήγορα και άτυπα. Από την άλλη πλευρά, όταν η ανάπτυξη του προϊόντος 

βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, η αξιολόγηση χρησιμεύει στην αναγνώριση τυχόν δυσκολιών 

που συναντά ο χρήστης ή στην βελτίωση προσεχών εκδόσεων του συστήματος. 
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7.4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση ταξινομείται με βάση την φάση ανάπτυξης του προϊόντος κατά την οποία 

πραγματοποιείται. Με βάση λοιπόν το χρονικό σημείο, στο οποίο πραγματοποιείται η αξιολόγηση ο 

Scriven (1976) διακρίνει δύο μεγάλες κατηγορίες: (α) την διαμορφωτική αξιολόγηση (formative 

evaluation) και την (β) συμπερασματική αξιολόγηση (summative evaluation). 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση έχει ως στόχο την διαμόρφωση, δηλαδή την βελτίωση της 

ευχρηστίας του συστήματος και γίνεται κατά την φάση ανάπτυξης του προϊόντος. Πιο 

συγκεκριμένα η διαμορφωτική αξιολόγηση, είναι η κατάσταση όπου κάποιος παρατηρεί την 

εξέλιξη του συστήματος και εξετάζει τις αλλαγές που συντελούνται χρησιμοποιώντας τα δεδομένα, 

για την εξέλιξη ή τη βελτίωση του συστήματος. Η αξιολόγηση αυτή εφαρμόζεται στη φάση 

κατασκευής του συστήματος και είναι μικρής κλίμακας και εντατική, με αξιολογητές ειδικούς ή 

χρήστες που αναφέρουν συνεχώς τα αποτελέσματα στους σχεδιαστές, οι οποίοι εφαρμόζουν 

συνήθως κάποια παραλλαγή επαναληπτικού σχεδιασμού. 

Η συμπερασματική αξιολόγηση (summative evaluation), αφορά το ολοκληρωμένο προϊόν 

και γίνεται συνήθως πριν τεθεί σε λειτουργία το σύστημα, ώστε να μετρηθεί η ευχρηστία του είτε 

σε σύγκριση με άλλα ανταγωνιστικά συστήματα είτε σε σχέση με τις προδιαγραφές ευχρηστίας. 

Πιο συγκεκριμένα η συμπερασματική αξιολόγηση, διεξάγεται μετά την ολοκλήρωση του 

συστήματος, με σκοπό να προσδιοριστεί η έκταση της επιτυχίας των στόχων του. Χρησιμοποιείται 

για την αποτίμηση της επιτυχίας του συστήματος σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί, 

ερευνά τις συνθήκες που επιτυγχάνονται τα καλύτερα αποτελέσματα και εξετάζει αν υπάρχει 

αντιστοιχία μεταξύ αποτελέσματος και αρχικών στόχων και σε ποιο βαθμό. 

7.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ VRLAB 

Στο επιστημονικό τομέα της αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού, εντοπίζεται στην 

σχετική βιβλιογραφία, πληθώρα κριτηρίων σχετικά με την επίτευξη ευχρηστίας. Στο άρθρο 

«Criteria for Evaluation of the effectiveness for Networked Learning programmes» [Kargidis, 

2001], προτείνεται ένα σύνολο από κριτήρια πέραν αυτών που αφορούν την επίτευξη ευχρηστίας. 

Στο VRLAB κατά την διάρκεια της αξιολόγησης, υιοθετήσαμε κάποια από τα κριτήρια αυτά, 

καθώς και μια σειρά από κριτήρια που αφορούν την επίτευξη ευχρηστίας σε τρισδιάστατα εικονικά 

περιβάλλοντα. Πιο συγκεκριμένα εξετάσαμε την ταύτιση των προδιαγραφών ευχρηστίας που 

θέσαμε στην μεθοδολογία σχεδιασμού (κεφάλαιο 4), αλλά και στο κεφάλαιο 5 κατά την φάση του 

καθορισμού των απαιτήσεων, με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του συστήματος. 

Στο πεδίο της Επικοινωνίας Ανθρώπου και Υπολογιστή, υποστηρίζεται ότι τελικά μόνο 

πραγματικοί χρήστες που δουλεύουν σε πραγματικές συνθήκες, μπορούν να δώσουν αξιόπιστες 

απαντήσεις και έγκυρα αποτελέσματα [Karat, 1992], [Preece, 1994]. Στα πλαίσια αυτής της αρχής, 

για την αξιολόγηση του συστήματος VRLAB επιλέξαμε σαν χρήστες, εβδομήντα (70) 

τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Επιλέξαμε φοιτητές του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, λόγω της εμπειρίας 

τους γενικά στον τομέα της Πληροφορικής και λόγω των γνώσεων τους σχετικά με το αντικείμενο, 

που αποκόμισαν μέσα από την διδασκαλία των μαθημάτων «Πολυμέσα», «Γραφικά Η/Υ» και 
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«Επικοινωνία Ανθρώπου και Υπολογιστή». Επιπρόσθετα ένα τμήμα του δείγματος, έχει διδαχθεί 

βασικές αρχές τρισδιάστατων γραφικών και ανάπτυξης εικονικών περιβαλλόντων με την χρήση της 

γλώσσας VRML, στα πλαίσια του μαθήματος «3D γραφικά - κίνηση». 

Για την καταγραφή των απόψεων των χρηστών, για την διερεύνηση των χαρακτηριστικών 

ευχρηστίας του συστήματος VRLAB, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίων. Η μέθοδος συμπλήρωσης ερωτηματολογίων είναι μια δοκιμασμένη μέθοδος 

καταγραφής της αντίδρασης των χρηστών στην χρήση ενός λογισμικού ή προϊόντος [Αβούρης, 

2000]. Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε με βάση μια σειρά από κατευθυντήριες οδηγίες που 

δίνονται από τον Nielsen [Nielsen, 1994]. Ο Nielsen υποδεικνύει τα εξής : 

Αριθμός ερωτήσεων: ένα ερωτηματολόγιο πρέπει να αποτελείται από 20 έως 40 ερωτήσεις. 

Βάθος ερωτήσεων: Η απάντηση σε κάθε ερώτηση, πρέπει να δίνει αρκετές πληροφορίες για 

κάθε σημείο που θέλουμε να αξιολογήσουμε. 

Πληρότητα: Το σύνολο όλων των απαντήσεων πρέπει να δίνει αρκετές πληροφορίες για 

όλους τους στόχους της αξιολόγησης. 

Ανεξαρτησία: πρέπει κάθε διαφορετική απάντηση να δίνει διαφορετικό είδος πληροφοριών. 

Ισορροπία: Το σύνολο των ερωτήσεων πρέπει να καλύπτει όλα τα θέματα που θέλουμε να 

ερευνήσουμε. 

Τα ερωτηματολόγια πρέπει να είναι όσο πιο απλά και κατανοητά γίνεται και παράλληλα 

κατά το δυνατόν η συμπλήρωση τους να μην είναι χρονοβόρα. 

Το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση στο VRLAB, αποτελείται από 35 

ερωτήσεις. Πρότυπα για την σύνταξη των ερωτήσεων αποτέλεσαν: α) το ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης ευχρηστίας, το οποίο περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Εισαγωγή στην Επικοινωνία 

Ανθρώπου και Υπολογιστή» του Νικόλαου Αβούρη [Αβούρης, 2000], Αναπληρωτή Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Πατρών και αποτελεί ένα τυπικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ευχρηστίας 

λογισμικού, β) μια σειρά ερωτήσεων που προτείνονται από τον επίκουρο καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αναστάσιο Μικρόπουλο [Μικρόπουλος, 2000], στο βιβλίο του 

«Εκπαιδευτικό Λογισμικό», στο οποίο προτείνονται δύο κατηγορίες ερευνητικών ερωτημάτων, από 

τις οποίες μπορούν να αντληθούν ερωτήσεις για την δημιουργία ερωτηματολογίου για την 

αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού υπερμέσων και τέλος γ) το ερωτηματολόγιο του R.S 

Kalawsky [Kalawsky, 1998], από το Advanced VR center του Πανεπιστημίου του Loughborough, 

στο οποίο παρατίθενται μια σειρά από ερωτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση ευχρηστίας 

λογισμικών εικονικής πραγματικότητας. 

Τα περιβάλλον διεπαφής του VRLAB, όπως και τα περισσότερα περιβάλλοντα διεπαφής, 

συγκλίνουν στην λέξη ευχρηστία. Σύμφωνα με το πρότυπο IS0924 (1998) «η ευχρηστία ενός 

συστήματος, είναι η ικανότητα του να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά, ενώ παρέχει 

υποκειμενική ικανοποίηση στους χρήστες». 

Η ευχρηστία του συστήματος VRLAB, εξετάζεται μέσα από μια σειρά από κριτήρια που 

διέπουν τους παρακάτω τομείς: 

1) Πλοήγηση 

2) Αλληλεπίδραση 
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3) Παρουσία (ρεαλισμός) 

4) Μεταφορά 

5) Προσομοίωση 

6) Διδασκαλία μέσω διαδικτύου 

7) Κονστρακτιβισμός 

8) Υπερμεσικά στοιχεία 

Με βάση τους παραπάνω τομείς, οι 35 ερωτήσεις κατανεμήθηκαν στα ακόλουθα τμήματα: 

1) Σχετικά με την αξιολόγηση 

2) Παρουσία (ρεαλισμός) 

3) Πλοήγηση 

4) Βοήθεια - ορόσημα 

5) Βοήθεια - πίνακας ελέγχου 

6) Βοήθεια - πλαίσιο πληροφόρησης 

7) Γενικά για την βοήθεια 

8) Αλληλεπίδραση 

9) Διδακτική προσέγγιση 

10) Απόδοση του συστήματος 

11) Ποιότητα πολυμεσικών στοιχείων 

12) Γενικά για το σύστημα 

7.6 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται το κάθε τμήμα του ερωτηματολογίου και αναλύονται τα Ι 

αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσα από τον έλεγχο ταύτισης των αποτελεσμάτων, με τις βασικές 

αρχές ευχρηστίας που τέθηκαν στην παρούσα διατριβή. 

7.6.1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | 

Το πρώτο τμήμα του ερωτηματολογίου, με τίτλο «σχετικά με την αξιολόγηση», αφορά ' 

ερωτήσεις σχετικά με τον χρόνο που ήλθαν σε επαφή οι αξιολογητές, τον βαθμό εμπειρίας χρήσης . 

λογισμικού εικονικής πραγματικότητας, αλλά και τον βαθμό εμπειρίας γνώσης ανάπτυξης | 

λογισμικού εικονικής πραγματικότητας. Μέσα από τις ερωτήσεις αυτές διαμορφώνεται μια πρώτη 

άποψη, για την εμπειρία του χρήστη σε σχέση με την χρήση και την ανάπτυξη λογισμικών Ι 

εικονικής πραγματικότητας, αλλά και για τον χρόνο που διέθεσε για την περιήγηση στο σύστημα. 

Ι 

ι 
ι 
ι 

210 ' 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRLAB 

ΤΜΗΜΑ 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΡΟΤΗΧΗ1. r w B é o o χρόνο συνολικά ήλΟαπ σι πταφή μι τα σύστημα; 

10» 

8» 

» 

4» 

2fr 

fr 

• α-ΜΛϊΠΤ* 
a 3*4« ΛΕΠΤΑ 
• Μ ΛΕΠΤΑ* 

Εικόνα 7.1: Χρόνος επαφής με το σύστημα 

Στην πρώτη ερώτηση, το 35,7 % (25 άτομα) του δείγματος δήλωσαν ότι ο συνολικός χρόνος 

με τον οποίο ήλθαν σε επαφή με το σύστημα ήταν λιγότερος από 30 λεπτά. Το 41,4 % (29 άτομα) 

μεταξύ 30 και 60 λεπτά και το 22.9 % (16 άτομα) περισσότερο από 60 λεπτά (Εικόνα. 7.1). 

ΤΜΗΜΑ 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΡΟΤΗΖΗ 2. ΒσΙμΰς προσωπικής ιμτκιρίας χρήση; λογισμικού Εικονική; Προγμσπκοτητσς 

100 

Μ 

βο· 

40 

20 

• ΜΗΔΕΝΙΚΟΙ 
aiiïTPioi 
• YWAor 

42 ,9 
3 0 3 

Εικόνα 7.2: Εμπειρία χρήσης λογισμικού εικονικής πραγματικότητας 

Η δεύτερη ερώτηση αφορά την εμπειρία χρήσης λογισμικού εικονικής πραγματικότητας. 

Στα πλαίσια των λογισμικών εικονικής πραγματικότητας, περιλαμβάνονται εφαρμογές 

διασκέδασης, εκπαίδευσης κλπ. 

Το 18.6 % (13 άτομα) του δείγματος, δήλωσε ότι δεν είχε καμιά εμπειρία σε χρήση 

λογισμικών εικονικής πραγματικότητας, το 42.9 % (30 άτομα), δήλωσε ότι είχε μέτριο βαθμό 

εμπειρίας ενώ το 38.5% (27 άτομα), δήλωσε ότι είναι εξοικειωμένο σε υψηλό βαθμό με την χρήση 

εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας. 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

m ANYIUMCTO 
alterno 
m YWHAO 

Εικόνα 7.3: Επίπεδο γνώσης ανάπτυξης, λογισμικού εικονικής πραγματικότητας 

Όσο αφορά, το επίπεδο γνώσης ανάπτυξης λογισμικού εικονικής πραγματικότητας, το 52.9 

% (37 άτομα) του δείγματος δεν διαθέτει καθόλου γνώση ανάπτυξης, το 34.3 % (24 άτομα) θεωρεί 

ότι βρίσκεται σε ένα μέτριο επίπεδο ικανότητας ανάπτυξης λογισμικού εικονικής πραγματικότητας, 

ενώ μόνο ένα 12.9 % (9 άτομα) θεωρεί ότι διαθέτει αρκετά υψηλή γνώση (Εικόνα 7.3). 

7.6.2 ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τρεις ερωτήσεις, προκειμένου να 

διαπιστωθεί το επίπεδο ρεαλισμού του εικονικού περιβάλλοντος του VRLAB. Όπως αναφέραμε, ο 

ρεαλισμός ενός εικονικού περιβάλλοντος, αναφέρεται στην «συνέπεια» του εικονικού 

περιβάλλοντος σε σύγκριση με αντίστοιχα περιβάλλοντα του πραγματικού κόσμου. Η «συνέπεια», 

αφορά την πιστότητα των τρισδιάστατων γεωμετρικών μοντέλων σε σύγκριση με παρόμοια 

αντικείμενα του πραγματικού κόσμου [Bolzoni, 1994], την ποιότητα των υφών που αποδίδονται 

στις επιφάνειες των αντικειμένων και την ποιότητα του φωτισμού του εικονικού περιβάλλοντος 

[Gigante, 1993]. 

ΤΜΗΜΑ 2.ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΡΟΤΗΖΗ 4. Te Ικονκο ΠφΡαΛΛνν, vrpomyvKa ornata. ιτορόμοΜ «νρφαΛΑοντα του νρονμβΤΜΟά κόσμου-, 

* ΚΑΘΟΛΟΥ 
9 ΚΑΝΟΙΊΟΙΗΤΙΚΑ 
m ΠΟΛΎ 

Εικόνα 7.4: Πιστότητα του εικονικού περιβάλλοντος 

Η πρώτη ερώτηση (Εικόνα 7.4) αναφέρεται γενικά στην πιστότητα του εικονικού 

περιβάλλοντος, σε σχέση με παρόμοια περιβάλλοντα του πραγματικού κόσμου. Η πιστότητα του 

περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της χωρικής γνώσης. Ένα εικονικό 

περιβάλλον που προσεγγίζει οπτικά παρόμοια περιβάλλοντα του πραγματικού κόσμου, διευκολύνει 
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τον χρήστη στην κατανόηση του τρισδιάστατου χώρου, δεδομένου ότι οι χρήστες χρησιμοποιούν τα 

αντικείμενα, την εμφάνιση τους και τις θέσεις τους μέσα στο χώρο, προκειμένου να αποκτήσουν 

την απαιτούμενη χωρική γνώση. 

Παρατηρούμε ότι το 64.3 % (45 άτομα) του δείγματος, θεωρούν ότι το εικονικό περιβάλλον 

προσεγγίζει αρκετά πιστά παρόμοια περιβάλλοντα του πραγματικού κόσμου, το 34.3% (24 άτομα) 

θεωρεί ότι το επίπεδο ρεαλισμού είναι ικανοποιητικό, ενώ μόνο το 1.4% (1 άτομο), θεωρεί ότι το 

εικονικό περιβάλλον δεν διαθέτει υψηλό επίπεδο ρεαλισμού. Από τα παραπάνω αποτελέσματα 

διαπιστώνουμε ότι το εικονικό περιβάλλον προσεγγίζει σε ένα μεγάλο βαθμό περιβάλλοντα, τα 

οποία είναι ήδη γνωστά στους αξιολογητές από τις εμπειρίες τους στον πραγματικό κόσμο. 

ΤΜΗΜΑ 2.ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
EPDTHIH S. Βαομός ποιΟηττας IKAVUW (U·* ·») , ταυ Εικονικού ΠφιΒαλλοντος 
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0,0 

Εικόνα 7.5: Ποιότητα των υφών 

Η απόδοση υφών, αποτελεί μια τεχνική η οποία ενισχύει σε σημαντικό βαθμό τον ρεαλισμό 

ενός εικονικού περιβάλλοντος. Εικονικά περιβάλλοντα στα οποία δεν έχει εφαρμοστεί η τεχνική 

της απόδοσης υφών, απεικονίζονται τεχνητά και «ψυχρά» στον χρήστη. Η τεχνική απόδοσης υφών, 

συμβάλλει στην ενίσχυση της λεπτομέρειας στο εικονικό περιβάλλον και επιπρόσθετα στον 

χωρικό προσανατολισμό του χρήστη. 

Στην ερώτηση σχετικά με την ποιότητα των υφών, σημαντικό είναι το γεγονός ότι κανένας 

από τους αξιολογητές δεν θεωρεί μηδενικό τον βαθμό ποιότητας των υφών, το 24.3% (17 άτομα) 

του δείγματος, θεωρεί μέτριο τον βαθμό ποιότητας, ενώ ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, 75.7% (53 

άτομα) βρίσκει υψηλή την ποιότητα των υφών του εικονικού περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα 

αυτά θεωρούνται σημαντικά, αν λάβουμε υπόψη ότι ο ρεαλισμός ενός εικονικού περιβάλλοντος, 

εξαρτάται από την γενική εμφάνιση των τρισδιάστατων αντικειμένων τα οποία απαιτείται να 

προσεγγίζουν οπτικά, παρόμοια αντικείμενα του πραγματικού κόσμου. 
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ΤΜΗΜΑ 2.ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΡΟΤΗΙΗ β. Βαθμός ποιότητας φωτισμού «woranu περιβάλλοντος. 

• MHAEMKOC 
• ΜΕΤΡΙΟΙ 
• ΥΨΗΛΟΙ 

Εικόνα 7.6: Φωτισμός εικονικού περιβάλλοντος 

Ο φωτισμός του εικονικού περιβάλλοντος, αποτελεί το δεύτερο σημαντικό στοιχείο, που 

συμβάλει στην ενίσχυση του ρεαλισμού. Ένα καλά φωτισμένο εικονικό περιβάλλον, συνδέεται 

άμεσα με την αντιληπτική ικανότητα του χρήστη, όταν πλοηγείται στο εικονικό. Ο χρήστης, είναι 

σε θέση να αναγνωρίζει πιο εύκολα την ταυτότητα των αντικειμένων του εικονικού περιβάλλοντος 

και γενικότερα να αναγνωρίζει και να αντιλαμβάνεται τον τρισδιάστατο χώρο στον οποίο 

πλοηγείται. Η χρήση φωτεινών πηγών σε ένα εικονικό περιβάλλον και οι σκιές που δημιουργούνται 

από αυτές, «υποδεικνύουν» στον χρήστη την ογκομετρική δομή των αντικειμένων και του 

τρισδιάστατου μοντέλου καθώς και την θέση αυτών στο τρισδιάστατο χώρο Επίσης οι φωτεινές 

πηγές, συμβάλλον και στην επισήμανση συγκεκριμένων τμημάτων ή αντικειμένων του εικονικού 

περιβάλλοντος. 

Το 68.6% του δείγματος, δηλαδή 48 άτομα από τα 70 συνολικά, χαρακτηρίζουν υψηλό τον 

βαθμό ποιότητας φωτισμού, το 30% (21 άτομα) μέτριο και το 1.4 % (1 άτομο) μηδενικό 

7.6.3 ΠΛΟΗΓΗΣΗ 

Το τρίτο τμήμα του ερωτηματολογίου εξετάζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος 

ως προς την πλοήγηση του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον. Η πλοήγηση στο σύστημα VRLAB 

αποτελεί βασικό παράγοντα ευχρηστίας του εικονικού περιβάλλοντος [Bendar, 1977]. Η 

αναγκαιότητα της πλοήγησης, γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, το 

οποίο κατατάσσεται στα μεγάλης κλίμακας εικονικά περιβάλλοντα. 

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις σχετικά με τον προσανατολισμό, την 

οπτική, την ταχύτητα και τον τρόπο πλοήγησης. 
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ΤΜΗΜΑ 3. ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΟΤΗΖΗ 7. ΑποιτροσανοτοΑιστήκπι « n é ιι|ν βιΑρκαα ιτλοήγηνης σιο uvwixò ικριβάΑΑον; 

• ΚΑΘΟΛΟΥ 
& ΛΙΓΟ 
• ηοΛΥ 

Εικόνα 7.7: Προσανατολισμός στο εικονικό περιβάλλον 

Σε μεγάλης κλίμακας εικονικά περιβάλλοντα, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, ο χρήστης «να 

χάσει τον δρόμο» με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος στην αναζήτηση πληροφοριών και 

κατά συνέπεια η αλληλεπιδραστικότητα να χάσει πολλά από τα πλεονεκτήματα της. Ιδιαίτερα στα 

εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα τα οποία στοχεύουν στην μετάδοση γνώσης, τέτοιου είδους 

καταστάσεις πρέπει να αποφευχθούν προκειμένου η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι 

αποτελεσματική και παραγωγική [Darken, 1995a]. 

Στην ερώτηση σχετικά με τον προσανατολισμό στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB, το 

60% (42 άτομα) δηλώνει ότι δεν αποπροσανατολίστηκε καθόλου, το 28.6%(20 άτομα), δηλώνει ότι 

αποπροσανατολίστηκε λίγο, ενώ το 11.4% (8 άτομα) δηλώνει ότι αποπροσανατολίστηκε πολύ. 

ΤΜΗΜΑ 3. ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΟΤΗΖΗ ft. Χαρακτηρισμός οπτικής χρήστη 

Εικόνα 7.8: Οπτική χρήστη 

Η οπτική χρήστη αφορά την περιήγηση του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον, προκειμένου 

να αποκομίσει διαφορετικές όψεις του περιβάλλοντος και να αποκτήσει την αίσθηση της παρουσίας 

μέσα στο τρισδιάστατο χώρο. Για να είναι αποτελεσματική μια περιήγηση πρέπει να είναι καλά 

σχεδιασμένη, απλή γνωστικά και ευκολονόητη [Darken, 1996]. Στο VRLAB, χρησιμοποιήθηκε 

στην οπτική του χρήστη, η φυσική μεταφορά του βαδίσματος. Οι φυσικές μεταφορές έχει 

αποδειχθεί ότι είναι καλύτερες για την εκπλήρωση διεργασιών του εικονικού περιβάλλοντος [ 

Bowman, 2000 ]. 

Η οπτική χρήστη, από ένα ποσοστό 78.6% (55 άτομα), κρίνεται ως καλή, γεγονός που 

οφείλεται στο ότι η μεταφορά του βαδίσματος, απαιτεί μικρή ή καθόλου γνωστική χαρτογράφηση 

από την πλευρά του χρήστη για να εκτελεστεί. Απλά οι χρήστες του εικονικού περιβάλλοντος του 
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VRLAB βαδίζουν σε αυτό, με τον ίδιο τρόπο όπως και στον πραγματικό κόσμο. Έρευνες 

εμφανίζουν, ότι το βάδισμα θεωρείται από τις πιο αποδοτικές μεταφορές στην εικονική περιήγηση 

[Slater, 1995a]. Κακή θεωρούν την οπτική το 4.3 % (3 άτομα), ενώ μέτρια κρίνεται από ένα 

ποσοστό της τάξης του 17.1% (12 άτομα). 

ΤΜΗΜΑ 3. ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
EPOTMXH ϊ . Χαρακτηρισμοί τρόπου πλοήγησης 

• ΛΥΪΚΟΛΟΙ 
α ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 
• ΕΥΚΟΛΟΙ 

Εικόνα 7.9: Τρόπος πλοήγησης 

Στα συστήματα επιτραπέζιας εικονικής πραγματικότητας (μη εμβυθιστικής), στα οποία 

κατατάσσεται και το VRLAB, για την πλοήγηση και την επίτευξη στόχων, χρησιμοποιούνται 

περιφερειακές συσκευές όπως το «ποντίκι» και το πληκτρολόγιο του Η/Υ. 

Σε ερώτηση σχετικά με τον βαθμό δυσκολίας του τρόπου πλοήγησης με την χρήση των 

παραπάνω περιφερειακών συσκευών, το 10% (7 άτομα) απάντησε ότι δυσκολεύτηκε κατά την 

πλοήγηση στο εικονικό περιβάλλον, το 30% (21 άτομα) θεώρησε ικανοποιητικό τον τρόπο 

πλοήγησης, ενώ εύκολο έκριναν τον τρόπο πλοήγησης το 60% (42 άτομα). 

Το ποσοστό του 60%, πιστοποιεί την αρχή ότι για την επίτευξη στόχων σε ένα εικονικό 

περιβάλλον, ένα ποντίκι μπορεί να είναι γρηγορότερο και ακριβέστερο από ένα γάντι δεδομένων 

[Johnsgard,1994]. Επίσης το υψηλό αυτό ποσοστό οφείλεται στο ότι οι παραπάνω περιφερειακές 

συσκευές και η τεχνική «επίτευξη στόχων», αποτελούν μεταφορές αλληλεπίδρασης, γνωστές στους 

χρήστες από τα διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής. Επιπρόσθετα αποτελούν μεταφορές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα και να προσαρμοστούν κατάλληλα σε κάθε εικονικό 

περιβάλλον. 

ΤΜΗΜΑ 3. ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
E P Q T H I H 1 0 . Χαρακτηρισμός ταχύτητας πλοήγησης 

• ΑΡΓΗ 
α « Τ Ρ Ι Α 
• ΓΡΗΓΟΡΗ 

Εικόνα 7.10: Ταχύτητα πλοήγησης 
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Η ταχύτητα πλοήγησης πρέπει να είναι κατάλληλη για το μέγεθος του εικονικού 

περιβάλλοντος [Mohageg, 1996]. Οι γρήγορες ταχύτητες μπορούν να μειώσουν την προσπάθεια 

του χρήστη, παρέχοντας γρήγορη επίτευξη των στόχων, αλλά πιο αργές ταχύτητες βοηθούν στον 

προσδιορισμό των στόχων με ευκολότερο τρόπο [Johnsgard, 1994]. Μια μέτρια ταχύτητα είναι 

ένας φυσικότερος τρόπος [Rushton, 1993] και δίνει τον πλήρης έλεγχο στους χρήστες [Mohageg, 

1996]. Στο VRLAB, μέτρια χαρακτηρίζεται η ταχύτητα πλοήγησης από το 64,3% (45 άτομα) του 

δείγματος, αργή κατά το 8.6% (6 άτομα) και γρήγορη για το 27.1% (19 άτομα) του δείγματος. 

7.6.4 ΒΟΗΘΕΙΑ - ΟΡΟΣΗΜΑ 

Το τέταρτο τμήμα, αναφέρεται στην βοήθεια που παρέχεται στον χρήστη από το εικονικό 

περιβάλλον με την χρήση των ορόσημων. 

ΤΜΗΜΑ 4.ΒΟΗΘΕΙΑ-ΟΡΟΣΗΜΑ 
ETOTHZH11. Βαβμος συμβολής των βοηθητικών αντικιιμίνιυν στον προσανατολισμό 

Μ 

60 

40-

20 

0-

Εικόνα 7.11: Βαθμός συμβολής των ορόσημων (επιγραφές) 

Στην πρώτη ερώτηση του τέταρτου τμήματος, εξετάζεται ο βαθμός συμβολής των 

βοηθητικών αντικειμένων (ορόσημων), στον προσανατολισμό. Στην είσοδο κάθε εικονικού χώρου, 

υπάρχουν γραφικές αναπαραστάσεις επιγραφών, οι οποίες αναγράφουν το όνομα του κάθε 

εικονικού χώρου και υποδεικνύουν στον χρήστη την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει 

[Neal, 2000], και συγχρόνως δίνουν μια απάντηση στην ερώτηση «πού θέλω να πάω». 

Οι αξιολογούμενοι, σε ποσοστό 71.4% (50 άτομα) έκριναν ότι τα ορόσημα με την μορφή 

επιγραφών, βοήθησαν στον προσανατολισμό τους στο εικονικό περιβάλλον. 20 άτομα δηλαδή το 

28.6%, θεώρησε μέτρια την συμβολή των ορόσημων στον προσανατολισμό, ενώ ενθαρρυντικό 

είναι ότι κανένας (0%, 0 άτομα) αξιολογητής δεν χαρακτήρισε ως μηδενικό τον βαθμό συμβολής 

των ορόσημων. 

* ΜΗΔΕΝΙΚΟΙ 
β ΜΕΤΡΙΟΙ 
• YVHAOI 

0,0 
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ΤΜΗΜΑ 4.ΒΟΗΘΕΙΑ-ΟΡΟΣΗΜΑ 
EPOTHIH 12. Βο*μος ουμβολής rurt ηχιρικών προτροπών οτσν ττροοανατολκηιο. 

• MNACMXC» 
Ο ΜΕΤΡΙΟΙ 

Εικόνα 7.12: Βαθμός συμβολής των ορόσημων (ηχητικές προτροπές) 

Έχουμε αναφέρει ότι σε ένα εικονικό περιβάλλον, ο ήχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 

ηχητικό υπόβαθρο, σαν σήμα επικοινωνίας ή προειδοποίησης του χρήστη [Gilkey, 1993] ή να 

αποτελέσει ένδειξη για την εκτέλεση κάποιων διεργασιών και γεγονότων [Pressing, 1997]. Ο ήχος 

σε ένα εικονικό περιβάλλον αποτελεί ένα επιπρόσθετο κανάλι πληροφόρησης [Brown, 1989], με 

δυνατότητα να παρέχει στον χρήστη πληροφορίες για κάποιες μη ορατές διεργασίες στο εικονικό 

περιβάλλον [Astheimer, 1994]. Οι αρχές αυτές, επιβεβαιώνονται από τα αποτελέσματα στην 

ερώτηση σχετικά με το βαθμό συμβολής των ηχητικών προτροπών στον προσανατολισμό στο 

εικονικό περιβάλλον, που χρησιμοποιήσαμε στο VRLAB. Πιο συγκεκριμένα, τα ηχητικά ορόσημα 

βοήθησαν στον προσανατολισμό ένα ποσοστό της τάξεως του 67,1% (47 άτομα), σε μέτριο βαθμό 

ένα ποσοστό του 22,9% (16 άτομα) και σε μηδενικό βαθμό ένα ποσοστό 10 % (7 άτομα). 

7.6.5 ΒΟΗΘΕΙΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Το πέμπτο τμήμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις, σχετικά με την βοήθεια που παρέχεται από 

τον πίνακα ελέγχου. Οι ερωτήσεις αυτές αναφέρονται στην κατανόηση των μεταφορών των 

εικονιδίων του πίνακα ελέγχου και στην συμβολή των πολλαπλών οπτικών στον προσανατολισμό 

του χρήστη. 

ΤΜΗΜΑ 5. ΒΟΗΘΕΙΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΡΟΤΗΙΗ13- BolpPt ecwvònaift i w oo|ipQ*Wiiy gvoirepoofdow tfcw prowfltov TOO wtvaite fAtyxou 
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• ΜΗΔΕΝΙΚΟΙ 
3 ΜΕΤΡΙΟΙ 
• ΥΨΗΛΟΙ 

Εικόνα 7.13: Βαθμός κατανόησης των μεταφορών των εικονιδίων 
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Όπως αναφέραμε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στο σχεδιασμό ενός περιβάλλοντος 

διεπαφής, αποτελεί ο κίνδυνος υιοθέτησης μιας μεταφοράς η οποία είναι άγνωστη στον υποψήφιο 

χρήστη (Lorgren, 1994]. Ο Erickson (1995) σημειώνει ότι «η λειτουργία των μεταφορών σαν 

φυσικά μοντέλα, επιτρέπει να αποκομίζουμε γνώση από οικεία υπαρκτά αντικείμενα και εμπειρίες 

και να τα χρησιμοποιούμε για να δώσουμε σχήμα σε αφηρημένες έννοιες [Erickson, 1995]. 

Τα εικονίδια του πίνακα ελέγχου αποτελούν διδιάστατες γραφικές αναπαραστάσεις, οι 

οποίες «μαρτυρούν» το ρόλο των ενεργειών που επιτελούν, γεγονός που διευκολύνει και επιταχύνει 

την διαδικασία εκμάθησης του περιβάλλοντος διεπαφής του συστήματος [Erickson, 1995]. Τα 

εικονίδια σχεδιάστηκαν με σκοπό οι μεταφορές που υιοθετούν να λειτουργούν με την απόσπαση 

προηγούμενης γνώσης ή γνωστών εννοιών για τον χρήστη [Lansdale, 1994]. Ο χρήστης πρέπει 

αυτόματα να συνδέει νοητικά τα εικονίδια, με παρόμοια φυσικά αντικείμενα, έτσι ώστε να 

αποφεύγεται ο κίνδυνος διαμόρφωσης ενός λανθασμένου νοητικού μοντέλου [Erickson, 1995]. 

Στην ερώτηση σχετικά με την κατανόηση των συμβολικών αναπαραστάσεων των 

εικονιδίων επιλογής του πίνακα ελέγχου, το 85.7% (60 άτομα), απάντησε ότι κατανόησε πλήρως τις 

μεταφορές που χρησιμοποιήθηκαν για την οπτικοποίηση των επιλογών, το 14.3% (10 άτομα) 

δήλωσε ότι κατανόησε σε μέτριο βαθμό τις μεταφορές, ενώ κανένας από τους αξιολογητές δεν 

δήλωσε ότι δεν κατανόησε τις μεταφορές. 

ΤΜΗΜΑ 5. ΒΟΗΘΕΙΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΡΟΤΗΖΗ 14. Βαθμός συμβολής των πολλαπλών οπτικών ντον προσανατολισμό 

100 • ΜΗΔΕΝΙΚΟΙ 
»ΜΕΤΡΙΟΙ 
• ΥΨΗΛΟΙ 

Εικόνα 7.14: Βαθμός συμβολής πολλαπλών οπτικών 

Ο προσδιορισμός πολλαπλών οπτικών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον 

προσανατολισμό και την πλοήγηση στο εικονικό περιβάλλον [Bowman, 2000]. Η εκτέλεση 

διεργασιών αναφέρεται στην τοποθέτηση της οπτικής, σε μια συγκεκριμένη θέση για την περάτωση 

μιας συγκεκριμένης εργασίας. Με την επιλογή μιας οπτικής, ο χρήστης μετακινείται από την 

τρέχουσα θέση του σε μια άλλη προκαθορισμένη. Ο χρήστης απαιτείται να μετακινείται 

αποτελεσματικά στο εικονικό περιβάλλον, προκειμένου να αποκομίσει διαφορετικές όψεις του και 

να αποκτήσει την αίσθηση της παρουσίας μέσα στο τρισδιάστατο χώρο [Darken, 1996]. 

Όσον αφορά στην συμβολή της χρήσης πολλαπλών οπτικών, στον προσανατολισμό στο 

εικονικό περιβάλλον του VRLAB, αλλά και στον εντοπισμό σημαντικών διεργασιών, το 2.9% (2 
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άτομα) απάντησε ότι είναι μηδενικός, το 21.4% (15 άτομα) μέτριος και το 75.7% (53 άτομα) 

θεωρεί υψηλό το βαθμό συμβολής των πολλαπλών οπτικών. 

7.6.6 ΒΟΗΘΕΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Η βοήθεια που παρέχεται από το πλαίσιο πληροφόρησης, στην πλοήγηση του χρήστη, 

αξιολογείται από τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο έκτο τμήμα. 

ΤΜΗΜΑ 6. ΒΟΗΘΕΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
EPQTHIH15. Βσβμός κατανΑηοΊΚ των γραικών τρκιΜβτατων αναπαρασταθούν 

10» 

8» 

60 

40 

» 

• ΜΗΛΕΜΚΟΧ 
Ρ ΜΕΤΡΙΟΙ 
• ΥΨΗΛΟΙ 

0,0 

Εικόνα 7.15: Βαθμός κατανόησης 

των γραφικών τρισδιάστατων αναπαραστάσεων 

Σχετικά με την κατανόηση των μεταφορών των τρισδιάστατων γραφικών αναπαραστάσεων 

του πλαισίου πληροφόρησης, το 67.1% (47 άτομα), δήλωσε ότι είναι κατανοητές σε υψηλό βαθμό, 

το 32.9 % (23 άτομα) δήλωσε ότι είναι σε μέτριο βαθμό κατανοητές ενώ κανένας αξιολογητής (0%, 

0 άτομα) δεν θεώρησε ότι ο βαθμός κατανόησης των τρισδιάστατων γραφικών αναπαραστάσεων 

είναι μηδενικός. 

ΤΜΗΜΑ 6. ΒΟΗΘΕΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
gPOTHIH 16.8οη>ο$ν. οι TpwdcaTBTK v f l B f i t nwmapwiàoay οιτινκιηλανήτίλίνικονικΰινχώβνν; 

100 • ΚΑΘΟΛΟΥ 
» ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
• ΠΟΛΥ 

Εικόνα 7.16: Συμβολή των τρισδιάστατων γραφικών αναπαραστάσεων στην επιλογή 

εικονικών χώρων και ενοτήτων / ορόφων 

Ο συνδυασμός εικονικών περιβαλλόντων και διδιάστατων χαρτών, αποτελεί μια μέθοδο για 

την μεταφορά χωρικής γνώσης στον χρήστη [Waller, 1998] [Darken, 1999]. Η αποφυγή 

προβλημάτων, όπως ο αποπροσανατολισμός και η δυσανασχέτηση στα εικονικά περιβάλλοντα, 
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πραγματοποιείται με την εφαρμογή τεχνικών της διεργασίας wayfinding, όπως είναι και οι χάρτες 

[Bowman, 2000]. 

Οι αρχές αυτές ενισχύονται και από την απάντηση των αξιολογητών στην ερώτηση σχετικά 

με το πόσο βοήθησαν οι τρισδιάστατες γραφικές αναπαραστάσεις του πλαισίου πληροφόρησης, 

στην επιλογή των εικονικών χώρων. Το 68.6% (48 άτομα) του δείγματος δήλωσε ότι οι 

τρισδιάστατες γραφικές αναπαραστάσεις βοηθούν πολύ στην επιλογή των εικονικών χώρων και 

των ενοτήτων, το 28.6% (20 άτομα) θεωρεί ότι είναι ικανοποιητική η βοήθεια που παρέχεται και το 

2.9% δήλωσε (2 άτομα) ότι δεν βοηθήθηκε καθόλου από τις τρισδιάστατες γραφικές 

αναπαραστάσεις. 

7.6.7 ΒΟΗΘΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ 

Ερωτήσεις γενικά για την βοήθεια που παρέχεται από το σύστημα VRLAB, περιλαμβάνει 

το έβδομο τμήμα. 

ΤΜΗΜΑ 7. ΓΕΝΙΚΑ ΠΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ 

EPQTHTH 17. Ποσότητα και πληρότητα των οδηγιών • βοηθητικών πκζηγήσαυν 
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Εικόνα 7.17: Ποσότητα και πληρότητα οδηγιών-βοηθειών 

Για την ενίσχυση της χωρικής γνώσης σε ένα εικονικό περιβάλλον πρέπει να 

χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός οδηγιών και βοηθειών που θα βοηθούν τον χρήστη να απαντήσει 

σε μια σειρά από ερωτήματα που προκύπτουν κατά την διάρκεια της περιήγησης του στο εικονικό 

περιβάλλον. Αυτές είναι : 

1. Πού βρίσκομαι; 

2. Ποια είναι η τωρινή μου θέση; 

3. Πού θέλω να πάω; 

4. Πώς θα φτάσω εκεί; 

Όσο περισσότερες οδηγίες και βοήθειες παρέχονται από ένα εικονικό περιβάλλον τόσο πιο εύκολα 

ο χρήστης μπορεί να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα [Wickens, 1995]. 

Στο εικονικό περιβάλλον του VRLAB σχετικά με την ποσότητα και την πληρότητα των 

οδηγιών - βοηθειών που παρέχονται από το εικονικό περιβάλλον, το 58.6% (41 άτομα) του 

δείγματος, απάντησε ότι είναι επαρκής, το 38.6% (27 άτομα) ικανοποιητική και το 2.9% (2 άτομα) 

ανεπαρκή. 
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ΤΜΗΜΑ 7. ΓΕΝΙΚΑ ΠΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΕΡΟΤΗΣΗ Ιβ. EuxoAta vpôafaotK «"Κ oeqytec. #οηβηηκ(« απφκτήαας 

1ΜΗ • ΚΑβΟΑΟΥ 
α Hem* 
• ΠΟΛΥ 

Εικόνα 7.18: Γενικά για την βοήθεια 

Το 70% (49 άτομα) θεωρεί πολύ εύκολη την πρόσβαση στις οδηγίες και τις βοηθητικές 

επεξηγήσεις του εικονικού περιβάλλοντος, το 28.6 % (20 άτομα) θεωρεί μέτριας ευκολίας την 

πρόσβαση και το 1.4% (1 άτομο) καθόλου εύκολη. 

7.6.8 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

Στο όγδοο τμήμα αξιολογείται η αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα. Οι χρήστες 

που αλληλεπιδρούν με ένα εικονικό περιβάλλον, αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες οι οποίες μπορεί 

να οδηγήσουν σε απογοήτευση και σε χαμηλή ευχρηστία του συστήματος [Miller, 1994]. 

ΤΜΗΜΑ 7. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ 19. Βα«μός δυσκολίας, αηλονής η» μηακίνηβικ ανηηιμίναιν 

• ΜΗΔΕΝΙΚΟΙ 
βΜΕΤΡΚΚ 
• ΥΗΉΛΟΙ 

Εικόνα 7.19: Επιλογή και μετακίνηση αντικειμένων. 

Οι βασικές αλληλεπιδραστικές διεργασίες σε ένα εικονικό περιβάλλον είναι η επιλογή των 

αντικειμένων και η διαχείριση των αντικειμένων [Bowman, 2000]. Στην διαχείριση 

συμπεριλαμβάνεται και η μετακίνηση των αντικειμένων. Ο Bowman (2002), αναφέρει ότι για να 

είναι αποδοτικές οι διεργασίες επιλογής και διαχείρισης, θα πρέπει να συμβαδίζει με τις παρακάτω 

απαιτήσεις: 

1. Ταχύτητα (χρόνος ολοκλήρωσης της διεργασίας) 

2. Ακρίβεια (ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων επιλογής) 

3. Ευκολία στην μάθηση (η δυνατότητα χρήσης της τεχνικής και από έναν αρχάριο χρήστη) 
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4. Ευκολία στην χρήση (η πολυπλοκότητα ή το γνωστικό φορτίο της τεχνικής να 

εναρμονίζεται με την οπτική του χρήστη) 

Μια τεχνική για την εφαρμογή των διεργασιών επιλογής και διαχείρισης, που εκπληρώνει τις 

παραπάνω απαιτήσεις είναι η τεχνική «υπόδειξης στόχου», η οποία εφαρμόστηκε και στο εικονικό 

περιβάλλον του VRLAB. 

Το 62.9% (44 άτομα) του δείγματος, εκτιμούν ότι η επιλογή και η διαχείριση των 

αντικειμένων μέσω της τεχνικής «υπόδειξης στόχων» έχει μηδενικό βαθμό δυσκολίας, το 30% (21 

άτομα) του δείγματος μέτριο βαθμό και ένα ποσοστό της τάξεως του 7.1% (5 άτομα) δυσκολεύτηκε 

σε υψηλό βαθμό. 

ΤΜΗΜΑ 7. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

EPQTHIH 20. Βαθμός απόκρισης του Εικονικού ΠφφάΜοντος στις ινέρνικς του χρήστη 
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Εικόνα 7.20: Απόκριση του εικονικού περιβάλλοντος 

στις ενέργειες του χρήστη 

Η απόκριση του εικονικού περιβάλλοντος σχετίζεται άμεσα με την επίδραση των τεχνικών 

βελτιστοποίησης στην απόδοση του εικονικού περιβάλλοντος που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 

«Υλοποίηση του συστήματος». Το 65.7% (46 άτομα) δηλώνει ότι ο βαθμός απόκρισης του 

εικονικού περιβάλλοντος στις ενέργειες του χρήστη είναι υψηλός, το 30% (21 άτομα) θεωρεί 

μέτριο το βαθμό απόκρισης και μόνο το 4.3% (3 άτομα) χαρακτηρίζει το βαθμό απόκρισης ως 

μηδενικό). 

7.6.9 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η διδακτική προσέγγιση του εικονικού περιβάλλοντος εξετάζεται μέσα από έξι ερωτήσεις, 

στο ένατο τμήμα του ερωτηματολογίου. 

• MUEMKOZ 
S3 ΜΕΤΡΙΟΙ 
• ΥΨΗΛΟΙ 
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ΤΜΗΜΑ 9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΠΣΗ 
ΕΡαΤΗΧΗ21.ΧυμβοΑ4ι<1νΐ)θης(·η*η«ΙΙοιι) β τ ι ι ν ι ι η α ν β η α η ΐ Μ ΐ ι η τ α ι β α ι τ ι κ ο Α ι η ρ ι ς ι ο μ ί ν α υ 

Εικόνα 7.21: Συμβολή κίνησης 

Στην πρώτη ερώτηση εξετάζεται η συμβολή της κίνησης (animation), που χρησιμοποιείται 

σας διαφάνειες των αλληλεπιδραστικών πινάκων, στην κατανόηση του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου. Έξι άτομα (6), το 8.6% του δείγματος, θεωρεί ότι δεν συνέβαλλε καθόλου η 

συμβολή της κίνησης, το 24.3% (17 άτομα) ότι συνέβαλε μέτρια και το 67.1% (47 άτομα) ότι 

συνέβαλλε πολύ. 

ΤΜΗΜΑ 9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΠΣΗ 
E P O T H I H 2 Î . ΐυμρολή fUvTio στην κστονόηοη του «πταιββπκού πιρι ιχομίνου 

• ΚΑΘΟΛΟΥ 
9 ΜΟΡΙΑ 
• ΠΟΛΥ 

Εικόνα 7.22: Συμβολή βίντεο 

Η χρήση βίντεο, συνέβαλλε πολύ στην κατανόηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, 

σύμφωνα με το 60% (42 άτομα) του δείγματος, μέτρια το 37.1% (26 άτομα) του δείγματος και 

καθόλου κατά το 2.9% (2 άτομα). 

ΤΜΗΜΑ 9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΠΣΗ 
f r a T H I H 23. ΧινροΑή «JubiAtmSfL wed. 9m^oiuw6nmf · ιην Kvwtrtqoq nu t KKmo&mml wtpmxppbnv 
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Εικόνα 7.23: Συμβολή τρισδιάστατων αλληλεπιδραστικών παραδειγμάτων 
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Τα τρισδιάστατα αλληλεπιδραστικά παραδείγματα που χρησιμοποιούνται στο εικονικό 

περιβάλλον του VRLAB, αποτελούν προσομοιώσεις με χαρακτηριστικά επανάληψης. Όπως 

αναφέραμε και στην ενότητα, τύποι προσομοιώσεων, η επαναληπτική προσομοίωση είναι 

κατάλληλη για την επιστημονική διερευνητική εκμάθηση [de Jong, 1998], λόγω της δυνατότητας 

της επαναλαμβανόμενης «εκτέλεσης» του παραδείγματος, όπως και στο VRLAB, προκειμένου ο 

εκπαιδευόμενος να κατανοήσει το επιστημονικό φαινόμενο [van Joolingen, 1991]. Ιδιαίτερα στο 

αντικείμενο της θεωρίας των γραφικών, το οποίο πραγματεύεται το VRLAB, η επαναληπτική 

προσομοίωση θεωρείται ιδανική γιατί υπάρχουν διαδικασίες και φαινόμενα τα οποία δεν είναι 

άμεσα ορατά και κατανοητά [Allessi, 2000a], [Wenger, 1987]. Πράγματι, στην ερώτηση σχετικά με 

την συμβολή των τρισδιάστατων προσομοιώσεων στην κατανόηση του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου, το 82.9% (58 άτομα) απάντησε ότι συνέβαλαν κατά πολύ, το 17.1% (12 άτομα) 

δήλωσε ότι συνέβαλλαν μέτρια και κανένας από τους αξιολογητές δηλ. 0% (0 άτομα) δεν δήλωσε 

ότι δεν συνέβαλλαν καθόλου. 

ΤΜΗΜΑ 9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΠΣΗ 
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Εικόνα 7.24: Συμβολή υπερμεσικών στοιχείων και τρισδιάστατων προσομοιώσεων 

Όσον αφορά των συνδυασμό κίνησης, βίντεο και τρισδιάστατων αλληλεπιδραστικών 

παραδειγμάτων και την συμβολή τους στην κατανόηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, το 71.4% 

(50 άτομα) δήλωσε ότι ο συνδυασμός αυτός συνέβαλε κατά πολύ, το 28.6% (20 άτομα) μέτρια και 

κανένα από τα άτομα δεν δήλωσε ότι ήταν μηδενική η συμβολή. 

ΤΜΗΜΑ 9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΕΡΟΤΗΣΗ 25. luuBdAti η χρήση της ζωντανής συνομιλίας στην ητικοινωνία στο ΕΠ; 

100 • ΚΑΘΟΛΟΥ 
3 ΜΕΤΡΙΑ 
• ΠΟΛΥ 

Εικόνα 7.25: Συμβολή ζωντανής συνομιλίας 
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Σημαντική ήταν επίσης και η συμβολή της χρήσης της ζωντανής συνομιλίας, στην 

επικοινωνία στο εικονικό περιβάλλον. Η ζωντανή συνομιλία (chat) βοήθησε το 51.4% (36 άτομα) 

πολύ στην επικοινωνία τους με άλλα άτομα κατά την πλοήγηση τους στο εικονικό περιβάλλον, 

μέτρια το 38.6% (27 άτομα) και καθόλου το 10% (7 άτομα). 

ΤΜΗΜΑ 9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΕΡΟΤΗΖΝ Μ, Ιαμράλα η χρήση του τΠνακα avoKonûotwv οτην atmomnna «TO BU 

ΙΟΟι • ΚΑβΟΛΟΥ 
α ΜΕΤΡΙΑ 

• ΠΟΛΥ 

Εικόνα 7.26: Συμβολή πίνακα ανταλλαγής μηνυμάτων 

Στην επικοινωνία επίσης, μεταξύ των χρηστών, συνέβαλε και ο πίνακας ανταλλαγής 

μηνυμάτων. Το 50.6% (36 άτομα) του δείγματος δήλωσε ότι ήταν μεγάλη η συμβολή του, το 40.3% 

(28 άτομα) ότι είχε μέτρια συμβολή και το 9.1 % (6 άτομα) ότι δεν συνέβαλε καθόλου. 

7.6.10 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η απόδοση του συστήματος εξετάζεται στο δέκατο τμήμα του ερωτηματολογίου. Η 

καθυστέρηση της εικόνας αλλά και ο χρόνος που απαιτείται για την εμφάνιση του εικονικού 

περιβάλλοντος αποτελούν βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του συστήματος και 

κατά συνέπεια την ευχρηστία και την αποτελεσματικότητα του. Ένα θεμελιώδη χαρακτηριστικό 

των εικονικών περιβαλλόντων, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με τους δύο αυτούς παράγοντες και 

κατά συνέπεια και με την ευχρηστία του εικονικού περιβάλλοντος, είναι η δυνατότητα απεικόνισης 

σε πραγματικό χρόνο (real time rendering). Με τον όρο απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο, 

αναφερόμαστε στην δυνατότητα ενός υπολογιστή να απεικονίσει ένα τρισδιάστατο μοντέλο 

πολλές φορές ανά δευτερόλεπτο, όσο ο χρήστης πλοηγείται στο εικονικό περιβάλλον ή όσο 

μετακινούνται κάποια αντικείμενα μέσα σε αυτό. Ειδικότερα με την απεικόνιση σε πραγματικό 

χρόνο αναφερόμαστε στον ρυθμό ανανέωσης (frame rate) των καρέ (εικόνων) ανά δευτερόλεπτο. 

Όταν το εικονικό περιβάλλον είναι μεγάλης κλίμακας, απαιτείται αρκετός χρόνος για την 

εμφάνιση του στον VRML φυλλομετρητή. Σε μια τέτοια περίπτωση η απεικόνιση σε πραγματικό 

χρόνο δεν κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, με αποτέλεσμα η πλοήγηση να μην είναι ομαλή 

και να παρουσιάζονται διακοπές στην ανανέωση της εικόνας και στην αλληλεπίδραση του χρήστη 

με το εικονικό περιβάλλον. Απόρροια των παραπάνω είναι η αλληλεπίδραση που αποτελεί το 

βασικό χαρακτηριστικό ευχρηστίας των εικονικών περιβαλλόντων, να χάνει την αξία της, και οι 

χρήστες να δυσανασχετούν, να αδιαφορούν, να αποθαρρύνονται και συχνά να εγκαταλείπουν το 

εικονικό περιβάλλον. 
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ΤΜΗΜΑ 10. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΟΤΗΣΗ 27. Υπαρχο κββυβτίρηοπ τικ βκόνας κατά την πλοήττινη στο ΕΠ; 

1001 • ΚΑβΟΑΟΥ 
a ΜΕΤΡΙΑ 
• ΠΟΛΥ 

Εικόνα 7.27: Ανανέωση εικόνας 

Στην πρώτη ερώτηση, σχετικά με την καθυστέρηση στην ανανέωση της εικόνας, το 10% 

του δείγματος (7 άτομα) αντιλήφθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην συχνότητα εναλλαγής των 

εικόνων κατά την πλοήγηση στο εικονικό περιβάλλον. Το 22.9 % (16 άτομα) χαρακτήρισε ως 

μέτρια την καθυστέρηση, ενώ το 67.1% (47 άτομα) δήλωσε ότι δεν υπήρχε καθόλου καθυστέρηση 

της εικόνας. 

ΤΜΗΜΑ 10. ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗ 28. Χρόνος m u enrarrefrai νια την (Trrrev(i) OUVGCOTK MC ΤΟ ΕΠ. 
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m ΜΕΓΑΛΟΙ 
3 ΜΕΤΡΙΟΙ 
• ΕΛΑΧΟΤΟΙ 

Εικόνα 7.28: χρόνος σύνδεσης 

Το δεύτερο ερώτημα σχετικά με την απόδοση του συστήματος αφορά τον χρόνο που 

απαιτήθηκε για την εμφάνιση του εικονικού περιβάλλοντος στο VRML φυλλομετρητή. Ένα 

ποσοστό της τάξης του 5.7% (4 άτομα) θεώρησε ότι χρόνος σύνδεσης ήταν αρκετά μεγάλος, το 

31.4 % (22 άτομα) τον χαρακτήρισε ως μέτριο και το 62.9% (44 άτομα), δήλωσε ότι ήταν 

ελάχιστος ο χρόνος που απαιτήθηκε να περιμένουν προκειμένου να παρουσιαστεί το εικονικό 

περιβάλλον. Η επίτευξη ικανοποιητικού χρόνου σύνδεσης, σχετίζεται άμεσα με τις τεχνικές 

βελτιστοποίησης που εφαρμόσαμε κατά την υλοποίηση του εικονικού περιβάλλοντος. 

7.6.11 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Η ποιότητα των υπερμεσικών στοιχείων που ενσωματώθηκαν στο εικονικό περιβάλλον 

εξετάζεται στο ενδέκατο τμήμα του ερωτηματολογίου. 
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ΤΜΗΜΑ 11. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΡΟΤΗΣΗ 2». EuKpfwx» Κ ί ψ ί ν ω ν 

* ΑΥΧΑΝΑΓΝΟΠΑ 
β ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ 
« CTANATNCKTA 

Εικόνα 7.29: Ποιότητα κειμένων 

Τα κείμενα κρίθηκαν ως ευανάγνωστα από το 64.3% (45 άτομα), του δείγματος, ως απλά 

κατανοητά από το 31.4% (22 άτομα) και ως δυσανάγνωστα από το 4.3% (3 άτομα). 

ΤΜΗΜΑ 11. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ 30. Ποιότητα ή χ ο υ 

• ΚΑΚΗ 
ΒΜΕΤΜΛ 
• YWMH 

Εικόνα 7.30: Ποιότητα ήχου 

Η ποιότητα του ήχου, χαρακτηρίστηκε ως υψηλή από το 55.7% (39 άτομα), μέτρια από το 

34.3% (24 άτομα) και κακή από το 10% (7 άτομα). 

ΤΜΗΜΑ 11. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΡΟΤΗΣΗ 3 1 . Ποιότητα B h m o 

• ΚΑΚΗ 
a ΜΕΤΡΙΑ 
• VWHAH 

Εικόνα 7.31: Ποιότητα βίντεο 
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Το 62.9% (44 άτομα), δήλωσε ότι η ποιότητα των βίντεο είναι υψηλή, τα 31.4% (22 άτομα), 

ότι είναι μέτρια και το 5.7% (4 άτομα) ότι είναι κακή. 

7.6.12 ΓΕΝΙΚΑ ΠΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Μέσα από το τελευταίο (12) τμήμα του ερωτηματολογίου, τέθηκαν στους αξιολογητές 

τέσσερις ερωτήσεως γενικής φύσεως σχετικά με το σύστημα. 

ΤΜΗΜΑ 12. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
EPQTHZH 32. Βαθμός αικολίας «μάθησης και χρήσης του συστήματος 

100η • ΜΗΔΕΝΙΚΟΙ 
α ΜΕΤΡΙΟΙ 
• ΥΚΉΑΟΙ 

Εικόνα 7.32: Βαθμός ευκολίας και μάθησης του συστήματος 

Στην ερώτηση σχετικά με τον βαθμό ευκολίας μάθησης και χρήσης του συστήματος, το 

75,7% (53 άτομα) χαρακτήρισε τον βαθμό υψηλό, το 21.4% (15 άτομα) μέτριο και το 2.9% (2 

άτομα) μηδενικό. 

ΤΜΗΜΑ 12. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
EPDTHIH 33. Πως χορακτηρΙ&α την qimipia πλοήγησης η» αΛληλπτΙδρασης στο ΕΠ; 

• ΒΑΡΕΤΗ 
S ΑΔΙΑΦΟΡΗ 
• ΕΝΛΙΑΟΕΡΟΥΙΛ 

Εικόνα 7.33: Εμπειρία πλοήγησης 

Η διαδικασία πλοήγησης και αλληλεπίδρασης με το εικονικό περιβάλλον, χαρακτηρίστηκε 

ως βαρετή από ένα ποσοστό της τάξης του 4.3% (3 άτομα), αδιάφορη από το 18.6% (13 άτομα) και 

ενδιαφέρουσα από το 77.1% (54 άτομα). 
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ΤΜΗΜΑ 12. ΓΕΝΙΚΑ ΠΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
EPQTHIH 34. ΙΜοο βοήΟΐ»* » 611 βιην «ranrtqai του κηηβινπΜΑ πφκχομΚου « κ «νφηρας 

Ο ΜΕΤΡΙΑ 
• ΠΟΛΥ 

Εικόνα 7.34: Συμβολή Εικονικού Περιβάλλοντος 

στην κατανόηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου 

Σχετικά με την βοήθεια του εικονικού περιβάλλοντος στην κατανόηση του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου της ενότητας, το 68,6% (48 άτομα), δήλωσε ότι η βοήθεια ήταν υψηλή, το 28.6% (20 

άτομα) μέτρια και το 2,9% (2 άτομα) μηδαμινή. 

ΤΜΗΜΑ 12. ΓΕΝΙΚΑ ΠΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΡΩΤΗΣΗ 33. ΓινΜή «ηΐμηση ουσιήματος 

Εικόνα 7.35: Γενική εκτίμηση του συστήματος 

Τέλος στην ερώτηση γενικής εκτίμησης όλου του συστήματος, το 2.9% (2 άτομα) το 

χαρακτήρισαν ως κακό, το 31.4% (22 άτομα) ως ικανοποιητικό και ένα ποσοστό της τάξης του 

65.7% (46 άτομα) ως εξαιρετικό. 

Από αυτούς που απάντησαν ότι έχουν υψηλό επίπεδο γνώσης ανάπτυξης λογισμικού 

εικονικής πραγματικότητας, το 77.8% (7 άτομα) (πίνακας 7.1) θεωρούν ότι το εικονικό περιβάλλον 

προσεγγίζει οπτικά, σε μεγάλο βαθμό, παρόμοια περιβάλλοντα του πραγματικού κόσμου. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας από τους ερωτώμενους (0%, 0 άτομα), δεν θεωρεί ότι το εικονικό 

περιβάλλον δεν προσεγγίζει καθόλου παρόμοια περιβάλλοντα του πραγματικού κόσμου. 
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Πίνακας 7.1: Σχέση ρεαλισμού εικονικού περιβάλλοντος 

και επιπέδου γνώσης ανάπτυξης λογισμικού εικονικής πραγματικότητας 

ΡΕΑΛΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΠΟΛΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ 

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ 

2,7% 

40,5% 

56,8% 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ 

ΜΕΤΡΙΟ 

0% 

29,2% 

70,8% 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ 

ΥΨΗΛΟ 

0% 

22,2% 

77,8% 

Επίσης, από την ίδια ομάδα ερωτώμενων (με υψηλό επίπεδο γνώσης ανάπτυξης λογισμικού 

εικονικής πραγματικότητας), το 88.9% (8 άτομα) (πίνακας 7.2) επισημαίνουν ότι η ποιότητα των 

υφών είναι υψηλή, ενώ το 66.7% (6 άτομα) (πίνακας 7.3), χαρακτηρίζουν υψηλό και το βαθμό 

ποιότητας του φωτισμού. Κανένα άτομο (0%,0 άτομα), δεν θεωρεί μηδενικό τον βαθμό ποιότητας, 

υφών και φωτισμού. Θεωρούμε σημαντικές τις επισημάνσεις των ατόμων αυτών, σχετικά με τον 

ρεαλισμό του συστήματος, δεδομένου ότι είναι πιο απαιτητικοί και αυστηροί στις κρίσεις τους, ως 

γνώστες ανάπτυξης λογισμικού εικονικής πραγματικότητας. 

Πίνακας 7.2:Σχέση ποιότητας υφών εικονικού περιβάλλοντος 

και επιπέδου γνώσης ανάπτυξης λογισμικού εικονικής πραγματικότητας 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΩΝ 

ΜΗΔΕΝΙΚΌΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΩΝ 

ΜΈΤΡΙΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΩΝ 

ΥΨΗΛΟΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ 

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ 

0% 

29,7% 

70,3% 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ 

ΜΕΤΡΙΟ 

0% 

20,8% 

79,2% 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ 

ΥΨΗΛΟ 

0% 

11,1% 

88,9% 
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Πίνακας 7.3: Σχέση ποιότητας φωτισμού εικονικού περιβάλλοντος 

και επιπέδου γνώσης ανάπτυξης λογισμικού εικονικής πραγματικότητας 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΜΗΔΕΝΙΚΌΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΜΈΤΡΙΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΥΨΗΛΟΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ 

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ 

2,7% 

29,7% 

67,6% 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ 

ΜΕΤΡΙΟ 

0% 

29,2% 

70,8% 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ 

ΥΨΗΛΟ 

0% 

33,3% 

66,7% 

Στα πλαίσια της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ ρεαλισμού και απεικόνισης σε πραγματικό 

χρόνο, αναφέρουμε ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 75.6% (34 άτομα) (πίνακας 7.4), από τα άτομα 

που θεωρούν ρεαλιστικό το εικονικό περιβάλλον, θεωρεί ότι δεν υπάρχει καθόλου καθυστέρηση 

στον ρυθμό ανανέωσης της εικόνας (frame rate). Επίσης από τα ίδια άτομα που έκριναν το εικονικό 

περιβάλλον ως πολύ ρεαλιστικό, το 73.3% (33 άτομα) (πίνακας 7.5) θεωρεί ότι είναι ελάχιστος ο 

χρόνος που απαιτείται, για την εμφάνιση του εικονικού περιβάλλοντος στον VRML φυλλομετρητή. 

Πίνακας 7.4: Σχέση ρεαλισμού εικονικού περιβάλλοντος 

και καθυστέρησης ρυθμού ανανέωσης της εικόνας 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΥΨΗΛΗ 

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

0% 

0% 

100% 

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

54.2% 

37.5% 

8.3% 

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΠΟΛΥ 

75.6% 

15.6% 

8.9% 
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Πίνακας 7.5: Σχέση ρεαλισμού εικονικού περιβάλλοντος 

και χρόνος «εμφάνισης» εικονικού περιβάλλοντος. 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΜΕΓΑΛΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΜΈΤΡΙΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΛΆΧΙΣΤΟΣ 

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

100% 

0% 

0% 

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

8.3% 

45.8% 

45.8% 

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΠΟΛΥ 

2.2% 

24.4% 

73.3% 

Στην απόδοση του συστήματος, περιλαμβάνεται και η ταχύτητα περιήγησης του χρήστη στο 

εικονικό περιβάλλον. Θεωρώντας ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ρεαλισμού και 

απόδοσης (στην οποία περιλαμβάνεται και η ταχύτητα περιήγησης) αναφέρουμε ότι ένα ποσοστό 

της τάξεως του 62.2% (28 άτομα) (πίνακας 7.6) από αυτούς που κρίνουν το περιβάλλον ως πολύ 

ρεαλιστικό, θεωρούν ότι η ταχύτητα περιήγησης βρίσκεται σε ένα μέτριο επίπεδο. Όπως 

αναφέραμε η μέτρια ταχύτητα είναι ένας φυσικότερος τρόπος [Rushton, 1993] και δίνει τον πλήρης 

έλεγχο στους χρήστες [Mohageg, 1996]. 

Πίνακας 7.6: Σχέση ρεαλισμού εικονικού περιβάλλοντος 

και ταχύτητας πλοήγησης 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΑΡΓΉ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΓΡΗΓΟΡΗ 

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

100% 

0% 

0% 

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

4.2% 

70.8% 

25% 

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΠΟΛΥ 

8.9% 

62.2% 

28.9% 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα στην ερώτηση, σχετικά με το χρόνο επαφής με το εικονικό 

περιβάλλον και την ερώτηση σχετικά με τον αποπροσανατολισμό, διαπιστώνουμε ότι απαιτείται 

λιγότερο από μισή ώρα επαφής με το σύστημα προκειμένου κάποιος να αποκτήσει χωρική γνώση 

στο εικονικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα από αυτούς που ήρθαν σε επαφή με το σύστημα για 
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χρόνο λιγότερο από 30 λεπτά, το 60% (15 άτομα) (πίνακας 7.7) απάντησε ότι δεν 

αποπροσανατολίστηκε καθόλου κατά την διάρκεια της περιήγησης στο εικονικό περιβάλλον. 

Πίνακας 7.7: Σχέση χρόνου επαφής με το σύστημα και αποπροσανατολισμού. 

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ 

ΛΙΓΟ 

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ 

ΠΟΛΥ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ 

0-30 ΛΕΠΤΑ 

60% 

16% 

24% 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ 

30-60 ΛΕΠΤΑ 

58.6% 

37.9% 

3.4% 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ 

60 + ΛΕΠΤΑ 

62.5% 

31.3% 

6.3% 

Η οπτική χρήστη αφορά την περιήγηση του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον, προκειμένου 

να αποκομίσει διαφορετικές όψεις του περιβάλλοντος και την αίσθηση της παρουσίας μέσα στο 

τρισδιάστατο χώρο. Για να είναι αποτελεσματική μια περιήγηση πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένη, 

απλή γνωστικά και ευκολονόητη [Darken, 1996]. Στο VRLAB, χρησιμοποιήθηκε στην οπτική του 

χρήστη η φυσική μεταφορά του βαδίσματος. Οι φυσικές μεταφορές έχει αποδειχθεί ότι είναι 

καλύτερες για την εκπλήρωση των διεργασιών του εικονικού περιβάλλοντος [ Bowman, 2000]. 

Από τα άτομα με μηδενικό βαθμό προηγούμενης εμπειρίας στην χρήση λογισμικών εικονικής 

πραγματικότητας, ένα ποσοστό της τάξεως του 61,5% (8 άτομα) (πίνακας 7.8), θεωρεί καλή την 

φυσική μεταφορά του βαδίσματος που υιοθετήθηκε στην οπτική χρήστη. Το ποσοστό αυτό 

πιστοποιεί, την αρχή ότι το βάδισμα θεωρείται από τις πιο αποδοτικές μεταφορές στην εικονική 

περιήγηση [Slater, 1995 a] αφού ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό αξιολογητών χωρίς προηγούμενη 

εμπειρία χρήσης εικονικών περιβαλλόντων, κατανόησαν άμεσα την μεταφορά του βαδίσματος. 

Πίνακας 7.8: Σχέση εμπειρίας χρήσης λογισμικού εικονικής πραγματικότητας 

και κριτικής της οπτικής του χρήστη 

ΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΣΤΗ 

ΚΑΚΗ 

ΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΣΤΗ 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΣΤΗ 

ΚΑΛΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ 

15,4% 

23,1% 

61,51% 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΜΕΤΡΙΑ 

3,3% 

10% 

86,7% 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΥΨΗΛΗ 

0% 

22,3% 

77,8% 
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Από αυτούς που απάντησαν ότι έχουν μηδενική εμπειρία στην χρήση λογισμικών εικονικής 

πραγματικότητας, το 69,2% (9 άτομα) (πίνακας 7.9) θεωρούν εύκολο τον τρόπο πλοήγησης με την 

χρήση του «ποντικιού» και του πληκτρολογίου. Τό αποτέλεσμα αυτό κρίνεται ικανοποιητικό, αν 

αναλογιστούμε ότι χρήστες άπειροι στην χρήση λογισμικών εικονικής πραγματικότητας 

προσαρμόστηκαν γρήγορα, κυρίως λόγω της προηγούμενης εμπειρίας αλληλεπίδρασης, με τις 

συγκεκριμένες περιφερειακές συσκευές, από τα συμβατικά διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής 

[Johnsgard,1994]. 

Πίνακας 7.9: Σχέση εμπειρίας χρήσης λογισμικού εικονικής πραγματικότητας 

και κριτικής του τρόπου πλοήγησης 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

ΔΥΣΚΟΛΟΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

ΕΎΚΟΛΟΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ 

30,8% 

0% 

69,2% 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΜΕΤΡΙΑ 

0% 

43,3% 

56,7% 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΥΨΗΛΗ 

11,1% 

29,6% 

59,3% 

Στην συνέχεια εξετάζεται η συμβολή των ορόσημων στον προσανατολισμό των χρηστών 

στο εικονικό περιβάλλον. Από αυτούς που απάντησαν ότι δεν αποπροσανατολίστηκαν καθόλου στο 

εικονικό περιβάλλον, το 85,7% (36 άτομα) (πίνακας 7.10), απάντησε ότι τα ορόσημα με την μορφή 

επιγραφών τους βοήθησαν αρκετά στον προσανατολισμό τους. Επίσης, το 78,6% (33 άτομα) 

(πίνακας 7.11) από αυτούς απάντησαν ότι και οι ηχητικές προτροπές συνέβαλαν σε υψηλό επίπεδο 

στον προσανατολισμό τους. 

Πίνακας 7.10: Σχέση αποπροσανατολισμού και συμβολής 

των ορόσημων - επιγραφών. 

ΟΡΟΣΗΜΑ - ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 

ΜΗΔΕΝΙΚΌΣ 

ΟΡΟΣΗΜΑ - ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 

ΜΈΤΡΙΟΣ 

ΟΡΟΣΗΜΑ - ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 

ΥΨΗΛΟΣ 

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

0% 

14,3% 

85,7% 

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ 

ΛΙΓΟ 

0% 

50% 

50% 

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ 

ΠΟΛΥ 

0% 

50% 

50% 
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Πίνακας 7.11: Σχέση αποπροσανατολισμού και συμβολής 

των ορόσημων - ηχητικών προτροπών 

ΟΡΟΣΗΜΑ - ΗΧΟΣ 

ΜΗΔΕΝΙΚΌΣ 

ΟΡΟΣΗΜΑ-ΗΧΟΣ 

ΜΈΤΡΙΟΣ 

ΟΡΟΣΗΜΑ-ΗΧΟΣ 

ΥΨΗΛΟΣ 

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

4,8% 

16,7% 

78,6% 

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ 

ΛΙΓΟ 

15% 

45% 

40% 

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ 

ΠΟΛΥ 

25% 

0% 

75% 

Οι μεταφορές που χρησιμοποιήθηκαν στα εικονίδια των επιλογών του πίνακα ελέγχου, 

έγιναν άμεσα κατανοητές και από τους χρήστες που είχαν μικρό χρόνο επαφής (0-30 λεπτά) με το 

εικονικό περιβάλλον. Έτσι, ένα μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 88% (22 άτομα) (πίνακας 7.12), 

από αυτούς που απάντησαν ότι είχαν χρόνο επαφής μικρότερο από 30 λεπτά, απάντησαν ότι 

κατανόησαν σε κάποιο βαθμό (μέτριος και υψηλός βαθμός κατανόησης) τις μεταφορές που 

χρησιμοποιήθηκαν στον πίνακα ελέγχου. 

Πίνακας 7.12: Σχέση χρόνου επαφής με το σύστημα και κατανόησης των μεταφορών. 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΜΗΔΕΝΙΚΌΣ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΜΈΤΡΙΟΣ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΥΨΗΛΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ 

0-30 ΛΕΠΤΑ 

0% 

12% 

88% 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ 

30-60 ΛΕΠΤΑ 

0% 

17,2% 

82,8% 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ 

60 + ΛΕΠΤΑ 

0% 

12,5% 

87,5% 

Η αρχή ότι οι πολλαπλές οπτικές ενεργούν, σαν σημεία αναφοράς στο εικονικό περιβάλλον, 

έτσι ώστε ο χρήστης, να έχει στην διάθεση του κάποια βοήθεια αν χάσει τον προσανατολισμό του 

[Bowman, 2000], ενισχύεται από το γεγονός ότι το 83.3% (35 άτομα) (πίνακας 7.13) των ατόμων 

που απάντησαν ότι δεν αποπροσανατολίστηκαν καθόλου στο εικονικό περιβάλλον, συμφωνούν ότι 

η χρήση των πολλαπλών οπτικών συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στον προσανατολισμό τους. Επίσης 

σημαντικό είναι ότι ένα ποσοστό της τάξης του 84% (21 άτομα) (πίνακας 7.14) από τα άτομα που 
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επισκέφθηκαν το εικονικό περιβάλλον για χρονικό διάστημα λιγότερο των 30 λεπτών, θεωρούν 

επίσης ότι ενισχύθηκε ο προσανατολισμός τους από την χρήση των πολλαπλών οπτικών. 

Πίνακας 7.13: Σχέση συμβολής πολλαπλών οπτικών στον προσανατολισμό του χρήστη. 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΩΝ 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΩΝ 

ΥΨΗΛΗ 

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

2,4% 

14,3% 

83,3% 

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ 

ΛΙΓΟ 

0% 

30% 

70% 

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ 

ΠΟΛΥ 

12,5% 

37,5% 

50% 

Πίνακας 7.14: Σχέση χρόνου επαφής και συμβολής πολλαπλών οπτικών 

στον προσανατολισμό του χρήστη. 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΩΝ 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΩΝ 

ΥΨΗΛΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ 

0-30 ΛΕΠΤΑ 

4% 

12% 

84% 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ 

30-60 ΛΕΠΤΑ 

0% 

37,9% 

62,1% 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ 

60 + ΛΕΠΤΑ 

6,3% 

6,3% 

87,5% 

Οι μεταφορές των κατόψεων που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο πληροφόρησης, έγιναν 

άμεσα κατανοητές ακόμη και από τους χρήστες που είχαν χρόνο επαφής με το σύστημα από 0 έως 

30 λεπτά. Το 56% (14 άτομα) (πίνακας 7.15) αυτών, απάντησαν ότι κατανόησαν σε υψηλό βαθμό 

τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις των κατόψεων. 
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Πίνακας 7.15: Σχέση χρόνου επαφής και κατανόησης 

των τρισδιάστατων γραφικών αναπαραστάσεων. 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 3Δ ΑΝΑΠΑΡ. 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 3Δ ΑΝΑΠΑΡ. 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 3Δ ΑΝΑΠΑΡ. 

ΥΨΗΛΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ 

0-30 ΛΕΠΤΑ 

0% 

44% 

56% 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ 

30-60 ΛΕΠΤΑ 

0% 

34,5% 

65,5% 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ 

60 + ΛΕΠΤΑ 

0% 

12,5% 

87,5% 

Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι τρισδιάστατες γραφικές αναπαραστάσεις των κατόψεων 

και στον προσανατολισμό των χρηστών. Από αυτούς που απάντησαν ότι δεν 

αποπροσανατολίστηκαν καθόλου, το 78,6% (33 άτομα) (πίνακας 7.16) θεωρούν ότι οι κατόψεις 

του πλαισίου πληροφόρησης συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στον προσανατολισμό τους. 

Πίνακας 7.16: Σχέση χρόνου επαφής και κατανόησης 

των τρισδιάστατων γραφικών αναπαραστάσεων. 

ΣΥΜΒΟΛΗ 3Δ ΑΝΑΠΑΡ. 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΛΗ 3Δ ΑΝΑΠΑΡ. 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΣΥΜΒΟΛΗ 3Δ ΑΝΑΠΑΡ. 

ΥΨΗΛΗ 

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

2,4% 

19% 

78,6% 

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ 

ΛΙΓΟ 

0% 

30% 

70% 

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ 

ΠΟΛΥ 

12,5% 

75% 

12,5% 

Η ευχρηστία ενός υπολογιστικού συστήματος σχετίζεται άμεσα με την ευκολία μάθησης και 

χρήσης [ISO, 1998], [Nielsen, 1993]. Το εικονικό περιβάλλον του VRLAB, είναι σημαντικό ότι 

κρίθηκε εύκολο στην χρήση και στην εκμάθηση ακόμη και από χρήστες που είχαν χρόνο επαφής με 

το σύστημα λιγότερο από 30 λεπτά. Ένα ποσοστό της τάξης του 64% (16 άτομα) (πίνακας 7.17) 

θεωρεί ότι το σύστημα έχει υψηλό βαθμό ευκολίας εκμάθησης και χρήσης. 
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Πίνακας 7.17: Σχέση χρόνου επαφής και κριτικής σχετικά 

με την ευκολία μάθησης και χρήσης του συστήματος 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ 

ΜΗΔΕΝΙΚΌΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ 

ΜΕΤΡΙΟΙ 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ 

ΥΨΗΛΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ 

0-30 ΛΕΠΤΑ 

0,4% 

32% 

64% 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ 

30-60 ΛΕΠΤΑ 

0% 

17,2% 

82,8% 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ 

60 + ΛΕΠΤΑ 

6,3% 

12,5% 

81,3% 

Από αυτούς που έχουν χαμηλό επίπεδο χρήσης λογισμικών εικονικής πραγματικότητας, το 

84,6% (11 άτομα) (πίνακας 7.18) κρίνει ην εμπειρία πλοήγησης ως ενδιαφέρουσα. 

Πίνακας 7.18: Σχέση εμπειρίας χρήσης λογισμικού εικονικής πραγματικότητας 

και κριτικής της εμπειρίας πλοήγησης 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΡΕΤΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΑΔΙΑΦΟΡΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ 

15,4% 

0% 

84,6% 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΜΕΤΡΙΑ 

0% 

20% 

80% 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΥΨΗΛΗ 

3,7% 

25,9% 

70,4% 

Από ένα σύνολο ατόμων με υψηλό επίπεδο χρήσης λογισμικών εικονικής πραγματικότητας, 

ένα ποσοστό της τάξης του 55.6% (15 άτομα) (πίνακας 7.19) κρίνουν το σύστημα ως εξαιρετικό. 
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Πίνακας 7.19: Σχέση εμπειρίας χρήσης λογισμικού εικονικής πραγματικότητας 

και κριτικής του συστήματος 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ 

7,7% 

7,7% 

84,6% 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΜΕΤΡΙΑ 

0% 

33,3% 

66,7% 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΥΨΗΛΗ 

3,7% 

40,7% 

55,6% 

Τέλος αξιοσημείωτο είναι ότι από αυτούς που απάντησαν ότι έχουν υψηλό επίπεδο γνώσης 

ανάπτυξης λογισμικών εικονικής πραγματικότητας, το 88,9% (8 άτομα) (πίνακας 7.20) θεωρεί ότι 

το σύστημα σε γενικές γραμμές είναι εξαιρετικό. 

Πίνακας 7.20: Σχέση επιπέδου γνώσης ανάπτυξης λογισμικού 

εικονικής πραγματικότητας και κριτικής του συστήματος 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΟΣΗΣ 

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ 

5,4% 

32,4% 

62,2% 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ 

ΜΕΤΡΙΟ 

0% 

37,5% 

62,5% 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ 

ΥΨΗΛΟ 

0% 

11,1% 

88,9% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

ερευνητική διαδικασία. Αρχικά γίνεται μια ανακεφαλαίωση της διατριβής, όπου αναφέρεται 

περιληπτικά το περιεχόμενο και η συμβολή του κάθε κεφαλαίου στην έρευνα. Στην επόμενη ενότητα 

δίνονται οι απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο, μέσα από τις οποίες 

διαφαίνεται η επίδραση της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της εκπαιδευτικής εικονικής 

πραγματικότητας. Τέλος, γίνεται μια αναφορά στις μελλοντικές προοπτικές εξέλιξης της παρούσας 

έρευνας, μέσα από την παρουσίαση των πεδίων που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. 

8.2 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Στο πρώτο κεφάλαιο (εισαγωγή) αναφερθήκαμε περιληπτικά στην εκπαιδευτική χρήση του 

διαδικτύου και των υπερμέσων, καθώς και στο πλεονέκτημα της χρήσης της εικονικής 

πραγματικότητας σαν εκπαιδευτικό εργαλείο. Στην συνέχεια επισημάνθηκε η ελλιπής γνώση 

σχετικά με το σχεδιασμό εύχρηστων εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων, και 

προσδιορίστηκαν τα ερωτήματα της έρευνας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο χωρίζεται σε τρία τμήματα, όσες και οι τεχνολογίες που αποτελούν το 

τεχνολογικό υπόβαθρο για τα δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα. Πιο συγκεκριμένα γίνεται μια 

αναλυτική αναφορά στις τεχνολογίες του διαδικτύου, των υπερμέσων και της εικονικής 

πραγματικότητα. Σκοπός της αναφοράς αυτής είναι να γίνει αντιληπτή η δυναμική των 

τεχνολογιών, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και της μάθησης. Ιδιαίτερη 

βαρύτητα δίνεται στην τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας και ειδικότερα στην συμβολή 

της στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και σε προηγούμενες εκπαιδευτικές της εφαρμογές. 

Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο της εφαρμογής παρουσιάζεται στο τρίτο κεφάλαιο. Αρχικά 

ασχοληθήκαμε με την παρουσίαση των βασικών θεωριών μάθησης και την εφαρμογή τους στην 

εκπαιδευτική τεχνολογία. Στη συνέχεια αναφέραμε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, όπως η 

συνεργατική μάθηση, η εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστή και η εκπαίδευση από απόσταση, 

εστιάζοντας στα πλεονεκτήματα τους και στα «εργαλεία» που παρέχονται για την επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μια πρώτη προσέγγιση της μεθοδολογίας 

σχεδιασμού, μέσα από την ταξινόμηση και την ανάλυση βασικών κατευθυντήριων οδηγιών 

σχεδιασμού. Αρχικά γίνεται μια αναλυτική αναφορά στην έννοια της Επικοινωνίας Ανθρώπου 

Υπολογιστή. Στην συνέχεια επισημαίνεται η ανάγκη σχεδιασμού εύχρηστων εικονικών 

περιβαλλόντων, μέσα από την παρουσίαση των βασικών διαφορών ενός εικονικού και ενός 

συμβατικού διδιάστατου περιβάλλοντος διεπαφής. Η μεθοδολογία που προτείνεται αποτελεί μια 

ταξινόμηση προηγούμενων αρχών ευχρηστίας σε τρεις κατηγορίες: την πλοήγηση, την 

αλληλεπίδραση και την παρουσία ως ρεαλισμό. Για κάθε ένα από αυτούς τους τομείς, αναφέρονται 
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μια σειρά από συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες, που πρέπει οι υπεύθυνοι σχεδίασης και 

υλοποίησης να λάβουν υπόψη τους κατά την διαδικασία ανάπτυξης ενός εικονικού περιβάλλοντος. 

Επίσης παρουσιάζεται ένα θεωρητικό πλαίσιο που περιλαμβάνει, εκπαιδευτικές θεωρίες, αρχές 

σχεδιασμού περιβαλλόντων διεπαφής και ήδη υπάρχουσες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, οι οποίες 

επιλέχθηκαν ώστε να συνδυαστούν αρμονικά σε ένα εικονικό περιβάλλον και να συμβάλλον στην 

επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Πιο συγκεκριμένα στην ενότητα αυτή αναφερθήκαμε: στην 

μεταφορά και στον ρόλο της στα εικονικά περιβάλλοντα, στην προσομοίωση, στην 

κονστρακτιβιστική θεωρία μάθησης και την εφαρμογή της στην εικονική πραγματικότητα, στην 

εκπαίδευση μέσω διαδικτύου και στα «εργαλεία» που παρέχει για ασύγχρονη και σύγχρονη 

επικοινωνία καθώς και στα υπερμεσικά στοιχεία που μπορούν να περιληφθούν σε ένα εικονικό 

περιβάλλον. 

Προκειμένου να απαντηθούν τα κύρια και επιμέρους ερωτήματα της έρευνας, σχεδιάσαμε, 

υλοποιήσαμε και αξιολογήσαμε ένα δικτυακό εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον, το VRLAB , στο 

οποίο εφαρμόστηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι αρχές ευχρηστίας που θεωρήθηκαν οι πιο 

αποτελεσματικές. 

Στο κεφάλαιο πέντε παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού του συστήματος, μέσα από 

την καταγραφή των απαιτήσεων ευχρηστίας, την επιλογή του μοντέλου εικονικής πραγματικότητας 

και την σχεδίαση επί χάρτου ενός πρωτότυπου. 

Στο έκτο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στην διαδικασία υλοποίησης του συστήματος VRLAB, 

με επίκεντρο τις αρχές ευχρηστίας που θέσαμε στο κεφάλαιο τέσσερα. Επιπρόσθετα στα πλαίσια 

της παροχής ενός εγχειριδίου και μιας σαφής δομής για την ανάπτυξη εικονικών περιβαλλόντων, 

αναφερθήκαμε στην αιτιολογία επιλογής του λογισμικού για την διαμόρφωση και την συγγραφή 

του εικονικού περιβάλλοντος. Στην συνέχεια, παρουσιάστηκε ο τρόπος υλοποίησης της πλοήγησης, 

της αλληλεπίδρασης και της παρουσίας ως ρεαλισμός στο εικονικό περιβάλλον. Επίσης, 

επισημάνθηκε η εφαρμογή της μεταφοράς, της προσομοίωσης και του κονστρακτιβισμού στο 

περιβάλλον διεπαφής του VRLAB. Τέλος, παρουσιάσαμε πέντε τεχνικές βελτιστοποίησης που 

εφαρμόσαμε, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούν οι τεχνικοί 

περιορισμοί και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η ευχρηστία του συστήματος. 

Στο κεφάλαιο επτά, παρουσιάστηκε η διαδικασία αξιολόγησης. Μετά από μια εισαγωγή 

σχετικά με το τι είναι αξιολόγηση και ποιος ο ρόλος της γενικά στα υπολογιστικά συστήματα, 

αναφερθήκαμε στην αξιολόγηση στο VRLAB. Με την χρήση ερωτηματολογίων, ελέγχθηκε η 

ταύτιση των αρχών ευχρηστίας που τέθηκαν στην διατριβή, σε σχέση με τις απαντήσεις των 

ερωτώμενων. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 35 ερωτήσεις, οι οποίες κατανεμήθηκαν σε 

δώδεκα τμήματα (Σχετικά με την αξιολόγηση, Παρουσία (ρεαλισμός), Πλοήγηση, Βοήθεια -

ορόσημα, Βοήθεια - πίνακας ελέγχου, Βοήθεια - πλαίσιο πληροφόρησης, Γενικά για την βοήθεια, 

Αλληλεπίδραση, Διδακτική προσέγγιση, Απόδοση του συστήματος, Ποιότητα πολυμεσικών 

στοιχείων, Γενικά για το σύστημα), τα οποία περικλείουν του επιμέρους τομείς της πρακτικής και 

της θεωρητικής κατεύθυνσης της μεθοδολογίας σχεδιασμού. 
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8.3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Τα ερωτήματα και η συμβολή της παρούσας διατριβής επικεντρώνονται στην παροχή 

βοήθειας προς τους υπεύθυνους ανάπτυξης, σχετικά με τον σχεδιασμό, ενός εύχρηστου 

εκπαιδευτικού εικονικού περιβάλλοντος. Αρχικά, παρουσιάζεται μια ταξινόμηση των πρακτικών 

κατευθυντήριων οδηγιών σχεδιασμού, με στόχο τον καθορισμό μιας ενιαίας μεθοδολογίας 

σχεδιασμού εικονικών περιβαλλόντων. Σε δεύτερη φάση προσδιορίζεται μια συνολική δομή της 

διαδικασίας ανάπτυξης ενός εικονικού περιβάλλοντος, με στόχο να δώσει λύσεις σε επιμέρους 

προβλήματα που παρεμβάλλονται μεταξύ των διαδικασιών της περιγραφής και της υλοποίησης του 

τελικού «προϊόντος». Τόσο οι κατευθυντήριες οδηγίες όσο και η συνολική δομή, προσδιορίστηκαν 

με βάση την ευχρηστία του εικονικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις ανάγκες 

του χρήστη και τα προβλήματα του (όπως αυτά εντοπίστηκαν από την μέχρι τώρα βιβλιογραφική 

έρευνα), αλλά και με βάση τους τεχνολογικούς περιορισμούς που αποτελούν μείζον θέμα στην 

βέλτιστη παρουσίαση ενός εικονικού περιβάλλοντος. 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικότερα η συμβολή της διατριβής μέσα από την 

παρουσίαση των ερωτημάτων και των απαντήσεων που δόθηκαν σε αυτά. 

1. Καθορισμός μεθοδολογίας σχεδιασμού, μέσα από την ταξινόμηση των κατευθυντήριων 

οδηγιών ευχρηστίας που προέκυψαν από την έρευνα. 

Ο καθορισμός μιας μεθοδολογίας σχεδιασμού εικονικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων με 

επίκεντρο την ευχρηστία , αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που θέσαμε σε αυτή την έρευνα. 

Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό, ότι από τις ερευνητικές προσεγγίσεις που έχουν διενεργηθεί στο 

παρελθόν σχετικά με τον σχεδιασμό εικονικών περιβαλλόντων, διαπιστώσαμε ότι ελάχιστες από 

αυτές εξετάζουν την διαδικασία σχεδιασμού στο σύνολο της, ελέγχοντας παράλληλα την πρακτική 

εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών που απορρέουν από τις προσεγγίσεις αυτές. Επίσης οι 

κατευθυντήριες αυτές οδηγίες δεν έχουν ταξινομηθεί, έτσι ώστε να διευκολύνουν τους υπεύθυνους 

ανάπτυξης στην πλήρη κατανόηση του σχεδιαστικού μοντέλου, με αποτέλεσμα συχνά η 

καθοδήγηση να καταλήγει σε εικονικά περιβάλλοντα μη εύχρηστα και αναποτελεσματικά. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο (Σχεδιασμός εικονικού περιβάλλοντος), παραθέτοντας τις διαφορές ενός 

εικονικού περιβάλλοντος σε σύγκριση με ένα διδιάστατο περιβάλλον διεπαφής, επικεντρωθήκαμε 

σε ιδιαιτερότητες που αφορούν τρεις τομείς: την πλοήγηση, την αλληλεπίδραση και την παρουσία 

(ρεαλισμός). Με βάση τους τρεις αυτούς τομείς, παραθέτουμε μια σειρά από βασικές αρχές 

ευχρηστίας, οι οποίες προσδιορίστηκαν μέσα από την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και 

την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού εικονικού περιβάλλοντος VRLAB, καθώς και από 

προηγούμενες έρευνες οι οποίες καταλήγουν σε μια σειρά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν 

στο παρελθόν, σε κάθε ένα από αυτούς τους τομείς. Σε συνάρτηση με τις βασικές κατευθυντήριες 

οδηγίες, προτείνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο, σαν βάση για τον σχεδιασμό ενός εύχρηστου και 

αποτελεσματικού εκπαιδευτικού εικονικού περιβάλλοντος, το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο από 

θεωρίες μάθησης, εκπαιδευτικές στρατηγικές, τεχνολογίες και αρχές. 
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Οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες, αποτελούν το πρώτο στάδιο της μεθοδολογίας 

σχεδιασμού (εικόνα 8.1), χωρίς να περιλαμβάνονται οι τεχνολογικοί περιορισμοί, οι οποίοι 

παρουσιάζονται διεξοδικά στα συμπεράσματα που εξήχθησαν ως απαντήσεις, στο δεύτερο 

ερώτημα της έρευνας αυτής. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Σ Λ Ε Δ 1 Μ Ζ . Π c i r v u m r v u T ι i c r i B « / v \ u w ι \JÎ 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Εικόνα 8.1: Μεθοδολογία σχεδιασμού. 

Ταξινόμηση κατευθυντήριων οδηγιών (πρώτο στάδιο) 

Πλοήγηση 

Η πλοήγηση αποτελεί βασικό παράγοντα ευχρηστίας, ιδιαίτερα σε μεγάλης κλίμακας 

εικονικά περιβάλλοντα. Μια ελλιπής σχεδιασμένη πλοήγηση, οδηγεί σε προβλήματα 

αποπροσανατολισμού κατά την διάρκεια περιήγησης, σε αδυναμία εύρεσης σημαντικών 

διεργασιών και στην δέσμευση της «ελευθερίας» του χρήστη κατά την εξερεύνηση του εικονικού 

περιβάλλοντος. Γενικά σε ένα εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον πρέπει να παρέχονται 

πληροφορίες τέτοιου είδους, ώστε να ενισχύεται η χωρική γνώση του χρήστη και ειδικότερα να 

είναι σε θέση να απαντά στις ερωτήσεις : 

1. Πού βρίσκομαι ; 

2. Ποια είναι η τωρινή μου θέση ; 

3. Πού θέλω να πάω ; 

4. Πώς θα φτάσω ως εκεί ; 

Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι ένα εικονικό περιβάλλον, στα πλαίσια της πλοήγησης 

(διεργασίες περιήγησης και wayfinding) πρέπει να παρέχει: 

ΠΛΟ. 1 Πιστότητα εικονικού περιβάλλοντος. Το εικονικό περιβάλλον (τρισδιάστατο μοντέλο, αντικείμενα, 
υφές) πρέπει να προσεγγίζει οπτικά παρόμοια περιβάλλοντα του πραγματικού κόσμου, ώστε ο 
χρήστης να απαντά άμεσα στις ερωτήσεις που βρίσκομαι, ποια είναι η τωρινή μου θέση και που 
θέλω να πάω. 

ΠΛΟ. 2 Πλαίσιο αναφοράς (οπτική χρήστη). Χρησιμοποίηση μεταφοράς περιήγησης οικεία στον χρήστη (π.χ 
βάδισμα). Απάντηση στην ερώτηση πως θα φτάσω ως εκεί. 

ΠΛΟ. 3 Πλαίσιο αναφοράς (οπτική χρήστη). Εφαρμογή εγωκεντρικού πλαισίου αναφοράς ώστε ο χρήστης 
να παρατηρεί το εικονικό περιβάλλον με τρόπο παρόμοιο όπως και στον φυσικό κόσμο. Απάντηση 
στην ερώτηση πως θα φτάσω ως εκεί. 

ΠΛΟ. 4 Πλαίσιο αναφοράς. Δυνατότητα πρόσβασης σε σημαντικές διεργασίες (βοήθεια, αντικείμενα του 
ενδιαφέροντος), μέσω πίνακα ελέγχου ο οποίος θα βρίσκεται πάντα στην οπτική του χρήστη. 

ΠΛΟ. 5 Χρήση χαρτών προσανατολισμού. Με την χρήση ενός χάρτη, ο χρήστης προσανατολίζεται άμεσα 
και διευκολύνεται ως προς την μετάβαση σε διαφορετικά τμήματα του εικονικού περιβάλλοντος. 
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ΠΛΟ.6 

ILVO. 7 

ΠΛΟ.8 

ILVO. 9 

και διευκολύνεται ως προς την μετάβαση σε διαφορετικά τμήματα του εικονικού περιβάλλοντος. 
Απάντηση στις ερωτήσεις, που βρίσκομαι, ποια είναι η τωρινή μου θέση, που θέλω να πάω και πως 
θα φτάσω ως εκεί 
Στοιχεία προτροπής. Ενσωμάτωση στοιχείων προτροπής με την μορφή εικονιδίων ή τρισδιάστατων 
αντικειμένων, με σκοπό την ενίσχυση της χωρικής γνώσης και την απάντηση στις ερωτήσεις : που 
βρίσκομαι, που θέλω να πάω και ποια είναι η τωρινή μου θέση. 

Στοιχεία προτροπής. Ενσωμάτωση στοιχείων προτροπής με την χρήση ήχου (αφηγηματικών 
επεξηγήσεων). Απαντήσεις στις ερωτήσεις ποια είναι η τωρινή μου θέση, που θέλω να πάω και πως 
θα φτάσω ως εκεί. 

Πολλαπλές οπτικές. Παροχή επιλογής μεταξύ πολλαπλών οπτικών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
εστίασης σε σημαντικές διεργασίες ή αντικείμενα του περιβάλλοντος και η δυνατότητα άμεσης 
μετάβασης σε διαφορετικά τμήματα του εικονικού περιβάλλοντος. 

Βοήθεια. Παροχή βοήθειας σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης (περιήγηση και επιτέλεση των 
διεργασιών του περιβάλλοντος) 

Αλληλεπίδραση 

Ένα εικονικό περιβάλλον δεν πρέπει να παρέχει απλά την παρατήρηση των τρισδιάστατων 

αντικειμένων αλλά και την δυνατότητα αλληλεπίδρασης με αυτά. Με τον όρο αλληλεπίδραση 

αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης επικοινωνεί με το εικονικό περιβάλλον 

(περιφερειακές συσκευές, επίλογή και διαχείριση αντικειμένων, έλεγχος συστήματος) 

Η έλλειψη αποτελεσματικής και απλής αλληλεπίδρασης αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους φραγμούς στην παραγωγική χρήση των εικονικών περιβαλλόντων. Μια 

πολύπλοκη και δύσχρηστη αλληλεπίδραση, οδηγεί σε χαμηλή ευχρηστία και κατά συνέπεια σε 

απογοήτευση και δυσανασχέτηση των χρηστών. Συνήθη προβλήματα αλληλεπίδρασης σε ένα 

εικονικό περιβάλλον αποτελούν ο αποπροσανατολισμός, η αντίληψη κακών υπολογισμών ως προς 

την επιλογή και την διαχείριση των αντικειμένων, λανθασμένες και δυσνόητες μεταφορές. 

Μια καλά σχεδιασμένη αλληλεπίδραση σε ένα δικτυακό εικονικό περιβάλλον, πρέπει να 

παρέχει τα εξής: 

ΑΛΛ. 1 

ΑΛΛ. 2 

ΑΛΛ.3 

ΑΛΛ.4 

ΑΛΛ. 5 

ΑΛΛ. 6 

ΑΛΛ. 7 

Περιφερειακές συσκευές. Χρήση των περιφερειακών συσκευών που χρησιμοποιούνται στα 
διδιάστατα περιβάλλοντα διεπαφής (ποντίκι, πληκτρολόγιο) 

Επιλογή. Χρήση της τεχνικής υπόδειξης σημείων 

Επιλογή και διαχείριση. Σημεία υπόδειξης ευδιάκριτα (μεγάλες περιοχές υπόδειξης) ώστε να 
ελαχιστοποιείται η προσπάθεια επιλογής και διαχείρισης. 

Επιλογή και διαχείριση. Σχεδιασμός των αντικειμένων του ενδιαφέροντος σε μέγεθος συγκριτικά 
μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος , ώστε να αποφευχθούν 
προβλήματα στην επιλογή και διαχείριση αντικειμένων που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση από την 
οπτική του χρήστη. 

Έλεγχος συστήματος. Σχεδιασμός εικονικών μενού με μεταφορές από τα διδιάστατα περιβάλλοντα 
διεπαφής. 

Έλεγχος συστήματος. Σχεδιασμός εικονικών μενού με την χρήση φανταστικών αντικειμένων, ώστε να 
γίνονται άμεσα αντιληπτά από τον χρήστη κατά την περιήγηση του στο εικονικό περιβάλλον. 

Έλεγχος συστήματος. Σχεδιασμός εικονικών μενού προσαρμοσμένα στην οπτική του χρήστη για την 
άμεση πρόσβαση σε σημαντικές διεργασίες του περιβάλλοντος (π.χ πίνακας ελέγχου VRLAB) 
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Παρουσία ως ρεαλισμός 

Ως παρουσία θεωρείται η κατάσταση κατά την οποία ο χρήστης αισθάνεται φυσικά παρόν, 

σε ένα παραγόμενο από υπολογιστή εικονικό περιβάλλον. Το αίσθημα της παρουσίας, είναι άμεσα 

συσχετιζόμενο με το υποκειμενικό συναίσθημα της ύπαρξης μέσα στο εικονικό περιβάλλον, ή την 

αίσθηση του «να είσαι εκεί». 

Παράγοντες που επηρεάζουν την αίσθηση της παρουσίας σε ένα εικονικό περιβάλλον, είναι 

η ποσότητα των αισθητήριων πληροφοριών που παρέχονται από το περιβάλλον, η ποιότητα των 

οπτικών χαρακτηριστικών και η δυνατότητα τροποποίησης και ελέγχου του περιβάλλοντος. 

Από την έρευνα διαπιστώσαμε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει ένα υψηλό επίπεδο παρουσίας, 

χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά να υποκινούνται όλες οι αισθήσεις του χρήστη. Πολλά 

επιτραπέζια εικονικά περιβάλλοντα παράγουν επιτυχώς μια αίσθηση παρουσίας, με την ενίσχυση 

και μόνο χαρακτηριστικών ρεαλισμού, όπως τα οπτικά χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά 

συμπεριφοράς και τη χρήση του τρισδιάστατου ήχου. 

Γενικά προτείνουμε να τηρείται μια όσο το δυνατό πιστότερη αναπαράσταση της 

πραγματικότητας (υψηλό επίπεδο ρεαλισμού), ειδικά όταν το εικονικό περιβάλλον περιέχει 

αντικείμενα γνωστά στους εκπαιδευόμενους. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οποιαδήποτε 

πληροφορία παρέχεται από το εικονικό περιβάλλον σε οποιαδήποτε μορφή (εικόνες, ήχος, σχήμα 

αντικειμένων, φωτισμός), πρέπει να προσεγγίζει αντίστοιχες πληροφορίες που παρέχονται από τον 

πραγματικό κόσμο. 

Στην συνέχεια αναφέρονται οι κατευθυντήριες οδηγίες σχεδιασμού ενός ρεαλιστικού εικονικού 

περιβάλλοντος: 

ΠΑΡ. 1 

ΠΑΡ. 2 

ΠΑΡ. 3 

ΠΑΡ. 4 

ΠΑΡ. 5 

ΠΑΡ. 6 

ΠΑΡ. 7 

ΠΑΡ. 8 

Πιστότητα εικονικού περιβάλλοντος. Πιστή αναπαράσταση της πραγματικότητας (υψηλό επίπεδο 

ρεαλισμού). Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από το εικονικό περιβάλλον σε οποιαδήποτε μορφή 

(υφές, ήχος, σχήμα αντικειμένων, φωτισμός), πρέπει να προσεγγίζει αντίστοιχες πληροφορίες που 

παρέχονται από τον πραγματικό κόσμο. 

Πιστότητα τρισδιάστατου μοντέλου. Υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας για αντικείμενα που αποτελούν το 
επίκεντρο της παρουσίασης. 

Υφές. Υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας στην απεικόνιση των υφών του εικονικού περιβάλλοντος, για την 
ενίσχυση του ρεαλισμού και της χωρικής γνώσης. 

Υφές. Χρήση υφών έναντι επιφανειών αντικειμένων υψηλής γεωμετρικής πολυπλοκότητας. 

Φωτισμός. 0 κατάλληλος φωτισμός ενισχύει το ρεαλισμό του εικονικού περιβάλλοντος και την 
χωρική γνώση. 

Φωτισμός. Χρήση φωτεινών πηγών για επισήμανση σημαντικών τμημάτων ή αντικειμένων του 
εικονικού περιβάλλοντος. 

Φωτισμός. Δύο (2) φωτεινές πηγές επαρκούν για την ενίσχυση του ρεαλισμού και για την 
αποτελεσματική απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο. 

Φωτισμός. Επιλογή συγκεκριμένων τύπων φωτεινών πηγών (Directional Light) για την αποφυγή 
προβλημάτων στην απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο. 
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ΠΑΡ. 9 Ήχος. Ο στερεοσκοπικός ήχος ενισχύει την αίσθηση του ρεαλισμού και την χωρική γνώση, 
λειτουργώντας σαν επιπρόσθετο κανάλι πληροφόρησης (αφηγήσεις, σήμα προειδοποίησης, 
επικοινωνίας). 

ΠΑΡ. 10 Πλαίσιο αναφοράς (οπτική χρήστη). Η χρήση εγωκεντρικού πλαισίου αναφοράς ενισχύει την 
αίσθηση ρεαλισμού. 

ΠΑΡ. 11 Πλαίσιο αναφοράς (οπτική χρήστη). Η εφαρμογή της μεταφοράς του βαδίσματος στην διεργασία 
περιήγησης ενισχύει την αίσθηση του ρεαλισμού. 

Μεταφορά 

Με τον όρο μεταφορά στην επιστήμη της Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή, θεωρούμε 

ένα τρόπο οπτικοποίησης, ο οποίος αποσκοπεί στην σύνδεση του περιβάλλοντος διεπαφής με τις 

προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις του χρήστη. Μια μεταφορά σε ένα περιβάλλον διεπαφής, είναι 

οποιοδήποτε αντικείμενο ή έννοια, τα οποία χρησιμοποιούνται για να παρουσιαστούν κατανοητά 

στους χρήστες κάποιες διεργασίες του συστήματος. 

Προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή μεταφορών σε ένα υπολογιστικό σύστημα, 

αφορούν την εφαρμογή μεταφορών άγνωστων στους χρήστες, μεταφορές ασαφείς ή λανθασμένες 

που δημιουργούν εσφαλμένα νοητικά μοντέλα και κατά συνέπεια προβλήματα στην κατανόηση του 

περιβάλλοντος διεπαφής. 

Σε ότι αφορά τις μεταφορές στα εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα, πρέπει να ισχύουν τα 

παρακάτω : 

MET. 1 Χρήση μεταφορών για απλοποίηση πολύπλοκων εννοιών και διεργασιών του περιβάλλοντος 
διεπαφής. 

MET. 2 Χρήση μεταφορών που εκμεταλλεύονται προηγούμενη γνώση και εμπειρίες του χρήστη (οικίες 
μεταφορές, όπως π.χ η εφαρμογή της μεταφοράς του εικονικού κτιρίου VRLAB). 

Προσομοίωση 

Η προσομοίωση προτείνεται σαν η καλύτερη λύση, για πιο αποτελεσματικές 

αντιπροσωπεύσεις. Μια εκπαιδευτική προσομοίωση προσδιορίζεται σαν ένα μοντέλο από κάποια 

φαινόμενα ή δραστηριότητες, στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν μέσω της αλληλεπίδρασης 

με ένα περιβάλλον. Η προσομοίωση δεν αντικαθιστά απλά ένα φαινόμενο, αλλά το απλοποιεί με 

επεξηγήσεις και παρεμβολές. 

Στα εικονικά περιβάλλοντα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθοι τύποι προσομοίωσης : 

ΠΡΟ. 1 Φυσικές προσομοιώσεις. 'Οπου ο χρήστης περιηγείται σε ένα τεχνητό περιβάλλον, αντίγραφο ενός 
πραγματικού και μαθαίνει από την αλληλεπίδραση με αυτό (το εικονικό κτίριο και ο τρόπος 
οπτικοποίησης και κατανομής του εκπαιδευτικού υλικού σε αυτό, αποτελεί χαρακτηριστικό φυσικής 
προσομοίωσης). 

ΠΡΟ. 2 Επαναληπτικές προσομοιώσεις. Απλοποιούν φαινόμενα που δεν είναι άμεσα ορατά και κατανοητά 
και είναι ανεξάρτητες από τον χρόνο. Επιπρόσθετα το χαρακτηριστικό της επανάληψης, συμβάλλει 
στην διερευνητική μάθηση λόγω της δυνατότητας επανεξέτασης και μελέτης του προσομοιωμένου 
φαινομένου (τα τρισδιάστατα αλληλεπιδραστικά παραδείγματα του εικονικού εργαστηρίου, 
αποτελούν ενδεικτικό παράδειγμα επαναληπτικής προσομοίωσης). 
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Κονστρακτιβισμός 

Ο κονστρακτιβισμός προτείνεται σαν η ιδανική θεωρία μάθησης για τα εκπαιδευτικά 

εικονικά περιβάλλοντα.. Η αρχή Learning by doing (βασική αρχή του κονστρακτιβισμού), προωθεί 

τον εκπαιδευόμενο να μαθαίνει μέσα από την πράξη, εμπλέκοντας τον σε ενεργητικές, πολύπλοκες, 

αυθεντικές, συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες. 

Σε ένα εικονικό περιβάλλον οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργητικά, κατασκευάζουν 

γνώση και αποκομίζουν εμπειρίες σε μεγαλύτερο βαθμό, από ότι σε ένα κόσμο με εικόνες ή 

κείμενα. Η δυνατότητα ελεύθερης πλοήγησης και εξερεύνησης του χώρου, καθώς και οι 

προσομοιώσεις που περιλαμβάνονται στο εικονικό περιβάλλον, παρέχουν γνώσεις χωρίς 

επεξηγήσεις, ενισχύοντας την αρχή της μάθησης μέσω εμπειριών. 

Ένα εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον μπορεί να είναι κονστρακτιβιστικό αν πληροί τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

ΚΟΝ.1 Αλληλεπίδραση. Ένα εικονικό περιβάλλον πρέπει να παρέχει πλήρης αλληλεπιδραστικότητα στον 
χρήστη. 

ΚΟΝ.2 Μεταφορά. Να προσομοιώνει αρχές του πραγματικού κόσμου 

ΚΟΝ.3 Πολλαπλές οπτικές. Να παρέχει πολλαπλές οπτικές ή ερμηνείες του θέματος που πραγματεύεται 

ΚΟΝ.4 Συνεργατικό. Να πληροί τις βασικές αρχές της συνεργατικής μάθησης. 

Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου 

Ο συνδυασμός εργαλείων εκπαίδευσης από απόσταση και συνεργατικής μάθησης, είναι 

ευεργετικός για τα εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα. Στην έρευνα μας, εξετάσαμε την συμβολή 

ενός συστήματος συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο (chat) καθώς και ενός πίνακα ανταλλαγής 

μηνυμάτων (Bulletin Board System) στην εκπαιδευτική διαδικασία, όταν ενσωματώνονται σε ένα 

εικονικό περιβάλλον. Από την αξιολόγηση συμπεράναμε ότι η χρήση του chat κρίθηκε σημαντική 

για την επικοινωνία και την συνεργασία των εκπαιδευόμενων, από το 51.4% (36 άτομα) του 

δείγματος. Η συμβολή του πίνακα ανταλλαγής μηνυμάτων κρίθηκε σημαντική από το 50.6% (36 

άτομα) του δείγματος, το 40.3% (28 άτομα) έκρινε μέτρια τη συμβολή και το 9.1 % (6 άτομα), 

χαρακτήρισε την συμβολή στην επικοινωνία και την συνεργασία μηδενική. 

ΕΚΠ.1 Ενσωμάτωση εργαλείων σύγχρονης επικοινωνίας. Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο (chat). 

ΕΚΠ. 2 Ενσωμάτωση εργαλείων ασύγχρονης επικοινωνίας. Πίνακες ανταλλαγής μηνυμάτων (BBS), 
υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 

Πολυμεσικά στοιχεία 

Ο εμπλουτισμός των εικονικών περιβαλλόντων με υπερμεσικά στοιχεία (βίντεο, κίνηση, 

κείμενο, αφήγηση), αποτελεί αξιόλογη προσπάθεια και μπορεί να έχει ευεργετικές συνέπειες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη την δυναμική και την προσφορά των εκπαιδευτικών 

υπερμεσικών συστημάτων τα προηγούμενα χρόνια. 
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Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, κατά την οποία ένα 

ποσοστό της τάξης του 67.1% (47 άτομα) του δείγματος, δήλωσαν ότι ή κίνηση συνέβαλλε πολύ 

στην κατανόηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Το 60% θεώρησε óu η χρήση του βίντεο 

συνέβαλε επίσης σε μεγάλο βαθμό, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι στην ερώτηση σχετικά με την 

συμβολή του συνδυασμού κίνησης, βίντεο και στοιχείων εικονικής πραγματικότητας, το 71.4% (50 

άτομα) δήλωσε ότι ο συνδυασμός αυτός συνέβαλε κατά πολύ, το 28.6% (20 άτομα) μέτρια, ενώ 

κανένας δεν θεώρησε ότι ήταν μηδενική η συμβολή. 

ΠΟΛ.1 Ενσωμάτωση πολυμεσικών στοιχείων (κείμενο, ήχος, κίνηση) μέσα στο εικονικό περιβάλλον, με 
στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

2. Παροχή λύσεων στα προβλήματα ευχρηστίας που δημιουργούν οι τεχνολογικοί 

περιορισμοί σε ένα εικονικό περιβάλλον 

Αξιοσημείωτη είναι η διαπίστωση, ότι ένα μεγάλο τμήμα της έρευνας σχετικά με τον 

σχεδιασμό εύχρηστων εικονικών περιβαλλόντων, δεν ασχολείται με τους τεχνολογικούς 

περιορισμούς που επιδρούν αρνητικά στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ικανοποιητικής οπτικής 

αναπαράστασης, αλληλεπίδρασης και αποτελεσματικής απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο. Σε 

συνάρτηση με τις κατευθυντήριες οδηγίες που προτείναμε στο πρώτο στάδιο της μεθοδολογίας 

σχεδιασμού, παρουσιάσαμε στην συνέχεια μια σειρά από τεχνικές βελτιστοποίησης που 

εφαρμόστηκαν κατά την υλοποίηση του εικονικού περιβάλλοντος VRLAB, με σκοπό την 

αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται σε ένα εικονικό περιβάλλον για εκπαίδευση από 

απόσταση. Στην εικόνα 8.2 παρουσιάζεται η μεθοδολογία σχεδιασμού, όπως αυτή διαμορφώνεται, 

λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνολογικούς περιορισμούς και κατά συνέπεια τις τεχνικές 

βελτιστοποίησης που αναφέραμε στο έκτο κεφάλαιο. 

Π 
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: 

Εικόνα 8.2: Μεθοδολογία σχεδιασμού. 

Τεχνικοί περιορισμοί και τεχνικές βελτιστοποίησης 

Στην συνέχεια ακολουθεί μια παράθεση των βασικών προβλημάτων ενός δικτυακού 

εικονικού περιβάλλοντος, ώστε να γίνει κατανοητό για ποιο λόγο καταλήξαμε στην εφαρμογή των 

συγκεκριμένων τεχνικών. Η έλλειψη ευχρηστίας των εκπαιδευτικών δικτυακών εικονικών 
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περιβαλλόντων, υπάγεται σε παράγοντες που σχετίζονται τόσο με τον χρήστη, όσο και με τους 

υπεύθυνους σχεδίασης και ανάπτυξης. Από την πλευρά του χρήστη, οι παράγοντες σχετίζονται με 

την χαμηλή επεξεργαστική ισχύ και την χαμηλή ταχύτητα σύνδεσης, ενώ από την πλευρά των 

υπευθύνων σχετίζονται με την ανάπτυξη εικονικών περιβαλλόντων με μεγάλο όγκο δεδομένων. 

Ένα θεμελιώδη χαρακτηριστικό των εικονικών περιβαλλόντων, το οποίο συνδέεται 

άρρηκτα με τους παραπάνω παράγοντες και κατά συνέπεια και με την ευχρηστία του εικονικού 

περιβάλλοντος, είναι η δυνατότητα απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο (real time rendering). Λόγω 

του χαρακτηριστικού της πλήρους αλληλεπιδραστικότητας των εικονικών περιβαλλόντων, δεν είναι 

δυνατόν να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποια τμήματα του εικονικού περιβάλλοντος θα 

«επισκεφθεί» κάθε δεδομένη στιγμή ο χρήστης ή από ποια οπτική θα παρατηρεί το περιβάλλον. 

Αυτό σημαίνει ότι οι εικόνες που εμφανίζονται στην οθόνη μας, δεν παράγονται ξεχωριστά και 

απλά παρουσιάζονται η μία μετά την άλλη όπως στον κινηματογράφο, αλλά παράγονται σε 

πραγματικό χρόνο και στην συνέχεια απεικονίζονται στην οθόνη του υπολογιστή. Ο όρος 

απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο, περικλείει και την έννοια του ρυθμού ανανέωσης (frame rate) 

των καρέ (εικόνων) ανά δευτερόλεπτο. Ο ρυθμός ανανέωσης των καρέ, αναφέρεται στην 

συχνότητα εναλλαγής των εικόνων του εικονικού περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα των ενεργειών 

του χρήστη ή κάποιων άλλων δυναμικών πτυχών του εικονικού περιβάλλοντος . Όσο μεγαλύτερη η 

τιμή της ρυθμού ανανέωσης, τόσο πιο ομαλά παρουσιάζεται στον χρήστη η απεικόνιση. Χαμηλές 

τιμές του ρυθμού ανανέωσης, παράγουν ένα εικονικό περιβάλλον με ελλιπή 

αλληλεπιδραστικότητα. 

Μια προβληματική απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο προκαλεί : 

• Ελλιπή πλοήγηση , με διακοπές στην εναλλαγή των καρέ. 

• Ελλιπή αλληλεπίδραση, με επιμέρους προβλήματα στην απόκριση του εικονικού 

περιβάλλοντος στις ενέργειες του χρήστη. 

• Απώλεια της αίσθησης της παρουσίας 

Η πολυπλοκότητα του εικονικού περιβάλλοντος σχετίζεται άμεσα με τη βέλτιστη 

απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο. Με τον όρο πολυπλοκότητα αναφερόμαστε στα επίπεδα 

λεπτομέρειας (ρεαλισμού) του εικονικού περιβάλλοντος. Το επίπεδο λεπτομέρειας καθορίζεται από 

τον αριθμό των πολυγώνων των τρισδιάστατων αντικειμένων, την ποσότητα και ποιότητα των 

υφών, τις πηγές φωτισμού. Ιδιαίτερα ο αριθμός των πολυγώνων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

που συμβάλει στην βέλτιστη ή όχι απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο. Οι προσωπικοί υπολογιστές 

με χαμηλή επεξεργαστική ισχύ, είναι σε θέση να οπτικοποιήσουν 5000 έως 15000 πολύγωνα ανά 

δευτερόλεπτο. Στην περίπτωση που το εικονικό περιβάλλον είναι διαμοιραζόμενο μέσω 

διαδικτύου, ο αριθμός αυτός μειώνεται στα 3000 πολύγωνα. Ακόμη και αν ο υπολογιστής διαθέτει 

επιταχυντή για τρισδιάστατα γραφικά, ο αριθμός των πολυγώνων πρέπει να διατηρείται σε χαμηλά 

επίπεδα. Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι σίγουρο ότι το εικονικό περιβάλλον θα είναι εύκολα 

προσβάσιμο από ένα ευρύ κοινό, αλλά είναι πολύ πιθανό η τελική οπτική αντιπροσώπευση να είναι 

ανεπαρκής. Συνεπώς, δεν συνεπάγεται ότι εικονικά περιβάλλοντα με χαμηλή γεωμετρική 

πολυπλοκότητα είναι εύχρηστα και αποτελεσματικά. Το πρόβλημα που προέκυψε στην παρούσα 

διατριβή, ήταν η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ βέλτιστης απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο και 
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ικανοποιητικής οπτικής αντιπροσώπευσης. Στην συνέχεια αναφερόμαστε στον συνδυασμό πέντε 

τεχνικών, προκειμένου να επιτευχθεί η ισορροπία αυτή. 

Διαίρεση 

Με την τεχνική της διαίρεσης προτείνουμε την κατάτμηση του συνολικού εικονικού 

περιβάλλοντος σε μικρότερους εικονικούς χώρους, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με την χρήση 

ενεργητικών αντικειμένων (πύλες), που επιτρέπουν την μετάβαση του χρήστη από ένα εικονικό 

χώρο σε άλλο. Τα εικονικά περιβάλλοντα μεγάλης κλίμακας χαρακτηρίζονται από υψηλή 

γεωμετρική πολυπλοκότητα, γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την απεικόνιση 

τους σε πραγματικό χρόνο. Μετά την εφαρμογή της τεχνικής της διαίρεσης, ο χρήστης έχει 

πρόσβαση κάθε φορά, σε ένα μικρό τμήμα του εικονικού περιβάλλοντος, το οποίο περιέχει 

μικρότερο αριθμό πολυγώνων από ότι το αρχικό ενιαίο εικονικό περιβάλλον. Μέσω της τεχνικής 

της διαίρεσης εξασφαλίζεται, ότι στον υπολογιστή του χρήστη, «φορτώνεται» κάθε φορά ένα μικρό 

τμήμα του συνόλου των δεδομένων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του 

εικονικού περιβάλλοντος. 

Διαγραφή 

Στα πλαίσια της μείωσης του αριθμού των πολυγώνων του εικονικού περιβάλλοντος, 

προτείνεται η τεχνική της διαγραφής. Με την εφαρμογή της τεχνικής της διαγραφής, αφαιρέσαμε 

από το τρισδιάστατο μοντέλο του εικονικού περιβάλλοντος, τα μη απαραίτητα επίπεδα, τα οποία 

επιβαρύνουν τον συνολικό αριθμό πολυγώνων. Σαν μη απαραίτητα επίπεδα, χαρακτηρίζονται τα 

επίπεδα εκείνα τα οποία δεν είναι ορατά στον χρήστη, όταν εκείνος πλοηγείται στο εικονικό 

περιβάλλον. 

Διαμόρφωση βασισμένη σε υφές 

Και η τεχνική της διαμόρφωσης με βάση υφές, αποσκοπεί στην χαμηλή γεωμετρική 

πολυπλοκότητα του εικονικού περιβάλλοντος. 

Η τεχνική αυτή αναφέρεται στην αντικατάσταση της υψηλής γεωμετρικής πολυπλοκότητας 

ορισμένων τμημάτων ή αντικειμένων του εικονικού περιβάλλοντος με υφές υψηλής λεπτομέρειας. 

Ανάκτηση 

Η τεχνική της ανάκτηση αποτελεί την τέταρτη τεχνική βελτιστοποίησης η οποία αποσκοπεί 

στην μείωση του μεγέθους του τελικού αρχείου του εικονικού περιβάλλοντος. Με την εφαρμογή 

της, ο κάθε εικονικός χώρος, «διασπάταυ> σε μικρότερα τμήματα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο 

την απόδοση του συστήματος. 

Ένα εικονικό περιβάλλον στο οποίο έχει εφαρμοστεί η τεχνική αυτή, αποτελείται από ένα 

κύριο τμήμα (το «σκελετό» του εικονικού περιβάλλοντος) και από δευτερεύοντα τμήματα, όπως τα 

αντικείμενα του περιβάλλοντος, τα οποία καλούνται από το κύριο τμήμα. Τα δευτερεύοντα 

τμήματα, είναι τρισδιάστατα μοντέλα τα οποία αποθηκεύονται σε ξεχωριστά αρχεία, είτε στον 

τοπικό δίσκο, είτε σε κάποια δικτυακή τοποθεσία. 
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Πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι τα εξής : 

• Δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης του εικονικού περιβάλλοντος τμηματικά. 

• Σε ένα εικονικό περιβάλλον, στο οποίο έχει εφαρμοστεί η τεχνική της ανάκτησης, ο 

χρήστης περιηγείται και εξερευνεί το κύριο τμήμα του εικονικού περιβάλλοντος, 

πριν ακόμη ο φυλλομετρητής «φορτώσει» τα δευτερεύοντα τμήματα, με αποτέλεσμα 

να μην αποθαρρύνεται και να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες να «εγκαταλείψει» 

το εικονικό περιβάλλον. 

• Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των δευτερευόντων τμημάτων στο ίδιο ή σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα. Ένα εικονικό περιβάλλον στο οποίο έχει εφαρμοστεί η 

τεχνική της ανάκτησης, χαρακτηρίζεται ως «ανοικτό», αφού μπορεί εύκολα να 

αντικατασταθούν, να διορθωθούν ή να προστεθούν δεδομένα στο περιεχόμενο του 

εικονικού περιβάλλοντος. 

Αναφορά 

Για την ακόμη μεγαλύτερη μείωση του μεγέθους του εικονικού περιβάλλοντος 

εφαρμόστηκε η τεχνική της αναφοράς. 

Η τεχνική της αναφοράς, στηρίζεται στο φαινόμενο της ενδεχόμενης συνύπαρξης 

επαναλαμβανόμενων (πανομοιότυπων) αντικειμένων, στο ίδιο εικονικό περιβάλλον. 

Με την τεχνική της αναφοράς, συγγράφεται κώδικας για την αναπαράσταση ενός από αυτά 

τα αντικείμενα, και τα υπόλοιπα απλά αποτελούν αντίγραφα του αρχικού αντικειμένου, τα οποία 

τοποθετούνται σε διαφορετικές θέσεις στον εικονικό χώρο. 

Πέρα από την μείωση του μεγέθους του τελικού αρχείου του εικονικού περιβάλλοντος, η 

εφαρμογή της τεχνικής της αναφοράς, συμβάλει και στην εξοικονόμηση χρόνου κατά την διάρκεια 

της συγγραφής. 

ΒΕΛ. 1 

ΒΕΛ. 2 

ΒΕΛ. 3 

Διαίρεση. Κατάτμηση του εικονικού περιβάλλοντος σε μικρότερους εικονικούς χώρους, οι οποίοι 
συνδέονται μεταξύ τους με την χρήση ενεργητικών αντικειμένων (πύλες), που επιτρέπουν την 
μετάβαση του χρήστη από ένα εικονικό χώρο σε άλλο. 

Εφαρμόζεται στο στάδιο της διαμόρφωσης 

Συμβάλλει στην μείωση του αριθμού των πολυγώνων και εξασφαλίζει ότι στον υπολογιστή του 
χρήστη, «φορτώνεταυ> κάθε φορά ένα μικρό τμήμα του συνόλου των δεδομένων, με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του εικονικού περιβάλλοντος. 

Διαγραφή. Αφαίρεση των μη απαραίτητων επιπέδων (μη ορατών στην οπτική του χρήστη) του 
τρισδιάστατου μοντέλου. 

Εφαρμόζεται στο στάδιο της διαμόρφωσης 

Συμβάλει στην μείωση του αριθμού των πολυγώνων. 

Διαμόρφωση βασισμένη σε υφές. Αντικατάσταση της υψηλής γεωμετρικής πολυπλοκότητας 
ορισμένων τμημάτων ή αντικειμένων του εικονικού περιβάλλοντος με υφές υψηλής λεπτομέρειας 

Εφαρμόζεται στο στάδιο της διαμόρφωσης 

Συμβάλει στην μείωση του αριθμού των πολυγώνων 
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ΒΕΛ.4 Ανάκτηση. Ένα εικονικό περιβάλλον στο οποίο έχει εφαρμοστεί η τεχνική αυτή, αποτελείται από ένα 
κύριο τμήμα (το «σκελετό» του εικονικού περιβάλλοντος) και από δευτερεύοντα τμήματα, όπως τα 
αντικείμενα του περιβάλλοντος, τα οποία καλούνται από το κύριο τμήμα. 

Εφαρμόζεται στο στάδιο της συγγραφής 

Συμβάλει στην μείωση του μεγέθους (σε χωρητικότητα) του εικονικού περιβάλλοντος. 

ΒΕΛ.5 Αναφορά. Με την τεχνική της αναφοράς, συγγράφεται κώδικας για την αναπαράσταση ενός από τα 
αντικείμενα μιας ομάδας πανομοιότυπων αντικειμένων και τα υπόλοιπα απλά αποτελούν αντίγραφα 
του αρχικού αντικειμένου, τα οποία τοποθετούνται σε διαφορετικές θέσεις στον εικονικό χώρο. 

Εφαρμόζεται στο στάδιο της συγγραφής 

Συμβάλει στην μείωση του μεγέθους (σε χωρητικότητα) του εικονικού περιβάλλοντος. 

3. Προσδιορισμός μιας σαφούς δομής, η οποία αποτελεί εγχειρίδιο - οδηγό για την 

ανάπτυξη εικονικών περιβαλλόντων 

Περιγράφοντας την διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος VRLAB (κεφάλαια πέντε και 

έξι), πέρα από την πρακτική εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών της μεθοδολογίας 

σχεδιασμού, διαφαίνεται και η διαδικασία ανάπτυξης ενός εικονικού περιβάλλοντος στο σύνολο 

της. Ένας από τους σκοπούς της διατριβής, είναι και η αξιοποίηση της εμπειρίας που προέκυψε από 

την διαδικασία ανάπτυξης, προκειμένου να παρασχεθεί μια σαφής δομή για την ανάπτυξη ενός 

εικονικού περιβάλλοντος, ως εγχειρίδιο - οδηγό προς τους ενδιαφερόμενους. Στην εικόνα 8.3 

παρουσιάζονται σχηματικά τα στάδια ανάπτυξης ενός εικονικού περιβάλλοντος, όπως προέκυψαν 

από την ανάπτυξη του VRLAB. 

Στο στάδιο της περιγραφής, ο υπεύθυνος της ανάπτυξης πρέπει να αποσαφηνίσει τους 

σκοπούς του συστήματος, τις τεχνολογίες που θα υιοθετηθούν, καθώς και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του συστήματος (παροχές, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα) και να καταλήξει σε 

ένα σενάριο στο οποίο θα περιγράφεται η δομή του συστήματος (διάγραμμα ροής). 

Στο στάδιο των απαιτήσεων περιλαμβάνονται μια σειρά από υποδείξεις, κατευθύνσεις που 

αφορούν το επίπεδο γνώσης του χρήστη στον οποίο απευθύνεται το σύστημα, οι προδιαγραφές 

πλοήγησης, αλληλεπίδρασης, το επίπεδο λεπτομέρειας (παρουσία - ρεαλισμός) σε συνάρτηση 

πάντα με τους τεχνολογικούς περιορισμούς. 

Κατά τον σχεδιασμό, καθορίζεται ένα μοντέλο εικονικής πραγματικότητας, το οποίο θα 

περιγράφει γενικότερα την λειτουργία του συστήματος, τόσο ως προς τις περιφερειακές συσκευές 

εισόδου και εξόδου (ενότητα επικοινωνίας), όσο και ως προς την δομή και την σύσταση του 

εικονικού περιβάλλοντος (ενότητα επεξεργασίας πληροφοριών) με βάση τα αντικείμενα που θα 

περιλαμβάνονται σε αυτό και τις συμπεριφορές τους (οπτικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά 

συμπεριφοράς). 

Το στάδιο της υλοποίησης, διακρίνεται σε δύο φάσεις, στην διαμόρφωση και στην 

συγγραφή. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει την «κατασκευή» του τρισδιάστατου μοντέλου και των 

αντικειμένων. 
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Πριν απ' όλα πρέπει να επιλεχθεί το κατάλληλο λογισμικό διαμόρφωσης και στην συνέχεια 

να μοντελοποιηθούν τα τρισδιάστατα συστατικά του εικονικού περιβάλλοντος, να αποδοθούν υφές 

στις επιφάνειες τους, να καθοριστούν οι φωτεινές πηγές και να οριστούν οι μηχανές λήψης 

(κάμερες), σε συνάρτηση πάντα με τους τεχνικούς περιορισμούς και τις τεχνικές βελτιστοποίησης 

που μπορούν να εφαρμοστούν κατά την διαμόρφωση. 

Η συγγραφή αναφέρεται στον προσδιορισμό των συμπεριφορών του εικονικού 

περιβάλλοντος. Αρχικά επιλέγεται το κατάλληλο συγγραφικό εργαλείο ή γλώσσα 

προγραμματισμού. Στην συνέχεια συγγράφεται κώδικας για τις διεργασίες πλοήγησης, τις 

διεργασίες αλληλεπίδρασης και τον καθορισμό της ηχητικής (ενίσχυση της παρουσίας). Και κατά 

την συγγραφή, ο υπεύθυνος ανάπτυξης πρέπει να λάβει υπόψη του τους τεχνολογικούς 

περιορισμούς και να εφαρμόσει τις αντίστοιχες τεχνικές βελτιστοποίησης. Στο στάδιο της 

υλοποίησης και στις δύο φάσεις, εμπλέκονται οι τομείς της μεθοδολογίας σχεδιασμού και ο 

υπεύθυνος μπορεί να συμβουλευτεί τις κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν κάθε ένα από αυτούς. 

8.4 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

Η απάντηση στα ερωτήματα της παρούσας διατριβής, κάλυψε ένα σημαντικό τμήμα της 

έρευνας, σχετικά με την εκπαιδευτική χρήση της εικονικής πραγματικότητας. Παρόλα αυτά, 

υπάρχει ακόμη ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στα ζητήματα που συζητήθηκαν σε αυτή την 

διατριβή. Παρακάτω παρουσιάζουμε μια αναφορά στις μελλοντικές προοπτικές εξέλιξης της 

παρούσας έρευνας: 

• Προσδιορισμός και αξιολόγηση αρχών ευχρηστίας για εικονικά περιβάλλοντα 

πλήρους εμβύθισης και σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα συμπεράσματα της 

παρούσας διατριβής, με σκοπό την σύγκριση των δύο τύπων εικονικής 

πραγματικότητας ως προς την εκπαιδευτική τους χρησιμότητα. 

• Ανάπτυξη επιπρόσθετης βοήθειας με την χρήση εικονικών τρισδιάστατων 

καθοδηγητών (agents), οι οποίοι θα παρέχουν βοήθεια τόσο στο επίπεδο της 

πλοήγησης και της αλληλεπίδρασης του χρήστη με το εικονικό περιβάλλον, όσο και 

στο επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

• Δυνατότητα οπτικής επαφής (χρήση avatars, τρισδιάστατων ειδώλων) και 

επικοινωνίας των χρηστών, μέσα στο εικονικό περιβάλλον, με την χρήση γραπτών 

μηνυμάτων, «ομιλίας» και βίντεο σε πραγματικό χρόνο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Σημείωμα προς τους αξιολογητές... 
Καλώς ήρθατε στην αξιολόγηση του Εικονικού Περιβάλλοντος (ΕΠ) του VRLAB και σας 

ευχαριστούμε προκαταβολικά για τον χρόνο που θα μας αφιερώσετε. Καλείστε να αξιολογήσετε, ως 
φοιτητές του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ένα σύστημα για 
εκπαίδευση από απόσταση, το οποίο συνδυάζει χαρακτηριστικά εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) 
και πολυμέσων. 

Η έρευνα μας κατατάσσεται στον χώρο της μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών 
εικονικών περιβαλλόντων, που συνδυάζουν πολυμεσικά στοιχεία και είναι προσβάσιμα μέσω του διαδικτύ 

ου. Στα πλαίσια της έρευνας αυτής, έχουμε σχεδιάσει και αναπτύξει ένα εικονικό περιβάλλον, στο 
οποίο σαν εκπαιδευτικό παράδειγμα, επιλέξαμε την οπτικοποίηση μιας ενότητας του μαθήματος, «Γραφικά 
Η/Υ», που αναφέρεται στα εισαγωγικά της θεωρίας των «Γραφικών Η/Υ» και στους αλγόριθμους σχεδίασης 
ευθείας και κύκλου. 

Στην συνέχεια, παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή του συστήματος, έτσι ώστε να 
διευκρινιστούν όροι και έννοιες, που χρησιμοποιούνται στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Ο χρήστης 
καλείται να πλοηγηθεί, σε μια τρισδιάστατη γραφική αναπαράσταση ενός κτιρίου, έξι ορόφων. Κάθε 
όροφος του εικονικού κτιρίου, διατηρεί ομοιόμορφη χωροταξική δομή, εκτός από τον εικονικό χώρο του 
ισογείου, ο οποίος αποτελεί χώρο υποδοχής και πληροφόρησης. Σε κάθε όροφο (εκτός του ισογείου) ο 
χρήστης, πλοηγείται, σε τέσσερις εικονικούς χώρους, τον προθάλαμο, το αμφιθέατρο, το εργαστήριο και 
την βιβλιοθήκη. Αυτήν τη στιγμή, «ενεργός» είναι ο πρώτος όροφος, στον οποίο παρουσιάζονται οι 
βασικές αρχές των γραφικών Η/Υ και η παρουσίαση των αλγορίθμων σχεδίασης ευθείας και κύκλου. Δεν 
θα σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την χρήση του συστήματος, μιας και ένας από τους 
σκοπούς μας είναι η αξιολόγηση της ευχρηστίας του. 

Το ζητούμενο είναι να περιπλανηθείτε στο Εικονικό Περιβάλλον, να αλληλεπιδράσετε με αυτό και 
τέλος να το αξιολογήσετε. Οι βασικοί τομείς αξιολόγησης είναι α) ο ρεαλισμός του ΕΠ, β) η αλληλεπίδραση 
του χρήστη με το ΕΠ, γ) η πλοήγηση, οι οδηγίες και οι βοηθητικές επεξηγήσεις που παρέχονται , δ) η 
διδακτική προσέγγιση (όπως αυτή πραγματοποιείται μέσα από την οπτικοποίηση της μιας ενότητας) και 
τέλος ε) παραθέτονται μια σειρά γενικών ερωτήσεων σχετικά με το ΕΠ. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται το περιβάλλον διεπαφής (user interface) του συστήματος, 
και επεξηγήσεις σχετικά με όρους και έννοιες που θα συναντήσετε κατά την αξιολόγηση. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΤΜΗΜΑ 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1 Για πόσο χρόνο συνολικά ήλθατε σε επαφή με το σύστημα; 

1 

0-30 λεπτά 

2 

30-60 λεπτά 

3 

60 λεπτά + 

2 Βαθμός προσωπικής εμπειρίας χρήσης λογισμικού Εικονικής 
Πραγματικότητας (Παιχνίδια, εκπαιδευτικές εφαρμογές, κλπ) 

1 

Μηδενικός 

2 

Μέτριος 

4 

Υψηλός 

3 Επίπεδο γνώσης ανάπτυξης λογισμικού Εικονικής Πραγματικότητας 

1 

Ανύπαρκτο 

2 

Μέτριο 

3 

Υψηλό 

ΤΜΗΜΑ 2. ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

4 Το Εικονικό Περιβάλλον (αντικείμενα, υφές, φωτισμός), προσεγγίζει οπτικά, 
παρόμοια περιβάλλοντα του πραγματικού κόσμου; 

1 

Καθόλου 

2 

Ικανοποιητικά 

3 

Πολύ 

5 Βαθμός ποιότητας εικόνων (υφών), που χρησιμοποιούνται 
στα αντικείμενα του Εικονικού Περιβάλλοντος 

1 

Μηδενικός 

2 

Μέτριος 

3 

Υψηλός 

6 Βαθμός ποιότητας φωτισμού εικονικού περιβάλλοντος. 

1 

Μηδενικός 

2 

Μέτριος 

3 

Υψηλός 



ΤΜΗΜΑ 3. ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

7 Πόσο αποπροσανατολιστήκατε κατά την διάρκεια πλοήγησης στο εικονικό 
περιβάλλον; 

1 

Καθόλου 

2 

Λίγο 

3 

Πολύ 

8 Πώς θα χαρακτηρίζατε την οπτική από την οποία ο χρήστης, 
παρατηρεί και εξερευνά το Εικονικό Περιβάλλον; 

1 

Κακή 

2 

Μέτρια 

3 

Καλή 

9 Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο πλοήγησης ( με την χρήση των πλήκτρων 
και του ποντικιού) ; 

1 

Δύσκολος 

2 

Ικανοποιητικός 

3 

Εύκολος 

10 Πώς θα χαρακτηρίζατε την ταχύτητα της περιήγησης 
στο Εικονικό Περιβάλλον ; 

1 

Αργή 

2 

Μέτρια 

3 

Γρήγορη 

ΤΜΗΜΑ 4. ΒΟΗΘΕΙΑ-ΟΡΟΣΗΜΑ 

11 Βαθμός συμβολής της χρήσης των αντικειμένων (ορόσημων) των 
επιγραφών και του εικονικού πίνακα περιεχομένων στον προσανατολισμό σας, 

στο Εικονικό Περιβάλλον. 
1 

Μηδενικός 

2 

Μέτριος 

3 

Υψηλός 

12 Βαθμός συμβολής της χρήσης των ηχητικών προτροπών, 
στον προσανατολισμό σας, στο Εικονικό Περιβάλλον. 

1 

Μηδενικός 

2 

Μέτριος 

3 

Υψηλός 



ΤΜΗΜΑ 5. ΒΟΗΘΕΙΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

13 Βαθμός κατανόησης των συμβολικών αναπαραστάσεων 
των εικονιδίων επιλογής του πίνακα ελέγχου 

1 

Μηδενικός 

2 

Μέτριος 

3 

Υψηλός 

14 
Βαθμός συμβολής της χρήσης των πολλαπλών οπτικών (κάμερες), του 
πίνακα ελέγχου, στον προσανατολισμό και στον εντοπισμό σημαντικών 

διεργασιών, του Εικονικού Περιβάλλοντος. 
1 

Μηδενικός 

2 

Μέτριος 

3 

Υψηλός 

ΤΜΗΜΑ 6. ΒΟΗΘΕΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

15 Βαθμός κατανόησης των γραφικών τρισδιάστατων αναπαραστάσεων 
(κάτοψη, ενότητες), του πλαισίου πληροφόρησης 

1 

Μηδενικός 

2 

Μέτριος 

3 

Υψηλός 

16 Πόσο βοηθούν, οι τρισδιάστατες γραφικές αναπαραστάσεις 
(κάτοψη, ενότητες) στην επιλογή των εικονικών χώρων και των ενοτήτων ; 

1 

Καθόλου 

2 

Ικανοποιητικά 

3 

Πολύ 

ΤΜΗΜΑ 7. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ 

17 Πως χαρακτηρίζεται την ποσότητα και την πληρότητα των οδηγιών και των 
βοηθητικών επεξηγήσεων που παρέχονται στο Εικονικό Περιβάλλον; 

1 

Ανεπαρκή 

2 

Ικανοποιητική 

3 

επαρκή 

18 Πόσο είναι εύκολη η πρόσβαση, στις οδηγίες και τις βοηθητικές επεξηγήσεις, 
του Εικονικού Περιβάλλοντος; 

1 

Καθόλου 

2 

Μέτρια 

3 

Πολύ 



ΤΜΗΜΑ 8. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

19 Βαθμός δυσκολίας, επιλογής και μετακίνησης αντικειμένων 

2 

Μηδενικός 

3 

Μέτριος 

4 

Υψηλός 

20 Βαθμός απόκρισης του Εικονικού Περιβάλλοντος 
στις ενέργειες (επιλογή και μετακίνηση) του χρήστη 

1 

Μηδενικός 

2 

Μέτριος 

3 

Υψηλός 

ΤΜΗΜΑ 9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

21 
Πόσο συμβάλει η χρήση κίνησης (animation) στις διαφάνειες του 
αλληλεπιδραστικού πίνακα του αμφιθεάτρου, στην κατανόηση του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου της ενότητας; 
1 

Καθόλου 

2 

Μέτρια 

3 

Πολύ 

22 Πόσο συμβάλλει η χρήση βίντεο (video), στον αλληλεπιδραστικό πίνακα του 
αμφιθεάτρου, στην κατανόηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου της ενότητας 

1 

Καθόλου 

2 

Μέτρια 

3 

Πολύ 

23 
Η χρήση των τρισδιάστατων αλληλεπιδραστικών παραδειγμάτων, στον 
αλληλεπιδραστικό πίνακα του εργαστηρίου, συμβάλει στην κατανόηση του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου της ενότητας; 
1 

Καθόλου 

2 

Μέτρια 

3 

Πολύ 

24 
Πόσο συνέβαλε γενικά, ο συνδυασμός πολυμεσικών στοιχείων (νϊαεο,ήχος, 

κίνηση) και αλληλεπιδραστικών τρισδιάστατων παραδειγμάτων, στην 
κατανόηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου της ενότητας; 

1 

Καθόλου 

2 

Μέτρια 

3 

Πολύ 

25 
Πόσο συνέβαλε η χρήση της ζωντανής συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο 

(chat), στην επικοινωνίας σας με τους άλλους χρήστες, 
κατά την διάρκεια της πλοήγησης στο εκπαιδευτικό Εικονικό Περιβάλλον; 

1 

Καθόλου 

2 

Μέτρια 

3 

Πολύ 

26 
Πόσο συνέβαλε η χρήση του πίνακα ανακοινώσεων (BBS), στην επικοινωνίας 

σας με τους άλλους χρήστες ή τον εκπαιδευτή, κατά την διάρκεια της 
πλοήγησης στο εκπαιδευτικό Εικονικό Περιβάλλον; 

1 2 3 



Καθόλου Μέτρια Πολύ 

27 Υπήρχε καθυστέρηση της ανανέωσης της εικόνας, κατά την πλοήγηση σας 
στο Εικονικό Περιβάλλον; 

1 

Καθόλου 

2 

Μέτρια 

3 

Πολύ 

28 0 χρόνος που απαιτείται για επίτευξη σύνδεσης με το Εικονικό Περιβάλλον, 
είναι : 

1 

Μεγάλος 

2 

Μέτριος 

3 

Ελάχιστος 

ΤΜΗΜΑ 1 1 . ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

29 Ευκρίνεια των κειμένων; 

1 

Δυσανάγνωστα 

2 

Κατανοητά 

3 

Ευανάγνωστα 

30 Η ποιότητα του ήχου (όπου χρησιμοποιείται) είναι: 

1 

Κακή 

2 

Μέτρια 

3 

Υψηλή 

31 Η ποιότητα του βίντεο (όπου χρησιμοποιείται) είναι: 

1 

Κακή 

2 

Μέτρια 

3 

Υψηλή 



ΤΜΗΜΑ 12. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

32 Βαθμός ευκολίας εκμάθησης και χρήσης του συστήματος 

1 

Μηδενικός 

2 

Μέτριος 

3 

Υψηλός 

33 Πώς θα χαρακτηρίζατε την εμπειρία πλοήγησης και αλληλεπίδρασης με το 
εικονικό περιβάλλον VRLAB; 

1 

Βαρετή 

2 

Αδιάφορη 

3 

Ενδιαφέρουσα 

34 Πόσο το Εικονικό περιβάλλον (και τα στοιχείι 
αυτό), σας βοήθησε στην καλύτερη κατανόι 

περιεχομένου της ενότη 
1 

Καθόλου 

2 

Μέτρια 

χ που περιλαμβάνονται σε 
ηση του εκπαιδευτικού 
τας; 

3 

Πολύ 

35 Γενική εκτίμηση συστήματος. 

1 

Κακό 

2 

Ικανοποιητικό 

3 

Εξαιρετικό 
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