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Περίληψη 

Τα διαγράμματα αποτελούν μορφή οπτικοποίησης επιστημονικών, 

μαθηματικών και οικονομικών δεδομένων με σκοπό την ευκολότερη κατανόησή 

τους. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται έως τώρα για την προβολή διαγραμμάτων σε 

τυφλούς χρήστες εμφανίζουν αρκετά μειονεκτήματα, ειδικά σε σχέση με τις 

σημερινές ανάγκες μετάδοσης της πληροφορίας μέσω υπολογιστών. Όμως οι 

τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς του υλικού και του λογισμικού επέτρεψαν την 

δημιουργία απτικών διεπαφών που προσπαθούν να μεταδώσουν γραφικές 

πληροφορίες σε τυφλούς χρήστες. Αν και έχει γίνει σχετική έρευνα με σκοπό την 

διερεύνηση της δυνατότητας προβολής διαγραμμάτων σε τυφλούς χρήστες μέσω 

απτικών διεπαφών, με ελπιδοφόρα αποτελέσματα, το σύνολο των ερευνητών 

επικεντρώνονταν σε απτικές συσκευές υψηλής ακριβείας με σημαντικό όμως κόστος, 

έχοντας ως αποτέλεσμα την αδυναμία εισαγωγής τους σε μαζική χρήση.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάπτυξη μία απτικής διεπαφής, η 

οποία να βασίζεται σε συσκευή χαμηλότερου κόστους, η οποία θα ήταν δυνατόν και 

να υιοθετηθεί στην εκπαίδευση των τυφλών ατόμων, καθώς και η αξιολόγησή της 

από άτομα με πρόβλημα όρασης. Κατόπιν της ανάπτυξης της διεπαφής με βάση τις 

ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς της συγκεκριμένης συσκευής, αυτή 

δοκιμάστηκε από 12 άτομα με πρόβλημα όρασης που συμμετείχαν στην έρευνα. Για 

την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν άτυπο ερωτηματολόγιο και πειραματική 

διαδικασία, όπου προβάλλονταν μέσω συνδυασμών δύναμης, ήχου και ειδικής 

ανάδρασης απλά γραμμικά διαγράμματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι είναι δυνατή 

μέσω της διεπαφής η αναγνώριση των βασικών γεωμετρικών στοιχείων των 

διαγραμμάτων και των σημείων ενδιαφέροντος, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην 

κατανόηση των διαγραμμάτων και ότι η ενδεικνυόμενη μέθοδος προβολής είναι ο 

συνδυασμός δυνάμεων με ηχητική πληροφόρηση. Επίσης συλλέχθηκαν στοιχεία που 

αφορούν τις απόψεις των συμμετεχόντων για την χρηστικότητα της διεπαφής, τα 

οποία με την ενσωμάτωση τους σε βελτιωμένη σχεδίαση και εφαρμογή αυτής θα 

αύξαιναν την χρηστικότητα και την αποδοτικότητά της. 
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Εισαγωγή 

Η οπτικοποίηση των δεδομένων καθίσταται συνεχώς σημαντικότερη ως 

μέθοδος κατανόησης περίπλοκων πληροφοριών (Brodie et al 1992 στο Shinomura, 

Hvannberg & Hafsteinsson 2012) 

Η οπτικοποίηση των μαθηματικών και των επιστημονικών δεδομένων συχνά 

γίνεται με  την μορφή διαγραμμάτων και γραφημάτων. Τα διαγράμματα έχουν πολλές 

μορφές και χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές εφαρμογές. Περιέχουν αιχμές και 

δεσμούς που συνδέονται με κάποιο κείμενο ή δεδομένα (Cohen et al 2005). Ωστόσο η 

πρόσβαση στις γραφικά παριστάμενες πληροφορίες είναι εξαιρετικά δύσκολη για τα 

άτομα με τύφλωση και αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για αυτούς στο να ακολουθήσουν 

σπουδές ειδικά στις φυσικές επιστήμες  (Yu &  Brewster, 2003). Παρόλο που 

κανονικά χρησιμοποιούμε τα διαγράμματα για να παρουσιάσουμε ιδέες και 

πληροφορίες πιο αποδοτικά, τα πλεονεκτήματα της συνεπαγόμενης οπτικοποίησης 

δεν προσφέρονται στους τυφλούς χρήστες, αναγκάζοντας τους να υποβάλλονται σε 

μία απαιτητική από άποψη χρόνου και προσπάθειας  σειριακή διαδικασία λήψης 

κατανόησης και επεξεργασίας αριθμητικών δεδομένων (Yu, Kangas, & Brewster 

2003). 

  

Συνεπώς, η υποβοήθηση για την εναλλακτική προβολή των γραφημάτων και 

των διαγραμμάτων αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για την εκπαίδευση τυφλών 

μαθητών. (Evreinova, Evreinov & Raisamo, 2006) 

 

Επιπλέον, οι σύγχρονες γραφικές διεπαφές με τον χρήστη έχουν αλλάξει τον 

τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τον υπολογιστή,  όμως οι περισσότερες εφαρμογές 

λογισμικού χρησιμοποιώντας γραφικές διεπαφές δεν δίνουν στους χρήστες με 

πρόβλημα όρασης άμεση κατανοητή ανατροφοδότηση (Kamel & Landay 2000). Οι 

πληροφορίες που δέχεται από την γραφική διεπαφή χρήστη (GUI) ένας τυφλός 

χρήστης είναι ανάλογες με αυτές που θα δεχόταν ένας βλέπων χρήστης εάν 

επιχειρούσε να εργαστεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή έχοντας κλειστή την οθόνη. 

Τα γραφήματα αποτελούν για πολλούς χρήστες ένα σημαντικό μέρος αυτής της 

γραφικής αλληλεπίδρασης, το οποίο όμως δεν προσφέρεται σε τυφλούς χρήστες. 

Η τεχνολογική πρόοδος που επιτελέστηκε στην δημιουργία μικρότερων και 

αποδοτικότερων ενεργοποιητών (actuators), στους διάφορους αισθητήρες (sensors), 

http://academic.research.microsoft.com/Author/331345/wai-yu
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στις υπολογιστικές πλατφόρμες και στην τεχνολογία λογισμικού επέτρεψε να 

προστεθεί στα κανάλια που χρησιμοποιεί η διεπαφή με τον χρήστη και η αίσθηση της 

αφής μέσω της μίμησης της αλληλεπίδρασης από το σύστημα των φυσικών απτικών 

αλληλεπιδράσεων με αντικείμενα. (Gorlewicz 2013). Η τεχνολογία αυτή, που είναι 

γνωστή σαν απτική ανατροφοδότηση (Haptic Feedback), μέσω της παροχής στον 

χρήστη της σωματοαισθητικών πληροφοριών, επιτρέπει στον χρήστη να αισθανθεί 

εικονικά αντικείμενα και δυνάμεις μέσα σε μία προσομοίωση στον υπολογιστή 

(Bivall, Ainsworth, Tibell ,2010,  Gorlewicz 2013) 

Αν και έχει γίνει αρκετή έρευνα για την προβολή διαγραμμάτων με την χρήση 

ή την υποβοήθηση απτικής τεχνολογίας, οι περισσότερες έρευνες επικεντρώνονταν 

στην χρήση υψηλής μεν απόδοσης, ακριβών δε συσκευών, οι οποίες δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ευρέως και συνεπώς περιορίζονται κύρια για ερευνητικούς 

σκοπούς. (Raisamo 2005).  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί η τυχόν χρησιμότητα 

συσκευών δυναμικής ανάδρασης χαμηλού κόστους, κάτω των 100 €, στην 

διδασκαλία των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών και ειδικότερα στην 

παρουσίαση απλών δισδιάστατων γραμμικών διαγραμμάτων. Ειδικότερα μελετάται η 

χρήση ενός εμπορικού joystick ανάδρασης, μία οικονομική και μη εξειδικευμένη 

συσκευή σε συνδυασμό με λογισμικό που αναπτύχθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό, το 

οποίο όμως να είναι συμβατό με όλες τις παρόμοιες, και ανάλογου κόστους 

συσκευές, στην παρουσίαση βασικών και συνθετότερων γραμμικών διαγραμμάτων, 

τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στα μαθηματικά, στις φυσικές και στις 

οικονομικές επιστήμες. 

  



[7] 
 

 

Η αφή ως αίσθηση 

Η αφή είναι μια αίσθηση καίριας σημασίας για την αντίληψη του 

περιβάλλοντος χώρου και την κατανόησή του. Η αίσθηση της αφής περιλαμβάνει τη 

διακριτική ικανότητα του δέρματος να διαχωρίζει τα επιφανειακά γνωρίσματα των 

αντικειμένων του περιβάλλοντος χώρου, και την κιναισθητική ικανότητα των 

μυών/τενόντων να προσδιορίζουν τη θέση του σώματος και τις αποστάσεις των 

άκρων από τα αντικείμενα. (Sjοstrom 2002:33). Η αφή, εκτός από τον μηχανισμό 

πρόσληψης εξωτερικών ερεθίσματων, αφορά και στη «μετάφραση» και ερμηνεία των 

ερεθισμάτων αυτών και στην επιλογή και οργάνωση της απτικής αισθητηριακής 

πληροφορίας.  

Έτσι, μιλάμε για δερματική κατανόηση που αφορά στην κατανόηση 

πληροφοριών που προσλαμβάνονται μέσω των υποδοχέων και στην ανάπτυξη 

κατανοήσεων για επιφανειακές (σχήμα, υφή, γεωμετρία) και ογκομετρικές (μάζα, 

ελαστικότητα, διαστάσεις) ιδιότητες αντικειμένων και για κιναισθητική κατανόηση 

που αφορά την μετάφραση ερεθισμάτων που προκαλούνται σε μυς και τένοντες, την 

μετάφραση της αίσθησης δύναμης και έλεγχο της  κίνησης των άκρων και της θέσης 

του σώματος). 

 Το αισθητηριακό όργανο της αφής, το δέρμα, καλύπτει ολόκληρη την 

επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος και συγκεντρώνει διαφορετικούς τύπους 

υποδοχέων (receptors) ερεθισμάτων, παρουσιάζοντας διαφορετική ευαισθησία σε 

ποικίλα διαφορετικά ερεθίσματα  (Iwata 2009). Σειρές υποδοχέων αισθήσεων, όπως 

Μηχανοαισθητήρων (Mechanoreceptors)- για την πίεση, δόνηση, γαργάλημα, 

Θερμοϋποδοχέων (Thermoreceptors) για θερμοκρασία και Βλαβοϋποδοχέων 

(Nociceptors),  σε όλο το σώμα μας είναι συντονισμένες ώστε να αντιλαμβανόμαστε 

τις διαφορετικές πληροφορίες του σωματο-αισθητικού κόσμου (Sjostrom 2002:33). 

 Η κιναισθητική αίσθηση βασίζεται σε μηχανοϋποδοχείς (mechanoreceptors) 

στις σκελετικές αρθρώσεις και των μυών (Lederman & Klatzky 2009). Υπάρχουν 

τρία είδη συνεργαζόμενων υποδοχέων για την εύρεση της θέσης: οι ελεύθερες 

απολήξεις των νευρών, οι υποδοχείς  Ruffini που αισθάνονται την στατική δύναμη 

και οι υποδοχείς   Pacinian  που μετρούν την επιτάχυνση ανά γωνία (Iwata 2009). Η 
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θέση και η κίνηση του ανθρωπίνου σώματος γίνεται αντιληπτή από αυτούς τους 

υποδοχείς. Η αίσθηση της δύναμης που εφαρμόζεται από ένα εμπόδιο του 

περιβάλλοντος προκύπτει από μηχανουποδοχείς στους μύες, την μυϊκή άτρακτο και 

τους τένοντες Goldi (Iwata 2009).  

Λόγω της μορφής των αισθητήριων της αφής η απτική αίσθηση περιορίζεται 

στην επιφάνεια επαφής με τα αντικείμενα (Hatwell, Streri & Gentaz 2003:3). Για τον 

λόγο αυτό η αφή συνδυάζεται με σειρά ηθελημένων κινήσεων εξερεύνησης ώστε οι 

κιναισθητικές αντιλήψεις  συνδυάζονται με τις δερματικές αντιλήψεις ώστε να 

δημιουργηθούν οι απτικές αντιλήψεις (Hatwell, Streri & Gentaz 2003:3). Ο τρόπος 

αυτό εργασίας της αφής έχει ως αποτέλεσμα η απτική αντίληψη να είναι αρχικά 

ημιτελής και ασυνεχής, να απασχολεί σημαντικό μέρος τα εργαζόμενης μνήμης και 

στο τέλος να απαιτεί την νοητική ολοκλήρωση των ερεθισμάτων και την σύνθεσή 

τους σε μία ολοκληρωμένη εικόνα. 

Οι ιδιότητες των αντικειμένων που γίνονται κατανοητές μέσω της αφής 

χωρίζονται σε γεωμετρικές, όπως το σχήμα και ο όγκος τους,  και του υλικού, όπως η 

υφή της επιφάνειάς τους,  οι θερμικές ιδιότητές τους, το βάρος και η ελαστικότητα  

(Lederman & Klatzky 2009).  Στην παρακάτω εικόνα 1 προβάλλονται οι δερματικές 

κατανοήσεις των χαρακτηριστικών των αντικειμένων. 

 

Εικόνα 2: 

Δερματική κατανόηση (από  http://psyc.queensu.ca/~cheryl/Handsgre2.jpg αρχικά στο 

Klatzky et Lederman 1987) 

 

http://psyc.queensu.ca/~cheryl/Handsgre2.jpg
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Απώλεια της αφής ισοδυναμεί με ανικανότητα ελέγχου και προσδιορισμού της 

θέσης και της κίνησης των άκρων, μείωση των δεξιοτήτων ακανόνιστες κινήσεις και 

ανικανότητα βάδισης, απουσία αίσθησης πόνου και θερμοκρασίας, δυσκολία στο 

λόγο λόγω αδυναμίας ελέγχου των μυών, και αδυναμία επικοινωνίας με τη γλώσσα 

του σώματος. (Robles-De-LaTorre 2006) 
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Απτικές Διεπαφές (Haptic Interfaces) 

Η απτική εμπειρία κρίνεται καθοριστική όταν απαιτείται η αίσθηση παρουσίας 

ή ο επιδέξιος χειρισμός αντικειμένων σε ένα απομακρυσμένο (remote) ή εικονικό 

(virtual) περιβάλλον. Ωστόσο, η αναπαράσταση της αίσθησης της αφής είναι 

δύσκολη, καθώς το αισθητηριακό όργανο, το δέρμα, καλύπτει ολόκληρη την 

επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος και συγκεντρώνει διαφορετικούς τύπους 

υποδοχέων (receptors) ερεθισμάτων, παρουσιάζοντας διαφορετική ευαισθησία σε 

ποικίλα διαφορετικά ερεθίσματα  (Robles-De-LaTorre 2008). Λόγω του ότι μπορεί να 

ανιχνευθεί από οποιοδήποτε σημείο του σώματος και με διαφορετικό τρόπο, η 

αίσθηση της αφής είναι δύσκολο να συντεθεί (Robles-De-LaTorre 2008). 

Επιπρόσθετα, το οπτικό και το ακουστικό αισθητηριακό κανάλι υπερισχύουν του 

απτικού καναλιού. Σε αντίθεση, όμως, τόσο με την όραση όσο και με την ακοή, η 

αφή επιτρέπει τόσο την παθητική πρόσληψη του ερεθίσματος, όσο και την 

ενεργητική απόκριση μέσω κίνησης. 

Πρόσφατα ο όρος απτικός απέκτησε και μία πρόσθετη τεχνολογική σημασία 

που αναφέρεται στη χρήση συσκευών δυνάμεων ανάδρασης και δημιουργίας 

δερματικών ερεθισμάτων ως πηγών πληροφοριών με ή χωρίς την αλληλεπίδραση 

άλλων αισθητηριακών οντοτήτων όπως η όραση ή η ακοή  (Shrinivasan & Basdogan 

,1997,  Bivall, Ainsworth, Tibell , 2010). Επιπρόσθετα αναφέρεται και στον χειρισμό, 

μέσω συσκευών για την τροποποίηση του περιβάλλοντος , πραγματικού ή εικονικού 

μέσω  αλληλεπίδρασης από τον άνθρωπο ή την μηχανή (Shrinivasan & Basdogan 

,1997).  

Οι απτικές διεπαφές επιτρέπουν την αλληλεπίδραση του ανθρώπου 

(δερματικά και κιναισθητικά) με εικονικά ή απομακρυσμένα συστήματα. (Hamza-

Lup & Stanescu, 2010). Η απτική ανατροφοδότηση ολοκληρώνει τις μορφές της 

δυναμικής ανατροφοδότησης, της δερματικής ανατροφοδότησης και της 

ανατροφοδότησης (Burdea,1999). 

 Η απτική τεχνολογία δεν έχει μόνο την χρησιμότητα να διευκολύνει την 

προσβασιμότητα αλλά επιπρόσθετα παρέχει μία εναλλακτική μέθοδο για την 

μετάδοση πληροφοριών ώστε να αντισταθμίζεται η υπερφόρτωση των άλλων 

αισθήσεων, να παρέχεται και εναλλακτικό κανάλι παροχής πληροφοριών ή να 
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παρέχονται διαφορετικού είδους πληροφορίες από τις άλλες αισθήσεις (Panëels, 

Roberts, Rodgers 2009). 

H απτική τεχνολογία περιλαμβάνει την δυναμική ανατροφοδότηση (force 

feedback) μέσω της οποίας προσομοιώνεται η σκληρότητα, το βάρος και η ροπή ενός 

αντικειμένου και η δερματική ανατροφοδότηση, μέσω της οποίας προσημειώνεται η 

γεωμετρία του αντικειμένου, η θερμοκρασία, η υφή και η τριβή (Jones et al 2006). Οι 

απτικές διεπαφές επιτρέπουν την αντίληψη και την μετάδοση κίνησης και δυνάμεων 

σε πραγματικές ή εικονικές οντότητες μέσω της διέγερσης του σωματοαισθητηριακού 

(somatosensory) συστήματος (Bergamasco & Emanuele  2011) 

Η απτική διεπαφή μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαφορετικών τεχνικών όπως 

μέσω πνευματικών (pneumatic) μηχανισμών, ηλεκτρομηχανισμών δόνησης 

(vibrotactile) ηλεκτρικών φορτίων και ηλεκτρικών παλμών (Jacobson, Kitchen, & 

Golledge, 2000 στο Jones et al 2006). Ειδικότερα στην δυναμική ανατροφοδότηση 

(force feedback) η επικοινωνία από και προς τις συσκευές με τον χρήστη υλοποιείται 

τεχνικά με την προβολή δύναμης μέσω μηχανικών συσκευών διαμέσου δερματικής 

και δυναμικής ανατροφοδότησης , δηλαδή δονήσεων και κινήσεων της συσκευής. ως 

αντίδραση με την αλληλεπίδραση του εικονικού αντικειμένου ή περιβάλλοντος 

(Iwata 2009, Hamza-Lup & Stanescu, 2010). Στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για 

συσκευές ανάδρασης (feedback devices) οι οποίες χρησιμοποιούνται για 

προσομοίωση λειτουργιών για ρεαλιστική μεταφορά δερματικών και μυϊκών 

ερεθισμών στο χρήστη. Με την ενσωμάτωση της απτικής ανάδρασης σε ένα εικονικό 

περιβάλλον οι χρήστες μπορούν να αναγνωρίσουν, να πιέσουν, να τραβήξουν, να 

κατανοήσουν και να χειριστούν τα αντικείμενα του περιβάλλοντος, πέρα από την 

απλή οπτικοποίηση τους (Hamza-Lup & Stanescu, 2010). 

Κρίσιμο σημείο κατά την υλοποίηση μίας απτικής διεπαφής είναι ο τρόπος με 

τον οποίο αυτή υλοποιεί το μηχανισμό λειτουργίας των υποδοχέων ερεθισμάτων του 

χειριστή για τη δημιουργία και πρόσληψη ερεθισμάτων από αυτόν, ώστε αυτά να 

μεταφραστούν σε ισοδύναμες προϋπάρχουσες κατανοήσεις στο γνωστικό του 

μοντέλο (Welsh et al 2008).  Επίσης σημαντικό είναι και ο καθορισμός του τρόπου με 

τον οποίο η απτική διεπαφή μοντελοποιεί και παρέχει ανάδραση στις λειτουργίες και 

στις δράσεις του χρήστη καθώς μέσω της μοντελοποίησης καθορίζεται ο τρόπος 

αλληλεπίδρασης. 
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Ένα ολοκληρωμένο σύστημα απτικής αλληλεπίδρασης περιλαμβάνει τη 

συσκευή της αλληλεπίδρασης και μια προσομοίωση, δηλαδή μια αναπαράσταση του 

εικονικού περιβάλλοντος με το οποίο αλληλεπιδρά ο χειριστής της συσκευής σε 

πραγματικό χρόνο (Robles-De-LaTorre 2008). Κατά την προσομοίωση 

αναπαρίστανται εικονικά αντικείμενα τρόπο κατάλληλο ώστε αποκτούν το δυνατόν 

ρεαλιστικές ιδιότητες όπως μάζα, σκληρότητα και υφή. Για να προσομοιωθούν οι 

φυσικές ιδιότητες των αντικειμένων γίνεται αρχικά η μαθηματική τους 

μοντελοποίηση (Robles-De-LaTorre 2008). Έτσι, η διεπαφή αποτελεί έναν ενδιάμεσο 

(manipulator) μεταξύ του ανθρώπου-χειριστή και της προσομοίωσης ώστε να δέχεται 

και δημιουργεί ερεθίσματα στο δέρμα και τους μυς. 

Τα υποσυστήματα ροής πληροφοριών σε μία απτική αλληλεπίδραση μεταξύ 

χρηστών και μίας απτικής διεπαφής, σύμφωνα με τους Srinivasan και  Basdogan 

(1997) είναι: 

 

 Ο ανθρώπινος αισθητικοκινητικός βρόγχος που εκκινείται με την 

δερματική επαφή του πραγματικού ή του εικονικού αντικειμένου, οπότε και 

εφαρμόζονται δυνάμεις στο δέρμα. Η παραγόμενη από αυτές αισθητηριακή 

πληροφορία οδηγείται στον εγκέφαλο και δημιουργεί αντίληψη. Από τον 

εγκέφαλο δημιουργούνται κινητικές εντολές που ενεργοποιούν τους μύες 

ώστε να εκκινηθεί σωματική κίνηση.  

 Ο  μηχανικός αισθητικοκινητικός βρόγχος που εκκινείται με τον χειρισμό 

του σημείου αλληλεπίδρασης της απτικής διεπαφής από τον χειριστή που 

ενεργοποιεί τους αισθητήρες θέσης, δύναμης και ροπής της συσκευής 

αλληλεπίδρασης. Οι πληροφορίες αυτές επεξεργάζονται βάσει μαθηματικών 

μοντέλων σε πραγματικό χρόνο από τον υπολογιστή που ελέγχει την διεπαφή 

και μεταφράζονται αρχικά σε επιθυμητά ερεθίσματα και κατόπιν σε εντολές 

προς τους ενεργοποιητές της απτικής συσκευής για την δημιουργία 

κατάλληλων μηχανικών ροπών ώστε αυτές να γίνουν αντιληπτές από τον 

χρήστη και να οδηγήσουν στην απτική αντίληψη των εικονικών αντικειμένων. 
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Εικόνα 3 

Τα υποσυστήματα ροής πληροφοριών σε μία απτική αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών 

και μίας απτικής διεπαφής  (από Srinivasan & Basdogan 1997) 
 

H υλοποίηση του  μηχανικού  αισθητικοκινητικού βρόγχου βασίζεται σε δύο 

κύριες μορφές αντίδρασης του συστήματος. Η πρώτη περίπτωση είναι ο έλεγχος της 

αντίστασης  (impedance control ) που στηρίζεται στην κίνηση που γίνεται αντιληπτή 

από το σύστημα και στην δημιουργία δυνάμεων που ανταποκρίνονται στο μοντέλο 

του προβαλλόμενου αντικειμένου. Η δεύτερη περίπτωση είναι ο έλεγχος εισόδου 

(admittance control) όπου μετρούνται οι δυνάμεις που εφαρμόζει ο χρήστης στην 

συσκευή και η δημιουργία εντολών κινήσεων της συσκευής που ανταποκρίνονται 

στις δυνάμεις αυτές, (Gorlewicz 2013) 

Κατά την χρήση μίας απτικής διεπαφής με την χρήση δυναμικής ανάδρασης, η 

ενδιάμεση συσκευή (manipulator) εκτελεί δύο βασικές λειτουργίες: 

1. Η συσκευή χρησιμοποιείται για να μετρήσει την κίνηση που ορίζεται από την 

θέση την ταχύτητα και την επιτάχυνση, και τις δυνάμεις που αναπτύσσονται 

από τον χρήστη 

2. Η συσκευή χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει τα παραπάνω σε σχέση με 

τους χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς του περιβάλλοντος του χρήστη 
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Σημαντικό ρόλο στις απτικές διεπαφές παίζει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η 

αναπαράσταση των δεδομένων στα επιφανειακά μοντέλα που βασίζονται σε 

παραμετρικές ή πολυγωνικές αναπαραστάσεις. Οι τεχνικές αναπαράστασης 

διακρίνονται σε βασιζόμενες στο σημείο (point-based) και σε βασιζόμενες στο 

διάνυσμα (ray-based). Επίσης διακρίνονται σε απεικονίσεις βασιζόμενες σε εικόνα 

και διαδικαστικές απτικές απεικονίσεις (Srinivasan και  Basdogan ,1997). 

Οι εμπορικές συσκευές δυναμικής ανάδρασης (Force feedback) παρέχουν, 

πέρα από τις συμβατικές δυνατότητες εισόδου στο σύστημα που θα παρείχε για 

παράδειγμα ένα σύνηθες ποντίκι ή joystick,την δυνατότητα να λειτουργήσουν και ως 

συσκευές εξόδου (Rodrigues, Chaves & Silva 2004). 

Μία κατηγοριοποίηση των απτικών συστημάτων αφορά την χρήση από τον 

χειριστή είτε παθητικής είτε ενεργητικής εξερεύνησης (Cohen et al 2005). Κατά την 

παθητική εξερεύνηση παρουσιάζεται το εικονικό απτικό αντικείμενο του 

διαγράμματος σε συνεχή χρόνο με μειωμένη τροφοδότηση από την χρήση, ενώ κατά 

την ενεργητική ο χρήστη εξερευνά από μόνος του το διάγραμμα (Cohen et al 2005) . 

Για να ωφεληθεί ο χρήστης από την χρήση πολυαισθητηριακών συστημάτων 

απεικόνισης θα πρέπει να λαμβάνουν μία συνεκτική αντίληψη από το περιβάλλον, 

εικονικό ή πραγματικό, ολοκληρώνοντας σε αυτήν την είσοδο από πολλές αισθήσεις, 

με σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει αυτήν την ολοκλήρωση να είναι ο χρονικός 

συγχρονισμός των αντιλήψεων που δημιουργούνται από κάθε αίσθηση  (Lewkowicz. 

1996 στο Vogels, 2004). Η Vogels (2004) εντόπισε ως μέγιστη αποδεκτή 

καθυστέρηση των απτικών ερεθισμάτων τα 45ms.  

Η απτική τεχνολογία υλοποιεί για την αίσθηση της αφής αυτό που υλοποιούν 

τα γραφικά του υπολογιστή για την αίσθηση της όρασης (Robles-De-LaTorre 2009), 

με την δημιουργία από την υπολογιστή, μέσω κιναισθητικών ερεθισμάτων, απτικών 

εικονικών αντικειμένων (Haptic  Virtual Objects) τα οποία αλληλεπιδρούν με τα 

χέρια ή το σώμα. Σήμερα, κατά την χρήση του διαδικτύου, σε σχέση με την εως τώρα 

χρησιμοποιούμενη πρακτική, όπου οι μεταδιδόμενες πληροφορίες μετέφεραν 

πληροφορίες που αφορούσαν κύρια την όραση, όπως video, γραφικά και κείμενο, ή 

την ακοή, όπως ήχος ή ομιλία, τα σημερινά δίκτυα υπολογιστών παρέχουν 

ικανοποιητικά επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών (Quality of Service ή QoS) ώστε να 
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μπορούν να υποστηρίξουν την συγχρονισμένη μετάδοση και απτικών πληροφοριών, 

ενσωματώνοντας και την αίσθηση της αφής και της δυναμικής ανατροφοδότησης σε 

ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά λογισμικά. (Hamza-Lup, Stanescu , 2010) 

Μία μορφή κατηγοριοποίησης των απτικών διεπαφών γίνεται με βάση τη 

φορητότητα τους διαχωρίζονται σε φορητές και μη-φορητές ή σταθερές. Επίσης  

χαρακτηρίζονται από το είδος της ανάδρασης που θα υποστηρίξουν οπότε 

διακρίνονται σε διεπαφές με δερματική ανάδραση και διεπαφές με κιναισθητική 

ανάδραση (Iwata 2009). Οι διεπαφές  που υποστηρίζουν δερματική ανάδραση 

συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και προβάλουν πληροφορίες σχετικές με πίεση, πόνο 

ή θερμοκρασία και εφαρμόζονται συνήθως στα ακροδάχτυλα ή σε άλλα σημεία του 

σώματος.  

Αναλόγως, διεπαφές που υποστηρίζουν κιναισθητική ανάδραση, 

χρησιμοποιούνται ώστε να συλλέγουν, να  επεξεργάζονται και να προβάλλουν 

πληροφορίες σχετικές με την κίνηση και τη θέση. Αυτές δύνανται να εφαρμόζουν σε 

οποιοδήποτε σημείο του σώματος, αλλά κατά την συνήθη πρακτική χρησιμοποιούν 

κυρίως στο σύστημα του χεριού και του βραχίονα (Iwata 2009). Ως κυριότερα 

πλεονεκτήματα των διεπαφών που υποστηρίζουν κιναισθητική ανάδραση 

αναφέρονται η χωρική επίγνωση (spatial awareness) 

Μία διεπαφή που χρησιμοποιεί την κιναισθητική ανάδραση χαρακτηρίζεται 

από τον βαθμό ελευθερίας (Degree Of Freedom  ή εν συντομία  DOF), δηλαδή τον 

αριθμό των μεταβλητών που απαιτούνται για τον πλήρη προσδιορισμό της θέσης 

(pose) μιας συσκευής και στις διαστάσεις του χώρου στις οποίες η συσκευή μπορεί να 

εφαρμόσει δύναμη (Robles-De-LaTorre 2008). Επίσης χαρακτηρίζεται από τις 

διαστάσεις του φυσικού χώρου μέσα στον οποίο μπορεί να κινείται το καταληκτικό 

σημείο της ρομποτικής συσκευής (Workspace) (Robles-De-LaTorre 2008). Μια 

συσκευή με περισσότερους βαθμούς ελευθερίας (DOF) συνήθως έχει και ευρύτερο 

χώρο εργασίας Workspace (Robles-De-LaTorre 2008).  

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, έχει αναπτυχθεί ένα σύνολο υλικών 

(hardware), τα οποία διακρίνονται σε ρομποτικούς μηχανισμούς (mechanism), 

αισθητήρες (sensors) και μηχανισμούς κίνησης (actuators) και ολοκληρώνονται σε 

απτικές συσκευές (Robles-De-LaTorre 2008). 
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Μορφές απτικών συσκευών αποτελούν οι (Iwata 2009):  

 Εξωσκελετοί όπου ένα σύνολο από ενεργοποιητές που προσαρμόζεται στο 

χέρι ή στο σώμα. Απαιτούν περίπλοκη σχεδίαση και υλοποίηση όσον αφορά 

την κατασκευή τους που συνεπάγεται αυξημένο κόστος με συνέπεια την 

μικρή τους χρησιμότητα (Iwata 2009). Παράδειγμα τέτοιας συσκευής 

αποτελεί το  CyberGrasp. 

 

Εικόνα4 

Συσκευή CyberGrasp 

 Συσκευές όπου γίνεται προβολή δύναμης ως χειρισμός εργαλείων. Αποτελεί 

την ευκολότερη μέθοδο κατανόησης της και υλοποίησης της δυναμικής 

ανάδρασης. Μια τέτοια συσκευή δεν μπορεί να προβάλει δύναμη ανάμεσα 

στα δάκτυλα και παρέχει μόνο ένα σημείο αλληλεπίδρασης με τον χρήστη 

(Iwata 2009). Παραδείγματα τέτοιων συσκευών αποτελούν τα Haptic Master, 

Novint Falcon, PHANToM, το Haptic Paddle και οι εμπορικές συσκευές 

joystick δυναμικής ανάδρασης. 

Εικόνα 5 

Αριστερά συσκευή PHANToM (από Tuominen et al 2008) και δεξια συσκευή 

Falcon (από Sánchez & Mascaro 2011) 
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 Συσκευές Προβολής δύναμης προσανατολισμένης στο αντικείμενο, όπου η 

συσκευή κινείται η μετασχηματίζεται ώστε να προσομοιώσει την μορφή των 

αντικειμένων. Παράδειγμα τέτοιας συσκευής αποτελεί το FEELEX. 

 

Εικόνα6 

Συσκευή FEELEX (από Iwata 2009) 

Οι συσκευές απτικής ανάδρασης (Haptic feedback) δύνανται να 

προγραμματιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν ρεαλιστική δυναμική 

ανατροφοδότηση προσομοιώνοντας τις ιδιότητες ενός αντικειμένου όπως το βάρος, 

την αδράνεια και την ροπή καθώς και απτική ανατροφοδότηση προσημειώνοντας την 

γεωμετρία της επιφάνειας, την υφή, την ελαστικότητα και την θερμοκρασία. (Wiebe 

et al. 2009) 

Για την  ανάπτυξη συστημάτων απτικής αλληλεπίδρασης περιλαμβάνει την 

επίλυση περίπλοκων προβλημάτων στην μηχανική σχεδίαση, την ανάπτυξη 

ενεργοποιητών (actuators), συστημάτων αυτομάτου ελέγχου πραγματικού χρόνου, 

αλγορίθμων  οπτικοποίησης, δηλαδή λήψης της περιγραφής αντικειμένων ή 

φαινομένων σε μια αυστηρά καθορισμένη γλώσσα ή σε μορφή δομής δεδομένων από 

ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, μοντελοποίηση της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ χρήστη και αντικειμένου, τις ανθρώπινες δυνατότητες και άλλες απαιτήσεις 

από διάφορους τομείς. (Robles-De-La-Torre 2006). Οι  Ενεργοποιητές (actuators) 

μιας απτικής συσκευής είναι μηχανικές κατασκευές που μετατρέπουν την ενέργεια σε 

κίνηση ή εφαρμόζουν μία ή περισσότερες μηχανικές δυνάμεις και με αυτό τον τρόπου 

και κινούν ή ελέγχουν μηχανικά ένα σύστημα. 
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Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται κατά την σχεδίαση εφαρμογών που 

κάνουν χρήση απτικών τεχνολογιών σύμφωνα με τον Robles-De-La-Torre (2006) 

είναι  

 Η κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης της συσκευής απτικής διεπαφής 

 Η ανάπτυξη αλγορίθμων  

 Η δημιουργία μηχανισμών ανανέωσης των απτικών αντικειμένων 

 Η ανανέωση της κατάστασης της απτικής συσκευής 

 Ο υπολογισμός και η δημιουργία των απαραιτήτων δυνάμεων και ροπών και 

προβολή αυτών στον χρήστη 

Πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι οι συσκευές δυναμικής ανατροφοδότησης 

αποδίδουν καλά κατά την προσομοίωση κιναισθητικών αισθητηριακών πληροφοριών 

αλλά όχι όμως κατά την προσομοίωση δερματικών ερεθισμάτων (Yu, Ramloll &  

Brewster, 2000) 

Συνήθως στις συσκευές δυναμικής ανάδρασης η επαφή του εικονικού 

αντικειμένου με τον χρήση περιορίζεται σε ένα μόνο σημείο παρέχοντας λιγότερη 

δερματική πληροφόρηση από ότι σε πραγματικές καταστάσεις και έγκειται στο εάν η 

κινητική πληροφορία που λαμβάνει ο χρήστης είναι αρκετές και δεν επηρεάζει την 

αποτελεσματικότητα της προβολής (Jansson et al 1997) 

Επίσης πιθανοί περιορισμοί των απτικών συσκευών που θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπ’ όψιν είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας, ή μέγιστη και η 

διατηρούμενη δύναμη, η δομική τριβή τους, και το εύρος ελέγχου τους (Burdea 

1999). 

Το απτικό περιβάλλον στερείται λεπτομέρειας στην χωρική αντίληψη και 

συνεπώς είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται κατάλληλές μεταφορές και 

αποτελεσματικές τεχνικές αλληλεπίδρασης ώστε ο χρήσης της τεχνολογίας να 

επιτύχει την κατανόηση των δεδομένων (Panëels, Roberts & Rodgers 2009). 

Ο Sjöström το 2001 συνόψισε τις βασικές αρχές για την δημιουργία απτικών 

εφαρμογών που απευθύνονται σε τυφλούς. Αυτές είναι: 
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1. Η παροχή σαφώς οριζόμενων και εύκολα αναγνωρίσιμων και προσπελάσιμων 

σημείων αναφοράς στο εικονικό περιβάλλον, ώστε να διευκολύνεται η 

πλοήγηση. 

2. Να μην αλλάζει η αναφορά στο εικονικό περιβάλλον χωρίς σημαντικό λόγο. 

Σημεία τα οποία είχαν πριν αναγνωρισθεί σαν σημεία αναφοράς θα πρέπει να 

μην απομακρύνονται αλλά απλώς να σημαίνονται ως μη λειτουργικά. 

3. Πρέπει να γίνεται μεγέθυνση των διαστάσεων των σημείων και των γραμμών 

ενδιαφέροντος ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός τους. 

4. Διευκολύνει η χρήση απτικών οδηγών πλοήγησης, κατά μήκος των οποίων να 

βρίσκονται τα σημεία και τα αντικείμενα ενδιαφέροντος ή σημεία όπου πρέπει 

να προβληθεί η απουσία αντικειμένου ενδιαφέροντος. 

5. Είναι προτιμότερη η παροχή εικονικών εργαλείων διευκόλυνσης της 

εξερεύνησης του εικονικού περιβάλλοντος από τη αλλαγή των ιδιοτήτων των 

απτικών αντικειμένων 

6. Εάν δεν είναι απαραίτητο η παρεχόμενη απτική αίσθηση να προσομοιάζει την 

πραγματική, είναι χρήσιμη η παροχή δυνατότητας εξερεύνησης του 

περιγράμματος των εικονικών αντικειμένων 

7. Οξείες ακμές και γωνίες είναι δυσκολότερο να γίνουν απτικά αντιληπτές , 

ειδικότερα όταν προσεγγίζονται από την εξωτερική τους πλευρά, από ότι 

στρογγυλεμένα σχήματα. 

8. Είναι δύσκολος ο υπολογισμός των γωνιών και οι χρήστες αντιλαμβάνονται 

απτικά τις γωνίες πιο οξείες από ότι είναι πραγματικά. 

9. Μετά την προβολή ανασχετικής δύναμής ο χρήστης τείνει να επιταχύνει την 

κίνηση της απτικής συσκευής με συνέπεια απτικά αντικείμενα που 

προσομοιάζονται με αντίσταση και είναι κοντά τοποθετημένα να γίνονται 

αντιληπτά ως ένα 

10. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο μέσο με το οποίο μεταδίδει η απτική 

συσκευή το απτικό ερέθισμα στον χρήστη καθώς επηρεάζει την μορφή και 

την ένταση της δύναμη που ασκείται στον χρήστη, το είδος και το εύρος των 

κινήσεων που χρησιμοποιούνται και την αίσθηση που παράγεται από τον 

χειριστή. 

 
Σημαντική πρόκειται να είναι η θέσπιση του  πρωτοκόλλου  ISO 9241-900, το 

οποίο ήδη επεξεργάζεται  που θα περιλαμβάνει έξι τομείς που θα καλύπτουν την 
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αλληλεπίδραση μέσω απτικών και δερματικών διεπαφών όπως την εργονομία, την 

αξιολόγηση και την μηχανική των συσκευών. ( Shimomura, Thora & Hafsteinsson 

2012)  
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Χρήση απτικών συσκευών στην εκπαίδευση 

Η απτική ανατροφοδότητση (Haptic feedback) παρέχει στους χρήστες της μία 

ακόμα επιπρόσθετη αισθητηριακή δίοδο και  αυξάνει το επίπεδο εμπλοκής στην 

μαθησιακή διαδικασία, ειδικά για τυφλούς μαθητές.  (Tuominen et al 2008) 

Η ενσώματη κατανόηση (embodied cognition), που αποτελεί ένα σχετικά νέο 

τομέα έρευνας της γνωστικής ψυχολογίας , τονίζει την σημασία της αντίληψης κατά 

την εννοιολογική  μάθηση μέσα από τις σκέψεις και τις γνώσεις που πηγάζουν από τις 

δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του σώματος και του φυσικού κόσμου, 

καθιστώντας την φυσική αλληλεπίδραση ένα βασικό στοιχείο για την κατανόηση και 

των αφηρημένων εννοιών σε καταστάσεις μάθησης (Barsalou, 2008; Barsalou, 

Niedenthal, Barbey, & Ruppert, 2003; Gibbs, 2005; Glenberg, 1997; Lakoff & 

Johnson, 1999; Smith & Gasser, 2005; Wilson, 2002 στο Han & Black  2011).  

Η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών μάθησης αποτελεί ένα σημαντικό 

πρόβλημα για τα παιδιά με οπτική αναπηρία, καθώς δεν μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τα γραφικά του υπολογιστή ως μέσο αλληλεπίδρασης, αντίθετα η 

διαπεφή τους πρέπει να βασίζεται στην ηχητική αλληλεπίδραση και στην αίσθηση της 

αφής μέσω απτικών συσκευών (Tuominen et al 2008) .   

Δεν έχουν γίνει έως τώρα πολλές μελέτες για την χρήση συσκευών απτικής 

αλληλεπίδρασης σε σχολικό περιβάλλον, ακόμα και για άτομα χωρίς οπτική 

αναπηρία (Tanhua-Piiroinen et al 2010). Οι περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει 

αφορά τα γνωστικά πεδία των φυσικών επιστημών, των μαθηματικών και της 

τεχνολογίας (Mikropoulos & Natsis , 2011). 

Ενδεικτικά θα αναφερθούν ορισμένες από αυτές 

Οι Williams, Chen & Seaton (2003) διερεύνησαν δύο ευρέως διαδεδομένες 

απτικές συσκευές, μια από αυτές ήταν ένα joystick ανάδρασης (Microsoft 

Sidewinder® Force Feedback joystick και το Logitech Wingman® force-reflecting 

joystick) για την υποβοήθηση της διδασκαλίας απλών μηχανισμών στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.  Συγκεκριμένα 

χρησιμοποίησαν τις απτικές συσκευές για την διδασκαλία πέντε φαινομένων και 
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απλών μηχανισμών: την λειτουργία του μοχλού, της τροχαλίας, του κεκλιμένου 

επίπεδου, του κοχλία και των γραναζιών  και τέλος του τροχού με άξονα.  

Οι Grow, Verner & Okamura(2007)  χρησιμοποίησαν μία μορφή απτικού 

κουπιού (haptic paddle), μίας σχετικά απλής συσκευής με ένα βαθμό ελευθερίας η 

οποίο απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα, για την διδασκαλία των νόμων του 

Νεύτωνα μέσω της αλληλεπίδρασης των μαθητών με την συσκευή σε  διάφορα 

πειράματα. Με την χρήση αυτής της συσκευής παρατήρησαν σημαντική βελτίωση 

στην κατανόηση των φαινομένων αυτών, και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 

χρήση των απτικών συσκευών στην εκπαίδευση παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας 

νέων εμπειριών  μάθησης. 

 

Εικόνα 7 

Το απτικό κουπί (Haptic Paddle) αποτελεί μία από τις ελάχιστες απτικές συσκευές που 

χρησιμοποιούνται έως σήμερα στην εκπαίδευση (από  Grow, Verner & Okamura 

,2007) 

Η συσκευή αυτή έχει υιοθετηθεί από αρκετά πανεπιστήμια για την 

υποβοήθηση της διδασκαλίας την δυναμικής των συστημάτων καθώς και στην 

εκπαίδευση μηχανικών κατασκευών (Gorlewicz 2013). 
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Οι Lahav & Mioduser (2008) χρησιμοποίησαν το Microsoft sidewinder force 

feedback joystick  σε συνδυασμό με ηχητικές πληροφορίες ώστε να καθοδηγήσουν 

την κίνηση τυφλών χρηστών σε ένα εικονικό περιβάλλον. Παρατήρησαν δε ότι οι 

χρήστες της συσκευής ανάδρασης δημιουργούσαν μία πιο ολιστική κατανόηση του 

περιβάλλοντος που βασίζονταν περισσότερο σε μία διαδικαστική παρά δηλωτική 

αναπαράσταση. 

Οι Jones et al. (2006) σύγκριναν  τρεις συσκευές ανάδρασης,  την συσκευή 

PHANToM, μία περίπλοκη και εξεζητημένη απτική συσκευή,  την συσκευή 

Microsoft Sidewinder, ένα εμπορικό joystick ανάδρασης που αναπτύχθηκε για χρήση 

σε ηλεκτρονικά παιχνίδια και ένα απλό ποντίκι υπολογιστή στην διδασκαλία της 

βιολογίας και συγκεκριμένα στην διδασκαλία των χαρακτηριστικών των ιών. Στην 

δοκιμασία αυτή οι συμμετέχοντες που έκαναν χρήση των απτικών συσκευών 

κατέγραψαν περισσότερα χαρακτηριστικά  των ιών (Μ=4.66 SD=2.05 και Μ=4.00 

SD=2.33 για το joystick ανάδρασης και την συσκευή PHANToM αντίστοιχα έναντι 

Μ=2.50 SD=1.73 για του συμμετέχοντες που δεν έκαναν χρήση απτικών συσκευών) 

ενώ επέδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον (Μ=5.10 SD=1.66 και Μ=5.30 SD=0.94 για το 

joystick ανάδρασης και την συσκευή PHANToM αντίστοιχα έναντι Μ=3.75 SD=1.60 

για του συμμετέχοντες που δεν έκαναν χρήση απτικών συσκευών, p<0.25) και 

συμμετοχή (Μ=5.27 SD=1.55 και Μ=5.80 SD=0.42 για το joystick ανάδρασης και 

την συσκευή PHANToM αντίστοιχα έναντι Μ=4.50 SD=1.31 για του συμμετέχοντες 

που δεν έκαναν χρήση απτικών συσκευών). Τα αποτελέσματα της ποιοτικής 

αξιολόγησης των απαντήσεων κατέδειξαν ότι η οι χρήστες των απτικών συσκευών 

στην περιγραφή του χρησιμοποιούσαν περισσότερες αναλογίες ενώ εξέφραζαν και 

περισσότερες ερωτήσεις. Γενικά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η προσθήκη των 

απτικών συσκευών παρείχε ένα πιο πολύπλευρο μαθησιακό περιβάλλον που 

συνέβαλλε στην αυξημένη συμμετοχή στην διδασκαλία και επηρέαζε τον τρόπο με 

τον οποίο οι μαθητές δομούν την κατανόηση τους σχετικά με τις αφηρημένες 

επιστημονικές έννοιες. 

 

Οι Tuominen et al (2008) χρησιμοποίησαν την συσκευή PHANToM σε 

συνδυασμό με το πρόγραμμα προσομοίωσης αστρονομίας PICCO ως βοηθητικό 

εργαλείο για την διδασκαλία της αστρονομίας χρησιμοποιώντας την δυναμική 

ανάδραση της συσκευής έτσι ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές να κατανοήσουν βασικά 
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αστρονομικά φαινόμενα, όπως η Γή, το ηλιακό σύστημα και οι τροχιές των 

πλανητών. Κάνοντας χρήση της τεχνολογίας αυτή σε μαθητές 7-8 ετών, στο πλήθος 

των οποίων συμπεριλαμβάνονταν και τυφλοί μαθητές, κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι η χρήση απτικής τεχνολογίας αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την διερευνητική 

μάθηση, ειδικότερα των μαθητών με οπτική αναπηρία. 

Οι Tanhua-Piiroinen et al 2010 χρησιμοποίησαν την συσκευή Novint-Falcon 

ως βοηθητικό εργαλείο για την διδασκαλία της φυσικής χρησιμοποιώντας την 

δυναμική ανάδραση της συσκευής έτσι ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές να 

κατανοήσουν διάφορα φυσικά φαινόμενα, όπως η πυκνότητα και η έννοια του 

μοχλού. Παρατήρησαν ότι οι μαθητές αισθάνονταν ότι ήταν ευκολότερο να μάθουν 

και παρουσίαζαν αυξημένη και βαθύτερη κατανόηση των φαινομένων . 

Οι Wiebe et al. (2009) σύγκριναν την χρήση εικονικού περιβάλλοντος για την 

διδασκαλία σε μαθητές 11-14 ετών της λειτουργίας του μοχλού με και χωρίς την 

χρήση της συσκευής PHANToM . Αντίθετα με άλλες μελέτες βρήκαν ότι κατά την 

χρήση της απτικής συσκευής υπήρχε στατιστικά σημαντική υστέρηση  στην επίδοση 

(Μ 11.85, SD=1.18 έναντι  M=13.54,SD=.88, p<.05), στον χρόνο προσήλωσης 

επίδοση (Μ 5.53, SD=4.07 έναντι  M=10.09,SD=4.88, p<.05) και στον αριθμό 

προσπαθειών επίδοση (Μ 1.02, SD=.11 έναντι  M=1.35 ,SD=.09, p=.038), γεγονός 

που το απέδωσαν στην μικρή επιφάνεια επαφής της συσκευής με τον χρήστη μέσω 

της σημειακής διερεύνησης που επιβάλλει η συγκεκριμένη συσκευή. 

Οι Schönborn, Bivall και Tibell (2011) χρησιμοποίησαν την απτική συσκευή 

PHANToM σε συνδυασμό με προγράμματα τρισδιάστατης απεικόνισης για την 

διδασκαλία των μηχανισμών δημιουργίας βιοχημικών ενώσεων πρωτεϊνών. 

Συγκεκριμένα χρησιμοποίησαν την δυναμική ανατροφοδότηση μέσω της συσκευής 

για να υποδείξουν στο τρισδιάστατο μοντέλο απεικόνισης πρωτεϊνων το σημείο με 

στο οποίο η δυναμική ενέργεια των δεσμών επιτρέπει την ένωση των μεγαλομορίων. 

Παρατήρησαν δε ότι η ομάδα των χρηστών που έκανε χρήση της συσκευής 

ανατροφοδότησης παρουσίασε μεγαλύτερη βελτίωση απόδοσης (15%) μεταξύ των 

δοκιμασιών πριν και μετά το τεστ σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (3.5%), μικρότερο 

χρόνο αλληλεπίδρασης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας (268 έναντι 341.8 

δευτερόλεπτα) και λιγότερες εναλλαγές στην αναπαράσταση των μορίων (6.1 έναντι 

13.9) 
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Νωρίτερα οι Bivall, Ainsworth & Tibell (2010) σε παρόμοιο πείραμα 

προέβησαν σε διδασκαλία των μηχανισμών δημιουργίας πρωτεϊνών με την χρήση της 

συσκευής PHANToM και παρατήρησαν στατιστικά σημαντική F(1, 18) = 17.2, MSE 

= 902.5 p < .001 μεγαλύτερη βελτίωση στην επίδοση των φοιτητών που έκαναν 

χρήση απτικής τεχνολογίας (από μέσο όρο βαθμολογίας στην δοκιμασία 39% σε 

54%) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (από μέσο όρο βαθμολογίας στην δοκιμασία 

35.5% σε 39%). Επίσης παρατήρησαν μετά από ποιοτική μελέτη των απαντήσεων 

που έδωσαν οι συμμετέχοντες για να περιγράψουν τα φαινόμενα σημαντική αύξηση 

στην χρήση εκφράσεων και λέξεων  που υπονοούν την χρήση δυνάμεων και 

ενέργειας μόνο στην ομάδα χρηστών που έκαναν χρήση της συσκευής ανάδρασης. 

Οι Han & Black (2011) χρησιμοποίησαν σαν απτική συσκευή το Microsoft 

Sidewinder 2 force feedback joystick, σε συνδυασμό με εφαρμογή  που ανέπτυξαν με 

το ActionScript και την γλώσσα προγραμματισμού C++ , για την διδασκαλία 

ενοτήτων φυσικής και συγκεκριμένα την χρήση των γραναζιών.  Παρατήρησαν 

στατιστικά σημαντική (F= (2, 172) = 3.591, p = 0.030) διαφορά στην βελτίωση της 

ομάδας των συμμετεχόντων που έκαναν χρήση της απτικής συσκευής σε σχέση με 

την ομάδα ελέγχου (Μ=4.98 έναντι Μ=4.24). Επίσης παρατήρησαν στατιστικά 

σημαντική (F= (2, 115) = 3.622, p = 0.030) διαφορά στην μεταφορά της 

αποκτηθείσας γνώσης σε νέες διαδικασίες μάθησης (Μ=2.29 έναντι Μ=1.60).  

Οι Hamza-Lup & Adams (2008) χρησιμοποίησαν μία οπτική και απτική 

προσομοίωση για την διδασκαλία φυσικών φαινομένων και πιο συγκεκριμένα την 

μηχανική των ρευστών. Η απτική ανατροφοδότηση έγινε μέσω της συσκευής 

SensAble PHANTOM® Omni σε ένα περιβάλλον που ήταν  σχεδιασμένο με τέτοιο 

τρόπο ώστε να επιτρέπει την διερέυνηση της σχέσης μεταξύ της δύναμής , της 

επιφάνειας και της πίεσης. Κατόπιν ανάλυσης στην βελτίωση στην επίδοση μετά από 

την δοκιμασία η ομάδα που έκανε χρήση και της απτικής τεχνολογίας παρουσίασε 

σημαντικότερα καλύτερη επίδοση στη αξιολόγηση από την ομάδα ελέγχου. 

 

 

  



[26] 
 

Η προβολή διαγράμματων σε τυφλούς 

Τα διαγράμματα αποτελούν κατά κύριο λόγο οπτικούς μηχανισμούς που 

σκοπεύουν στην εύκολο σχηματισμό μίας γενικής άποψης των δεδομένων, στην 

ανακάλυψη τάσεων και τον εντοπισμό μεγίστων, ελαχίστων και σημείων καμπής ή 

τιμών με ειδικό ενδιαφέρον (Panëels, Roberts & Rodgers Peter 2009).  Η κατανόηση 

των γραφημάτων έχει αναλυθεί από τον Pinker με την θεωρία της γραφικής 

κατανόησης των γραφημάτων (McGookin & Brewster 2006b). Σύμφωνα με αυτή τη 

θεώρηση μετά την λήψη του ερεθίσματος το γράφημα αναλύεται αρχικά στα βασικά 

του σχήματα, όπως γραμμή ή πολύγωνα, κατόπιν επέρχεται η ανάλυση των ιδιοτήτων 

αυτών των βασικών σχημάτων και τέλος αναλύεται η σχέση αυτών μεταξύ τους ώστε 

να σχηματιστεί ένα νέο μοντέλο στην εργαζόμενη μνήμη το οποίο συγκρίνεται άμεσα 

με άλλα αντίστοιχα μοντέλα από την μακροχρόνια μνήμη ώστε να συσχετιστεί με 

όποιο από αυτά ταιριάζει καλύτερα (McGookin & Brewster 2006b). 

 

Λόγω της σημασίας των διαγραμμάτων μία περιοχή ανάπτυξης νέων 

εφαρμογών της απτικής τεχνολογίας είναι η απτικοποίηση των δεδομένων με την 

χρήση δερματικών ή δυναμικών μηχανών ανατροφοδότησης ώστε να γίνει δυνατή η 

παρουσίαση και η κατανόηση των δεδομένων και των πληροφοριών που αυτά 

παράγουν (Roberts & Panëels 2007) μέσω της παροχής μίας εναλλακτικής αντίληψης 

και ερμηνείας των δεδομένων μέσω αποδοτικών απεικονίσεων τους και την 

αλληλεπίδραση του χρήστη με αυτές μέσω της αίσθησης της αφής ώστε να 

σχηματισθεί η ποσοτική και η ποιοτική κατανόηση των δεδομένων (Panëels, Roberts 

& Rodgers Peter 2009). 

 

Τα μη οπτικά συστήματα προβολής των γραφημάτων γενικά εντάσσονται σε 

τέσσερεις ελαστικά οριζόμενες κατηγορίες: τα συστήματα που ηχοποιούν τα 

δεδομένα (sonification) τις απτικές διεπαφές, τα υβριδικά συστήματα και τα 

συστήματα φυσικής γλώσσας (NL interfaces ) τα οποία χρησιμοποιούν ταυτόχρονα 

ήχο και αφή για την προβολή των πληροφοριών στον χρήστη (Ferres, Lindgaard & 

Sumegi 2010). H χρήση και απτικών απεικονίσεων γραφημάτων προβάλλει 

ελκυστική καθώς νευρολογικές και νευροφυσιολογικές μελέτες δείχνουν ότι οι 

απτικές και οι οπτικές απεικονίσεις στον εγκέφαλο εμφανίζουν σημαντικές 

ομοιότητες (Shimomura, Thora & Hafsteinsson 2012). Στο σύνολο σχεδόν των 

εφαρμογών το απτικό μοντέλο του διαγράμματος προκύπτει από την απευθείας 
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μετάφραση του αντίστοιχου οπτικού μοντέλου προσπαθώντας κατά την διάρκεια 

μετατροπής να διατηρήσει τις πληροφορίες που αφορούν την δομή των δεδομένων 

και την διασύνδεση μεταξύ τους (Jay et al 2008) 

Σήμερα, χρησιμοποιούνται ευρύτατα μέθοδοι απτικοποίησης γραφικών 

πληροφοριών με την χρήση ανάγλυφών εικόνων σε ειδικό χαρτί ή πλαστικό, στις 

οποίες επίσης δύναται να επικολληθούν ετικέτες σε μορφή Braille, ώστε να 

παρουσιαστούν περισσότερες πληροφορίες. Μέσω της απτικής εξερεύνησης αυτών 

δημιουργείται το νοητικό μοντέλο της πληροφορίας. 

Όμως, ο ευρύτατα χρησιμοποιούμενος συμβατικός τρόπος απεικόνισης 

παρουσιάζει κάποια σημαντικά προβλήματα. Τα προβλήματα εστιάζονται στο κόστος 

αυτής της μεθόδου, στην  ανάγκη αυτές οι εικόνες να μεταφερθούν, να αποθηκευτούν 

και να βρίσκεται κάθε φορά η κατάλληλη και να  τοποθετείται (Kamel & Landay, 

2000). Επίσης δεν είναι εύκολη και οικονομικά αποδοτική η αλλαγή ή η τροποποίηση 

αυτών των εικόνων καθώς και η αναπαραγωγή τους σε ευρεία κλίμακα. (Kamel & 

Landay, 2000). Είναι ευαίσθητα και αλλοιώνονται από την παρατεταμένη χρήση (Yu 

& Brewster 2003). Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τυφλούς χρήστες να τα 

δημιουργήσουν οι ίδιοι (Yu & Brewster 2003). Τέλος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

μόνο από ένα άτομο την φορά, δεν μπορούν να αλλάξουν κλίμακα, και δεν μπορούν 

να διανεμηθούν μέσω του διαδικτύου (Jacobson, 2002) 

Λόγω της δυσκολίας πρόσβασης σε απτικά διαγράμματα οι περισσότεροι 

τυφλοί χρήστες σταματούν να κάνουν χρήση των γραφημάτων με το πέρας των 

σπουδών τους. (Yu, Kangas & Brewster 2003). Για τον λόγο αυτό πολλοί τυφλοί, αν 

και έχουν την δυνατότητα να συλλάβουν τις πληροφορίες που προβάλλει ένα 

διάγραμμα, δεν θεωρούν τα διαγράμματα ένα αποδοτικό τρόπο λήψης πληροφοριών 

και αποφεύγουν την χρήση τους (McGookin & Brewster, 2006b) 

Αντίθετα, πιστεύεται ότι  μέσω της χρήσης χαμηλού κόστους απτικών 

συσκευών, οι οποίες συνδέονται στους ήδη υπάρχοντες υπολογιστές του σχολείου 

περιορίζεται σημαντικά το κόστος καθώς αυτές είναι πλήρως 

επαναχρησιμοποιήσιμες. Επιπλέον οι μαθητές μπορούν με τις συσκευές αυτές να  

λάβουν εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της σύνδεσης τους από δίκτυα 

υπολογιστών. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα να προσομοιωθούν φαινόμενα που δεν θα 

http://academic.research.microsoft.com/Author/331345/wai-yu
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μπορούσαν να παρασταθούν με τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως για παράδειγμα 

τρισδιάστατα γραφήματα (Hamza-Lup & Stanescu 2008) 

Όμως, καθώς η αφή παρέχει ένα σαφώς μικρότερο αντιληπτικό φάσμα από 

την όραση, είναι προφανές ότι η απτική κατανόηση ενός διαγράμματος είναι μία 

σαφώς δυσκολότερη διεργασία.  

Για την κατανόηση ενός διαγράμματος είναι σημαντική η δυνατότητα να 

εντοπίζονται και να επαναεντοπίζονται τα σημαντικά σημεία του, όπως η αρχή, το  

τέλος, τα σημεία καμπής και αλλαγής κλίσης, οι σημαντικές τιμές και σημεία τομής 

με τους άξονες, το μήκος των γραμμών, οι σχέσεις των γραμμών μεταξύ τους, οι 

γωνίες και η συμμετρία των καμπυλών (Kamel & Landay 2000, Panëels, Roberts & 

Rodgers 2009, Yu & Brewster 2003,  Jay et al 2008), που αποτελεί το βραχύ (micro) 

επίπεδο της κατανόησης,  όπως επίσης και η δημιουργία μίας γενικής εικόνας του 

διαγράμματος (Panëels, Roberts & Rodgers 2009, Yu & Brewster 2003, Jay et al 

2008) που αποτελεί το ευρύτερο (macro) επίπεδο της κατανόησης . Αυτό, κατά την 

χρήση απτικών συσκευών ανάδρασης γίνεται με την αναγνώριση των διανυσμάτων 

που καταδεικνύουν κάθε φορά το κρίσιμο για την  κατανόηση στοιχείο του 

διαγράμματος (Evreinova , Evreinov & Roope 2006). Η αναγνώριση αυτή γίνεται 

κατά ένα διάνυσμα κάθε φορά,που και χαρακτηρίζεται ως μικρο-κατανόηση, και θα 

πρέπει για να γίνει η κατανόηση ολόκληρου του διαγράμματος το άτομο να 

ολοκληρώσει νοητικά μία σειρά από τέτοια διανύσματα, ώστε να σχηματίσει την 

ολική εικόνα (Evreinova, Evreinov & Roope 2006). Ειδικότερα για τα γραμμικά 

διαγράμματα η κατανόηση των πληροφοριών συνήθως γίνεται με ένα συνεχή και 

προοδευτικό τρόπο, γεγονός που διευκολύνει την προβολή τους με απλές συσκευές 

ανάδρασης ενός σημείου επαφής (Roberts & Paneels 2007) 

Σημαντική είναι, σύμφωνα και με τους προαναφερθέντες κανόνες του 

Sjöström (2001),  η ύπαρξη σταθερού σημείου εκκίνησης της εξερεύνησης και ο 

χειριστής να οδηγηθεί απτικά σε αυτό προτού εκκινήσει η διαδικασία εξερεύνησης 

και προβολής του διαγράμματος (Jay et al., 2008). Επιπρόσθετα είναι δύσκολη η 

κατανόηση των δεδομένων ενός διαγράμματος χωρίς την ύπαρξη αριθμημένων 

αξόνων και τιμών των σημείων ενδιαφέροντος και συνεπώς θα πρέπει στο εικονικό 

περιβάλλον αυτά με κάποιο τρόπο να απεικονίζονται και να προβάλλοντα είτε 

ακουστικά είτε απτικά (Fritz, Way &  Barner ,1996) 
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Η προβολή μέσω απτικών συσκευών διαγραμμάτων κατάλληλων ώστε να 

είναι αντιληπτά από τυφλούς χρήστες δεν μπορεί να γίνει  με τη υιοθέτηση των 

συμβατικών τεχνικών απεικόνισης επειδή κατά την απτική μοντελοποίηση της 

απεικόνισης του γραφήματος, λόγω των περιορισμών του ενός σημείου επαφής με 

τον χρήστη, τα αντικείμενα ενσωματώνονται στην επιφάνεια αντί να εξέχουν αυτής 

(Yu et al 2001) . 

Η επικρατούσα πρακτική είναι να χρησιμοποιείται μία πολυαισθητηριακή 

προσέγγιση, κατά την οποία χρησιμοποιείται η απτική διεπαφή για την εξερεύνηση 

των γεωμετρικών στοιχείων της καμπύλης και η ακουστική διεπεφή για την παροχή 

ποσοτικών τιμών που χαρακτηρίζουν το διάγραμμα. (Panëels, Roberts& Rodgers 

2009, Yu & Brewster 2003) 
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Έρευνα στην χρήση απτικών συσκευών για την προβολή διαγραμμάτων που 

συμπεριλάμβαναν και τυφλού συμμετέχοντες  

Οι Ramloll et  al (2000) απέδειξαν την σημασία της χρήσης των γραμμικών 

διαγραμμάτων για την κατανόηση μαθηματικών εννοιών από τυφλούς μαθητές, 

ανεξάρτητα από το μέσο με το οποίο γινόταν αυτά αντιληπτά χρησιμοποιώντας 

αρχικά διάφορα συμβατικά υλικά και κατόπιν με την χρήση της συσκευής 

PHANToM σε συνδυασμό απτική ανατροφοδότηση. 

Οι Fritz & Barner (1996) πρότειναν ένα σύστημα αναπαράστασης γραφικών 

δεδομένων βασιζόμενο στην συσκευή PHANToM με ταυτόχρονη χρήση ακουστικής 

ανατροφοδότησης μέσω μηχανικής σύνθεσης φωνής. Το σύστημα αυτό για την 

παράσταση διαγραμμάτων διασποράς χρησιμοποιούσε επιπρόσθετα ελκτικές 

δυνάμεις προς τα σημεία το διαγράμματα. Βασιζόμενοι σε αυτό το σύστημα οι Fritz, 

Way &  Barner (1996) πρότειναν μαζί με το TACTICS, ένα σύστημα για την 

αυτόματη αναπαράσταση και αναπαραγωγή γραφικών από τον υπολογιστή σε απτικές 

εικόνες με μικροκάψουλες, ένα σύστημα,  το οποίο με την χρήση της συσκευής 

PHANToM προέβαλλε απτικά δισδιάστατες και τρισδιάστατες καμπύλες με την 

μορφή ευθειών που ενώνουν τα σχετιζόμενα σημεία που παριστούσαν τα δεδομένα. Ο 

χειριστής κατευθυνόταν να εξερευνήσει την καμπύλη ακολουθώντας την μέσω 

μικρών ελκτικών δυνάμεων προς το σημεία αυτής.  

Οι Magnusson, Rassmus-Gröhn, Sjöström και Danielsson (2002) μεταξύ 

άλλων προσπάθησαν να προβάλλουν σε τυφλούς συμμετέχοντες απτικά μία 

τρισδιάστατη μαθηματική καμπύλη (y=x
2
+y

2
), για την οποία όμως ζητήθηκε να 

περιγραφεί το δισδιάστατο ανάλογό της,  με την χρήση της συσκευής PHANToM και 

την προβολή δυνάμεων που είχαν την μορφή μικρών τριγωνικών παλμών στα σημεία 

της καμπύλης και διαπίστωσαν ότι η μορφή της καμπύλης γίνεται εν γένει κατανοητή 

από τα άτομα που είχαν ανάλογο μαθηματικό υπόβαθρο. 

Οι Evreinova, Evreinov & Raisamo (2006) , για να επιτύχουν την προβολή 

ραβδογραμμάτων σε τυφλούς συμμετέχοντες, προσάρμοσαν σε μία συσκευή touch 

tablet έναν ελεγχόμενο από υπολογιστή ηλεκτρικό μηχανισμό, με τον οποίο 

ασκούνταν μέσω νήματος ελκτική δύναμη σε μία πένα με την οποία εξερευνούσε ο 

χρήστης την επιφάνεια της ταμπλέτας, πάνω στην οποία παριστάνονταν 

ραβδογράμματα. Η ελκτική δύναμη ήταν ανάλογη αυτής του ύψους του 
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ραβδογράμματος ενώ συνοδεύονταν και από ηχητική ανατροφοδότηση. 

Παρατήρησαν ότι με την χρήση της συσκευής τους συντομεύονταν ο αριθμός 

επαναλήψεων της εξερεύνησης για την κατανόηση των ραβδογραμμάτων. 

Οι Rassmus-Gröhn, Magnusson και Eftring (2007) δοκίμασαν, μεταξύ άλλων, 

την προβολή γραφημάτων με την χρήση της απτικής συσκευής PHANToM 

οδηγούμενη από το κατάλληλο λογισμικό, σε βλέποντες και σε τυφλούς χρήστες. 

Επίσης ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να απεικονίσουν μέσω της συσκευής 

γραφήματα.  

Οι Panëels, Roberts & Rodgers (2009) πρότειναν την χρήση της συσκευής 

PHANToM για να παραστήσουν με απτικό τρόπο διαγράμματα διασποράς και 

γραμμικά διαγράμματα. Η αναπαράσταση των διαγραμμάτων διασποράς 

χρησιμοποιούσε την δυναμική ανατροφοδότηση για τον εντοπισμό των σημείων του 

διαγράμματος με την εφαρμογή ελκτικών δυνάμεων αναλόγως με την θέση το 

σημείου ενδιαφέροντος και την θέση που είχε η κεφαλή της συσκευής, καθώς αυτή 

μετακινούνταν από τον χρήστη κατά την διαδικασία εξερεύνησης του τρισδιάστατου 

χώρου. Τα μεν διαγράμματα διασποράς παριστάνονταν από τα σημεία ενδιαφέροντος 

τα οποία γινόταν αντιληπτά μέσω απωθητικών δυνάμεων, καθώς τα προσέγγιζε ο 

χειριστής της συσκευής κατά την εξερεύνηση μέσω της συσκευής στον εικονικό 

χώρο. Αντίθετα, τα γραμμικά διαγράμματα παριστάνονταν από μία καθοδηγούμενη 

εξερεύνηση του χώρου μέσω ελκτικών δυνάμεων οδηγών που καθοδηγούσαν την 

κίνηση της κεφαλής της συσκευής από τον χειριστή, δίδοντας περιορισμένο χρόνο 

ελεύθερης εξερεύνησης σε ένα μικρό χωρικό εύρος και για ένα μικρό χρονικό 

διάστημα προτού οι ελκτικές δυνάμεις από την συσκευή τον οδηγήσουν στην 

προβαλλόμενη τροχιά. 

Οι Yu, Ramloll και  Brewster (2000) μέσω της συσκευής PHANToM 

προέβαλλαν απλά γραμμικά διαγράμματα και πρότεινα την χρήση των σημείων 

τριβής (friction points), και δονούμενων γραμμών πλέγματος για την καλύτερη 

κατανόησή τους. Τα μεν σημεία τριβής χαρακτήριζαν σημαντικά για την κατανόηση 

του διαγράμματος σημεία όπου η αντίσταση της συσκευής μεταβάλλονταν 

δημιουργώντας την αίσθηση της ύπαρξης ή της έλλειψη τριβής, οι δε δονούμενες 

γραμμές πλέγματος, εκφραζόμενες με δόνηση όταν ο χειριστής κατά την εξερεύνηση 

τις συναντούσε εικονικά χρησιμοποιούνταν για να δώσουν την αίσθηση της θέσης 
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στο διάγραμμα. Από την αξιολόγηση της μεθόδου τους συμπέραναν ότι το 93,3% των 

χρηστών μπόρεσε να εντοπίσει το διάγραμμα, ενώ η χρήση των σημείων τριβής 

αποδείχθηκε χρήσιμη στην κατανόηση μόνο στην περίπτωση των απλών 

διαγραμμάτων ενώ η χρήση των δονούμενων γραμμών πλέγματος περισσότερο 

εμπόδιζε παρά βοηθούσε στην κατανόηση του διαγράμματος. 

Αντίθετα, οι  Kamel & Landay (2000) υποστήριξαν την λογική χρήσης ενός 

πλέγματος υλοποιούμενο με ακουστικές οδηγίες, ώστε να διευκολύνουν τους χωρίς 

όραση χρήστες της απτικής συσκευής τους στην κατανόηση των σχημάτων και τη 

θέση τους καθώς και στον συσχετισμό ακουστικών πληροφοριών με τα σχήματα. 

Οι Yu et al (2001) μέσω της συσκευής PHANToM προέβαλλαν γραμμικά 

διαγράμματα προσομοιώνοντας τις ακμές του διαγράμματος με κανάλια όπου η 

κίνηση του χρήστη εγκλωβίζονταν κατά την διεύθυνσή τους μέσω ελκτικών 

δυνάμεων. Παρατήρησαν δε ότι η περιγραφή από τους τυφλούς χρήστες αυτών ήταν 

σημαντικά ακριβής (86.67 % και  88.33 % σε κάθε μία από τις δοκιμασίες). 

Οι Yu και Brewster (2002)  σύγκριναν δύο απτικές διεπαφές, η μία 

υλοποιούμενη με την χρήση της συσκευής PHANToM και η δεύτερη με την χρήση 

της συσκευής Logitech WingMan Force Feedback mouse, όσον αφορά την ικανότητά 

τους να παρουσιάσουν αποδοτικά ραβδογράμματα σε τυφλούς χρήστες, με ή χωρίς 

την χρήση και ταυτόχρονης ακουστικής ανατροφοδότησης. Όσον αφορά την 

περίπτωση που γίνονταν χρήση ακουστικής ανατροφοδότησης, δεν παρατήρησαν 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο διεπαφών. Αντιθέτως, χωρίς την 

χρήση ακουστικής ανατροφοδότησης μόνο η διεπαφή που υλοποιούνταν με την 

συσκευή PHANToM επέδειξε υψηλή ικανότητα αναπαράστασης των 

ραβδογραμμάτων 

Οι Yu και Brewster (2003), κάνοντας  χρήση της συσκευής PHANToM και 

του ποντικιού Logitech WingMan Force Feedback, συνδυάζοντας ακουστικές 

πληροφορίες, οι οποίες αποτελούταν από λεκτικά ή ηχητικά μηνύματα,  με απτική 

ανατροφοδότηση, παρουσίασαν σε τυφλούς χρήστες μία σειρά από γραφήματα, με 

σκοπό να εκτιμήσουν την χρηστικότητα του συστήματος. Αρχικά παρουσίασαν μέσω 

των δύο αυτών συσκευών μία σειρά από γραμμικά διαγράμματα, όπου παρατήρησαν 

υψηλό ποσοστό στον επιτυχή εντοπισμό των κρίσιμων στοιχείων των διαγραμμάτων, 

όπως τον αριθμό των γραμμών (Μ=86.67, SD=28.14), τον αριθμό των σημείων 
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ενδιαφέροντος (Μ=95.56, SD=10.11) τον αριθμό των αλλαγών στην καμπύλη (Μ= 

79.26, SD= 28.44) και τον αριθμό των σημείων τομής (Μ= 88.33, SD= 18.58).  

Κατόπιν σύγκριναν τις δύο απτικές συσκευές μεταξύ τους, σε γραμμικά 

διαγράμματα  και ραβδογράμματα όπου φάνηκε ελαφρά υπεροχή της συσκευής 

PHANToM ως προς την ακρίβεια των εντοπιζόμενων στοιχείων, που όμως 

συνεπάγονταν αυξημένο, κατά τους συμμετέχοντες, νοητικό φορτίο. Επίσης σε 

μεγάλο μέρος των εντοπιζόμενων με το WingMan στοιχείων, σημαντικότερο ρόλο 

έπαιξε η ακουστική ανατροφοδότηση. 

Τέλος συγκρινόμενη η παρουσίαση ενός ραβδογράμματος μέσω της συσκευής 

PHANToM με ταυτόχρονη ακουστική ανατροφοδότηση με ένα συμβατικό απτικό 

διάγραμμα αυτού, βρέθηκε στατιστικά σημαντική (T16 = 5.914, p < 0.001) υπεροχή 

της πολυαισθητηριακής παρουσίασης με την χρήση της απτικής συσκευής σε σχέση 

με την απτική εικόνα (96.03% ποσοστό σωστών απαντήσεων σε σχέση με  87.06%) η 

οποία γινόταν σημαντικότερη σε περιπτώσεις που ζητούταν η σύγκριση των 

δεδομένων μεταξύ τους (85.88% ποσοστό σωστών απαντήσεων σε σχέση με  61.76%. 

Οι McGookin και Brewster (2006c) πρότειναν ως αντιστάθμιση του 

μικρότερου σε σχέση με αυτό της όρασης επικοινωνιακού εύρους της ακοής και της 

αφής, την ταυτόχρονη χρήση απτικών και ακουστικών ερεθισμάτων και κάνοντας 

χρήση της απτικής συσκευής PHANToM και ηχητική πληροφόρηση υπό την μορφή 

μεταβαλλόμενου τόνου ήχων, προέβαλλαν απλά γραμμικά διαγράμματα που 

αποτελούνταν από δύο καμπύλες με την μία να παρουσιάζεται απτικά και την άλλη 

τονικά. Από την αξιολόγηση της μεθόδου βρήκαν ότι δεν ήταν αρκετή η προσθήκη 

τέτοιας ηχητικής πληροφόρησης για την κατανόηση των σχέσεων δύο καμπυλών που 

προβάλλονταν 

Το 2008, οι Jay et al, προτίμησαν την προβολή μέσω σαφώς προκαθορισμένης 

καθοδηγούμενης προβολής μέσω της χρήσης της απτικής συσκευής PHANToM 

Omni με ταυτόχρονη παροχή ηχητικών πληροφοριών στα σημεία ενδιαφέροντος, 

διαγραμμάτων, υποθέτοντας ότι, παρόλο που σύμφωνα με τους Lederman και  

Klatzky (1987) η ελεύθερη απτική εξερεύνηση οδηγεί σε καλύτερη αναγνώριση των 

αντικειμένων, λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται εξ’ αιτίας  του ενός σημείου 

αλληλεπίδρασης της διεπαφής, η παροχή καθοδήγησης της κίνησης της συσκευής 

συντελεί στην ευκολότερη και καλύτερη κατανόηση. Από την εφαρμογή της μεθόδου 
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τους συμπέραναν ότι η παροχή καθοδήγησης βελτίωσε σημαντικά την δυνατότητα 

κατανόησης των δεδομένων και ότι ενώ η προσθήκη ακουστικών πληροφοριών στην 

απτική απεικόνιση συνέβαλε στην βελτίωση της κατανόησης, οι ακουστικές οδηγίες 

δεν ήταν από μόνες τους επαρκείς ώστε να οδηγήσουν στην αναγνώριση των 

προβαλλόμενων δεδομένων. 

Αντιστρέφοντας την ροή των  δεδομένων στην απτική διεπαφή, οι Yu, Kangas 

& Brewster (2003) πρότειναν την χρησιμοποίηση συσκευών ανάδρασης και για την 

παραγωγή γραφημάτων  από τυφλούς χρήστες και δοκίμασαν ένα σύστημα όπου 

μέσω της συσκευής χαμηλού κόστους Logitech WingMan Force Feedback Mouse 

μαζί με την χρήση ακουστικής ανατροφοδότησης παρέχονταν η δυνατότητα 

παραγωγής εικονικών γραφημάτων από τυφλούς χρήστες και η διανομή τους μέσω 

του παγκόσμιου ιστού. Η παραγωγή των γραφημάτων γίνονταν είτε αυτόματα, με την 

επιλογή των κατάλληλων δεδομένων, είτε χειροκίνητα μέσω της απτικής συσκευής, 

με την απτική πληροφόρηση της θέσης στο διάγραμμα μέσω ενός απτικού και 

ηχητικού πλέγματος το οποίο προβάλλονταν από την συσκευή. Από την αξιολόγηση 

της μεθόδου προέκυψε δυσκολία των χρηστών στη απόδοση των γραφημάτων που 

την απέδιδαν στην  έλλειψη ακρίβειας προσδιορισμού της θέσης της συσκευής στο 

διάγραμμα η οποία επέφερε την έλλειψη της συνέχειας στην χάραξη του 

διαγράμματος και τελικά στην σύγχυση των χρηστών 

 

  

http://academic.research.microsoft.com/Author/331345/wai-yu
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Σκοπός της έρευνας 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας επέδειξε ότι είναι δυνατή η προβολή απλών 

γραμμικών διαγραμμάτων σε τυφλούς χρήστες μέσω απτικών συσκευών.  Όμως 

σχεδόν το σύνολο των ερευνών έκανε χρήση εξειδικευμένων και περίπλοκων 

συσκευών οι οποίες για λόγους κόστους αδυνατούν να εισαχθούν με μαζικό τρόπο 

στην εκπαίδευση ή να αποκτηθούν από μεγάλο αριθμό τυφλών χρηστών. Στόχος της 

παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί εάν η εφαρμογή ενός συστήματος προβολής 

απλών γραμμικών διαγραμμάτων, που να βασίζεται σε μία μικρότερων μεν 

δυνατοτήτων, αισθητά δε όμως μικρότερου κόστους ώστε να μπορεί να υιοθετηθεί, 

δύναται οδηγήσει σε ικανοποιητικό βαθμό την αναγνώριση και την κατανόηση τους 

από τυφλούς χρήστες.  

Ως συσκευή χρησιμοποιήθηκε ένα joystick ανάδρασης εμπορικού τύπου 

οπότε, και με βάση τις δυνατότητες και τις ιδιομορφίες της συσκευής διατυπώθηκαν 

τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα, 

1) Μπορεί η συσκευή αυτή να παρουσιάσει με κατανοητό και ακριβή 

τρόπο απλά και συνθετότερα γραμμικά μαθηματικά διαγράμματα; 

2) Είναι η προσθήκη δόνησης σε συγκεκριμένα σημεία της παρουσίασης 

του διαγράμματος  σημαντική στην κατανόηση του προβαλλόμενου 

διαγράμματος; 

3) Είναι η προσθήκη ήχου υπό μορφή παροχής των συντεταγμένων  σε 

συγκεκριμένα σημεία της παρουσίασης του διαγράμματος  σημαντική 

στην κατανόηση του προβαλλόμενου διαγράμματος; 

4) Είναι η ταυτόχρονη προσθήκη δόνησης και ήχου  σε συγκεκριμένα 

σημεία της παρουσίασης του διαγράμματος  σημαντική στην 

κατανόηση του προβαλλόμενου διαγράμματος; 
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Μέθοδος 

Περιγραφή δείγματος 

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από δώδεκα (12) ενήλικα άτομα με 

πρόβλημα όρασης που δέχθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα.  Το σύνολο των 

ατόμων του δείγματος  διαμένει  στην  περιοχή της Θεσσαλονίκης . 

Από τα άτομα του δείγματος τα 10 ήταν άνδρες (f=83,33%) και οι δύο 

γυναίκες (f=16,67%), από 22,13 έτη έως 48,90 έτη (Μ=34,36 έτη , SD= 8,35) 

Από τους συμμετέχοντες οι 6 έχουν ολική τύφλωση (f=50%), οι 3 (f=25%) 

αντίληψη φωτός και οι 3 (f=25%) υπολειπόμενη όραση. 

Από την γέννησή τους παρουσίασαν πρόβλημα οι 9 από τους συμμετέχοντες 

(f=75%) και τρεις κατά την εφηβική προεφηβική ηλικία (f=25%). Η οπτική τους 

δυνατότητα έλαβε την σημερινή μορφή από την γέννηση για 7 από τους 

συμμετέχοντες (f=58,33%), για έναν στην βρεφική του ηλικία (f=8,34%) δύο κατά 

την εφηβική ηλικία (f=1,66%) και για έναν στην ενήλικη ζωή (f=8,34%). 

Όσον αφορά το αίτιο της οπτικής αναπηρίας ως κύρια αιτία προβάλλει η 

μελαγχρωστική αμφιβληστροπάθεια με έξι (f=50%) από του συμμετέχοντες να την 

δηλώνουν ως αίτιο της οπτικής αναπηρίας, με άλλους λόγους να αναφέρονται η 

αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, η εκφύλιση της ωχρά κηλίδας, η νόσος 

Recklinghausen, ο νυσταγμός, το γλαύκωμα και η θερμοκοιτίδα. 

Αναφορικά με την κατάσταση της ακοής τους, όλοι πλην ενός δήλωσαν ότι 

έχουν πολύ καλή ακοή. Ο ένας συμμετέχοντας χρησιμοποιούσε ακουστικό ώστε να 

αντισταθμίσει την μειωμένη αίσθηση ακοής. 

Όσον αφορά τα μέσα ανάγνωσης οι περισσότεροι (10 από τους 12, f= 83,33%) 

χρησιμοποιούν Screen Reader (JAWS),  με 6 από αυτούς (f=50%) να δηλώνουν 

μόνον αυτόν σαν χρησιμοποιούμενο τρόπο ανάγνωσης. Την χρήση συνδυασμού 

Braille και Screen Reader δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν 3 (f=25%) από τους 

συμμετέχοντες ενώ ένας συμμετέχων δήλωσε ότι κάνει χρήση τον συνδυασμό  Braille 

και μεγεθυμένων κειμένων,  ένας κάνει χρήση τον συνδυασμό Braille, μεγεθυμένων 

κειμένων και Screen Reader και ένας κάνει μόνο χρήση μεγεθυμένων κειμένων. 
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Το σύνολο των ατόμων δήλωσε ότι κινείται αυτόνομα με την χρήση 

μπαστουνιού ενώ 8 άτομα (f=75%) δήλωσαν ότι κάνουν και χρήση συνοδού . 

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν λάβει οι συμμετέχοντες, οι έξι 

(f=50%) δήλωσαν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι δύο (f=16,67%) δήλωσαν 

φοιτητές και οι τέσσερεις (f=33,33%) δήλωσαν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Το σύνολο των ερωτώμενων δήλωσε ότι κάνει πολύ συχνή χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και ότι έχει μεγάλη ευχέρεια στον χειρισμό του. Από τους 

συμμετέχοντες όλοι πλην ενός δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με την χρήση 

συσκευών δυναμικής ανάδρασης ενώ και ο ένας που δήλωσε ότι έχει, είχε 

συμμετάσχει σε δοκιμασία με την χρήση της συσκευής CyberGrasp, η οποία ανήκει 

στην κατηγορία των εξωσκελετών και έχει διαφορετική αρχή και αίσθηση 

λειτουργίας. 

Σχετικά με την συχνότητα χρήσης απτικών εικόνων και χαρτών αφής πέντε 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι κάνουν πολύ σπάνια χρήση αυτών, πέντε (f=41,67%) ότι 

κάνουν σπάνια χρήση αυτών, ένας (f=8,33%) ότι κάνει περιστασιακή  χρήση και ένας 

ότι κάνει συχνή χρήση (f=8,34%). 

Τέλος, το σύνολο των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχει διδαχθεί την έννοια του 

διαγράμματος στο σχολείο. 
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Δοκιμασία 

Εργαλεία 

Για την διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν τα κάτωθι εργαλεία 

A) Άτυπο ερωτηματολόγιο για την συλλογή προσωπικών στοιχείων του χρήστη 

B) Ένα πείραμα που αφορά την προβολή διαγραμματικών στοιχείων με την 

χρήση Η/Υ και μία συσκευής ανάδρασης χαμηλού κόστους (Force Feedback 

Joystick) και την αναπαράσταση αυτών από τον χρήστη με την χρήση 

απτικών υλικών. 

C) Άτυπο ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται μετά το πείραμα και αφορά την 

μέτρηση της ικανοποίησης του χρήστη από την χρήση της συσκευής και το 

κυρίαρχο ερέθισμα από αυτά που προεβλήθησαν που βοήθησε στην 

κατανόηση των διαγραμμάτων. 

Το άτυπο ερωτηματολόγιο για την συλλογή προσωπικών στοιχείων του 

χρήστη είχε την κάτωθι διάρθρωση 

1. Φύλο 

2. Ημερομηνία Γέννησης 

3. Ηλικία εμφάνισης προβλημάτων όρασης 

4. Ηλικία απώλειας όρασης Βαθμός αναπηρίας  

5. Τρόπος και μέσα που χρησιμοποιούνται για ανάγνωση 

6. Πόσα έτη χρησιμοποιείται η γραφή Braille 

7. Πάθηση ή αίτια οπτικής αναπηρίας 

8. Τρόπος κίνησης συμμετέχοντα 

9. Αυτόνομη κίνηση 

10. Μορφωτικό επίπεδο συμμετέχοντα 

11. Συχνότητα χρήσης Η/Υ 

12. Ευχέρεια χρήσης Η/Υ 

13. Κατάσταση ακοής 

14. Συχνότητα ανάγνωσης απτικών εικόνων και χαρτών αφής 

15. Προηγούμενη  χρήση συσκευών ανάδρασης  
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Περιγραφή του πειράματος 

Εικόνα 8 

Η συσκευή Microsoft Sidewinder Force Feedback 2, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην 

πειραματική διαδικασία 

Κατά την εκτέλεση του πειράματος γίνεται παρουσίαση απλών και 

συνθετότερων γραμμικών διαγραμμάτων με την χρήση μία συσκευής δυναμικής 

ανάδρασης (Force-Feedback) και συγκεκριμένα το Microsoft Sidewinder Force 

Feedback 2 Joystick. Η συσκευή αυτή, καθώς έχει αναπτυχθεί για ευρεία εμπορική 

χρήση (βιομηχανία λογισμικού ηλεκτρονικών παιχνιδιών) είναι σχετικά φθηνή 

(κόστος κάτω από 100 ευρώ) και διαθέτει 3 βαθμούς ελευθερίας (κίνηση οριζόντια, 

κάθετα και στρέψη του μοχλού).  Η συσκευή ελέγχεται από δικό της επεξεργαστή 16-

bit 25-MHz και μπορεί να αναπαραστήσει  100 διαφορετικά είδη δυνάμεων. Επίσης 

διαθέτει πλήθος πλήκτρων ελέγχου στα οποία μπορούν να προγραμματιστούν 

διάφορες λειτουργίες. Ο έλεγχος της θέσης του μοχλού γίνεται μέσω υπέρυθρων 

αισθητήρων και η δημιουργία των δυνάμεων υλοποιείται από δύο κινητήρες DC σε 

συνδυασμό με σύστημα γραναζιών μετάδοσης κίνησης (actuators) (Williams, Chen & 

Seaton, 2003). Η συσκευή μπορεί να προβάλλει δυνάμεις έως 10Ν, σημαντικά 

ισχυρότερες, και άρα ευκολότερα αντιληπτές από τις δυνάμεις που προβάλλει η 

αρκετά ακριβότερη συσκευή PHANToM (1,75N). Στο συγκεκριμένο πείραμα 

χρησιμοποιούνται μόνο οι δύο πρώτοι βαθμοί ελευθερίας οι οποίοι αρκούν για τον 

έλεγχο της συσκευής σε οριζόντιο επίπεδο. 

Η συσκευή ανήκει στην κατηγορία των σταθερών (grounded) συσκευών 

ανάδρασης, οι οποίες θεωρείται ότι προβάλλουν ευκολότερα διακριτές δυνάμεις από 

τις μη σταθερές συσκευές (Richard & Cutkosky, 1997). Το Joystick δύναται να 
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χρησιμοποιηθεί είτε σαν μία συσκευή κατάδειξης της απολύτου θέσης είτε σαν 

συσκευή κατάδειξης των μεταβολών θέσης ενώ (Kurniavian et al, 2003). Ως 

πλεονέκτημα θεωρείται ότι είναι ευκολότερος ο χειρισμός του για κάποιους χρήστες, 

ενώ περιλαμβάνοντας έναν μεγάλο αριθμό διακοπτών και άλλων ελέγχων είναι 

δυνατόν να ανατεθούν στην πίεση αυτών διάφορες εργασίες. (Kurniavian et al, 2003) 

 

Ο έλεγχος της κίνησης της συσκευής γίνεται μέσω λογισμικού που 

αναπτύχθηκε για τον σκοπό αυτό σε γλώσσα προγραμματισμού Visual C++ με χρήση 

των βιβλιοθηκών του Microsoft DirectX 9 και συγκεκριμένα την βιβλιοθήκη 

DirectInput, η οποία παρέχει χαμηλού επιπέδου αλληλεπίδραση με μεγάλη ποικιλία 

συσκευών. Λόγω αυτού εξασφαλίζεται η συμβατότητα της εφαρμογής και με σχεδόν 

το σύνολο των παρόμοιων συσκευών που υποστηρίζουν το πρότυπο DirectX/Open 

GL. 

Σε αντίθεση με άλλες συσκευές ανάδρασης μεγαλύτερων δυνατοτήτων και 

κόστους, η ωφέλιμη επιφάνεια (workspace) όπου μπορεί να ελεγχθεί η 

αλληλεπίδραση με το χρήστη είναι σημαντικά μικρότερη. Επιπλέον ο Chi (2005) 

υποστήριξε ότι οι τυχαίες δυναμικές αλληλεπιδράσεις είναι δυσκολότερες στην 

κατανόηση από μία ενιαία κατευθυντήρια ροή ερεθισμάτων, ειδικότερα όταν αυτές 

πρόκειται να συμβάλουν στην δημιουργία   μιας συνθετότερης έννοιας. Επίσης, κατά 

την ενεργητική αναζήτηση μέσω της απτικής αλληλεπίδρασης απουσία της οπτικής 

εικόνας, είναι πιθανόν να παραλειφθούν σημαντικά στοιχεία της προβολής ή ο 

χρήστης να χαθεί κατά την αναζήτηση του στον εικονικό απτικό χώρο ακόμα και με 

την χρήση ελκτικών δυνάμεων- οδηγών ( Magnusson  &  Rassmus-Gröhn 2005). 

Τέλος, η χρήση ενεργούς δύναμης από την συσκευή ανάδρασης μειώνει την 

μυοσκελετική κόπωση κατά την διάρκεια εκτεταμένης χρήσης της συσκευής 

(Dennerlein & Yang, 2001) ενώ κρίθηκε ότι η χρονικά σύντομη διάρκεια 

παρουσίασης μέσω αυτής της μεθόδου ίσως να προσέφερε πλεονεκτήματα σε 

σχολικό περιβάλλουν όπου υπάρχει ο χρονικός περιορισμός της διδακτικής ώρας. 

 Για τον λόγο αυτό, σε αντίθεση με την πρακτική που εφαρμόζεται κατά την 

χρήση των προαναφερόμενων συσκευών αντί της ενεργητικής εξερεύνησης του 

χώρου από τον χρήστη και την εφαρμογή δυνάμεων (κύρια αντίστασης) όταν 

πλησιάζει σημεία ενδιαφέροντος, χρησιμοποιείται μία ενεργητικότερη από πλευράς 
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συσκευής και παθητικότερη από πλευρά του χρήστη μορφή παρουσίασης, όπου η 

συσκευή προβάλλει μέσω της εφαρμογής ανάλογης δύναμης κατά τον άξονα που 

παριστά την ευθεία του διαγράμματος. Βέβαια η πρακτική αυτή καθώς δεν προβάλλει 

την ενεργητική εξερεύνηση και μάθηση, υστερεί ως προς το βαθύτερο τελικό 

αποτέλεσμα στην κατανόηση. Η αλληλεπίδραση με την συσκευή γίνεται με ρυθμό 

500Ηz ώστε να υπάρχει έγκαιρη καi ομαλή προβολή των δυνάμεων. 

Για την προβολή των διαγραμμάτων χρησιμοποιείται ενεργητική κατεύθυνση 

της δύναμης από την συσκευή και παθητική λήψη του ερεθίσματος από τον χρήστη 

κατά τις ακμές του διαγράμματος χωρίς πρόσθετη πληροφόρηση. Ο έλεγχος του 

Joystick γίνεται με αναφορά την σχετική θέση, δηλαδή η κατεύθυνση της δύναμης 

που εφαρμόζεται γίνεται κατά τον άξονα που ταυτίζεται με την κλίση της καμπύλης 

σε κάθε μέρος αυτής ενώ η δύναμη αυξάνεται (ή μειώνεται) προοδευτικά με την 

χρήση του ramp-effect της συσκευής. Κάθε δευτερόλεπτο που εφαρμόζεται η δύναμη 

αντιστοιχεί σε μετατόπιση επάνω στην καμπύλη κατά μία μονάδα της μεταβλητής Χ. 

Αποφεύχθηκε η χρήση κατά την προβολή εικονικού απτικού ή ηχητικού πλέγματος 

γιατί παλαιότερες μελέτες έδειξαν ότι λόγω της αύξησης της παρεχόμενης 

πληροφορίας επέρχεται αισθητηριακή υπερφόρτωση που οδηγεί σε σύγχυση του 

χρήστη και σε αύξηση της δυσκολίας κατανόησης των προβαλλόμενων δεδομένων 

(Yu, Ramloll, Brewster & Ridel 2001, Yu & Brewster 2002). 

  Επίσης σε περίπτωση που το διάγραμμα ξεκινά από αρνητικές τιμές, αρχικά 

η θέση του Joystick μεταβαίνει σε αντίστοιχη θέση, δηλαδή αριστερά ή/και κάτω. 

Κατά την έναρξη και την ολοκλήρωση του κάθε διαγράμματος παρέχεται αντίστοιχο 

ηχητικό σήμα. Επίσης, κατά την προβολή του διαγράμματος κάθε φορά που 

παρουσιάζεται ένα σκέλος του ή σημείο ενδιαφέροντος (π.χ. τομή με τους άξονες) η 

συσκευή σταματά την εκτέλεση έως ότου λάβει εντολή επανεκκίνησης με την πίεση 

οποιουδήποτε πλήκτρου της, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος κατανόησης και 

απομνημόνευσης του έως τότε προσβληθέντος διαγράμματος. Αντίστοιχα, oι Lahav 

& Mioduser (2008) χρησιμοποίησαν παύσεις 10sec για την απομνημόνευση του 

προηγούμενου σκέλους της παρουσίασης τους  

Η παρουσίαση του κάθε γραμμικού διαγράμματος με δίδεται με τρείς τρόπους: 

http://academic.research.microsoft.com/Author/331345/wai-yu
http://academic.research.microsoft.com/Author/1488357/stephen-a-brewster
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1. Ενεργητική κατεύθυνση της δύναμης κατά τις ακμές του διαγράμματος με 

χρήση απτικής ανατροφοδότησης υπό την μορφή δόνησης του μοχλού στα 

σημεία καμπής και στα σημεία τομής με τους άξονες 

2. Ενεργητική κατεύθυνση της δύναμης κατά τις ακμές του διαγράμματος με 

ηχητική πληροφόρηση  στα σημεία καμπής και στα σημεία τομής με τους 

άξονες. Η ηχητική πληροφόρηση αφορά τις συντεταγμένες του σημείου 

καμπής ή έναρξης ή λήξης του διαγράμματος και δίδονται με την αναφορά Χ= 

τιμή του x και Υ= τιμή του Υ 

3. Ενεργητική κατεύθυνση της δύναμης κατά τις ακμές του διαγράμματος με 

ηχητική πληροφόρηση των τιμών των σημείων  και ειδική ανάδραση (effect) 

υπό την μορφή δόνησης του μοχλού στα σημεία καμπής και τομής των 

αξόνων. 

Σκοπός του πειράματος είναι η σύγκριση των μεθόδων προβολής μεταξύ τους 

Διαδικασία του πειράματος 

Σε κάθε συμμετέχοντα, παρουσιάζονται αρχικά από τρία (3) απλά γραμμικά 

διαγράμματα που παριστούν κλίσεις με 2 τρόπους δηλαδή μόνο με προβολή της 

κλίσης, και  με προβολή της κλίσης και ταυτόχρονη εκφώνηση των ακραίων τιμών. 

Αυτά είναι  της μορφής y=a*x και η εφαρμογή υποστηρίζει συνολικά 4 που 

ανταποκρίνονται στις ευθείες : 

a) Y=2x 

b) Y=3x 

c) X=0,75x 

d) Y=0,5x   

Τα διαγράμματα αυτά είναι κύρια για την εξοικείωση των χρηστών και δεν 

χρησιμοποιούνται για την λήψη των μετρήσεων. 

Κατόπιν παρουσιάζονται 6 συνθετότερα γραμμικά διαγράμματα της δεύτερης 

ομάδας διαγραμμάτων. Αυτά είναι της μορφής y=a*x+b δηλαδή ελαφρά συνθετότερα 

από τα προηγούμενα γραμμικά διαγράμματα και απεικονίζουν απλή κλίση ευθείας με 

σημεία τομής με τους άξονες και ανταποκρίνονται στις ευθείες: 
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e) Y=2x+15 

f) Y=2x-10 

g) Y=0,5x+10 

h) Y=3x-10 

i) Y=-0,5x+10 

j) Y=-2x+10  

Η παρουσίαση γίνεται με διαφορετικό τρόπο το καθένα για τον κάθε 

συμμετέχοντα με την εναλλαγή να γίνεται κυκλικά ώστε σε κάθε συμμετέχοντα να 

παρουσιαστούν με τον κάθε τρόπο 2 διαφορετικά διαγράμματα  αυτής της ομάδος. 

Στον επόμενο συμμετέχοντα θα παρουσιαστούν τα διαγράμματα με τον επόμενο 

τρόπο κ.ο.κ..  

Τέλος παρουσιάζονται 6 πλέον συνθετότερα γραμμικά διαγράμματα της 

τρίτης ομάδας διαγραμμάτων.  Αυτά είναι συνθετότερα και παρουσιάζουν διάφορα 

φαινόμενα. Αναλυτικά αυτά είναι: 

Α) θέρμανση νερού 

 

Β) ψύξη νερού 

 

(0,7) 
(7,0)) (13,0) 

(20,-7) 

(0,0) 

(10,100)

) 

(15,100) 

(20,150) 
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γ) τάση αποκοπής 

 
δ) Διάγραμμα 

φάσεων

 
Ε) τάσεις παραμορφώσεις χάλυβα 

 

(0,2) 

(4,5) (12,5) 

(13,0) 

(0,2) 

(4,5) (12,5) 

(13,0) 

(-7,0) 

(-3,7) 

(13,7) 

(20,0) 
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Στ) Γενικό διάγραμμα χωρίς φυσική σημασία 

 

Η παρουσίαση γίνεται επίσης με διαφορετικό τρόπο το καθένα για τον κάθε 

συμμετέχοντα με την εναλλαγή να γίνεται κυκλικά ώστε κατά την ολοκλήρωση σε 

κάθε συμμετέχοντα να έχουν παρουσιαστεί με τον κάθε τρόπο 2 διαφορετικά 

διαγράμματα  αυτής της ομάδος. Στον επόμενο συμμετέχοντα θα παρουσιαστούν 

επίσης τα ίδια διαγράμματα όμως με διαφορετικό  τον τρόπο παρουσίασης, ώστε 

αυτός να ακολουθεί κυκλική εναλλαγή κ.ο.κ.. Η εναλλαγή των προβαλλόμενων 

διαγραμμάτων ανά μέθοδο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 1. 

(0,10) 

(8,10) 

(12,0) 

(16,0) 

(20,-10) 



[46] 
 

 

id 

diag1e+

δόνηση 

diag1e

+ηχος 

diag1e

+δόνη

ση+ήχ

ος 

diag

1f+δ

όνησ

η 

diag

1f+η

χος 

diag1f

+δόνη

ση+ήχ

ος 

diag

1g+δ

όνησ

η 

diag

1g+

ηχος 

diag1g

+δόνη

ση+ήχ

ος 

diag

1h+δ

όνησ

η 

diag

1h+

ηχος 

diag1h

+δόνη

ση+ήχ

ος 

diag

1i+δ

όνησ

η 

diag

1i+η

χος 

diag1i

+δόνη

ση+ήχ

ος 

diag

1j+δ

όνησ

η 

diag

1j+η

χος 

diag1j

+δόνη

ση+ήχ

ος 

diag

2a e 

diag

2a S 

diag

2a 

SE 

diag

2b e 

diag

2C S 

diag

2b 

SE 

diag

2c E 

diag

2c S 

diag

2c 

SE  

diag

2d E 

diag

2d S 

diag

2d 

SE 

diag

2e e 

diag

2e S 

diag

2e 

SE 

diag

2f e 

diag

2f S 

diag

2f 

SE 

1 a       a       a a       a       a a       a       a a       a       a 

2   a       a a       a       a a       a       a a       a       a a     

3     a a       a       a a       a       a a       a       a a       a   

4 a       a       a a       a       a a       a       a a       a       a 

5   a       a a       a       a a       a       a a       a       a a     

6     a a       a       a a       a       a a       a       a a       a   

7 a       a       a a       a       a a       a       a a       a       a 

8   a       a a       a       a a       a       a a       a       a a     

9     a a       a       a a       a       a a       a       a a       a   

10 a       a       a a       a       a a       a       a a       a       a 

11   a       a a       a       a a       a       a a       a       a a     

12     a a       a       a a       a       a a       a       a a       a   

  

Πίνακας1 

Πίνακας διαγραμμάτων ανά μέθοδο που προεβλήθησαν σε κάθε συμμετέχοντα
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Τα διαγράμματα που επιλέχθηκαν παριστούν μαθηματικές σχέσεις και φυσικά 

φαινόμενα. Για να είναι αντιληπτές οι μεταβολές της κλίσης των τμημάτων των 

καμπυλών και η διαφορετικότητα στην κλίση των απλών διαγραμμάτων, ως ελάχιστη 

διαφορά κλίσης μεταξύ των ακμών των διαγραμμάτων  επιλέχθηκε η γωνία των 25
ο
, 

τιμή που κοντά στο αντιληπτικό κατώφλι για παρόμοιες συσκευές των 25,6
ο
, όπως 

αυτό μετρήθηκε από τους  Barbagli et al. (2006).   

Ως δύναμη χρησιμοποιήθηκε ως ελάχιστη τα 0.6Ν ώστε να αντισταθμιστεί το 

αυξημένο αισθητικό κατώφλι κατά το κάθετο άξονα (y) (Samur et al. (2007) στο 

Vicentini et al. 2010) και ως μετατόπιση στην δόνηση το 0.1 cm , μεγαλύτερο από το 

ελάχιστο αντιληπτικό κατώφλι των 16,90 μm (Hatzfeld, Kern & Werthschόtzky,  

2010). 

Κάθε φορά, το κάθε διάγραμμα επανα-παρουσιάζεται άμεσα με την ίδια 

μέθοδο, ώστε ο συμμετέχοντας να μπορεί να σχηματίσει μία ευκρινέστερη εικόνα του 

διαγράμματος. 

Μετά την κάθε παρουσίαση o εξεταζόμενος προσπαθεί με λεκτική περιγραφή 

να περιγράψει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το διάγραμμα που 

παρουσιάστηκε, περιγραφή η οποία και καταγράφεται. Κατά την περιγραφή δίδεται 

επίσης στον συμμετέχοντα η δυνατότητα να παραστήσει την γωνία ή την ευθεία και 

με την χρήση των χεριών του. Κατόπιν, βάσει της περιγραφής, αναλύεται, με τρόπο 

ανάλογο παλαιοτέρων αντίστοιχων μελετών (Yu, Ramloll, Brewster & Ridel 2001, 

Yu & Brewster 2002, Yu, Ramloll &  Brewster 2000, Yu & Brewster 2003 ) η 

κατανόηση του διαγράμματος ως προς την ακρίβεια της με βάση τα παρακάτω 

στοιχεία. 

Μετρήσεις ακριβείας 

1. Αριθμός γραμμών όπου καταγράφεται το ποσοστό των γραμμών του 

διαγράμματος που εντόπισε σωστά ο συμμετέχοντας. Σε περίπτωση που 

επισημάνει περισσότερα στοιχεία αυτά θεωρούνται αρνητικά και μειώνουν 

τον αριθμό των γραμμών που συμβάλλει στο ποσοστό. 

2. Αριθμός καμπών στην γραμμή όπου καταγράφεται το ποσοστό των καμπών, 

δηλαδή σημείων που γίνεται αλλαγή κλίσης,  του διαγράμματος που εντόπισε 

σωστά ο συμμετέχοντας. Σε περίπτωση που επισημάνει περισσότερα στοιχεία 

http://academic.research.microsoft.com/Author/331345/wai-yu
http://academic.research.microsoft.com/Author/1488357/stephen-a-brewster
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αυτά θεωρούνται αρνητικά και μειώνουν τον αριθμό των καμπών που 

συμβάλλει στο ποσοστό. 

3. Εντοπισμός μεγίστων/ ελαχίστων καμπύλης όπου καταγράφεται το ποσοστό 

των σημείων του διαγράμματος που εντόπισε σωστά ο συμμετέχοντας και 

ανταποκρίνονται σε μέγιστα και ελάχιστα της καμπύλης. Στις περισσότερες 

καμπύλες ο αντίστοιχος αριθμός είναι ένα. 

4. Περιγραφή κλίσης ακμών όπου καταγράφεται ό μέσος όρος της 

βαθμολόγησης της ακρίβειας της των γραμμών του διαγράμματος των οποίων 

την κλίση εντόπισε ο συμμετέχοντας. Σε περίπτωση που επισημάνει την κλίση 

του τμήματος με ακρίβεια ≥±10
ο
 θεωρείται επιτυχημένος εντοπισμός και 

συμβάλλει στην μέτρηση του μέσου όρου κατά 1 ενώ για κάθε 5
ο
 επιπλέον 

απόκλιση μειώνεται κατά 10%. 

5. Εντοπισμός σημείων τομής με τους άξονες ως αριθμός, όπου αναγράφεται το 

ποσοστό των σημείων που ο συμμετέχων εντοπίζει. 

6. Ταύτιση των τιμών τομής με τους άξονες ως αριθμός, όπου αναγράφεται το 

ποσοστό των σημείων που ο συμμετέχων εντοπίζει. 

 

Ως σημαντικότερο κριτήριο θεωρείται η αναγνώριση της κλίσης των γραμμών 

(Jay et al 2008). 

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας ακολουθεί η συμπλήρωση άτυπου 

ερωτηματολογίου, ώστε να μετρηθεί η ευχρηστία και η αποδοτικότητα της διεπαφής  

Μετρήσεις ευχρηστίας με την χρήση επτάβαθμης κλίμακας τύπου Likert με 

ερωτήσεις 

 Γενικά η συνολική δοκιμασία σου φάνηκε 

Πολύ Εύκολη – Πολύ δύσκολη 

 Ικανοποιήθηκες με τον χρόνο που διήρκεσε η δοκιμασία 

Πάρα πολύ - Δυσαρεστήθηκα 

 Σε βοηθά να είσαι αποδοτικότερος/η 

Περισσότερο αποδοτικός – λιγότερο αποδοτικός  

 Θα Εξοικονομείς χρόνο όταν την χρησιμοποιείς 

Θα Εξοικονομείς χρόνο – Θα ξοδεύεις περισσότερο χρόνο 

 Ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου  

Πάρα πολύ - καθόλου 
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 Είναι χρήσιμο; 

Πάρα πολύ - καθόλου 

 Είναι εύκολο να το χρησιμοποιήσεις; 

Πολύ εύκολο – πολύ δύσκολο 

 Εργάζεται με τον  τρόπο που θα ήθελες; 

Απόλυτα - Καθόλου 

Ελεύθερες ερωτήσεις 

1. Ήταν η μέθοδος παρουσίασης της καμπύλης εύκολη για να την καταλάβεις 

2. Ποια ήταν τα σημαντικότερα προβλήματα που δυσκόλεψαν την κατανόηση 

της καμπύλης; 

3. Σε δυσκόλεψε η διαδικασία αναπαράστασης της καμπύλης  

4. Υπάρχουν λειτουργίες που θα ήθελες να προστεθούν 

5. Υπάρχουν λειτουργίες που θα ήθελες να αφαιρεθούν 

6. Ποια πληροφορία κυρίως σε βοήθησε να καταλάβεις το διάγραμμα (δύναμη, 

ήχος, ανάδραση) 
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Εργαλεία Στατιστικής ανάλυσης 

Ως εργαλείο στατιστικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

IBM SPSS statistics Release 19.0.0. Ως δείκτες  περιγραφικής στατιστικής 

χρησιμοποιήθηκαν ό μέσος όρος, η τυπική απόκλιση και οι μέγιστες και ελάχιστες 

τιμές . Για τον έλεγχο κανονικότητας των δεδομένων που αφορούσαν τις μετρήσεις 

ακριβείας των τριών μεθόδων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Kolmogorov-Smirnov, 

ενώ για τον εντοπισμό στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ τους 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος One-way ANOVA σε συνδυασμό με την   Bonferoni 

post-test analysis. Οι συσχετίσεις μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων και  των 

συνολικών επιδόσεων στις πειραματικές διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν με την 

χρήση του συντελεστή συσχέτισης Pearson’s correlation efficiency ( r ). 

 Ως επίπεδο σημαντικότητα για το σύνολο των στατιστικών αναλύσεων 

ορίστηκε το p<=0.05. 
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Αποτελέσματα 

Ανάλυση των δεδομένων ακριβείας – Σύγκριση των τριών μεθόδων προβολής. 

Τα δεδομένα των μετρήσεων ακριβείας εισήχθησαν στο SPSS , όπου 

υπεβλήθησαν σε έλεγχο κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov. Από το έλεγχο 

κανονικότητας προκύπτει ότι οι καμπύλες για όλες τις κατανομές ακολουθούν 

κανονική κατανομή (p <0.005). 

Τα δεδομένα των τριών ομάδων μετρήσεων κατόπιν αναλύθηκαν με ONE-

WAY ANOVA οπότε και εμφανίστηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

για τις παραμέτρους εύρεσης του ελάχιστου (F= 5.676, p=.004) του μέγιστου (F= 

6.483, p=.002) και των θέσεων τομής με τους άξονες (F= 3.141, p=.042).  

Η Bonferoni post-test analysis επέδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντικό 

(Sig.=.012) υψηλότερο ποσοστό εύρεσης της τιμής του ελαχίστου (Μ=0.92, 

SD=.479) στις δύο μεθόδους όπου δίνονταν και φωνητικά οι συντεταγμένες των 

σημείων ενδιαφέροντος έναντι της πρώτης μεθόδου (M=.71, SD=.279) όπου η 

πληροφόρηση περιοριζόταν μόνο σε δυναμική ανάδραση με την μορφή δόνησης. 

Αντίστοιχα, για την εύρεση της τιμής του μέγιστου επίσης η Bonferoni post-

test analysis επέδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντικό (Sig=.007) υψηλότερο 

ποσοστό εύρεσης της τιμής του μέγιστου (Μ=0.94, SD=.245) επίσης στις μεθόδους 

όπου δίδονταν ηχητικά οι συντεταγμένες των σημείων ενδιαφέροντος έναντι της 

μεθόδου όπου γίνονταν χρήση μόνο της ανάδρασης (Μ=0.73, SD=.449). 

Τέλος το ίδιο ισχύει και στον εντοπισμό της θέσης των σημείων τομής  με 

τους άξονες όπου με την ίδια ανάλυση προέκυψε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικού 

(Sig.=.041) υψηλότερου ποσοστού εύρεσης των σημείων τομής με τους άξονες της 

τρίτης μεθόδου (Μ=0.7637, SD=.4052) έναντι της πρώτης μεθόδου (Μ=0.5381, 

SD=.4603). 

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι όσον αφορά την πληροφόρηση για τα 

βασικά χαρακτηριστικά της καμπύλης (κλίσεις) δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των τριών μεθόδων, αποδεικνύεται όμως σημαντική η συνεισφορά 

ηχητικής πληροφόρησης των συντεταγμένων για τον σωστό εντοπισμό των σημείων 
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ενδιαφέροντος τα οποία όμως κρίνονται σημαντικά για την κατανόηση του 

διαγράμματος. 

Επίσης κρίθηκε ότι η χρήση της ανάδρασης σε σημεία ενδιαφέροντος δεν 

προσφέρει σημαντικά στην κατανόηση των διαγραμμάτων από ότι η απλή φωνητική 

πληροφόρηση, καθώς η διαφορά εντοπισμού στοιχείων της καμπύλης μεταξύ της 

δεύτερης και της τρίτης μεθόδου δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική. 

Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει υψηλός κανονικοποιημένος βαθμός 

αναγνώρισης του αριθμού των γραμμών (Μ=.9659, SD=.0905) και του αριθμού των 

αλλαγών κλίσης (Μ=.9563, SD=.1213), ενώ σχετικά υψηλός ήταν και ο 

κανονικοποιημένος βαθμός αναγνώρισης (Μ=.7955, SD=.0928) της κλίσης των 

ακμών. Όσον αφορά τον εντοπισμό των σημείων ενδιαφέροντος, το ήταν επίσης 

υψηλό το ποσοστό εντοπισμού των ελαχίστων (Μ=.85, SD=.361) και των μεγίστων  

(Μ=.87, SD=.340), όπως επίσης και του αριθμού των σημείων τομής με τους άξονες 

(Μ=.9026, SD=.2841) και της θέσης αυτών (Μ=.6469, SD=.6469) 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχετικά μεγάλο ποσοστό εντοπισμού των 

στοιχείων της καμπύλης οφείλεται στον επηρεασμό από τα πρώτα γραμμικά 

διαγράμματα όπου όντας απλούστερα ήταν ιδιαίτερα εύκολος ο εντοπισμός τους ενώ 

σε πολλές περιπτώσεις το μέγιστο και το ελάχιστο ταυτίζονταν με την αρχή και το 

τέλος του διαγράμματος. 

Συσχετίσεις δημογραφικών στοιχείων και συνολικών επιδόσεων στις 

δοκιμασίες 

Από τον έλεγχο της ύπαρξης στατιστικά σημαντικής συσχέτισης μεταξύ των 

δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων και των επιδόσεων τους στις 

δοκιμασίες (πίνακας 2) παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση 

(r=0.646, p<0.05) μεταξύ του αριθμού των ετών που οι συμμετέχοντες έκαναν χρήση 

της Braille και της επίδοσής τους στην αναγνώριση των καμπών των διαγραμμάτων. 

Επίσης προέκυψε παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση 

(r=-0.667, p<0.05) μεταξύ της συχνότητας χρήσης απτικών εικόνων και της επίδοσής 

τους στην αναγνώριση των ελαχίστων των διαγραμμάτων. 
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Συσχετίσεις 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Φύλο   -.625
*
 ,273 ,108 ,076 -,016 ,158 ,083 -,529 -,488 -,459 ,140 -,345 -,121 -,208 

2 Ηλικία     -,262 -,072 -.602
*
 -,464 -,271 -,034 ,022 ,026 ,287 -,287 -,087 -,168 -,410 

3 Ηλικία Εμφ. Προβλ.       .919
**
 -,194 -,322 .648

*
 ,241 -,206 -,296 -,072 -,119 -,005 ,049 -,076 

4 Ηλικία Απωλ. Ορασης         -,296 -,373 ,547 ,329 -,063 -,146 ,057 -,320 -,162 -,029 -,211 

5 Χρήση της Braille           .852
**
 ,120 ,157 ,371 ,375 ,274 ,026 ,273 ,319 ,264 

6 Ετη χρήσης Braille              ,088 ,145 ,570 .646
*
 ,350 ,111 ,249 ,402 ,200 

7 Μορφωτικό Επίπεδο               .722
**
 ,060 ,106 -,094 -,276 -,099 ,190 -,122 

8 Χρήση απτικών εικόνων                 ,220 ,286 ,055 -.667
*
 -,560 ,249 -,335 

9 Αναγνωριση ακμών                   .960
**
 .655

*
 -,264 ,083 ,365 ,260 

10 Αναγνωριση καμπών                     .604
*
 -,170 ,061 ,415 ,160 

11 κλιση ακμων                       -,160 ,058 ,312 -,277 

12 Αναγνώριση ελαχιστων                         ,537 ,254 ,311 

13 Αναγνώριση μεγίστων                           ,172 ,519 

14 Αναγν. Αριθμ. σημ. τομής 
με άξονες 

                            ,279 

15 Αναγμώριση θέσης σημ. 
τομής 

                              

*. P< 0.05 , **p< 0.01  

Πίνακας 2 

Συσχετίσεις μεταξύ δημογραφικών στοιχείων και επιδόσεων στην πειραματική διαδικασία 

(Συντελεστής συσχέτισης Pearson r) 
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Ανάλυση των δεδομένων ευχρηστίας 

Από την ανάλυση του ερωτηματολογίου που αφορούσε την ευχρηστία 

(useability) προέκυψαν τα κάτωθι δεδομένα: 

Αναφορικά με τον παράγοντα ευκολίας της δοκιμασίας οι απαντήσεις στην 

κλίμακα κυμαίνονταν από 2, που αφορούσε την απάντηση αρκετά εύκολη μέχρι 6, 

που αφορούσε την απάντηση πολύ δύσκολη, με τον μέσος όρο της βαθμολογίας των 

απαντήσεων να είναι 3,667 (SD=1.302) που με αναγωγή στην ερώτηση μεταφράζεται 

μεταξύ των απαντήσεων «σχετικά εύκολο» και «ούτε εύκολη ούτε δύσκολη».  

Σε σχέση με τον παράγοντα της ικανοποίησης από την χρονική διάρκεια της 

δοκιμασίας οι απαντήσεις κυμαίνονταν από 1, που αφορούσε την απάντηση πάρα 

πολύ μέχρι 3, που αφορούσε την απάντηση αρκετά, με τον μέσος όρο της 

βαθμολογίας των απαντήσεων να είναι 2,225 (SD=.866) που με αναγωγή στην 

ερώτηση μεταφράζεται κυρίως στην απάντηση «πολύ» 

Όσον αφορά την ερώτηση που διερευνούσε την εκλαμβανόμενη 

προσδοκώμενη ωφέλεια στη απόδοση από μία τέτοια διεπαφή οι απαντήσεις στην 

κλίμακα κυμαίνονταν από 2, που αφορούσε την απάντηση «πάρα πολύ» μέχρι 6, που 

αφορούσε την απάντηση «πολύ λιγότερο», με τον μέσο όρο της βαθμολογίας των 

απαντήσεων να είναι 3,750 (SD=1.356) που με αναγωγή στην ερώτηση μεταφράζεται 

μεταξύ των απαντήσεων «λίγο πιο αποδοτικός» και «ούτε περισσότερο ούτε 

λιγότερο».  

Αναφορικά με τον παράγοντα της αντιλαμβανόμενης εξοικονόμησης χρόνου 

από την χρήση μιας τέτοιας διεπαφής,  οι απαντήσεις στην κλίμακα κυμαίνονταν από 

2, που αφορούσε την απάντηση «πολύ» μέχρι 6, που αφορούσε την απάντηση πολύ 

περισσότερο», με τον μέσο όρο της βαθμολογίας των απαντήσεων να είναι 3,750 

(SD=1.055) που με αναγωγή στην ερώτηση μεταφράζεται μεταξύ των απαντήσεων 

«σχετικά περισσότερο» και «ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο».  

Σχετικά με τον παράγοντα ανταπόκρισης της διεπαφής σε ανάγκες των 

συμμετεχόντων, οι απαντήσεις στην κλίμακα κυμαίνονταν από 2, που αφορούσε την 

απάντηση «πολύ» μέχρι 5, που αφορούσε την απάντηση «πολύ λίγο», με τον μέσο 
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όρο της βαθμολογίας των απαντήσεων να είναι 3,500 (SD=.797) που με αναγωγή 

στην ερώτηση μεταφράζεται μεταξύ των απαντήσεων «πολύ» και «αρκετά».  

Όσον αφορά την ερώτηση που διερευνούσε την εκλαμβανόμενη 

προσδοκώμενη χρησιμότητα από μία τέτοια διεπαφή οι απαντήσεις στην κλίμακα 

κυμαίνονταν από 2, που αφορούσε την απάντηση «πολύ» μέχρι 4, που αφορούσε την 

απάντηση «ούτε χρήσιμο ούτε επιζήμιο», με τον μέσο όρο της βαθμολογίας των 

απαντήσεων να είναι 2,916 (SD=.900) που με αναγωγή στην ερώτηση μεταφράζεται 

κοντά στην απάντηση «αρκετά χρήσιμο». 

Για την απάντηση που αφορούσε την ευκολία χρήσης οι αντίστοιχες 

απαντήσεις στην κλίμακα κυμαίνονταν από 1, που αφορούσε την απάντηση «πάρα 

πολύ εύκολο» μέχρι 6, που αφορούσε την απάντηση «δύσκολο», με τον μέσο όρο της 

βαθμολογίας των απαντήσεων να είναι 2,666 (SD=1.723) που με αναγωγή στην 

ερώτηση μεταφράζεται πιο κοντά στην απάντηση «σχετικά εύκολο». 

Τέλος, για την απάντηση στην ερώτηση εάν η διεπαφή λειτουργεί με 

επιθυμητό για το συμμετέχοντα τρόπο, οι απαντήσεις κυμαίνονταν από 2, που 

αφορούσε την απάντηση «πάρα πολύ» μέχρι 6, που αφορούσε την απάντηση 

«ελάχιστα», με τον μέσο όρο της βαθμολογίας των απαντήσεων να είναι 2,666 

(SD=3.750) που με αναγωγή στην ερώτηση μεταφράζεται πιο κοντά στην απάντηση 

«αρκετά». 

Από τις ερωτήσεις που απαντήθηκαν περιφραστικά και αφορούσαν την 

χρηστικότητα της διεπαφής οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν 

Για την πρώτη ερώτηση που ήταν «ήταν η μέθοδος παρουσίασης της 

καμπύλης εύκολη για να την καταλάβεις», έξι (f=50%) από τους συμμετέχοντες 

απάντησαν μονολεκτικά «ναι», τρείς (f=25%) απάντησαν μονολεκτικά «όχι», ένας 

απάντησε «όχι ιδιαίτερα», ένας απάντησε «όχι γιατί χρειάζεται περισσότερη 

εξοικείωση» και ένας απάντησε «όχι γιατί δεν είναι εύκολα κατανοητό όταν η 

καμπύλη κατεβαίνει».  

Σχετικά με την δεύτερη ερώτηση που ήταν «ποια ήταν τα σημαντικότερα 

προβλήματα που δυσκόλεψαν την κατανόηση της καμπύλης» , τέσσερεις (f=25%) 

από τους συμμετέχοντες απάντησαν η έλλειψη εξοικείωσης με την συσκευή, πέντε 



[56] 
 

(f=41,67%) ανέφεραν ότι ο χρόνος προβολής κάθε ακμής ήταν μικρός, ένας f= 

(8,33%) ανέφερε την ταχύτητα, ένας (f=8,33%) προσδιόρισε ότι χρειάζονταν 

περισσότερος χρόνος στα μικρότερα τμήματα των καμπυλών, τρείς (f=25%) 

ανέφεραν την δυσκολία απομνημόνευσης των προηγουμένων στοιχείων της 

καμπύλης, ένας (f=8,33%) ζήτησε περισσότερη δύναμη από την συσκευή, ένας 

(f=8,33%) ανέφερε ότι η δόνηση επέφερε σύγχυση, ένας (f=8,33%) ανέφερε ότι δεν 

προλάβαινε να αποτυπώσει τις ηχητικές πληροφορίες, ένας (f=8,33%) ζήτησε οι 

αλλαγές κλίσης να είναι πιο έντονες ενώ αντίθετα τρεις (f=25%) απάντησαν ότι τους 

δυσκόλεψαν οι απότομες αλλαγές της κλίσης της ευθείας,  δύο (f=16,67%) 

απάντησαν ότι ήταν δύσκολος ο προσδιορισμός της οριζόντιας ευθείας (αλλαγή από 

κλίση σε οριζόντια ευθεία), και τέλος ένας (f=8,33%) δήλωσε ότι δεν ήταν εύκολα 

κατανοητή η ευθεία χωρίς ήχο. 

Αναφορικά με την ερώτηση που αφορούσε «τι λειτουργίες θα ήθελες να 

προστεθούν» οι πέντε (f=41,67%) από τους συμμετέχοντες ζήτησαν περισσότερο 

χρόνο – μικρότερη ταχύτητα εκτέλεσης, τρείς (f=25%) ζήτησαν να προβάλλεται 

μεγαλύτερη δύναμη κατά την κάθετη κίνηση και κατά την κίνηση προς τα κάτω όταν 

μειώνονται οι τιμές, δύο απάντησαν (f=16,67%) απάντησαν καμία λειτουργία, δύο 

απάντησαν (f=16,67%) λιγότερο έντονες αλλαγές κατεύθυνσης, ένας ζήτησε 

προοδευτικότερη αύξηση της δύναμης, ένας ζήτησε περισσότερή αντίσταση στην 

κίνηση από τον χρήστη (συγκεκριμένα ζήτησε να είναι «περισσότερο σφικτός» ο 

μοχλός) και τέλος ένα ζήτησε την ταυτόχρονη συνοδεία απτικού χάρτη. 

Σε σχέση με την ερώτηση «ποιές λειτουργίες θα ήθελες να αφαιρεθούν» έξι 

από τους συμμετέχοντες (f=50%) δήλωσαν την δόνηση στα σημεία ενδιαφέροντος, 

πέντε από τους συμμετέχοντες (f=41,66%) δήλωσαν ότι δεν θα ήθελαν καμία 

λειτουργία να αφαιρεθεί και ένας ζήτησε διαφορετικό (απλούστερο) σχήμα στον 

μοχλό. 

Τέλος στην ερώτηση ποιο από τα τρία συστατικά της προβολής τους βοήθησε 

περισσότερο να καταλάβουν το διάγραμμα, οι δέκα (f=83,33) από τους 

συμμετέχοντες απάντησαν η δύναμη, ο ένας (f=8,33%) απάντησε ο ήχος και ο ένας 

(f=8,33%) εξίσου ο ήχος με την δύναμη. Χαρακτηριστικά ένα συμμετέχοντας 

ανέφερε «με βοήθησε κύρια η δύναμη και χρησιμοποίησα τον ήχο για επιβεβαίωση». 
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Συμπεράσματα – συζήτηση  

Αρχικά από την εξέταση των δεδομένων που συλλέχθηκαν προέκυψε σχετικά 

υψηλός βαθμός επιτυχούς αναγνώρισης, με βάση βέβαια τις παραδοχές που έγιναν ως 

προς την αποδεκτή ακρίβεια, όπως αυτές αναλύθηκαν στο κεφάλαιο περιγραφής της 

μεθόδου, των βασικών γεωμετρικών  χαρακτηριστικών των διαγραμμάτων καθώς και 

των στοιχείων των σημείων ενδιαφέροντος, ειδικότερα στην περίπτωση που γινόταν 

χρήση ταυτόχρονης φωνητικής πληροφόρησης για τις συντεταγμένες τους. Αυτό θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε κατανόηση του διαγράμματος, ειδικότερα εάν αυτό 

εντάσσονταν σε μια ευρύτερη ενότητα όπου ταυτόχρονα θα επεξηγούνταν και τα 

δεδομένα τα οποία περιγράφονται από αυτό. Επομένως υπάρχουν οι ενδείξεις ότι 

υπάρχει η δυνατότητα η συσκευή αυτή να  χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον ως 

βοηθητικό μέσο για την προβολή απλών γραμμικών διαγραμμάτων. 

Από την σύγκριση των τριών μεθόδων προέκυψε ότι οι δύο μέθοδοι που 

χρησιμοποιούσαν και την  ακουστική πληροφόρηση υπερείχαν σε στατιστικά 

σημαντικό βαθμό από την μέθοδο παρουσίασης που χρησιμοποιούσε μόνο την 

δόνηση στα σημεία ενδιαφέροντος, ειδικότερα στον εντοπισμό αυτών. Στο σημείο 

αυτό υπάρχει συμφωνία με τις προηγούμενες έρευνες (Jay et al 2008, Yu & Brewster 

2003, Yu & Brewster 2002, McGookin & Brewster  2006, Yu, Ramloll &  Brewster 

2000). 

 Αν και μεταξύ των δύο μεθόδων που χρησιμοποιούσαν ηχητική 

πληροφόρηση δεν προέκυψε από τα δεδομένα των μετρήσεων ακριβείας στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ τους, από το ερωτηματολόγιο που αφορούσε την 

χρηστικότητα της διεπαφής προέκυψε ότι περίπου για τους μισούς συμμετέχοντες η 

δόνηση στα σημεία ενδιαφέροντος αποτελούσε στοιχείο της προβολής το οποίο θα 

ήθελαν να αφαιρεθεί, ενώ κάποιο δήλωσαν. Στο σημείο αυτό υπάρχει συμφωνία με 

τις έρευνες των Yu & Brewster 2002  και Yu, Ramloll &  Brewster (2000) όπου 

έκριναν ότι η χρήση επιπλέον ανάδρασης επιβαρύνει την μνήμη εργασίας του 

συμμετέχοντα και τελικά οδηγεί στην δυσκολία απομνημόνευσης και  των στοιχείων 

του διαγράμματος. 

 Η διαπίστωση αυτή εξηγείται μέσω της θεωρίας του γνωστικού φορτίου του 

Sweller (Sweller 1994 στο Mousavi, Low & Sweller, 1995) η οποία υποστηρίζει ότι 

το δυναμικό της μνήμης είναι περιορισμένο και ότι για την αποτελεσματική 
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επεξεργασία των πληροφοριών θα πρέπει να μειώνονται τα μη απαραίτητα γνωστικά 

φορτία. Οι  Schönborn, Bivall και Tibell (2011) βασιζόμενοι στην γνωστική-

συναισθηματική θεωρία για την μάθηση με χρήση μέσων  (cognitive-affective theory 

of learning with media ή CATLM) των Moreno και  Mayer’s ,υποστήριξαν ότι  

μπορεί να επέλθει γνωστική υπερφόρτωση όταν οι απαιτήσεις επεξεργασίας που 

προκύπτουν από την αλληλεπίδραση είναι περισσότερες από την δυνατότητα 

γνωστικής επεξεργασίας του  ατόμου και συνεπώς να υποβαθμιστεί για τον λόγο αυτό 

η δυνατότητα κατανόησης και συνεπώς θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση μη 

απαραίτητων των ερεθισμάτων. Συνεπώς η πρόσθετη πληροφόρηση που δίνει η 

δόνηση επιβαρύνει τις ανάγκες για μνημονικό δυναμικό και επιφέρει τα αντίθετα 

αποτελέσματα όσον αφορά την αναγνώριση των στοιχείων του διαγράμματος, ειδικά 

στα διαγράμματα της δεύτερης ομάδος. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι σε μία 

μελλοντική εφαρμογή παρόμοιου τρόπου προβολής διαγραμμάτων, θα πρέπει όλα τα 

μη αναγκαία για την κατανόηση στοιχεία να παραλείπονται. 

Για τον ίδιο λόγο παρατηρήθηκε κατά την εκτέλεση των δοκιμασιών ότι όσο 

αυξάνονταν η περιπλοκότητα των διαγραμμάτων τόσο εμφανίζονταν δυσκολία στην  

αναγνώριση των τελευταίων στοιχείων (γραμμών και σημείων ενδιαφέροντος) του 

διαγράμματος, ενώ επιπρόσθετα τρείς από τους συμμετέχοντες ανέφεραν σαν 

σημαντικό παράγοντα δυσχέρειας στην αναγνώριση της καμπύλης την δυσκολία 

απομνημόνευσης όλων των στοιχείων της καμπύλης. Συνεπώς θα πρέπει σε κατοπινή 

χρήση ανάλογου τρόπου προβολής διαγραμμάτων να μην υπάρχει υπερβολική 

πολυπλοκότητα των διαγραμμάτων. 

Επίσης κατά την εκτέλεση των δοκιμασιών παρατηρήθηκε ότι υπήρχε 

ιδιαίτερη δυσκολία στην ορθή αναγνώριση της κλίσης των τμημάτων της καμπύλης 

όπου η καμπύλη είχε αρνητική κλίση, δηλαδή οι τιμές στην καμπύλη μειώνονταν, και 

συνεπώς η συσκευή προέβαλλε δυνάμεις προς την κατεύθυνση των συμμετεχόντων. 

Επιπρόσθετα ένας από τους συμμετέχοντες ανέφερε σαν στοιχείο στον τρόπο 

προβολής που θα έπρεπε να αλλάξει τον τρόπο κίνησης της συσκευής όταν κινείται 

(προβάλλει δύναμη) με κατεύθυνση προς τον χρήστη, ενώ ένας άλλος συμμετέχοντας 

ζήτησε κατά την προβολή δύναμης προς την κατεύθυνση του χειριστή της συσκευής 

να χρησιμοποιείται μεγαλύτερη δύναμη. Η διαπίστωση εξηγείται από το γεγονός ότι 

επιλέχθηκε να προβληθεί ή δύναμη προς όλες τις κατευθύνσεις με τον ίδιο τρόπο ενώ 

η ακρίβεια της αντίληψης της δύναμης στον άνθρωπο εξαρτάται από την γωνία 
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προβολής. Οι Barbagli et al (2006) υποστήριξαν ότι η αίσθηση της διεύθυνσης της 

δύναμης αυξάνει μονότονα με το επίπεδο ασυμμετρίας ως προς την διεύθυνση για 

κάθε συγκεκριμένη απτική διεπαφή. Επίσης oι Elhajj, Dika & Hansen (2006) 

δοκιμάζοντας την ίδια συσκευή ώστε να μετρήσουν την ελάχιστη αντιληπτή 

μεταβολή της κατεύθυνσης της δύναμης παρατήρησαν ότι υπήρξε αυξημένη 

αντίληψη της κατεύθυνσης της δύναμης στο εμπρόσθιο τόξο μεταξύ 60
ο
 και 120

ο
. 

Στις προηγούμενες έρευνες, οι οποίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία 

χρησιμοποιούσαν την συσκευή PHANToM, το πρόβλημα αυτό δεν υφίσταντο, καθώς 

και η παράσταση των διαγραμμάτων γίνονταν περισσότερο στο κάθετο επίπεδο παρά 

στο οριζόντιο, και από το γεγονός ότι η δυναμική ανάδραση υφίστατο κυρίως ως 

δυνάμεις αντίστασης στην κίνηση του χειριστή κατά την εξερεύνηση στον χώρο. 

Πριν από την πρώτη προβολή υπήρξε σε πολλούς από τους συμμετέχοντες η 

ανάγκη υπενθύμισης της έννοιας των συντεταγμένων και επεξήγησης πως αυτές 

τοποθετούνται γεωμετρικά σε ένα διάγραμμα. Ο  λόγος που επέβαλλε αυτήν την 

ανάγκη είναι ότι το σύνολο των συμμετεχόντων, όντας ενήλικες, δεν χρησιμοποιούν 

πλέον τα διαγράμματα ωε μέσο λήψης δεδομένων, ενώ αντίθετα προτιμάται, σχεδόν 

αποκλειστικά, η χρήση λεκτικών περιγραφών των δεδομένων για την κατανόησή 

τους, γεγονός που συμφωνεί με την βιβλιογραφία. 

Από τις ερωτήσεις που αφορούσαν την χρηστικότητα (usability) της διεπαφής, 

λόγω του μεγάλου εύρους των απαντήσεων σε συνδυασμό με το μικρό μέγεθος του 

δείγματος  δεν κατέστη δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά την 

αντιλαμβανόμενη από τους συμμετέχοντες ωφέλεια και ευχρηστία αυτής. 

Κατά μέσο όρο οι συμμετέχοντες δεν βρήκαν την δοκιμασία ούτε εύκολή ούτε 

δύσκολη (Μ=3,667, SD=1.302) , δεν πιστεύουν ότι θα τους ωφελούσε ή ότι θα τους 

επιβάρυνε (Μ=3,667, SD=1.302), πιστεύουν ελαφρά ότι θα ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες τους (Μ=3,5, SD=.797), και τέλος πιστεύουν ότι ούτε θα εξοικονομούσαν ή 

θα ξόδευαν περισσότερο χρόνο (Μ=3,75, SD=1.055),  με την χρήση της συσκευής για 

την προβολή διαγραμμάτων. Παρατηρούμε δηλαδή ότι στις ιδιότητες αυτές της 

χρηστικότητας οι συμμετέχοντες εξέφρασαν μία μάλλον αδιάφορή στάση. 

Αντίθετα ελαφρά θετικότερη στάση εξέφρασαν για την αντιλαμβανόμενη 

χρησιμότητα από μία τέτοια εφαρμογή (Μ=2,916, SD=.900), την ευκολία χρήσης 
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(Μ=2,666, SD=1.723), και για τον αν η εφαρμογή εργάζεται με επιθυμητό τρόπο 

(Μ=2, 666, SD=3.750). 

Ως κύριο ερέθισμα που οδήγησε στην αντίληψη του διαγράμματος δηλώθηκε 

από την συντριπτική πλειοψηφία (f=83,33%) των συμμετεχόντων η αίσθηση της 

δύναμης που προβαλλόταν μέσω της συσκευής. 

Ως σημαντικότερο πρόβλημα στην αναγνώριση του διαγράμματος που 

αναφέρθηκε από τους συμμετέχοντες ήταν ο χρόνος που προβάλλονταν κάθε τμήμα 

του διαγράμματος,  που αναφέρθηκε από οκτώ (f=75%) από τους συμμετέχοντες είτε 

ως  στοιχείο της παρουσίασης που τους δυσκόλεψε είτε ως στοιχείο που θα έπρεπε να 

αλλαχθεί. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει  ότι  ο έλεγχος της ροής της προβολής από 

τον συμμετέχοντα μέσω του χειριστηρίου, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την 

κατανόηση και απομνημόνευση των προηγουμένων στοιχείων του διαγράμματος,  δεν 

είναι απαραίτητος. Συνεπώς σε μελλοντική εξέλιξη της εφαρμογής η σχέση του 

χρόνου προς την οριζόντια μετατόπιση του διαγράμματος θα πρέπει να αυξηθεί. ή 

επιπρόσθετα χρήζει  η δυνατότητα ρυθμίσεως από το χρήστη  του χρόνου προβολής 

του κάθε στοιχείου της ευθείας. 

Επίσης ως σημαντικό πρόβλημα να αναφέρθηκε από το ένα τέταρτο (f=25%) 

των συμμετεχόντων η έλλειψη εξοικείωσης με την συσκευή. Αν και είχε προβλεφθεί 

η αρχική προβολή τριών διαγραμμάτων πριν από την δοκιμασία, προφανώς δεν 

επαρκούσε για την εξοικείωση των χρηστών με έναν τελείως νέο τρόπο προβολής 

των διαγραμμάτων από αυτούς που είχαν συνηθίσει και με μία εντελών νέα 

τεχνολογία για αυτούς. συνεπώς σε οποιαδήποτε μελλοντική εφαρμογή θα πρέπει να 

προηγηθεί εκτεταμένη φάση εξοικείωσης με αυτήν την  τεχνολογία. 

Τέλος οι συμμετέχοντες συνάντησαν δυσκολίες σε στοιχεία που αφορούσαν 

την τελική ρύθμιση της εφαρμογής, όπως το μέγεθος της δύναμης και ο τρόπος με τον 

οποίο γινόταν η μετάβαση από την μία κλίση στην άλλη, ειδικά όταν το νέο τμήμα 

της ευθείας ήταν οριζόντιο. Όσον αφορά το μέγεθος της δύναμης, η ύπαρξη της 

δυνατότητας ρύθμισης του από τον χειριστή μέσω των πλήκτρων ή του βοηθητικού 

μοχλού του χειριστηρίου θα μπορούσε να αμβλύνει το πρόβλημα. Σε σχέση με την 

μετάβαση από το ένα τμήμα της καμπύλης στο επόμενο, τα προβλήματα, τα οποία 

προκύπτουν σε μεγάλο βαθμό από  την κατασκευή της συσκευής, πιθανόν να 

επιλύονταν με την παρεμβολή ενδιάμεσων μεταβατικών προβολών της δύναμης 
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(effect) τα οποία θα βοηθούσαν στην καλύτερη κατανόηση των αλλαγών κλίσης. Αν 

και χρησιμοποιήθηκε κάποια μορφή ενδιάμεσης δυναμικής ανάδρασης υπό την 

μορφή κυρίως σκλήρυνσης της αντίστασης περί την κεντρική  θέση του μοχλού ώστε 

να έλξει το χέρι του συμμετέχοντα προς το κέντρο ώστε να γίνει εντονότερα 

αντιληπτή  από αυτόν η προβολή της δύναμης προς τη νέα κατεύθυνση. Η μορφή 

αυτών των ενδιάμεσων μεταβατικών προβολών δύναμης πιθανότατα θα πρέπει να 

είναι πολυπλοκότερη και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

Περιορισμοί έρευνας  

Η παρούσα έρευνα υπόκειται σε αρκετούς περιορισμούς που προκύπτουν από  

Αν και ο αριθμός των αποτελεσμάτων προβολής διαγραμμάτων που 

συγκεντρώθηκε ήταν ικανοποιητικός το χρησιμοποιούμενο δείγμα ήταν μικρό 

αριθμητικά. Ως συνέπεια αυτού, κάθε συμμετέχοντας υποβάλλονταν σε ένα σχετικά 

μεγάλο αριθμό δοκιμασιών. Αποτέλεσμα αυτού πιστεύεται ότι ήταν, ειδικά προς τα 

τελευταία και πολυπλοκότερα διαγράμματα, να επέλθει κόπωση που πιθανόν να 

επηρέασε τα αποτελέσματα.  

Επίσης ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν περιοριστικός για να 

εξαχθούν ασφαλή αποτελέσματα όσον αφορά  την χρηστικότητα της διεπαφής και τις 

απαιτούμενες τροποποιήσεις σε αυτήν, ειδικά δε με το μεγάλο εύρος των απαντήσεων 

των συμμετεχόντων όσον αφορούσε τις ερωτήσεις της ευχρηστίας. 

Επιπρόσθετος περιοριστικός παράγοντας είναι ότι ο αριθμός των απλών 

διαγραμμάτων της πρώτης ομάδας πιθανόν να συνέβαλλε στην αύξηση των 

συνολικών ποσοστών εντοπισμού των βασικών στοιχείων των καμπύλων.  

Αν και ο τρόπος βαθμολόγησης του επιτυχούς εντοπισμού των στοιχείων της 

καμπύλης ακολουθεί τις αρχές που έχουν χρησιμοποιήσει  και άλλοι ερευνητές, 

πιστεύω ότι περιέχει το στοιχείο της ασάφειας που δύναται να επηρέασε τα 

αποτελέσματα.  

Τέλος ο εντοπισμός των βασικών γεωμετρικών στοιχείων του διαγράμματος 

που μετρήθηκε στην παρούσα έρευνα και η περιγραφή τους δεν συνεπάγεται 

αυτόματα και την κατανόηση των βασικών εννοιών και σχέσεων που προσπαθεί το 

διάγραμμα να προβάλλει. Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε κύρια στην αναγνώριση 

των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του διαγράμματος παρά στην κατανόηση του 
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ίδιου του διαγράμματος, καθώς τα υπό εξέταση διαγράμματα, ειδικά τα 

πολυπλοκότερα, αναφέρονταν σε έννοιες τις οποίες οι συμμετέχοντες, είτε λόγω του 

γεγονότος ότι δεν τις είχαν διδαχθεί είτε λόγω της λήθης που έχει επέλθει λόγω του 

χρόνου που μεσολάβησε από τότε. 

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η παρούσα έρευνα έδειξε την ύπαρξη δυνατότητας προβολής απλών 

γραμμικών διαγραμμάτων με την παρούσα συσκευή, καθώς και ότι η χρήση δύναμης 

και ήχου στα σημεία ενδιαφέροντος είναι η πιο αποδοτική λύση. Λόγω όμως των 

αρκετών περιορισμών της παρούσας έρευνας χρήζει περεταίρω διερεύνησης η 

δυνατότητα κατανόησης διαγραμμάτων ενταγμένων σε διδασκαλία συγκεκριμένων 

ενοτήτων και με συμμετέχοντες οι οποίοι χρησιμοποιούν συχνότερα διαγράμματα. 

Επίσης θα πρέπει να επαναληφθεί η έρευνα της χρηστικότητας με χρήση 

μεγαλύτερου δείγματος συμμετεχόντων, ώστε να εξαχθούν ασφαλέστερα 

συμπεράσματα. Χρήσιμη θα ήταν η ενσωμάτωση και διόρθωση των σημείων που 

δυσχέραιναν τους συμμετέχοντες και η εκ νέου δοκιμή της συσκευής. Τέλος θα 

έπρεπε να διερευνηθεί και η δυνατότητα μέσω αυτής της συσκευής να προβληθούν 

και διαγράμματα που περιέχουν και μη ευθεία τμήματά, όπως υπερβολές και  

παραβολές . 
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