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Περίληψη 

 
Είναι ευρέως γνωστό, ότι τα άτομα με τύφλωση χρησιμοποιούν καθημερινά την 

υποστηρικτική τεχνολογία, προκειμένου να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους 

ικανότητες. Η χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας δύναται να βελτιώσει την 

ποιότητα ζωής τους, κυρίως μέσα από την ανεξάρτητη πρόσβαση που προσφέρει 

στην πληροφόρηση. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το διαδίκτυο έχουν τεράστια 

επίδραση στην καθημερινή ζωή των ατόμων αυτών, βελτιώνοντας τις εκπαιδευτικές 

τους ευκαιρίες, προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης και ενισχύοντας τα κοινωνικά 

τους δίκτυα. Ωστόσο, ορισμένες φορές οι πληροφορίες παρουσιάζονται μόνο σε 

οπτική μορφή και τα εικονικά περιβάλλοντα που προβάλλονται στην οθόνη του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι απρόσιτα για τους χρήστες με τύφλωση. Βέβαια, τα 

τελευταία χρόνια, για την αναπαράσταση των πληροφοριών που σχετίζονται με τη 

χωρική γνώση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δυνατότητες των συσκευών 

απτικής τεχνολογίας. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στα οφέλη που προσφέρουν οι 

συσκευές απτικής τεχνολογίας στην καθημερινότητα των ατόμων με τύφλωση. 

Σκοπός της εν λόγω έρευνας είναι η σύγκριση ανάμεσα σε άτομα με τύφλωση και σε 

άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης στη χρήση μιας χαμηλού κόστους τρισδιάστατης 

απτικής συσκευής για τον προσδιορισμό της μεταβλητής της υφής των αντικειμένων 

σε ένα εικονικό περιβάλλον. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 37 ενήλικες, 17 

ενήλικες με τύφλωση ηλικίας 19-53 ετών και 20 ενήλικες χωρίς πρόβλημα όρασης 

ηλικίας 21-59 ετών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι δεν προκύπτουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες ατόμων, αναφορικά με τις 

επιδόσεις τους στη χρήση της τρισδιάστατης απτικής συσκευής για τον προσδιορισμό 

της μεταβλητής της υφής των αντικειμένων σε ένα εικονικό περιβάλλον.  
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Abstract 

 
It is widely known that individuals with blindness use assistive technology in their 

daily life to improve their functional abilities. The use of assistive technology can 

improve their quality of life, mainly through independent access to information. 

Computer use and access to the internet have a huge impact on the lives of individuals 

with blindness, improving their educational opportunities, offering employment 

opportunities and enchasing their social networks. However, sometimes the 

information is presented only in visual form and the virtual environments displayed 

on the computer screen are inaccessible to blind users. On the other hand, in the past 

few years, for the representation of information related to spatial knowledge, 

particular interest lies in the capabilities of haptic devises. This study focuses on the 

benefits of haptic devices in the everyday life of blind people. The purpose of this 

research is to compare blind and sighted people using a low cost 3D haptic device in 

order to determine the variable of texture of objects in a virtual environment. Thirty 

seven adults took part in the research, 17 adults with blindness aged 19-53 years old 

and 20 sighted adults aged 21-59 years old. The results of the research showed that 

there are no statistically significant differences between the two groups of individuals 

regarding their performance in the use of a 3D haptic device in order to determine the 

variable of texture of objects in a virtual environment. 

 

Keywords: individuals with blindness, assistive technology, haptic devices, virtual 

environments, texture 
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εργασία, βαθύτερος στόχος είναι η εκμαίευση χρήσιμων συμπερασμάτων, αναφορικά 
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οποίος μου έδωσε τη δυνατότητα υλοποίησης μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας 

μελέτης και μου παρείχε πολύτιμη βοήθεια και εξαιρετική καθοδήγηση για την 

επιτυχή διεκπεραίωσή της.  
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Εισαγωγή 

 
Τα άτομα με τύφλωση φαίνεται να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά 

την εξερεύνηση ενός άγνωστου περιβάλλοντος που εμφανίζεται σε έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή (Lahav & Mioduser, 2008· Lahav, Schloerb, Kumar & Srinivasan, 2012). 

Αυτό συμβαίνει διότι, έχουν λιγότερες ευκαιρίες να επωφεληθούν από τον τεράστιο 

πλούτο των αρχειοθετημένων ψηφιακών πολυμέσων και των εικόνων που 

προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικό υπολογιστή και του διαδικτύου (Roth, Petrucci, 

Assimacopoulos & Pun, 2000). 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει επιφέρει τεράστιο αντίκτυπο 

στις ζωές των ατόμων με τύφλωση (Gerber, 2003), καθώς η έρευνα στον τομέα της 

προσβασιμότητας προτείνει λύσεις που επιτρέπουν τη μη οπτική πρόσβαση στην 

τεχνολογία των πληροφοριών (Koukourikos & Papadopoulos, 2015). Οι λύσεις αυτές 

είναι βασισμένες σε ηχητικές και απτικές ανατροφοδοτήσεις, με αποτέλεσμα να 

επιτρέπουν στα άτομα αυτά την πρόσβαση στην πληροφόρηση (Abu Doush, Pontelli, 

Simon, Son & Ma, 2009).  

Η πρόσβαση αυτή δύναται να επιτευχθεί μέσα από τις απτικές συσκευές, οι 

οποίες έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν μία μέθοδο αντικατάστασης των 

τρισδιάστατων αναπαραστάσεων που εμφανίζονται σε ένα εικονικό περιβάλλον (Zhu, 

Kuber, Tretter & O’Modhrain, 2011) και επιτρέπουν στους χρήστες να 

“αισθάνονται” και να χειρίζονται τρισδιάστατα αντικείμενα στην οθόνη ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (Sharma, Uppal & Gupta, 2011). 

Τα τελευταία χρόνια, αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί προκειμένου να 

αναδείξουν τη συμβολή της υποστηρικτικής τεχνολογίας σε άτομα με τύφλωση. 

Ωστόσο, φαίνεται να προκύπτει ένα κενό στην έρευνα όσον αφορά τον προσδιορισμό 

της υφής των αντικειμένων από άτομα με τύφλωση και από άτομα χωρίς πρόβλημα 
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όρασης μέσα από τη χρήση μιας τρισδιάστατης απτικής συσκευής σε εικονικά 

περιβάλλοντα.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση ανάμεσα σε άτομα με 

τύφλωση και σε άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης στη χρήση μιας χαμηλού κόστους  

τρισδιάστατης απτικής συσκευής για τον προσδιορισμό της μεταβλητής της υφής των 

αντικειμένων σε ένα εικονικό περιβάλλον.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη λειτουργία των αισθήσεων των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης (δηλαδή των άτομα με τύφλωση ή μειωμένη όραση), με 

ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία της αφής και στην απτική τους αντίληψη. 

Παράλληλα, πραγματοποιείται μια σύγκριση ανάμεσα στα άτομα με τύφλωση και 

στα άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης, αναφορικά με τις απτικές τους ικανότητες. 

Ακόμα, παρουσιάζονται ορισμένες απτικές μεταβλητές και δίνεται μια περαιτέρω 

επεξήγηση της μεταβλητής υφή.  

Επιπρόσθετα, στο εν λόγω κεφάλαιο, παρουσιάζεται η συμβολή της 

υποστηρικτικής τεχνολογίας στη ζωή των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

γενικότερα και στη ζωή των ατόμων με τύφλωση ειδικότερα. Ταυτόχρονα, γίνεται 

αναφορά στην εικονική πραγματικότητα και τα εικονικά περιβάλλοντα που 

χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία χρόνια σε μια πληθώρα τομέων. 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται, επίσης, τα οφέλη της απτικής τεχνολογίας και 

πιο συγκεκριμένα των απτικών συσκευών για την επιτέλεση των καθημερινών 

εργασιών από τα άτομα με τύφλωση. Επιπλέον, παρουσιάζονται ορισμένες απτικές 

και απτικο-ακουστικές συσκευές και υπογραμμίζεται η ανάγκη για τη χρήση 

πολυαισθητηριακών συστημάτων στην καθημερινή ζωή των ατόμων αυτών. Στο 

τέλος του κεφαλαίου, παρατίθενται τα διερευνητικά ερωτήματα της έρευνας.  
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Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στη μεθοδολογία της έρευνας. Πιο αναλυτικά, 

γίνεται αναφορά στην ερευνητική στρατηγική που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή 

της μελέτης. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος, το 

ερευνητικό εργαλείο και η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύονται στο τρίτο κεφάλαιο. Τέλος, στο 

τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης και 

καταγράφονται οι περιορισμοί της και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα επί του 

θέματος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας 

 

1.1 Η λειτουργία των αισθήσεων 

 
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η όραση, η ακοή και η αφή είναι εντελώς 

ξεχωριστές αισθητήριες μονάδες, καθώς η καθεμία ανεξάρτητα μας παρέχει 

μοναδικές πληροφορίες σχετικά με τον εξωτερικό κόσμο (Eimer, 2004). Υπό 

φυσιολογικές συνθήκες περίπου το 85% των πληροφοριών που λαμβάνει ο 

εγκέφαλος για τον κόσμο γύρω μας προέρχονται από το οπτικό σύστημα, περίπου το 

10% από το ακουστικό και το υπόλοιπο ποσοστό από τις άλλες αισθήσεις 

(Παπαδόπουλος, 2001, σ.17). 

Οι αισθήσεις μας αποτελούν μια σημαντική πηγή γνώσης για τον κόσμο που 

μας περιβάλλει (Simmons, 2013). Παράλληλα, αποτελούν το συνδετικό κρίκο με το 

περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Αυτό συμβαίνει διότι, συνδέονται με τα 

ερεθίσματα που προσλαμβάνουμε από το περιβάλλον και την αναγνώριση των 

ερεθισμάτων αυτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους (Freeman, 1991).  

Πιο συγκεκριμένα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί διαρκώς, 

χρησιμοποιώντας τις αναπαραστάσεις του εσωτερικού και εξωτερικού μας κόσμου, 

προκειμένου να προσαρμόζει τον οργανισμό μας στις εσωτερικές και εξωτερικές 

συνθήκες που διαρκώς μεταβάλλονται (Παπαδόπουλος, 2001, σ.17). Με αυτόν τον 

τρόπο, ο άνθρωπος μπορεί να λάβει πληροφορίες για τον κόσμο γύρω του και να 

αποκτήσει γνώσεις, συνδέοντας τις πληροφορίες μεταξύ τους και δημιουργώντας 

γνωστικά σχήματα (Freeman, 1991).  
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1.1.1 Η λειτουργία της όρασης 

 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το οπτικό σύστημα του εγκεφάλου είναι 

υπεύθυνο για το μεγαλύτερο ποσοστό των πληροφοριών που λαμβάνουμε από το 

περιβάλλον. Από τα 10 εκατομμύρια πληροφορίες που δέχεται το μάτι ανά 

δευτερόλεπτο, μόνο δέκα ξεχωρίζουν ως σημαντικές και γίνονται συνειδητές από τον 

εγκέφαλο. Οι πληροφορίες αυτές που γίνονται αντιληπτές από τον εξωτερικό κόσμο, 

είναι τακτοποιημένες και διαρθρωμένες σε μορφές που χαρακτηρίζονται από 

περιεκτικότητα, μετατροπή μεγέθους και σταθερότητα σχημάτων και χρωμάτων 

(Παπαδόπουλος, 2001, σ.2).  

Η όραση μας επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή ενός μεγάλου χωροταξικού 

πεδίου, καθώς μας παρέχει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε ταυτόχρονα και τα 

κοντινά και τα μακρινά αντικείμενα (Brock, 2013, σ.25). Με αυτόν τον τρόπο, μας 

παρέχει μια μεγάλη ποσότητα πληροφοριών (Cattaneo & Vecchi, 2011, σ.12) και μια 

σφαιρική άποψη για το περιβάλλον (Brock, 2013, σ.25).  

Συνεπώς, ως αποτέλεσμα της έλλειψης κάθε οπτικής εμπειρίας, τα εκ γενετής 

τυφλά άτομα πρέπει να βασίζονται σε χωρικές πληροφορίες που παρέχονται 

αποκλειστικά και μόνο από τις υπόλοιπες αισθήσεις τους προκειμένου να γνωρίσουν 

τον κόσμο (Eimer, 2004· Παπαδόπουλος, 2001, σ.17). Οι αισθήσεις αυτές αποτελούν 

τα γνωστικά μέσα τους, με κυριότερες την ακοή και την αφή (Παπαδόπουλος, 2001, 

σ.17).  

 

1.1.2 Η λειτουργία της ακοής στα άτομα με πρόβλημα όρασης  

 
Σε γενικές γραμμές, η ακοή δύναται να βοηθήσει τα άτομα να αντιληφθούν 

πληροφορίες, οι οποίες δεν βρίσκονται στο οπτικό τους πεδίο (π.χ. τον ήχο ενός 



 16 

αεροπλάνου) (Recarte & Nunes, 2003). Για τα άτομα με τύφλωση, η ακοή αποτελεί 

μια από τις σημαντικότερες αισθήσεις για την αλληλεπίδρασή τους με τον 

πραγματικό κόσμο (Heuten, Wichmann & Boll, 2006), καθώς μέσα από αυτήν έχουν 

τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τους ανθρώπους και τα αντικείμενα που τους 

περιβάλλουν και να επικοινωνήσουν (Hötting & Röder, 2009).  

Πιο συγκεκριμένα, η ακοή ενισχύει τα γνωστικά μέσα των ατόμων με 

τύφλωση μέσω της λεκτικής επικοινωνίας και τονώνει την επαφή τους με το φυσικό 

και κοινωνικό περιβάλλον. Επομένως, αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την 

καθοδήγηση, την πληροφόρηση, τη διδασκαλία, τη μόρφωση και την επικοινωνία 

των ατόμων αυτών (Παπαδόπουλος, 2001, σ.17).  

Με την ακοή τα άτομα λαμβάνουν πληροφορίες τόσο για το κοντινό όσο και 

για το μακρινό τους περιβάλλον (Recarte & Nunes, 2003). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

η ακοή να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κίνησή τους στο χώρο και στην 

αναγνώριση των ακουστικών συνθημάτων (Simon, Gilden, Bradyn, Lontze & Levitt, 

2012). Η αναγνώριση των ακουστικών συνθημάτων στο χώρου όπου βρίσκονται τα 

άτομα, δίνει πληροφορίες σχετικά με τη νοητική αναπαράσταση του περιβάλλοντος 

χώρου και οδηγεί στην πιθανή αναγνώρισή του (Papadopoulos, Papadimitriou & 

Koutsoklenis, 2012). 

Ωστόσο, στα άτομα με μειωμένη όραση η ακοή φαίνεται να λειτουργεί 

συμπληρωματικά στα οπτικά ερεθίσματα (Brown, Newsome & Glinert, 1989), καθώς 

η υπολειπόμενη όραση εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως βασικό μέσο αντίληψης 

του περιβάλλοντος. Παράλληλα με την υπολειπόμενη όραση, αξιοποιούνται όσο το 

δυνατόν περισσότερο και οι υπόλοιπες αισθήσεις (Papadopoulos, Koustriava & 

Kartasidou, 2011). Επομένως, στην περίπτωση των ατόμων με μειωμένη όραση, η 
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ακοή παρέχει πληροφορίες για το περιβάλλον, χωρίς να χρειαστεί να διασπαστεί η 

όρασή τους (Brown, Newsome & Glinert, 1989). 

 

1.1.3 Η λειτουργία της αφής στα άτομα με πρόβλημα όρασης  

 
Η ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε αντικείμενα σε ένα χώρο δεν περιορίζεται 

μόνο στην όραση και την ακοή, καθώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε αντικείμενα 

χρησιμοποιώντας και την αφή (Newell, Woods, Mernagh & Bülthoff, 2005). Η 

αίσθηση αυτή είναι πολύ σημαντική για τα άτομα με τύφλωση, καθώς αποτελεί το 

κύριο αισθητήριο μέσο για την ανατροφοδότηση των ερεθισμάτων και την 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον (Brock, 2013, σ.27· Helbig & Ernst, 2007· Yu, 

Ramloll & Brewster, 2001).  

Τα χέρια και κυρίως τα δάχτυλα αποτελούν ένα από τα πιο ευαίσθητα μέρη 

του ανθρώπινου σώματος αναφορικά με τα ερεθίσματα που δέχονται μέσω της αφής. 

Το μέρος αυτό του σώματός μας είναι πολύ σημαντικό για την αφή, καθώς 

παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία αλλά και ακρίβεια εντοπισμού. Ένα από τα πιο 

βασικά χαρακτηριστικά των δακτύλων είναι η μεγάλη συγκέντρωση υποδοχέων των 

απτικών ερεθισμάτων που υπάρχουν σε αυτά. Επομένως, ενεργοποιούνται συνεχώς 

για την ψηλάφηση των αντικειμένων και γενικότερα για την ανίχνευση του χώρου 

(Παπαδόπουλος, 2001, σ.18,19). 

Η αφή είναι η μοναδική αίσθηση χώρου που διαθέτουν τα άτομα με τύφλωση. 

Ωστόσο, υπάρχουν δυσκολίες στην εξερεύνηση του χώρου μέσω της αφής, καθώς 

όλα τα αντικείμενα που μας περιβάλλουν είναι αδύνατο να ψηλαφιστούν (όπως για 

παράδειγμα τα κτίρια). Επιπλέον, η αφή δεν μπορεί να πραγματοποιήσει όλες τις 

συγκρίσεις, λόγω της θέσης των αντικειμένων στο χώρο (Παπαδόπουλος, 2001, 
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σ.18). Περιορίζεται μόνο στο τι βρίσκεται κοντά στο σώμα του ατόμου και έρχεται σε 

επαφή με αυτό (Boroditsky, 1999).  

Επιπρόσθετα, η αναγνώριση των αντικειμένων μέσω της αφής δεν είναι 

άμεση, όπως στην περίπτωση της όρασης (Papadopoulos & Karanikolas, 2009). Αυτό 

συμβαίνει διότι, η αίσθηση του χώρου μέσω της αφής είναι διαφορετική από την 

αίσθηση του χώρου μέσω της όρασης (Παπαδόπουλος, 2001, σ.18). Στην περίπτωση 

της όρασης πρώτα βλέπουμε το σύνολο ενός αντικειμένου και στη συνέχεια 

παρατηρούμε τα μέρη του (Brock, 2013, σ.25· Revesz, 1950, σ.84, όπως αναφέρεται 

σε Παπαδόπουλο, 2005, σ.116). Αντίθετα, στην περίπτωση της αφής η κατασκευή 

του συνόλου αποτελεί μια διανοητική διαδικασία που λαμβάνει χώρα μετά την 

αντίληψη των τμημάτων του αντικειμένου (Revesz, 1950, σ.84, όπως αναφέρεται σε 

Παπαδόπουλο, 2005, σ.116).  

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η όραση 

κυριαρχεί της αφής σε πολλούς τομείς (Παπαδόπουλος, 2005, σ.113). Ωστόσο, η αφή 

υπερέχει στην αντίληψη των φυσικών ιδιοτήτων των αντικειμένων, όπως για 

παράδειγμα το σχήμα, η υφή (τραχύτητα, ολίσθηση, τριβή), το μέγεθος (όγκος, 

περίμετρος), η θερμοκρασία και το βάρος (Brock, 2013, σ.27). Για αυτόν το λόγο, 

θεωρείται μια βασική αίσθηση για τη συλλογή πληροφοριών, την εκπαίδευση και την 

κατανόηση του χώρου από τα άτομα με τύφλωση. 

Αναφορικά με την εκπαίδευση και την κινητικότητα των ατόμων με τύφλωση, 

ένα από τα πιο σημαντικά αγαθά που προσφέρει είναι η δυνατότητα ανάγνωσης 

κειμένων και γραφικών, τυπωμένων στην κατάλληλη απτική μορφή (Παπαδόπουλος, 

2005, σ.113). Οι απτικοί χάρτες (tactile maps) αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα χρήσης της αφής, για την κάλυψη γνωστικών κενών από τα άτομα με 

πρόβλημα όρασης (Παπαδόπουλος, 2001, σ.18). 
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1.2 Απτική αντίληψη  

 
Οι αισθήσεις μας αποτελούν μέρος ενός αντιληπτικού συστήματος, το οποίο 

αλληλεπιδρά με το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε (Gibson, 2015, σ.77). 

Σύμφωνα με την οικολογική προσέγγιση για την άμεση αντίληψη του Gibson, η 

αντίληψη αποτελεί μια αυτόματη διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με 

το περιβάλλον και τα πλούσια ερεθίσματα που αυτό προσφέρει (Βοσνιάδου, 2001, 

σ.173).   

Σύμφωνα με τον Simmons (2013), η αντίληψη φαίνεται να σχετίζεται με τα 

εξωτερικά ερεθίσματα, ενώ οι αισθήσεις με την εσωτερική εμπειρία που συνδέεται με 

ένα εξωτερικό ερέθισμα. Επομένως, καθώς η αντίληψη έχει άμεση σχέση με τις 

εμπειρίες, αποτελεί έναν βασικό τρόπο με τον οποίο αντλούμε πληροφορίες για τον 

κόσμο γύρω μας (Simmons, 2013). 

Η αντίληψη των αντικειμένων που βρίσκονται σε ένα χώρο αποτελεί μια 

διαδικασία που μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία αισθητηριακές 

μεθόδους (Hötting & Röder, 2009· Newell et al., 2005). Καθώς οι αισθήσεις είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, η αντίληψή μας για οπτικά, ακουστικά ή απτικά 

γεγονότα μπορεί να μεταβληθεί δραματικά με πληροφορίες από άλλες αισθήσεις 

(Brock, 2013, σ.27).  

Η λέξη "απτικός" αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου να αισθάνεται 

ένα φυσικό ή συνθετικό μηχανικό περιβάλλον μέσω της αφής. Συνεπώς, η απτική 

αντίληψη είναι η διαδικασία της αναγνώρισης των αντικειμένων μέσα από την 

αίσθηση της αφής (Sharma, Uppal & Gupta, 2011).  
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Η απτική αντίληψη αναφέρεται στο συνδυασμό δερματικής 1  και 

κιναισθητικής2 αντίληψης και αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που συνδυάζει την 

επαφή του δέρματος με την κίνηση, όταν πραγματοποιείται εξερεύνηση ενός 

αντικειμένου (Brock, 2013, σ.27). Με αυτόν τον τρόπο, η απτική αντίληψη 

δημιουργεί μηχανικά σήματα που διεγείρουν τα απτικά και κιναισθητικά κανάλια του 

ανθρώπου, παρέχοντάς μας πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα 

και τη θέση των αντικειμένων στο χώρο (Postma, Zuidhoek, Noordzij & Kappers, 

2007). 

 

1.2.1 Η απτική αντίληψη των ατόμων με τύφλωση σε σχέση με την απτική 

αντίληψη των ατόμων χωρίς πρόβλημα όρασης 

 
Η απώλεια μιας αισθητηριακής μεθόδου έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη 

χρήση των υπόλοιπων αισθητηριακών συστημάτων, καθώς βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητά τους. Πιο συγκεκριμένα, η εισαγωγή των ακουστικών και 

απτικών σημάτων στις περιοχές του φλοιού του εγκεφάλου αυξάνεται όταν 

απουσιάζει η όραση (Eimer, 2004· Helbig & Ernst, 2007).  

Μάλιστα, όταν η οπτική είσοδος των διαφόρων ερεθισμάτων που 

προσλαμβάνουμε από το περιβάλλον είναι μόνιμα απούσα, προκύπτουν διεργασίες 

αναμόρφωσης του φλοιού του εγκεφάλου, οι οποίες αυξάνουν το φλοιώδες διάστημα 

που διατίθεται για τις υπόλοιπες ακέραιες αισθήσεις, όπως η ακοή και η αφή. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της απτικής αντίληψης (Eimer, 2004). 

                                                        
1  Η δερματική αντίληψη αναφέρεται στην επαφή ενός εξωτερικού ερεθίσματος με το δέρμα (σε 

οποιοδήποτε τμήμα του σώματος που παραμένει ακίνητο) (Brock, 2013 Βιβλίο, σ.27).  

 
2 Η κιναισθητική αντίληψη αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τη θέση ενός 

αντικειμένου, την κίνηση και το βάρος του (Hayward, Astley, Cruz-Hernandez, Grant & Robles-De-

La-Torre, 2004). 
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Επομένως, η απτική αντίληψη των βλεπόντων είναι διαφορετική από αυτήν 

των εκ γενετής τυφλών ατόμων, καθώς στα άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης η 

αίσθηση της αφής έχει τροποποιηθεί από την οπτική εμπειρία (Παπαδόπουλος, 2005, 

σ.116). Αυτό προκύπτει διότι, οι νοητικές εικόνες των βλεπόντων παίζουν βασικό 

ρόλο σε ορισμένες πτυχές της χωρικής αντίληψης (Sathian, Zangaladze, Hoffman & 

Grafton, 1997). Για τα άτομα αυτά, στα οποία η όραση αποτελεί την κυρίαρχη 

αίσθηση της χωρικής αντίληψης, ο εντοπισμός των απτικών ερεθισμάτων στον 

εξωτερικό χώρο, περιλαμβάνει συνήθως ένα οπτικά καθορισμένο χωρικό πλαίσιο 

αναφοράς (Röder, Rösler & Spence, 2004).  

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί πως και οι δύο ομάδες ατόμων, έχουν στην 

πραγματικότητα παρόμοια αισθητηριακά όρια για την ανίχνευση απτικών 

ερεθισμάτων και δισδιάστατων αντικειμένων (Eimer, 2004· Helbig & Ernst, 2007). 

Ωστόσο, η αφή θεωρείται συνήθως δευτερεύον αισθητήριο μέσο για τα άτομα χωρίς 

πρόβλημα όρασης, αν και είναι πολύ σημαντική στην καθημερινότητά μας, καθώς 

χρειαζόμαστε απτική ανατροφοδότηση για να χειριστούμε τα αντικείμενα επιτυχώς 

και αποτελεσματικά (Yu, Ramloll & Brewster, 2001). 

 

1.2.2 Η επίδραση της όρασης στην απτική αντίληψη 

 
Η όραση αποτελεί συνήθως το κύριο αισθητήριο μέσο της χωρικής αντίληψης 

και αναγνώρισης των αντικειμένων (Eimer, 2004· Hötting & Röder, 2009· Medway, 

2014· Pasqualotto & Newell, 2007). Αυτό συμβαίνει διότι, το οπτικό σύστημα του 

εγκεφάλου είναι υπεύθυνο για το μεγαλύτερο ποσοστό των πληροφοριών που 

προσλαμβάνουμε από το περιβάλλον. Επομένως, η όραση μας βοηθά να 

κατανοήσουμε τους βασικούς μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την κατασκευή 



 22 

των εσωτερικών αναπαραστάσεων και την κατανόηση του περιβάλλοντος στο οποίο 

ζούμε (Παπαδόπουλος, 2001, σ.2). 

Σε έρευνα του Medway (2014) υπογραμμίζεται ο κυρίαρχος ρόλος της όρασης 

στην αντίληψη του χώρου. Ακολουθεί η ακοή, η αφή και η όσφρηση, οι οποίες 

λειτουργούν συμπληρωματικά παρέχοντας επιπρόσθετες πληροφορίες για το 

περιβάλλον στο οποίο κινείται το άτομο.  

Επιπρόσθετα, σε έρευνα του Eimer (2004), τονίζεται πως οι αισθήσεις μας 

τείνουν να κυριαρχούνται από τον αντιληπτικό μηχανισμό που παρέχει τις πιο 

λεπτομερείς και αξιόπιστες πληροφορίες για τον εξωτερικό κόσμο. Καθώς η όραση 

παρέχει εξαιρετικά ακριβείς και λεπτομερείς χωρικές πληροφορίες για τις 

τρισδιάστατες ιδιότητες των εξωτερικών αντικειμένων, δύναται να επηρεάσει την 

αντίληψή μας για τα ακουστικά και απτικά ερεθίσματα που λαμβάνουμε από το 

περιβάλλον.  

Ως εκ τούτου, η απώλεια της όρασης αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο 

στη χωρική αντίληψη (Cattaneo, Vecchi, Cornoldi, Mammarella, Bonino, Ricciardi et 

al., 2008). Σε έρευνα των Monegato, Cattaneo, Pece και Vecchi (2007), όπου 

μελετήθηκαν οι οπτικοχωρικές διεργασίες των ατόμων με πρόβλημα όρασης, φάνηκε 

πως τα άτομα με εκ γενετής απώλεια της όρασης διαθέτουν πιο ανεπτυγμένους 

αντισταθμιστικούς μηχανισμούς, με αποτέλεσμα να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε 

χωρικές δεξιότητες σε σχέση με τα άτομα που παρουσίασαν προβλήματα όρασης σε 

μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους. 

Επιπλέον, έρευνα των Röder, Rösler και Spence (2004), η οποία εξέτασε την 

επίδραση της όρασης στην απτική αντίληψη, ανέδειξε την ύπαρξη ποιοτικών 

διαφορών στην απτική αντίληψη μεταξύ των εκ γενετής τυφλών ατόμων και των 

ατόμων χωρίς πρόβλημα όρασης.  
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Στη συγκεκριμένη έρευνα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 

αναγνωρίσουν τη χρονική σειρά με την οποία δύο απτικά ερεθίσματα παραδόθηκαν 

στο αριστερό και στο δεξί τους χέρι. Τα χέρια των συμμετεχόντων ήταν είτε 

διασταυρωμένα το ένα πάνω στο άλλο είτε σε ευθεία θέση.  Τα αποτελέσματα της 

μελέτης έδειξαν πως τα άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης επηρεάζονταν αρκετά όταν τα 

χέρια τους ήταν διασταυρωμένα, σε σύγκριση με τα εκ γενετής τυφλά άτομα, τα 

οποία ήταν εντελώς ανεπηρέαστα από τη χειραγώγηση της στάσης των χεριών τους.   

Πιο αναλυτικά, στη συγκεκριμένη μελέτη φάνηκε πως τα άτομα χωρίς 

πρόβλημα όρασης χρησιμοποιούν πάντα ένα οπτικά καθορισμένο χωρικό πλαίσιο 

αναφοράς για να εντοπίσουν τα απτικά αντικείμενα που υπάρχουν στον εξωτερικό 

χώρο, με αποτέλεσμα να αντικρούονται οι εξωτερικές χωρικές πληροφορίες. 

Αντίθετα, τα εκ γενετής τυφλά άτομα δεν χρησιμοποιούν εξωτερικές χωρικές 

συντεταγμένες όταν εντοπίζουν απτικά ερεθίσματα και συνεπώς παραμένουν 

ανεπηρέαστα από αυτήν τη σύγκρουση (Röder, Rösler & Spence, 2004).  

Αντίθετα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σχετικά με την απτική αντίληψη 

των ατόμων με προβλήματα όρασης σε σχέση με την κατανόηση του οριζοντίου, 

υπογραμμίστηκε η αποτελεσματικότητα της αφής σε συγκεκριμένες εργασίες, τις 

οποίες τα άτομα με πρόβλημα όρασης εκτέλεσαν το ίδιο καλά, σε σχέση με 

συνομηλίκους τους που δεν παρουσίαζαν πρόβλημα στην όρασή τους. Στη 

συγκεκριμένη έρευνα, η επίδοση των εκ γενετής τυφλών ατόμων, έδειξε ότι η οπτική 

εμπειρία δεν είναι απαραίτητη για την κατανόηση ότι η στάθμη του νερού (που 

εμπεριέχεται σε ένα δοχείο) παραμένει οριζόντια. (Heller, Brackett, Scroggs, & 

Allen, 2001). 

Αναφορικά με τα τρισδιάστατα αντικείμενα, παλαιότερες μελέτες  

υπογραμμίζουν την κυριαρχία της όρασης στην αντίληψη των τρισδιάστατων 
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σχημάτων (Rock & Victor, 1964, όπως αναφέρεται σε Kang & Kim, 2017). 

Εντούτοις, νεότερες έρευνες έδειξαν ότι η αφή παίζει σημαντικό ρόλο στην αντίληψη 

των τρισδιάστατων σχημάτων όταν οι οπτικές πληροφορίες γίνονται λιγότερο 

αξιόπιστες. (Helbig & Ernst, 2007). 

Σε έρευνα των Kang και Kim (2017) πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ της 

όρασης και της αφής σε βλέποντες συμμετέχοντες για την εξέταση της απόδοσής 

τους σχετικά με την ανίχνευση της καμπυλότητας και των αλλαγών στην υφή των  

τρισδιάστατων αντικειμένων που προβάλλονται σε ένα εικονικό περιβάλλον. Για την 

απτική εξερεύνηση των τρισδιάστατων εικονικών επιφανειών χρησιμοποιήθηκε μια 

απτική συσκευή που παρέχει ανάδραση δύναμης τριών βαθμών ελευθερίας (3 

Degrees Of Freedom - 3 DOF). Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης 

υπογραμμίζουν την κυριαρχία της αφής τόσο στη διάκριση της καμπυλότητας όσο 

και στην ανίχνευση των αλλαγών της υφής σε τρισδιάστατες επιφάνειες. 

 

1.3 Απτικές Μεταβλητές  

 
Ο Piaget πίστευε ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με μια έμφυτη τάση να 

αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους και να προσπαθούν να το κατανοήσουν 

(Slavin, 2006, σ.62). Πιο συγκεκριμένα, αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον μας μέσα 

από διάφορες αισθήσεις. Για παράδειγμα, η όραση και η αφή μπορούν να παρέχουν 

πληροφορίες για το σχήμα και το μέγεθος ενός αντικειμένου (Helbig & Ernst, 2007).  

Αναφορικά με την αφή, οι άνθρωποι έχουν την τάση να ψηλαφούν και να 

ερευνούν τα αντικείμενα, προκειμένου να λάβουν πληροφορίες για το μέγεθος, τη 

σκληρότητα, την υφή, τη θερμοκρασία της επιφάνειάς τους, τα άκρα τους και τα 
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εμφανή χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους, ώστε να αναγνωρίσουν τα αντικείμενα 

αυτά βάσει της φύσης και της λειτουργίας τους (Παπαδόπουλος, 2005, σ.126).  

Στη χαρτογραφία αφής, οι οπτικές μεταβλητές αναφέρονται στη μορφή, τον 

προσανατολισμό, την υφή, το χρώμα, το μέγεθος και την αξία των αντικειμένων για 

την παρουσίαση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών. Ωστόσο, η χρήση αυτών 

των μεταβλητών σε τρισδιάστατα αντικείμενα που ανιχνεύονται μέσω της αφής 

(όπως για παράδειγμα σε τρισδιάστατους χάρτες αφής) συντελείται με διαφορετικό 

τρόπο, καθώς πραγματοποιούνται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς τις μεταβλητές 

αυτές. 

Πιο αναλυτικά, σε τρισδιάστατα αντικείμενα, η μορφή επηρεάζεται από την 

τρίτη διάσταση (την υπερύψωση), ο προσανατολισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε μεγάλο βαθμό σε ένα περιβάλλον πλοήγησης και κίνησης προς όλες τις πιθανές 

κατευθύνσεις και η μεταβλητή χρώμα δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως απτική 

μεταβλητή, καθώς χρησιμοποιείται μόνο όταν απευθύνεται σε άτομα με μειωμένη 

όραση.  

Στους χάρτες αφής η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μεταβλητή είναι η υφή, 

καθώς παρέχει την εικόνα της επιφάνειας της γης στον χάρτη και δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των τρισδιάστατων συμβόλων (Papadopoulos, 

Tsioukas & Daniil, 2003). Η υφή αποτελεί μια αισθητηριακή εκδήλωση των 

επιφανειακών ιδιοτήτων των αντικειμένων που ανιχνεύονται μέσω των αισθήσεων 

της όρασης και της αφής (Helbig & Ernst, 2007).  

Η μεταβλητή υφή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ειδική περίπτωση της 

μεταβλητής μορφή, καθώς ο καθορισμός της επιτυγχάνεται με την επιλογή μιας 

μορφής και την επανάληψή της έως ότου καλύψει μια επιφάνεια. Η επιφάνεια στην 

οποία χρησιμοποιείται η υφή, πρέπει να έχει τέτοιο μέγεθος, ώστε να είναι δυνατή η 
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επανάληψη της βασικής μορφής της επιφάνειας. Η μεταβλητότητα της υφής 

δημιουργείται με τη χρήση διαφορετικών μορφών και την εναλλαγή στην πυκνότητα 

της τοποθέτησής τους (Παπαδόπουλος & Κουστριάβα, 2015).  

 

1.4 Υποστηρικτική Τεχνολογία 

 
Ως Υποστηρικτική Τεχνολογία (ΥΤ) ορίζεται οποιοδήποτε αντικείμενο ή 

κομμάτι εξοπλισμού (τροποποιημένο ή προσαρμοσμένο), που χρησιμοποιείται 

προκειμένου να βελτιώσει ή να διατηρήσει τις λειτουργικές ικανότητες των ατόμων 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Behrmann & Jerome, 2002· Kelly, 2009).  

Αναφορικά με τα άτομα με πρόβλημα όρασης, θεωρείται το σύνολο των 

τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των τυπικών τους εργασιών. 

Οι τεχνολογίες αυτές είναι σχεδιασμένες, ώστε να επιτρέπουν στα άτομα με 

πρόβλημα όρασης να πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες εργασίες με άνεση και 

ευκολία (Belcastro, 2005). 

 

1.4.1 Η συμβολή της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στη ζωή των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

 
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα της 

ΥΤ. Το ενδιαφέρον αυτό προέρχεται από τα ερευνητικά ινστιτούτα, τη βιομηχανία, 

τον ακαδημαϊκό χώρο και διάφορους επαγγελματικούς κλάδους (Kouroupetroglou, 

Kousidis, Riga & Pino, 2015· Pino, Kouroupetroglou, Kacorri, Sarantidou & 

Spiliotopoulos, 2010· Stephanidis & Kouroupetroglou, 1994). Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στην ιδιαίτερη προσοχή που έχει δοθεί στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση 
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των βοηθημάτων ΥΤ για την παροχή βοήθειας σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (Kouroupetroglou, 2014). 

Η χρήση βοηθημάτων ΥΤ αποτελεί ίσως απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ενθάρρυνση της μάθησης, της απόδοσης και της ποιότητας ζωής όλων των ανθρώπων 

σε καθημερινή βάση (Kouroupetroglou, 2014· Pino et al., 2010). Η ΥΤ συχνά 

προωθείται στα σχολεία, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς ως εργαλείο που βοηθά 

τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρέχοντας αντισταθμιστική αξία, 

αποκαθιστώντας τα μαθησιακά προβλήματα και προωθώντας την προσωπική 

ανεξαρτησία (Maor, Currie & Drewry, 2011). 

Η ΥΤ παρέχει ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμου εξοπλισμού που μπορεί να αυξήσει 

την ανεξαρτησία των ατόμων αυτών και να τους βοηθήσει να επιτύχουν το μέγιστο 

δυναμικό τους (Kouroupetroglou, 2014· Pino, Tzemis, Ioannou & Kouroupetroglou 

2013). Αυτές οι τεχνολογίες κυμαίνονται από απλούς ορθογραφικούς ελέγχους έως 

πιο περίπλοκα συστήματα αναγνώρισης ομιλίας και εκπαιδευτικά λογισμικά που 

συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Πολλά ερευνητικά έργα έχουν εξετάσει την αποτελεσματικότητα αυτών των 

βοηθητικών τεχνολογιών, κυρίως μέσω των βοηθητικών τους λειτουργιών (Maor, 

Currie & Drewry, 2011). 

Πιο συγκεκριμένα, η ΥΤ δύναται να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των 

ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς μπορεί να συμβάλλει στην 

ανάπτυξή τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην κοινωνία 

(Kouroupetroglou, 2014). Επιπρόσθετα, αποτελεί το καταλληλότερο μέσο για τη 

βελτίωση της επίδοσης στην εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνική ζωή των 

ατόμων αυτών (Maor, Currie & Drewry, 2011). Η προσφορά αυτή της ΥΤ μέσω των 
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βοηθημάτων που προσφέρει, έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων 

των ανθρώπων (Belcastro, 2006). 

 

1.4.2 Η συμβολή της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στη ζωή των ατόμων με 

τύφλωση  

 
Η απώλεια της όρασης ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της αυτονομίας των 

ατόμων στην καθημερινή τους ζωή. Αυτό συμβαίνει διότι, πολύ συχνά οι 

πληροφορίες παρουσιάζονται μόνο σε οπτική μορφή και έτσι τα άτομα με τύφλωση 

αποκλείονται από την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες (Brock, 2013, σ.24).  

Ωστόσο, η τεχνολογία έχει επιφέρει τεράστιο αντίκτυπο και στις ζωές των 

ατόμων με τύφλωση (Gerber, 2003). Η έρευνα στον τομέα των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και της προσβασιμότητας έχει κάνει τεράστια βήματα τα τελευταία 

χρόνια, προτείνοντας λύσεις που επιτρέπουν τη μη οπτική πρόσβαση στην τεχνολογία 

των πληροφοριών (Koukourikos & Papadopoulos, 2015). Οι λύσεις αυτές είναι 

βασισμένες σε ηχητικές και απτικές ανατροφοδοτήσεις, με αποτέλεσμα να 

επιτρέπουν στα άτομα με τύφλωση την πρόσβαση στην πληροφόρηση (Abu Doush et 

al., 2009).  

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και γενικά η ΥΤ, αναφέρονται συχνά ως τα 

μέσα που χρησιμοποιούνται προκειμένου να ξεπεραστεί η έλλειψη πρόσβασης σε 

πληροφορίες (Gerber, 2003). Σε έρευνα του Belcastro (2006) φάνηκε πως η χρήση 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή και η πρόσβαση στο διαδίκτυο, έχει αλλάξει τις ζωές 

των ενήλικων ατόμων με πρόβλημα όρασης, κυρίως διότι παρέχει ανεξάρτητη 

πρόσβαση στην πληροφόρηση.  
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Επιπλέον, η χρήση της ΥΤ δύναται να επιφέρει τεράστιες αλλαγές στη ζωή 

των ατόμων με τύφλωση, βελτιώνοντας τις εκπαιδευτικές τους ευκαιρίες, 

προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης, ενισχύοντας τα κοινωνικά δίκτυα και 

διευκολύνοντας την ανεξαρτησία τους, μέσω της προσωπικής πρόσβασης που 

προσφέρουν στην πληροφόρηση (Gerber, 2003).  

Η χρήση της ΥΤ παρέχει τη δυνατότητα στα άτομα με τύφλωση να 

βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, μέσω της αυτονομίας και της ασφάλειας που 

προσφέρει. Επιπλέον, ενθαρρύνοντας τους να αλληλεπιδρούν με το κοινωνικό 

σύνολο, αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να μειώσουν τον φόβο τους από την κοινωνική 

απομόνωση (Hakobyan, Lumsden, O’Sullivan & Bartlett, 2013).  

Μέσω της ΥΤ η ανάπτυξη ηλεκτρονικών βοηθημάτων για τα άτομα με 

πρόβλημα όρασης έχει αναπτυχθεί αρκετά τις τελευταίες δεκαετίες (Roth et al., 

2000). Εκτός από τους αναγνώστες οθόνης που αποτελούν μια πρακτική λύση για την 

πρόσβαση σε ηλεκτρονικά κείμενα στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή (Abu 

Doush et al., 2009· Koukourikos & Papadopoulos, 2015), έχουν αναπτυχθεί και άλλα 

εξειδικευμένα εργαλεία που παρέχουν πρόσβαση σε υπερσυνδέσμους, μαθηματικούς 

τύπους, πίνακες κλπ. (Abu Doush et al., 2009). 

Η χρήση των ΥΤ με την ευρύτερη ερμηνεία της έννοιας είναι ευρέως 

διαδεδομένη και τα οφέλη της είναι πολλαπλά. Βασικός στόχος αυτών των 

τεχνολογιών είναι η παράκαμψη των περιορισμών και η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των ατόμων με τύφλωση (Brock, 2013, σ.23).  
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1.5 Εικονικά Περιβάλλοντα (Virtual Environments)  

 
Για τα περισσότερα άτομα με τύφλωση, η εξερεύνηση ενός άγνωστου 

περιβάλλοντος που εμφανίζεται σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορεί να είναι 

δυσάρεστη και άβολη (Lahav & Mioduser, 2008· Lahav et al., 2012· Magnusson & 

Rassmus-Gröhn, 2005). Αυτό συμβαίνει διότι, τα άτομα αυτά έχουν λιγότερες 

ευκαιρίες να επωφεληθούν από τον τεράστιο πλούτο των αρχειοθετημένων ψηφιακών 

πολυμέσων που προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικό υπολογιστή και του διαδικτύου 

(Magnusson & Rassmus-Gröhn, 2005· Roth et al., 2000). 

Πιο συγκεκριμένα, μια από τις δυσκολίες στην παρουσίαση ψηφιακών 

πληροφοριών στους χρήστες με τύφλωση πηγάζει από την παρουσία των 

ενσωματωμένων εικόνων που υπάρχουν σε αυτές. Τις περισσότερες φορές οι εικόνες 

αυτές φέρουν βασικές πληροφορίες και συνεπώς πρέπει να παρουσιάζονται 

κατάλληλα στους χρήστες (Roth et al., 2000).  

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση της εικονικής πραγματικότητας ως εργαλείου 

μάθησης και αποκατάστασης για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχει 

αυξηθεί (Lahav & Mioduser, 2007· Lahav et al., 2012), με αποτέλεσμα τα εικονικά 

περιβάλλοντα να εφαρμόζονται σε μια πληθώρα τομέων, από την εκπαίδευση έως την 

ψυχαγωγία (Lahav & Mioduser, 2004· Vanacken, De Boeck & Coninx, 2010). Τα 

τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο 

στους τομείς της βιομηχανίας, της εκπαίδευσης και της αναψυχής. Ωστόσο, είναι 

συχνά απρόσιτα για τους χρήστες με πρόβλημα όρασης, δημιουργώντας με αυτόν τον 

τρόπο ένα ψηφιακό χάσμα (White, Fitzpatrick & McAllister, 2008).  

Βέβαια, η  τρισδιάστατη αντίληψη των αντικειμένων από τις ανθρώπινες 

αισθήσεις έχει αποτελέσει εδώ και πολύ καιρό ένα ελκυστικό ερευνητικό θέμα, με 

αποτέλεσμα τη βελτίωση των τεχνολογικών συσκευών σε αυτόν τον τομέα. Έτσι, οι 
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συσκευές που χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία αυτής της εικονικής 

πραγματικότητας, παρέχουν στους χρήστες ένα πραγματικό περιβάλλον 

αλληλεπίδρασης, καθώς ενσωματώνουν όλες τις ανθρώπινες αισθήσεις (Kang & Kim, 

2017). 

Η εικονική πραγματικότητα χρησιμοποιεί υπολογιστές και διεπαφές 

ανθρώπου-υπολογιστή (Human-Computer Interaction) για να δημιουργήσει το 

αποτέλεσμα ενός τρισδιάστατου κόσμου που περιέχει διαδραστικά αντικείμενα με 

έντονη αίσθηση τρισδιάστατης παρουσίας. Οι συσκευές για την ερμηνεία της 

εικονικής πραγματικότητας σχεδιάζονται για την προσομοίωση των φαινομένων του 

πραγματικού κόσμου και παρέχουν μια ποικιλία τρισδιάστατων διαδραστικών 

γραφικών για την πλοήγηση των χρηστών.  

Μέσα από τις συσκευές αυτές, οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα 

αντικείμενα χρησιμοποιώντας πολλαπλές αισθήσεις, όπως την αφή, την ακοή κλπ. 

(Papadopoulos, Tsioukas & Daniil, 2003). Επομένως, η παροχή κατάλληλων 

αντιληπτικών και εννοιολογικών πληροφοριών μέσω αντισταθμιστικών αισθητήριων 

διαύλων μπορεί να βοηθήσει και τα άτομα με τύφλωση στην ανεξάρτητη εξερεύνηση 

ενός εικονικού περιβάλλοντος (Lahav et al., 2012).  

 
 

1.6 Απτικές Συσκευές (Haptic Devices) 

 
Ενώ τα άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης είναι σε θέση να έχουν μια άμεση 

προβολή του γραφικού περιβάλλοντος και της διάταξης των αντικειμένων που 

υπάρχουν σε αυτό, τα άτομα με τύφλωση δεν διαθέτουν αυτήν τη δυνατότητα όταν 

χρησιμοποιούν αναγνώστες οθόνης για να περιηγηθούν σε ένα εικονικό περιβάλλον 

με τρισδιάστατες αναπαραστάσεις. Αυτό συμβαίνει διότι οι αναγνώστες οθόνης 
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παρέχουν περιορισμένη υποστήριξη για να βοηθήσουν το χρήστη να καθορίσει τη 

θέση των αντικειμένων σε μια σελίδα (Zhu et al., 2011).  

Βέβαια, οι αναγνώστες οθόνης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελούν μια 

πρακτική λύση για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά κείμενα στην οθόνη ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ωστόσο, για την αναπαράσταση πληροφοριών που 

σχετίζονται με τη χωρική γνώση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δυνατότητες 

των συσκευών απτικής τεχνολογίας (Koukourikos & Papadopoulos, 2015). Οι 

απτικές αυτές συσκευές (haptic devices) ή συσκευές ανάδρασης δύναμης (force 

feedback devices) έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν μία μέθοδο αντικατάστασης των 

τρισδιάστατων αναπαραστάσεων που εμφανίζονται σε ένα εικονικό περιβάλλον, 

πράγμα που απουσιάζει από την παρουσίαση περιεχομένου που βασίζεται στον 

αναγνώστη οθόνης (Zhu et al., 2011). 

Με αυτόν τον τρόπο, οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της απτικής 

τεχνολογίας, μας επιτρέπουν να “αγγίζουμε” και να χειριζόμαστε τα αντικείμενα που 

εμφανίζονται στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή με τέτοιο τρόπο ώστε να 

προκαλείται μια συναρπαστική αίσθηση απτικής “πραγματικότητας”. Οι απτικές 

συσκευές είναι μηχανικές συσκευές που επιτρέπουν στους χρήστες να αισθάνονται 

και να χειρίζονται τρισδιάστατα αντικείμενα σε εικονικά περιβάλλοντα (Sharma, 

Uppal & Gupta, 2011).  

Οι συσκευές αυτές δύνανται να δημιουργήσουν αφαιρετικές παραστάσεις των 

αντικειμένων που εμφανίζονται στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

δημιουργώντας δυνάμεις κάτω από το χέρι του χρήστη, οι οποίες αποτελούν μια 

συνάρτηση τόσο των κινήσεων του χρήστη όσο και των ιδιοτήτων της κάθε συσκευής 

(Brewster, 2005). Πρόκειται, δηλαδή, για συσκευές εισόδου-εξόδου, πράγμα που 

σημαίνει ότι παρακολουθούν τους φυσικούς χειρισμούς του χρήστη (είσοδος) και 
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παρέχουν μια ρεαλιστική αίσθηση αφής, η οποία είναι συντονισμένη με τα 

αντικείμενα που προβάλλονται στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή (έξοδος) 

(Sharma, Uppal & Gupta, 2011). 

 Όλες αυτές οι συσκευές απτικής τεχνολογίας χρησιμοποιούν απτική 

ανάδραση και χαρακτηρίζονται από τον βαθμό ελευθερίας (Degree Of Freedom - 

DOF) (Zhu et al., 2011), ο οποίος αναφέρεται στον αριθμό των διαστάσεων κίνησης 

της κάθε συσκευής (Brewster, 2005). Επομένως, μέσα από την απτική τεχνολογία οι 

χρήστες αλληλεπιδρούν μέσω της αίσθησης της αφής προκειμένου να συλλέξουν 

πληροφορίες για ένα εικονικό περιβάλλον (Mason & Manduchi, 2010). 

Οι απτικές συσκευές είναι διαθέσιμες για να παρέχουν ένα απτικό κανάλι 

ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ανθρώπων και υπολογιστών. (Hayward et al., 

2004· Yu, Ramloll & Brewster, 2001· Σαπουνίδης & Δημητριάδης, 2012). Επομένως, 

μέσα από αυτές, οι χρήστες μπορούν να χειριστούν εικονικά αντικείμενα και να 

αισθανθούν το σχήμα και το βάρος τους (Yu, Ramloll & Brewster, 2001). 

Επιπρόσθετα, οι απτικές συσκευές με ανάδραση δύναμης παρέχουν στους χρήστες τη 

δυνατότητα να αντιληφθούν τις φυσικές ιδιότητες και τις κινήσεις των εικονικών 

αντικειμένων που παρουσιάζονται στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 

(Sharma, Uppal & Gupta, 2011), όπως για παράδειγμα την επιφάνεια, το σχήμα και 

την υφή τους (Mason & Manduchi, 2010). 

Τόσο οι επιτραπέζιες όσο και οι φορητές απτικές συσκευές είναι ευρέως 

διαθέσιμες στην αγορά και ποικίλλουν σημαντικά αναφορικά με το μέγεθος, το 

σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά, το κόστος και την ποιότητα της ανάδρασης που 

προσφέρουν (Zhu et al., 2011). Ορισμένες απτικές συσκευές εμπεριέχουν 

περιφερειακά εξαρτήματα, εφοδιασμένα με ειδικούς κινητήρες και αισθητήρες (π.χ. 

μοχλοί ανατροφοδότησης δύναμης και τιμόνια) και άλλες πιο εξελιγμένες είναι 
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σχεδιασμένες για βιομηχανικές, ιατρικές ή επιστημονικές εφαρμογές (π.χ., Phantom) 

(Sharma, Uppal & Gupta, 2011). 

Οι συσκευές αυτές χρησιμοποιούνται συχνά για ψυχαγωγικούς σκοπούς, 

προσφέροντας μια σειρά από ανατροφοδοτήσεις, όπως για παράδειγμα δυνάμεις, 

κινήσεις και δονήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ολοένα και 

περισσότερο και για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς (Zhu et al., 2011) και 

υπόσχονται να φέρουν βαθιές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

αλληλεπιδρούν με τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην οθόνη ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (Sharma, Uppal & Gupta, 2011).  

 

1.6.1 Μονοδιάστατες Απτικές Συσκευές  

 

Απτικά Πηδάλια (Haptic Paddles) 

 
Τα απτικά πηδάλια (Εικόνα 1) είναι απτικές συσκευές ανάδρασης δύναμης 

που διαθέτουν έναν βαθμό ελευθερίας (1 Degrees Of Freedom - 1 DOF). Όλα τα 

απτικά πηδάλια που έχουν σχεδιαστεί μέχρι σήμερα οδηγούνται από έναν 

ηλεκτρομαγνητικό ενεργοποιητή (π.χ. έναν κινητήρα συνεχούς ρεύματος) για τη 

δημιουργία ανάδρασης δύναμης στο τέλος ενός περιστρεφόμενου μοχλού.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Απτικά Πηδάλια (https://tltl.stanford.edu/project/hapkit)  

 

https://tltl.stanford.edu/project/hapkit
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Αυτές  οι συσκευές συνδέονται με έναν ενισχυτή και διαθέτουν ένα λογισμικό 

ελέγχου που είναι εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ένας μεγάλος 

αριθμός μοντέλων αυτών των συσκευών έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

(Sharma, Uppal & Gupta, 2011).  

 

1.6.2 Δισδιάστατες Απτικές Συσκευές (2D) 

 

Force Feedback Gaming Joysticks 

 
Μια μεγάλη ποικιλία αυτών των μοχλών έχει σχεδιαστεί από τη Microsoft 

(Microsoft force feedback joystick) και τη Logitech. Πρόκειται για απτικές συσκευές 

ανάδρασης δύναμης που διαθέτουν δύο βαθμούς ελευθερίας (2 Degrees Of Freedom - 

2 DOF). Πέρα από την ευρεία χρήση τους στο χώρο της ψυχαγωγίας, οι συσκευές 

αυτές είναι αρκετά επαρκείς ώστε να παρέχουν ανάδραση δύναμης για την 

αναπαράσταση φυσικών φαινομένων. Ως εκ τούτου, η συνεχώς αυξανόμενη χρήση 

τους στην εκπαίδευση, έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού 

εκπαιδευτικών λογισμικών για τις συσκευές αυτές (Sharma, Uppal & Gupta, 2011).  

 

Logitech Wingman force-feedback mouse 

 
Το ποντίκι Logitech Wingman (Εικόνα 2) είναι μια συσκευή απτικής 

τεχνολογίας για δισδιάστατα περιβάλλοντα και διαθέτει δύο βαθμούς ελευθερίας (2 

Degrees Of Freedom - 2 DOF)3 (Kuber, Yu & O’Modhrain, 2010· Zhu et al., 2011). 

Πρόκειται για μια συσκευή, η οποία συνδέεται με μια βάση, όπου περιέχονται οι 

                                                        
3 Οι βαθμοί ελευθερίας της συσκευής αναφέρονται στην ικανότητα κίνησης κατά μήκος των αξόνων x 

και y (Zhu et al., 2011). 
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κινητήρες που χρησιμοποιούνται για την παροχή δυνάμεων πίσω στο χρήστη 

(Brewster, 2005). Η συσκευή λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με ένα συνηθισμένο 

ποντίκι ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ωστόσο, λόγω των κινητήριων δυνάμεων που 

περιέχονται στη βάση του, δύναται να δώσει περαιτέρω πληροφορίες στο χρήστη. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Το ποντίκι Logitech Wingman 

(http://www.exeter.ac.uk/scienceheritage/SteveBrewster.html) 

 

Η συσκευή χρησιμοποιείται συχνά για ερευνητικούς σκοπούς για άτομα με 

τύφλωση (Zhu et al., 2011).  Έχει μήκος 104 χιλ., πλάτος 74 χιλ. και ύψος 35 χιλ. 

Επιπρόσθετα, διαθέτει μια σειρά μετακινήσεων: 2,2 εκ. στην κατεύθυνση x (κατά 

μήκος της οθόνης) και 1,8 εκ. στην κατεύθυνση y (πάνω στην οθόνη). Οποιαδήποτε 

άλλη κίνηση εμποδίζεται από έναν ιμάντα που συνδέει το ποντίκι με τη βάση της 

συσκευής  (Klatzky & Lederman 2006).  

Το ποντίκι Logitech Wingman είναι μια συσκευή χαμηλού κόστους (Brewster, 

2005· Kuber, Yu & O’Modhrain, 2010· Zhu et al., 2011). Εντούτοις, υπάρχουν 

ορισμένοι περιορισμοί που σχετίζονται με την εν λόγω συσκευή. Οι περιορισμοί 

αφορούν στην αλληλεπίδραση του χρήστη με τρισδιάστατα αντικείμενα, στην 

περιορισμένη έκταση του χώρου εργασίας της συσκευής και στο μικρό αριθμό των 

πλευρικών κινήσεων που δύναται να επιτελέσει ο χρήστης (Zhu et al., 2011). 

http://www.exeter.ac.uk/scienceheritage/SteveBrewster.html
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VT Player mouse  

 
 Το ποντίκι VT Player (Εικόνα 3) που αναπτύχθηκε από την VirTouch LTD 

είναι ένα απτικό ποντίκι με οπτικό αισθητήρα, κάπως μεγαλύτερο 4  από ένα 

συνηθισμένο ποντίκι ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πρόκειται για μια συσκευή η οποία 

παρέχει απτική ανάδραση κάτω από τις άκρες των δακτύλων του χρήστη. Στην 

κορυφή του διαθέτει δύο γειτονικές επιφάνειες5 (η κάθε επιφάνεια προορίζεται για 

ένα δάχτυλο)  δεκαέξι ακίδων (4 x 4), οι οποίες μπορούν να ανυψωθούν ή να 

χαμηλώσουν με σκοπό την παροχή μιας απτικής αναπαράστασης της πληροφορίας 

ενός εικονικού περιβάλλοντος όσο το ποντίκι κινείται σε αυτό. 

 Το βασικό λογισμικό του VT Player είναι διαθέσιμο μαζί με τη συσκευή και 

περιλαμβάνει τόσο απτικές όσο και ακουστικές πληροφορίες. Ωστόσο, μέσα από τη 

μετακίνηση του ποντικιού, η συσκευή παρέχει στο χρήστη και κιναισθητικές 

πληροφορίες (όπως διάφορες υφές και σύμβολα 6 ). Μια από τις εφαρμογές της 

συσκευής είναι ένας εικονικός χάρτης των Ηνωμένων Πολιτειών με τις γύρω χώρες, 

τις θάλασσες και τις λίμνες (Jansson & Juhasz, 2007· Jansson, Juhasz & 

Cammilton, 2006). 

 Η συγκεκριμένη συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σε πειραματικές μελέτες για 

την αξιολόγηση της χρησιμότητάς της στην ανάγνωση εικονικών χαρτών από άτομα 

με τύφλωση (Jansson & Juhasz, 2007· Jansson, Juhasz & Cammilton, 2006· Jansson 

& Pedersen, 2005). Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ένα ποντίκι χωρίς την ύπαρξη 

οπτικής ανατροφοδότησης, δημιουργεί δυσκολία στην πλοήγηση σχετικά με τη θέση, 

την κίνηση και την κατεύθυνση των κινήσεων του χρήστη. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

                                                        
4 Οι διαστάσεις του είναι: 13 x 8 x 4 εκ. (Jansson, Juhasz & Cammilton, 2006). 
5 Με απόσταση μεταξύ τους 14 εκ. (Jansson, Juhasz & Cammilton, 2006). 
6 Στον χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών, που αποτελεί μια από τις εφαρμογές της συσκευής, υπάρχουν 

απτά πρότυπο κύματος που συμβολίζουν τις θάλασσες και τις λίμνες (Jansson & Juhasz,  2007).  
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πρόβλημα για τα άτομα με τύφλωση, καθώς δεν λαμβάνουν οπτική ανατροφοδότηση. 

Το πρόβλημα αυτό αποτελεί ενδεχομένως έναν σημαντικό λόγο, για τον οποίο η 

χρήση ποντικών δεν είναι συνηθισμένη στους χρήστες υπολογιστών με πρόβλημα 

όρασης (Jansson & Juhasz, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Το ποντίκι VT Player (https://www.researchgate.net) 

 

Πινακίδες αφής (Touch Tablets)  

 
Οι πινακίδες αφής είναι συσκευές απτικής τεχνολογίας, οι οποίες παρέχουν 

στα άτομα με τύφλωση απτικο-ακουστικές πληροφορίες (Arditi, Holmes, Reedijk & 

Whitehouse, 1999). Πιο συγκεκριμένα, μέσω της άμεσης επαφής μεταξύ των χεριών 

του χρήστη και της επιφάνειας της πινακίδας παρέχονται απτικές πληροφορίες 

(Jansson & Juhasz, 2007). Παράλληλα, παρέχεται ακουστική ανατροφοδότηση όταν 

η επιφάνεια τους πιέζεται μέσω της αφής του χρήστη. Οι πινακίδες αφής 

χρησιμοποιούνται ευρέως για την εκπαίδευση των ατόμων με τύφλωση 

(παραδείγματος χάριν, για την εκμάθηση των γεωμετρικών σχημάτων, τη διδασκαλία 

του μαθήματος της γεωγραφίας και την ανάγνωση απτικών χαρτών) (Arditi et al., 

1999).  

https://www.researchgate.net/
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1.6.3 Τρισδιάστατες Απτικές Συσκευές (3D) 

 

Novint Falcon   

 
Η συσκευή Novint Falcon (Εικόνα 4) είναι μια τρισδιάστατη απτική συσκευή 

αμφίδρομης αλληλεπίδρασης (Abu Doush et al., 2009). Αποτελείται από μία βάση, το 

σώμα της συσκευής και τρεις βραχίονες, οι οποίοι καταλήγουν σε μία σφαιρική 

χειρολαβή. Η χειρολαβή είναι το εργαλείο που κρατά ο χρήστης ενώ χρησιμοποιεί 

την απτική συσκευή (Mason & Manduchi, 2010). Πρόκειται για μια συσκευή που 

διαθέτει τρεις βαθμούς ελευθερίας (3 Degrees Of Freedom - 3 DOF) (Abu Doush et 

al., 2009· White, Fitzpatrick & McAllister, 2008) και 4 διαφορετικά κουμπιά επάνω 

στη σφαιρική χειρολαβή (Abu Doush et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Η συσκευή Novint Falcon (https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-

gear/haptic/novint-falcon.html) 

 

Η συγκεκριμένη συσκευή χρησιμοποιείται ευρέως σε εικονικά περιβάλλοντα, 

καθώς μπορεί να κινηθεί σε τρεις διαστάσεις: πάνω – κάτω, αριστερά – δεξιά, 

μπροστά – πίσω (White, Fitzpatrick & McAllister, 2008).  Όπως και οι περισσότερες 

απτικές συσκευές, αντιλαμβάνεται τη θέση του χεριού του χρήστη σαν είσοδο και η 

https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-gear/haptic/novint-falcon.html
https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-gear/haptic/novint-falcon.html
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έξοδος του είναι ένα διάνυσμα δύναμης (Mason & Manduchi, 2010· Vanacken, De 

Boeck & Coninx, 2010). Με αυτόν τον τρόπο, παρέχει μια αντίσταση ενάντια στη 

δύναμη του χρήστη όταν η χειρολαβή έρχεται σε επαφή με εικονικά αντικείμενα, 

δημιουργώντας μια φυσική εντύπωση αυτών των αντικειμένων (White, Fitzpatrick & 

McAllister, 2008). 

Η συσκευή Novint Falcon απευθύνεται σε μια ευρεία καταναλωτική αγορά 

ειδικά για σκοπούς εικονικών παιχνιδιών (Vanacken, De Boeck & Coninx, 2010· 

White, Fitzpatrick & McAllister, 2008). Ωστόσο, λόγω του χαμηλού της κόστους 

(Abu Doush et al, 2009· Chortis, Standen & Walker, 2008· Mason & Manduchi, 

2010· Vanacken, De Boeck & Coninx, 2010) έχει χρησιμοποιηθεί σε μια πληθώρα 

ερευνών (Abu Doush et al, 2009· Chortis, Standen & Walker, 2008· Koukourikos & 

Papadopoulos, 2015· Mason & Manduchi, 2010· Vanacken, De Boeck & Coninx, 

2010· White, Fitzpatrick & McAllister, 2008· Zhu et al., 2011).  

 

Sensable Phantom  

 
Η συσκευή Sensable Phantom (Εικόνα 5) είναι μια επιτραπέζια συσκευή 

υψηλής απόδοσης (Brewster, 2005· Mason & Manduchi, 2010· Massie & Salisbury, 

1994). Αποτελείται από μια βάση, το σώμα της συσκευής και ένα βραχίονα, ο οποίος 

καταλήγει σε μια λαβή, παρόμοια με μια πένα. Η λαβή μπορεί να κινηθεί σε τρεις 

διαστάσεις: πάνω - κάτω, αριστερά - δεξιά και μπροστά – πίσω (Papadopoulos, 

Koukourikos, Koustriava, Misiou, Varveris & Valari, 2015). Πρόκειται για μια 

συσκευή η οποία διαθέτει έξι βαθμούς ελευθερίας (6 Degrees Of Freedom - 6 DOF)7 

                                                        
7 Οι βαθμοί ελευθερίας της συσκευής Sensable Phantom είναι οι εξής: x, y, z, pitch, yaw και roll (Zhu 

et al., 2011). 
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και παρέχει μια προγραμματιζόμενη αίσθηση αφής που επιτρέπει στους χρήστες να 

αισθάνονται υφές και σχήματα εικονικών αντικειμένων (Brewster, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Η συσκευή Sensable Phantom 

(http://www.delfthapticslab.nl/device/phantom-omni/) 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο μηχανισμός της συσκευής παρακολουθεί την κίνηση του 

άκρου του δακτύλου του χρήστη και μπορεί να ασκήσει ενεργά μια εξωτερική 

δύναμη, δημιουργώντας αυταπάτες ψευδαισθήσεων αλληλεπίδρασης με συμπαγή 

φυσικά αντικείμενα (Brewster, 2005· Massie & Salisbury, 1994). Ένας δακτύλιος 

μπορεί να αντικαταστήσει την πένα της λαβής (Mason & Manduchi, 2010· Massie & 

Salisbury, 1994) και οι χρήστες μπορούν να αισθανθούν την άκρη του δακτυλίου να 

αγγίζει τις εικονικές επιφάνειες (Massie & Salisbury, 1994). 

Η συσκευή Sensable Phantom χρησιμοποιείται ευρέως για ερευνητικούς και 

εκπαιδευτικούς σκοπούς για την απτική απόδοση τρισδιάστατων μοντέλων (Sjöström, 

Danielsson, Magnusson & Rassmus-Gröhn, 2003), καθώς οι έξι βαθμοί ελευθερίας (6 

Degrees Of Freedom - 6 DOF) που διαθέτει την καθιστούν ιδανική για τρισδιάστατα 

εικονικά περιβάλλοντα (Zhu et al., 2011). Ωστόσο, το υψηλό της κόστος αποτελεί 

http://www.delfthapticslab.nl/device/phantom-omni/


 42 

ανασταλτικό παράγοντα για την ευρεία χρήση της από άτομα με τύφλωση (Brewster, 

2005· Mason & Manduchi, 2010· Vanacken, De Boeck & Coninx, 2010). 

 
 

1.7 Απτικο-ακουστικά συστήματα (Audio – Tactile Systems) 

 
Τα περισσότερα ερεθίσματα που λαμβάνουμε από το περιβάλλον μας είναι 

πολυαισθητηριακά, δηλαδή παρέχουν πληροφορίες σε περισσότερα από ένα 

αισθητήρια όργανα (όπως μάτια, αφτιά και δέρμα) τα οποία προβάλλονται σε 

ειδικευμένους αισθητηριακούς φλοιούς. Πολλές μελέτες συμπεριφοράς σε 

ανθρώπους και ζώα έχουν δείξει ότι ο συνδυασμός της εισόδου ενός ερεθίσματος από 

διαφορετικά αισθητηριακά κανάλια ενισχύει την αντίληψη και διευκολύνει την 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον (Hötting & Röder, 2009).  

Σε έρευνα των Papadopoulos, Barouti και Charitakis (2014) υπογραμμίζεται η 

σημασία της χρήσης απτικο-ακουστικών συστημάτων (audio-tactile systems) και η 

εφαρμογή τους σε απτικούς χάρτες, καθώς παρέχουν λύσεις για τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με τύφλωση κατά την κινητικότητά τους. Στη 

συγκεκριμένη έρευνα φάνηκε πως μια απτικο-ακουστική εφαρμογή, η οποία 

συνδυάζει απτικές και ηχητικές πληροφορίες, δύναται να ενισχύσει τους γνωστικούς 

χάρτες των ατόμων με τύφλωση, καθώς επίσης και την ανεξάρτητη και ασφαλή 

μετακίνησή τους στο εσωτερικό ενός κτιρίου (στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας).  

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης έδειξαν πως μια 

τέτοια εφαρμογή θα μπορούσε να βοηθήσει τα άτομα με τύφλωση να εξοικειωθούν 

με άγνωστες περιοχές, να μάθουν τις διαδρομές αυτών των περιοχών και να 
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γνωρίσουν τα σημαντικά χωρικά χαρακτηριστικά αυτών των διαδρομών 

(Papadopoulos, Barouti & Charitakis, 2014).   

 

1.7.1 Απτικο-ακουστικοί χάρτες (Audio – Tactile Maps)  

 
Είναι γεγονός πως η δυνατότητα ανεξάρτητης κίνησης των ατόμων με 

τύφλωση είναι περιορισμένη σε σύγκριση με την ικανότητα ανεξάρτητης κίνησης των 

ατόμων χωρίς πρόβλημα όρασης (Papadopoulos et al., 2015). Τα άτομα με τύφλωση 

αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες κατά τον προσανατολισμό και την 

κινητικότητά τους στο χώρο (Papadopoulos, Barouti & Charitakis, 2014· 

Papadopoulos et al., 2015), καθώς δεν έχουν πρόσβαση σε όλες τις χωρικές 

πληροφορίες που θα τους επιτρέψουν να κινούνται με ασφάλεια και επιτυχία στο 

περιβάλλον (Papadopoulos, Barouti & Charitakis, 2014). 

Οι δυσκολίες αυτές οξύνονται περισσότερο όταν η κίνησή τους 

πραγματοποιείται σε νέα περιβάλλοντα (Heuten, Wichmann & Boll, 2006) ή σε 

περιβάλλοντα που διαθέτουν πολύπλοκη δομή (Papadopoulos, Barouti & Charitakis, 

2014). Αυτό συμβαίνει διότι αδυνατούν να συλλέξουν τα οπτικά ερεθίσματα από το 

περιβάλλον ή να χρησιμοποιήσουν συμβατικούς χάρτες (Papadopoulos, 2005b· 

Papadopoulos, Barouti & Charitakis, 2014· Papadopoulos & Karanikolas, 2009). 

Επομένως, ένας από τους σημαντικότερους τρόπους που επιτρέπει στα άτομα με 

τύφλωση να επικοινωνούν με το περιβάλλον τους είναι οι απτικοί χάρτες (tactile 

maps) (Habel, Kerzel & Lohmann, 2010· Papadopoulos, 2005b).  

Οι απτικοί χάρτες περιλαμβάνουν γραφικά μοτίβα, τα οποία είναι ανυψωμένα 

και αναγνωρίζονται από τους χρήστες μέσω της αφής. Έτσι, τα άτομα με τύφλωση 

αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες που απεικονίζονται σε ένα χάρτη αγγίζοντας όλα 
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τα στοιχεία του χάρτη με τα δάχτυλα (Papadopoulos, 2005b· Papadopoulos & 

Karanikolas, 2009). 

Οι απτικοί χάρτες αποτελούν ένα σημαντικό μέσο για την εκπαίδευση και την 

κινητικότητα των ατόμων αυτών (Papadopoulos, 2005), καθώς αυξάνουν την 

ανεξαρτησία και την αυτονομία τους (Habel, Kerzel & Lohmann, 2010). Τις 

τελευταίες δεκαετίες πολλές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για το σχεδιασμό των 

απτικών χαρτών. Ωστόσο, λόγω της σπουδαιότητάς τους, είναι σημαντικό να είναι 

προσιτοί στα άτομα με τύφλωση και να ερμηνεύονται σωστά (Papadopoulos 2005· 

Papadopoulos 2005b· Papadopoulos & Karanikolas, 2009).  

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες, 

συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη του σχεδιασμού και της παραγωγής των απτικών 

χαρτών (Papadopoulos 2005). Η εφαρμογή πολυαισθητηριακών  περιβαλλόντων στον 

τομέα της κατασκευής χαρτών για άτομα με τύφλωση προσέφερε νέους τρόπους 

ανάγνωσης των απτικών χαρτών (Jansson & Juhasz, 2007). Επιπρόσθετα, η εφαρμογή 

αυτών των περιβαλλόντων μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στον τομέα της 

δημιουργίας βοηθημάτων προσανατολισμού και κινητικότητας (Papadopoulos, 

Barouti & Charitakis, 2014).  

Στην περίπτωση των απτικο-ακουστικών χαρτών (audio – tactile maps), εκτός 

από τα απτικά σύμβολα και τις ετικέτες Braille, χρησιμοποιούνται επίσης ακουστικά 

και απτικό-ακουστικά σύμβολα. Αυτό σημαίνει ότι μια σημαντική πληροφορία που 

υπάρχει στο χάρτη παρουσιάζεται με ακουστικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, στους 

απτικο-ακουστικούς χάρτες ένα απτικό σύμβολο διαθέτει και ηχητικές πληροφορίες, 

με αποτέλεσμα όταν ένας χρήστης έρθει σε επαφή με αυτό μέσω της αφής να μπορεί 

να ακούσει επιπρόσθετες πληροφορίες (όπως ονόματα, περιγραφές κλπ.) 

(Papadopoulos, Barouti & Charitakis, 2014). 
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1.7.2 Η απτικο-ακουστική συσκευή IVEO  

 
Η IVEO (Εικόνα 6) είναι μια απτικο-ακουστική συσκευή, η οποία αποτελείται 

από 4 εξαρτήματα: την IVEO Creator, ένα πρόγραμμα σχεδίασης το οποίο παρέχει τη 

δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας απτικο-ακουστικών εγγράφων· την IVEO 

Converter, ένα εργαλείο το οποίο εισάγει τις ήδη υπάρχουσες εικόνες (όπως χάρτες 

και διαγράμματα) από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στην IVEO· την IVEO 

Touchpad, μία ελαφριά επιφάνεια αφής για την ανάγνωση των απτικο-ακουστικών 

εικόνων και την IVEO Viewer, το λογισμικό ανάγνωσης των εγγράφων της IVEO 

(American Foundation for the Blind, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Η απτικο-ακουστική συσκευή IVEO        

(http://ataccmod.weebly.com/audio-tactile-devices.html) 

 

Η συγκεκριμένη συσκευή χρησιμοποιείται εκτενώς από τα άτομα με τύφλωση 

στην καθημερινότητά τους (Gardner & Bulatov, 2006· Gardner, Bulatov, & Stowell, 

2006), καθώς παρέχει συνδυαστικά απτικές και ηχητικές πληροφορίες (Jansson & 

Juhasz, 2007). Η IVEO παρέχει τη δυνατότητα στα άτομα να έχουν πρόσβαση σε 

χάρτες, εικόνες ή διαγράμματα, σε συνδυασμό με ηχητικές πληροφορίες (Gardner & 

Bulatov, 2006). 

http://ataccmod.weebly.com/audio-tactile-devices.html
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Η πρώτη έκδοση της IVEO σχεδιάστηκε για να είναι εύκολη η πρόσβαση σε 

απλά γραφικά. Ωστόσο η δεύτερη έκδοσή της είναι περισσότερο αναβαθμισμένη και 

χρησιμοποιείται εκτενώς σε έρευνες, οι οποίες αναδεικνύουν τις δυνατότητές της 

(Gardner & Bulatov, 2006· Gardner, Bulatov, & Stowell, 2006). 

 

1.8 Σκοπός της έρευνας – Διερευνητικά Ερωτήματα  

 
Τα τελευταία χρόνια, αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί προκειμένου να 

αναδείξουν τη συμβολή της υποστηρικτικής τεχνολογίας σε άτομα με τύφλωση μέσα 

από τη χρήση των απτικών συσκευών (Abu Doush et al., 2009· Koukourikos & 

Papadopoulos, 2015· Lahav et al., 2012· Zhu et al., 2011). Ωστόσο, φαίνεται να 

προκύπτει ένα κενό στην έρευνα όσον αφορά τον προσδιορισμό της μεταβλητής της 

υφής των αντικειμένων σε ένα εικονικό περιβάλλον από άτομα με τύφλωση και από 

άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης, μέσα από τη χρήση μιας τρισδιάστατης απτικής 

συσκευής.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρατηρήθηκε η ύπαρξη ενός 

μικρού αριθμού μελετών (Kang & Kim, 2017), οι οποίες εξέτασαν τη μεταβλητή της 

υφής των αντικειμένων σε εικονικά περιβάλλοντα, μέσα από τη χρήση απτικών 

συσκευών. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος ήταν μόνο άτομα χωρίς 

πρόβλημα όρασης, που είχαν καλυμμένα τα μάτια τους με μάσκα (blindfolded), 

προκειμένου να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της αφής έναντι της όρασης στη 

διάκριση της υφής των αντικειμένων σε ένα εικονικό περιβάλλον.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση ανάμεσα σε άτομα με 

τύφλωση και σε άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης, τα οποία έχουν τα μάτια τους 

καλυμμένα με μάσκα (blindfolded), στη χρήση μιας τρισδιάστατης απτικής συσκευής 
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για τον προσδιορισμό της μεταβλητής της υφής των αντικειμένων σε ένα εικονικό 

περιβάλλον. Με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο και τους σκοπούς της έρευνας, τα 

διερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής: 

• Εάν τα άτομα με τύφλωση παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στη χρήση 

απτικών συσκευών συγκριτικά με τα άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης.  

• Εάν τα άτομα με εκ γενετής απώλεια της όρασης παρουσιάζουν καλύτερες 

επιδόσεις στη χρήση απτικών συσκευών σε σχέση με τα άτομα που 

παρουσίασαν πρόβλημα όρασης σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία Έρευνας 

 
 

2.1 Συμμετέχοντες  

 
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 37 ενήλικες. Πιο συγκεκριμένα, 17 

ενήλικες με τύφλωση, 13 άνδρες (76.5%) και 4 γυναίκες (23.5 %) (Πίνακας 1), 

ηλικίας από 19-53 ετών (M = 31.76, SD = 12.271) και 20 ενήλικες χωρίς πρόβλημα 

όρασης, 7 άνδρες (35.0%) και 13 γυναίκες (65.0%) (Πίνακας 2), ηλικίας από 21-59 

ετών (M = 31.45, SD = 9.242). Το δείγμα των ατόμων με τύφλωση στρατολογήθηκε 

από τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα από τη Σχολή Τυφλών. Το δείγμα των 

βλεπόντων στρατολογήθηκε από δύο πόλεις της Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη και την 

Πτολεμαΐδα.   

 
Πίνακας 1.  Φύλο ατόμων με τύφλωση 

 

Φύλο Ν Ποσοστό 

Άνδρες 13 76.5 

Γυναίκες 4 23.5 

Σύνολο 17 100.0 

 

Πίνακας 2.  Φύλο βλεπόντων  

 

Φύλο Ν Ποσοστό 

Άνδρες 7 35.0 

Γυναίκες 13 65.0 

Σύνολο 20 100.0 

 

Αναφορικά με τους ενήλικες με τύφλωση, οι 12 (70.6%) είναι άτομα με ολική 

τύφλωση και οι υπόλοιποι 5 (29.4%) άτομα με βαριά οπτική αναπηρία (Πίνακας 3). 

Στους 4 (23.5%) από τους 17 συμμετέχοντες η εμφάνιση της οπτικής αναπηρίας ήταν 

εκ γενετής και στους 13 επίκτητη – στα 5 άτομα εμφανίστηκε μέχρι την ηλικία των 5 

ετών και στα υπόλοιπα 8 σε ηλικία μεγαλύτερη των 5 ετών. Οι 6 (35.3%) από τους 17 

συμμετέχοντες ανέφεραν ως πάθηση / αίτιο της οπτικής αναπηρίας την αποκόλληση 
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αμφιβληστροειδούς, οι 5 (29.4%) το γλαύκωμα, οι 3 (17.6%) τη μελαχρωστική 

αμφιβληστροειδοπάθεια, 1 (5.9%) την οπισθοφακική ινοπλασία, 1 (5.9%) την 

ατροφία του οπτικού νεύρου και 1 (5.9%) τον όγκο στον εγκέφαλο (Πίνακας 4). 

Ωστόσο, κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε πρόσθετες αναπηρίες. 

 

Πίνακας 3.  Βαθμός οπτικής αναπηρίας 

 

Βαθμός οπτικής αναπηρίας Ν Ποσοστό 

Ολική τύφλωση 12 70.6 

Βαριά οπτική αναπηρία 5 29.4 

Σύνολο 17 100.0 

 

Πίνακας 4.  Πάθηση / Αίτιο οπτικής αναπηρίας 

 

Πάθηση /  Αίτιο οπτικής αναπηρίας Ν Ποσοστό 

Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς 6 35.3 

Γλαύκωμα 5 29.4 

Μελαχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 3 17.6 

Οπισθοφακική ινοπλασία 1 5.9 

Ατροφία του οπτικού νεύρου 1 5.9 

Όγκο στον εγκέφαλο 1 5.9 

 

Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, 1 (5.9%) από τους 

συμμετέχοντες ήταν μαθητής λυκείου, 3 (17.6%) ήταν απόφοιτοι λυκείου, 10 (58.8%) 

ήταν φοιτητές και 3 (17.6%) απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πίνακας 5).  

 

Πίνακας 5.  Μορφωτικό επίπεδο ατόμων με τύφλωση 

 

Μορφωτικό επίπεδο Ν Ποσοστό 

Μαθητής λυκείου 1 5.9 

Απόφοιτος λυκείου 3 17.6 

Φοιτητής  10 58.8 

Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 3 17.6 

Σύνολο 17 100.0 

 

Επιπρόσθετα, από τους 17 συμμετέχοντες, 1 (5.9%) δήλωσε ότι χρησιμοποιεί 

μόνο την Braille ως βασικό μέσο ανάγνωσης, 1 (5.9%) δήλωσε ότι χρησιμοποιεί την 

Braille, το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης και τις μεγεθυμένες εκτυπώσεις, 11 (64.7%) 

την Braille και το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης, 2 (11.8%) μόνο το λογισμικό 
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ανάγνωσης οθόνης, 1 άτομο (5.9%) το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης και τις 

μεγεθυμένες εκτυπώσεις και 1 άτομο (5.9%) μόνο τις μεγεθυμένες εκτυπώσεις.  

Επιπλέον, 7 (41.2%) από τους 17 συμμετέχοντες δήλωσαν πως έχουν κάνει 

εκπαίδευση στη χρήση απτικών εικόνων και γενικότερα απτικού υλικού εκτός από 

την Braille, ενώ οι υπόλοιποι 10 (58.8%) δήλωσαν πως δεν έχουν κάνει ποτέ 

εκπαίδευση στη χρήση απτικού υλικού εκτός από την Braille (Πίνακας 6). Από τους 7 

(41.2%) συμμετέχοντες που έχουν κάνει εκπαίδευση στη χρήση απτικού υλικού, 3 

(17.6%) δήλωσαν πως έχουν κάνει εκπαίδευση 2 ώρες, 1 (5.9%) 3 ώρες, 1 (5.9%) 5 

ώρες, 1 (5.9%) 10 και 1 (5.9%) 20 ώρες. Τέλος, από τους 17 συμμετέχοντες, οι 7 

(41.2%) δήλωσαν ότι δεν διαβάζουν “ποτέ” απτικές εικόνες ή χάρτες αφής, 9 

(52.9%) δήλωσαν ότι διαβάζουν “σπάνια” και μόλις 1 άτομο (5.9%)  δήλωσε ότι 

διαβάζει “μερικές φορές” (Πίνακας 7).   

 
Πίνακας 6.  Εκπαίδευση στη χρήση απτικού υλικού εκτός της Braille 

 

Εκπαίδευση Ν Ποσοστό 

Ναι 7 41.2 

Όχι 10 58.8 

Σύνολο 17 100.0 

 
 

Πίνακας 7.  Συχνότητα ανάγνωσης απτικών εικόνων ή χαρτών αφής 

 

Συχνότητα Ν Ποσοστό 

Ποτέ 7 41.2 

Σπάνια 9 52.9 

Μερικές φορές 1 5.9 

Σύνολο 17 100.0 

 

Αναφορικά με τους ενήλικες χωρίς πρόβλημα όρασης, 5 (25.0%) από τους 20 

συμμετέχοντες ήταν απόφοιτοι λυκείου, 2 (10.0%) ήταν φοιτητές και 13 (65.0%) 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πίνακας 8). Και σε αυτήν την περίπτωση, 

κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε πρόσθετες αναπηρίες.   
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Πίνακας 8.  Μορφωτικό επίπεδο βλεπόντων 

 

Μορφωτικό επίπεδο Ν Ποσοστό 

Απόφοιτος λυκείου 5 25.0 

Φοιτητής  2 10.0 

Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 13 65.0 

Σύνολο 20 100.0 

 

 

2.2 Εργαλεία  

 
Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο καταγραφής των 

δημογραφικών / ατομικών στοιχείων των συμμετεχόντων και μια χαμηλού κόστους 

τρισδιάστατη απτική συσκευή· η συσκευή Novint Falcon.  

 

2.2.1 Ερωτηματολόγιο καταγραφής δημογραφικών / ατομικών στοιχείων 

 
Το ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των δημογραφικών / ατομικών 

στοιχείων των συμμετεχόντων, περιείχε ερωτήσεις σχετικά με το φύλο, την ηλικία, το 

μορφωτικό επίπεδο, τον τόπο κατοικίας, την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων 

όρασης, την ηλικία απώλειας της όρασης, την κατάσταση της όρασης, την οπτική 

οξύτητα (στο αριστερό και στο δεξί μάτι), το οπτικό πεδίο, την πάθηση / αίτιο της 

οπτικής αναπηρίας, τα μέσα ανάγνωσης, τη συχνότητα με την οποία οι 

συμμετέχοντες διαβάζουν απτικές εικόνες ή χάρτες αφής και την εκπαίδευση στη 

χρήση απτικών εικόνων και απτικού υλικού. Η τελευταία αυτή παράμετρος 

μετρήθηκε βάσει 3 ερωτήσεων / μεταβλητών. Στην πρώτη ερώτηση, οι 

συμμετέχοντες απάντησαν εάν έχουν κάνει εκπαίδευση στη χρήση απτικών εικόνων 

και γενικότερα απτικού υλικού, εκτός της Braille. Στη δεύτερη ερώτηση, εάν η 

απάντηση ήταν θετική, δήλωσαν για πόσες περίπου ώρες έχουν λάβει μια τέτοιου 
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είδους εκπαίδευση και στην τρίτη ερώτηση, οι συμμετέχοντες δήλωσαν πριν από 

πόσα έτη έχουν κάνει την εκπαίδευση.  

Ωστόσο, τα άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης, καλούνταν να απαντήσουν μόνο 

στις 4 πρώτες ερωτήσεις, σχετικά με το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και 

τον τόπο κατοικίας. 

 

2.2.2 Η συσκευή Novint Falcon 

 
Η συσκευή Novint Falcon, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι μια 

τρισδιάστατη απτική συσκευή αμφίδρομης αλληλεπίδρασης (Abu Doush et al., 2009). 

Η συγκεκριμένη συσκευή επιλέχθηκε για τις ανάγκες του πειράματος, καθώς 

αποτελεί μια χαμηλού κόστους  (Abu Doush et al, 2009· Chortis, Standen & Walker, 

2008· Mason & Manduchi, 2010· Vanacken, De Boeck & Coninx, 2010) απτική 

συσκευή, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε μια πληθώρα ερευνών σε εικονικά 

περιβάλλοντα (White, Fitzpatrick & McAllister, 2008). 

Πρόκειται για μια συσκευή που διαθέτει τρεις βαθμούς ελευθερίας (3 Degrees 

Of Freedom - 3 DOF) (Abu Doush et al., 2009· White, Fitzpatrick & McAllister, 

2008) και αποτελείται από μία βάση, το σώμα της συσκευής και τρεις βραχίονες, οι 

οποίοι καταλήγουν σε μία χειρολαβή που έχει το σχήμα μιας μικρής σφαίρας. Η 

χειρολαβή είναι το εργαλείο που κρατά ο χρήστης ενώ χρησιμοποιεί την απτική 

συσκευή (Mason & Manduchi, 2010). Ένας επιπλέον βασικός λόγος που οδήγησε 

στην επιλογή της εν λόγω συσκευής είναι η δυνατότητα κίνησής της σε τρεις 

διαστάσεις: πάνω – κάτω, αριστερά – δεξιά και μπροστά – πίσω (White, Fitzpatrick & 

McAllister, 2008).  
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2.3 Διαδικασία 

 
Στην παρούσα μελέτη η ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων 

πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά, προκειμένου να ερωτηθούν για το αν θα  

επιθυμούσαν να λάβουν μέρος στην έρευνα. Έπειτα, ορίστηκε συνάντηση, κατά τη 

διάρκεια της οποίας δόθηκαν περαιτέρω πληροφορίες που αφορούσαν την έρευνα και 

τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τέλος, δόθηκαν επεξηγήσεις για τη 

διαδικασία διεξαγωγής του πειράματος και λήφθηκε προφορική συγκατάθεση από 

τους συμμετέχοντες για τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για κάθε έναν συμμετέχοντα περιλάμβανε τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου με τα δημογραφικά / ατομικά στοιχεία, τη 

διαδικασία εξοικείωσης με τη συσκευή Novint Falcon, τη διαδικασία για τη 

διεξαγωγή της πρώτης φάσης του πειράματος και τη διαδικασία για τη διεξαγωγή της 

δεύτερης φάσης του πειράματος.  

Η διαδικασία εξοικείωσης με τη συσκευή Novint Falcon και η διαδικασία για 

τη διεξαγωγή της πρώτης και της δεύτερης φάσης του πειράματος γινόταν μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή σε μια μονωμένη από περιβαλλοντικούς ήχους αίθουσα, 

προς αποφυγή της διάσπασης των συμμετεχόντων. Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής 

της έρευνας όλοι οι συμμετέχοντες χωρίς πρόβλημα όρασης είχαν τα μάτια τους 

καλυμμένα με μάσκα (blindfolded). Τέλος, ο κάθε συμμετέχων εξεταζόταν ατομικά.  

 

2.3.1 Διαδικασία εξοικείωσης με τη συσκευή Novint Falcon 

 
Η διαδικασία αυτή βοήθησε τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τη χρήση 

της απτικής συσκευής Novint Falcon. Η συσκευή ήταν συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό 

υπολογιστή στον οποίο υπήρχε εγκατεστημένη μια εφαρμογή όπου απεικόνιζε μια 
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σφαίρα (Εικόνα 7). Η σφαίρα αυτή δεν διέθετε κάποια υφή, ήταν συμπαγής. 

Μετακινώντας τη σφαιρική χειρολαβή, ο κάθε συμμετέχοντας, είχε τη δυνατότητα να 

ανιχνεύσει κυκλικά τη σφαίρα, σαν να την εξέταζε εξωτερικά, κάνοντας μια κυκλική 

κίνηση. Η κίνηση αυτή μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε τρεις διαστάσεις: πάνω – 

κάτω, αριστερά – δεξιά και μπροστά – πίσω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Η πρώτη σφαίρα της εφαρμογής (για τη διαδικασία εξοικείωσης με τη 

συσκευή Novint Falcon) 

 

Η διαδικασία εξοικείωσης με τη συσκευή είχε διάρκεια 2 λεπτά. Στο χρόνο 

αυτό, οι συμμετέχοντες προσπαθούσαν να ανιχνεύσουν τη σφαίρα. Στο τέλος της 

διαδικασίας εξοικείωσης δεν ζητήθηκε από κάποιον συμμετέχοντα να ονοματίσει το 

υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη η σφαίρα. Στη φάση αυτή, προσπαθούσαν απλώς 

να ανακαλύψουν τεχνικές που θα τους βοηθούσαν στην ανίχνευση των υφών της 

κάθε σφαίρας κατά τη διάρκεια της πρώτης και της δεύτερης φάσης του πειράματος.   
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2.3.2 Διαδικασία για την πρώτη φάση του πειράματος  

 
Στη διάρκεια της πρώτης φάσης του πειράματος, η συσκευή Novint Falcon 

ήταν συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή υπήρχε 

εγκατεστημένη μια εφαρμογή όπου απεικόνιζε 8 διαφορετικές σφαίρες, οι οποίες 

διέθεταν διαφορετικές υφές (Εικόνα 8). Οι σφαίρες εμφανίζονταν η μια μετά την 

άλλη στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και ήταν επιλεγμένες με την κυκλική 

μέθοδο ανακατέματος, για να εξαλειφθεί ο παράγοντας επηρεασμού της κούρασης 

των συμμετεχόντων και της διαφορετικής δυσκολίας των υφών (Μπαρούτη, 

Παπαδόπουλος, & Κουρουπέτρογλου, 2013). Τέλος, η κάθε σφαίρα διέθετε μια 

διαφορετική υφή.  

Οι υφές που διέθεταν οι 8 σφαίρες ήταν οι εξής:  

1. Εξογκώματα 

2. Μελάσα 

3. Πάγος 

4. Γυαλόχαρτο  

5. Μαγνήτης 

6. Λάστιχο 

7. Άμμος  

8. Μέλι 

Η μέγιστη διάρκεια της πρώτης φάσης του πειράματος ήταν 1 λεπτό για κάθε 

σφαίρα. Μετακινώντας τη χειρολαβή της συσκευής, ο κάθε συμμετέχοντας 

προσπαθούσε να ανιχνεύσει την υφή της κάθε σφαίρας. Κατά τη διάρκεια του 1 

λεπτού ανέφερε λέξεις με τις οποίες αποτύπωνε την κάθε υφή. Στη φάση αυτή, ο κάθε 

συμμετέχοντας είχε τη δυνατότητα να αναφέρει όσες λέξεις ήθελε για την κάθε 

σφαίρα κατά τη διάρκεια του 1 λεπτού. Στη φάση αυτή του πειράματος, 
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καταγράφονταν όλες οι λέξεις που έλεγαν οι συμμετέχοντες για να περιγράψουν την 

κάθε σφαίρα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Οι 8 υφές των σφαιρών 
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Σε ό, τι αφορά την κίνηση των συμμετεχόντων, πιάνοντας τη χειρολαβή της 

συσκευής, μπορούσαν να κινηθούν σε τρεις διαστάσεις: πάνω – κάτω, αριστερά – 

δεξιά και μπροστά – πίσω. Στο τέλος της φάσης αυτής δεν αποκαλύπτονταν οι υφές 

των 8 σφαιρών στους συμμετέχοντες.  

 

2.3.3 Διαδικασία για τη δεύτερη φάση του πειράματος  

 
Στη διάρκεια της δεύτερης φάσης του πειράματος, η συσκευή Novint Falcon 

ήταν συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και στη φάση αυτή, στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή υπήρχε εγκατεστημένη η ίδια εφαρμογή όπου απεικόνιζε τις 

8 διαφορετικές σφαίρες, οι οποίες διέθεταν 8 διαφορετικές υφές (οι σφαίρες ήταν οι 

ίδιες με αυτές της πρώτης φάσης του πειράματος).  

Στην δεύτερη φάση του πειράματος, αποκαλύπτονταν οι υφές των 8 σφαιρών 

στους συμμετέχοντες. Από μια ηχογραφημένη λίστα που αναπαράγονταν στην αρχή 

της φάσης αυτής, οι συμμετέχοντες άκουγαν τις 8 υφές από τις οποίες ήταν 

κατασκευασμένες οι 8 σφαίρες. Έπειτα, καθώς οι σφαίρες εμφανίζονταν η μια μετά 

την άλλη στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, επιλεγμένες και αυτήν τη φορά 

με την κυκλική μέθοδο ανακατέματος, για να εξαλειφθεί ο παράγοντας επηρεασμού 

της κούρασης και της διαφορετικής δυσκολίας των υφών (Μπαρούτη, 

Παπαδόπουλος, & Κουρουπέτρογλου, 2013), οι συμμετέχοντες προσπαθούσαν να 

ανιχνεύσουν το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένη η κάθε σφαίρα, 

συνδυάζοντάς το με ένα υλικό από την ηχογραφημένη λίστα των υφών.  

Η μέγιστη διάρκεια της φάσης αυτής ήταν 1 λεπτό για κάθε σφαίρα. Ο χρόνος 

ξεκινούσε να μετράει μόλις ολοκληρώνονταν η διαδικασία αναπαραγωγής της λίστας 

με τις υφές. Κατά τη διάρκεια ανίχνευσης της κάθε σφαίρας υπήρχε η δυνατότητα 
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επανάληψης των υφών που υπήρχαν στην ηχογραφημένη λίστα. Στη διάρκεια του 1 

λεπτού, οι συμμετέχοντες είχαν 3 ευκαιρίες προκειμένου να εντοπίσουν τη σωστή 

υφή της κάθε σφαίρας. Στη φάση αυτή του πειράματος, καταγράφονταν οι σωστές 

και οι λανθασμένες απαντήσεις των συμμετεχόντων και ο χρόνος για τον εντοπισμό 

της κάθε υφής.  

Σε ό, τι αφορά την κίνηση των συμμετεχόντων και σε αυτή τη φάση του 

πειράματος, πιάνοντας τη χειρολαβή της συσκευής, μπορούσαν να κινηθούν σε τρεις 

διαστάσεις: πάνω – κάτω, αριστερά – δεξιά και μπροστά – πίσω. 

 

2.4 Ανάλυση δεδομένων  

 
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, 22.0.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Αποτελέσματα Έρευνας 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. Τα αποτελέσματα αναλύονται 

ξεχωριστά για την πρώτη και τη δεύτερη φάση του πειράματος. Επιπλέον, 

πραγματοποιείται μια σύγκριση ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη φάση του 

πειράματος, αναφορικά με τον προσδιορισμό των υφών που αποτυπώνονται στις 8 

σφαίρες από τις δύο ομάδες των συμμετεχόντων. Ακόμα, πραγματοποιείται σύγκριση 

ανάμεσα στις δύο ομάδες των συμμετεχόντων ως προς την επίδοσή τους κατά τη 

διάρκεια της πρώτης και της δεύτερης φάσης του πειράματος. Τέλος, γίνεται 

σύγκριση ανάμεσα στα άτομα με τύφλωση και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στα άτομα 

που έχασαν την όρασή τους σε ηλικία μικρότερη των 5 ετών και σε αυτούς που 

έχασαν την όρασή τους σε ηλικία μεγαλύτερη των 5 ετών.  

 

3.1 Πρώτη φάση του πειράματος  

 
Αρχικά υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι (M) και οι τυπικές αποκλίσεις (SD) των 

σωστών απαντήσεων των συμμετεχόντων (βλεπόντων και ατόμων με τύφλωση) για 

το σύνολο των υφών (Πίνακας 9). Επίσης, υπολογίστηκαν ξεχωριστά οι μέσοι όροι 

και οι τυπικές αποκλίσεις των σωστών απαντήσεων των συμμετεχόντων για κάθε μια 

από τις 8 υφές (Πίνακας 10).  

Ως σωστές απαντήσεις υπολογίστηκαν μόνο οι λέξεις, οι οποίες αποτύπωναν 

επακριβώς την ονομασία των υφών των σφαιρών ή λέξεις συνώνυμες με αυτές. Δεν 

υπολογίστηκαν ως σωστές απαντήσεις λέξεις, οι οποίες περιέγραφαν τις ιδιότητες 

των υφών (π.χ. “λείο” αντί για “πάγος”). Ο συνολικός αριθμός των σωστών 

απαντήσεων των υφών που οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να βρούνε ήταν οκτώ (8).  
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Πίνακας 9. Μέσος όρος (M) και τυπική απόκλιση (SD)  του συνόλου των υφών 

 Βλέποντες Άτομα με τύφλωση 

 M SD M SD 

Σύνολο Υφών 9.2000 1.32188 9.9412 1.81902 

 

 

Πίνακας 10. Μέσος όρος (M) και τυπική απόκλιση (SD) για καθεμία από τις 8 υφές των 

σφαιρών  

 Βλέποντες  Άτομα με τύφλωση 

 M SD M SD 

Εξογκώματα 1.40 .754 1.29 .686 

Μελάσα 1.00 .000 1.00 .000 

Πάγος 1.30 .571 1.24 .562 

Γυαλόχαρτο  1.00 .000 1.06 .243 

Μαγνήτης   1.00 .000 1.59 .939 

Λάστιχο   1.35 .745 1.35 .702 

Άμμος   1.15 .489 1.18 .529 

Μέλι  1.00 .000 1.24 .664 

 

Πέρα από τον υπολογισμό των μέσων όρων και των τυπικών αποκλίσεων των 

σωστών απαντήσεων των υφών, διερευνήθηκε εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση ανάμεσα στα δημογραφικά / ατομικά στοιχεία των ατόμων με τύφλωση 

και στις απαντήσεις που δόθηκαν αναφορικά με τις υφές των 8 σφαιρών. 

Συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης r του Pearson μεταξύ πέντε 

μεταβλητών των δημογραφικών / ατομικών στοιχείων των συμμετεχόντων με 

τύφλωση και του συνολικού αριθμού των σωστών απαντήσεων (πριν αποκαλυφθούν 

οι 8 υφές). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης φαίνονται στον Πίνακα 11.   
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Πίνακας 11. Συντελεστές συσχέτισης Pearson (r) μεταξύ δημογραφικών / ατομικών στοιχείων και 

συνολικού αριθμού σωστών απαντήσεων (πριν αποκαλυφθούν οι υφές) 
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Συνολικός αριθμός σωστών 

απαντήσεων (πριν 

αποκαλυφθούν οι υφές) 

.383 -.005 -.243 .004 .037 

 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι οι συσχετίσεις δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικές. Πιο αναλυτικά, δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση ανάμεσα στο συνολικό αριθμό των σωστών απαντήσεων (πριν 

αποκαλυφθούν οι υφές) και στην ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την εκπαίδευση στη 

χρήση απτικού υλικού, τις ώρες εκπαίδευσης στη χρήση απτικού υλικού και στη 

συχνότητα ανάγνωσης απτικών εικόνων και χαρτών αφής από τους συμμετέχοντες με 

τύφλωση. 

 

3.2 Δεύτερη φάση του πειράματος  

 
Αρχικά, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των λαθών 

στις απαντήσεις των συμμετεχόντων (βλεπόντων και ατόμων με τύφλωση) για το 

συνολικό αριθμό των υφών. Επίσης, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι και οι τυπικές 

αποκλίσεις του χρόνου (σε δευτερόλεπτα) που έκαναν οι συμμετέχοντες. Τέλος, 
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υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των σωστών απαντήσεων των 

συμμετεχόντων για το σύνολο των υφών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 12.   

Πίνακας 12. Μέσος όρος (M) και τυπική απόκλιση (SD)  του συνόλου των λαθών, του 

χρόνου και των σωστών απαντήσεων των υφών 

Σύνολο Υφών Βλέποντες  Άτομα με τύφλωση 

 M SD M SD 

Λάθος απαντήσεις .90 1.165 .41 .618 

Χρόνος 25.100 13.8902 20.647 18.5403 

Σωστές απαντήσεις   .850 .3663 1.000 .0000 

 

Έπειτα, υπολογίστηκαν ξεχωριστά οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 

των λαθών στις απαντήσεις των συμμετεχόντων (βλεπόντων και ατόμων με 

τύφλωση) για καθεμία από τις 8 υφές. Επίσης, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι και οι 

τυπικές αποκλίσεις του χρόνου (σε δευτερόλεπτα) που έκαναν οι συμμετέχοντες. 

Τέλος, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των σωστών 

απαντήσεων των συμμετεχόντων για καθεμία από τις 8 υφές (Πίνακες 

13,14,15,16,17,18,19,20). 

Πίνακας 13. Μέσος όρος (M) και τυπική απόκλιση (SD)  του συνόλου των λαθών, του 

χρόνου και των σωστών απαντήσεων της υφής “εξογκώματα” 

Εξογκώματα Βλέποντες  Άτομα με τύφλωση 

 M SD M SD 

Λάθος απαντήσεις .90 1.165 .41 .618 

Χρόνος 25.100 13.8902 20.647 18.5403 

Σωστές απαντήσεις   .850 .3663 1.000 .0000 

 

Πίνακας 14. Μέσος όρος (M) και τυπική απόκλιση (SD)  του συνόλου των λαθών, του 

χρόνου και των σωστών απαντήσεων της υφής “μελάσα” 

Μελάσα  Βλέποντες  Άτομα με τύφλωση 

 M SD M SD 

Λάθος απαντήσεις .500 .7609 .412 .6183 

Χρόνος 15.350 13.6199 15.882 17.3921 

Σωστές απαντήσεις   .950 .2236 1.000 .0000 
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Πίνακας 15. Μέσος όρος (M) και τυπική απόκλιση (SD)  του συνόλου των λαθών, του 

χρόνου και των σωστών απαντήσεων της υφής “πάγος” 

Πάγος Βλέποντες  Άτομα με τύφλωση 

 M SD M SD 

Λάθος απαντήσεις 1.100 1.2096 .706 .8489 

Χρόνος 26.000 16.4413 21.118 14.6538 

Σωστές απαντήσεις   .800 .4104 .941 .2425 

 

Πίνακας 16. Μέσος όρος (M) και τυπική απόκλιση (SD)  του συνόλου των λαθών, του 

χρόνου και των σωστών απαντήσεων της υφής “γυαλόχαρτο” 

Γυαλόχαρτο Βλέποντες  Άτομα με τύφλωση 

 M SD M SD 

Λάθος απαντήσεις 1.100 .9119 1.000 1.0607 

Χρόνος 30.150 17.9276 26.118 19.2869 

Σωστές απαντήσεις   .900 .3078 .824 .3930 

 

Πίνακας 17. Μέσος όρος (M) και τυπική απόκλιση (SD)  του συνόλου των λαθών, του 

χρόνου και των σωστών απαντήσεων της υφής “μαγνήτης” 

Μαγνήτης Βλέποντες  Άτομα με τύφλωση 

 M SD M SD 

Λάθος απαντήσεις .750 .9665 .588 .7123 

Χρόνος 25.950 18.5939 18.000 15.8272 

Σωστές απαντήσεις   .900 .3078 .941 .2425 

 

Πίνακας 18. Μέσος όρος (M) και τυπική απόκλιση (SD)  του συνόλου των λαθών, του 

χρόνου και των σωστών απαντήσεων της υφής “λάστιχο” 

Λάστιχο Βλέποντες  Άτομα με τύφλωση 

 M SD M SD 

Λάθος απαντήσεις .550 .8256 .353 .7859 

Χρόνος 21.450 11.5233 17.294 13.8463 

Σωστές απαντήσεις   .950 .2236 .882 .3321 

 

Πίνακας 19. Μέσος όρος (M) και τυπική απόκλιση (SD)  του συνόλου των λαθών, του 

χρόνου και των σωστών απαντήσεων της υφής “άμμος” 

Άμμος Βλέποντες  Άτομα με τύφλωση 

 M SD M SD 

Λάθος απαντήσεις .950 1.0990 .765 1.1472 

Χρόνος 23.450 16.8694 18.824 17.3430 

Σωστές απαντήσεις   .850 .3663 .824 .3930 
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Πίνακας 20. Μέσος όρος (M) και τυπική απόκλιση (SD)  του συνόλου των λαθών, του 

χρόνου και των σωστών απαντήσεων της υφής “μέλι” 

Μέλι Βλέποντες  Άτομα με τύφλωση 

 M SD M SD 

Λάθος απαντήσεις .950 1.0501 .471 .5145 

Χρόνος 20.250 16.2509 20.706 16.1778 

Σωστές απαντήσεις   .900 .3078 1.000 .0000 

 

Πέρα από τον υπολογισμό των μέσων όρων και των τυπικών αποκλίσεων των 

λαθών, του χρόνου (σε δευτερόλεπτα) και των σωστών απαντήσεων των 

συμμετεχόντων, διερευνήθηκε εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στα δημογραφικά / ατομικά στοιχεία των ατόμων με τύφλωση και στις 

απαντήσεις που δόθηκαν αναφορικά με τις υφές των 8 σφαιρών. Συγκεκριμένα, 

υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης r του Pearson μεταξύ πέντε μεταβλητών 

των δημογραφικών / ατομικών στοιχείων των συμμετεχόντων με τύφλωση και του 

συνολικού αριθμού των σωστών απαντήσεων (αφού αποκαλύφθηκαν οι 8 υφές). Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης φαίνονται στον Πίνακα 21.   

 

Πίνακας 21. Συντελεστές συσχέτισης Pearson (r) μεταξύ δημογραφικών / ατομικών στοιχείων και 

συνολικού αριθμού σωστών απαντήσεων (αφού αποκαλύφθηκαν οι υφές) 
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Συνολικός αριθμός σωστών 

απαντήσεων (αφού αποκαλύφθηκαν 

οι υφές) 

.402 .168 -.408 .012 .174 
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Από την ανάλυση προκύπτει ότι οι συσχετίσεις δεν ήταν στατιστικά 

σημαντικές. Πιο συγκεκριμένα, δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στο συνολικό αριθμό των σωστών απαντήσεων (αφού αποκαλύφθηκαν οι 

υφές) και στην ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την εκπαίδευση στη χρήση απτικού 

υλικού, τις ώρες εκπαίδευσης στη χρήση απτικού υλικού και στη συχνότητα 

ανάγνωσης απτικών εικόνων και χαρτών αφής από τους συμμετέχοντες με τύφλωση.  

Έπειτα, διερευνήθηκε εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα 

στα δημογραφικά / ατομικά στοιχεία των ατόμων με τύφλωση και στο χρόνο που 

έκαναν προκειμένου να βρούνε τη σωστή απάντηση (αφού αποκαλύφθηκαν οι 8 

υφές). Συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης r του Pearson 

μεταξύ πέντε μεταβλητών των δημογραφικών / ατομικών στοιχείων των 

συμμετεχόντων με τύφλωση και του χρόνου που έκαναν για τον εντοπισμό των 

σωστών απαντήσεων (αφού αποκαλύφθηκαν οι 8 υφές). Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 22.   

 

Πίνακας 22. Συντελεστές συσχέτισης Pearson (r) μεταξύ δημογραφικών / ατομικών στοιχείων και 

συνολικού αριθμού σωστών απαντήσεων (αφού αποκαλύφθηκαν οι υφές) 
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Συνολικός χρόνος για τον εντοπισμό 

των εύστοχων απαντήσεων (αφού 

αποκαλύφθηκαν οι υφές) 

-.45 -.091 .294 -.096 -.168 
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Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι οι συσχετίσεις δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικές. Πιο συγκεκριμένα, δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση ανάμεσα στο χρόνο που έκαναν οι συμμετέχοντες με τύφλωση για τον 

εντοπισμό των εύστοχων απαντήσεων (αφού αποκαλύφθηκαν οι υφές) και στην 

ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την εκπαίδευση στη χρήση απτικού υλικού, τις ώρες 

εκπαίδευσης στη χρήση απτικού υλικού και στη συχνότητα ανάγνωσης απτικών 

εικόνων και χαρτών αφής.  

 

3.3 Σύγκριση ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη φάση του πειράματος  

 
Αρχικά, διερευνήθηκε εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα 

στις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες με τύφλωση κατά τη διάρκεια της 

πρώτης φάσης του πειράματος (πριν αποκαλυφθούν οι υφές) και στις απαντήσεις 

τους κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης του πειράματος (αφού αποκαλύφθηκαν οι 

υφές). Συγκεκριμένα, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης r του Pearson μεταξύ 

των σωστών απαντήσεων των συμμετεχόντων (πριν αποκαλυφθούν οι υφές) και των 

σωστών απαντήσεων των συμμετεχόντων (αφού αποκαλύφθηκαν οι υφές). Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης φαίνονται στον Πίνακα 23.   

 

Πίνακας 23. Συντελεστής συσχέτισης Pearson (r) μεταξύ συνολικού αριθμού σωστών απαντήσεων 

(πριν αποκαλυφθούν οι υφές) και συνολικού αριθμού σωστών απαντήσεων (αφού αποκαλύφθηκαν οι 

υφές)  

 Συνολικός αριθμός σωστών απαντήσεων (αφού 

αποκαλύφθηκαν οι υφές) 

Συνολικός αριθμός σωστών απαντήσεων 

(πριν αποκαλυφθούν οι υφές) 

.608** 

Σημείωση: **p < .01, *p < .05 
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Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι υπάρχει μια ισχυρή 

θετική συσχέτιση (r = .608, p < .01) ανάμεσα στις σωστές απαντήσεις των 

συμμετεχόντων με τύφλωση (πριν αποκαλυφθούν οι υφές) και στις σωστές 

απαντήσεις τους (αφού αποκαλύφθηκαν οι υφές).  

Έπειτα, διερευνήθηκε εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα 

στις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες με τύφλωση κατά τη διάρκεια της 

πρώτης και της δεύτερης φάσης του πειράματος και στο χρόνο που σημείωσαν για 

τον εντοπισμό των σωστών απαντήσεων. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν οι 

συντελεστές συσχέτισης r του Pearson μεταξύ των σωστών απαντήσεων των 

συμμετεχόντων (πριν αποκαλυφθούν οι υφές) και των σωστών απαντήσεων των 

συμμετεχόντων (αφού αποκαλύφθηκαν οι υφές) και του χρόνου που έκανα για τον 

εντοπισμό των σωστών απαντήσεων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης φαίνονται στον 

Πίνακα 24.   

 

Πίνακας 24. Συντελεστές συσχέτισης Pearson (r) μεταξύ συνολικού αριθμού σωστών απαντήσεων 

(πριν αποκαλυφθούν οι υφές), συνολικού αριθμού σωστών απαντήσεων (αφού αποκαλύφθηκαν οι 

υφές) και χρόνου για τον εντοπισμό των εύστοχων απαντήσεων 

 Συνολικός αριθμός 

σωστών απαντήσεων 

(πριν αποκαλυφθούν οι 

υφές) 

Συνολικός αριθμός 

σωστών απαντήσεων 

(αφού αποκαλύφθηκαν οι 

υφές) 

Συνολικός χρόνος για τον εντοπισμό 

των εύστοχων απαντήσεων (αφού 

αποκαλύφθηκαν οι υφές) 

 

-.501* -.792** 

Σημείωση: **p < .01, *p < .05 

 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι υπάρχει μια μέτρια 

αρνητική συσχέτιση (r = -.501, p < .05) ανάμεσα στις σωστές απαντήσεις των 

συμμετεχόντων με τύφλωση (πριν αποκαλυφθούν οι υφές) και στο χρόνο που 
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σημείωσαν για τον εντοπισμό των εύστοχων απαντήσεων. Επιπλέον, υπάρχει μια 

ισχυρή αρνητική συσχέτιση (r = -.792, p < .01)  ανάμεσα στις σωστές απαντήσεις των 

συμμετεχόντων με τύφλωση (αφού αποκαλύφθηκαν οι υφές) και στο χρόνο που 

σημείωσαν για τον εντοπισμό των εύστοχων απαντήσεων.  

 

3.4 Σύγκριση ανάμεσα σε βλέποντες και σε άτομα με τύφλωση  

 
Πραγματοποιήθηκε t-test για να ελεγχθεί εάν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές για τα αποτελέσματα των 8 υφών ανάμεσα στους βλέποντες και 

στα άτομα με τύφλωση. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες ατόμων. 

Ωστόσο, η εφαρμογή του t-test έδειξε ότι τα άτομα με τύφλωση σημείωσαν 

καλύτερες επιδόσεις για τον προσδιορισμό των υφών κατά τη διάρκεια της πρώτης 

φάσης του πειράματος. Επιπλέον, η εφαρμογή του t-test έδειξε ότι τα άτομα με 

τύφλωση σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις και κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης 

του πειράματος, καθώς έδωσαν τις περισσότερες σωστές απαντήσεις σε λιγότερο 

χρόνο σε σύγκριση με τους βλέποντες που σημείωσαν τις περισσότερες λανθασμένες 

απαντήσεις. Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των αποτελεσμάτων της 

ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 25.   

 

Πίνακας 25. Σύγκριση ανάμεσα σε βλέποντες και άτομα με τύφλωση ως προς το σύνολο των 

σωστών απαντήσεων και του συνολικού χρόνου 

 Βλέποντες  Άτομα με τύφλωση 

 M SD M SD 

Σωστές απαντήσεις (1η φάση) 9.2000 1.32188 9.9412 1.81902 

Σωστές απαντήσεις (2η φάση) 7.1000 .91191 7.4118 .87026 

Συνολικός χρόνος   187.7000 51.65686 158.5882 70.84319 
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3.5 Σύγκριση ανάμεσα στα άτομα με τύφλωση αναφορικά με την ηλικία 

απώλειας της όρασης  

 
Πραγματοποιήθηκε t-test για να διερευνηθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών 

διαφορών για τα αποτελέσματα των 8 υφών ανάμεσα στα άτομα με τύφλωση 

αναφορικά με την ηλικία απώλειας της όρασης. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα των 

ατόμων με τύφλωση χωρίστηκε σε δύο ομάδες: α. άτομα με ηλικία απώλειας της 

όρασης κάτω των 5 ετών, β. άτομα με ηλικία απώλειας της όρασης από 5 ετών και 

άνω.  

Η εφαρμογή του t-test έδειξε ότι τα άτομα που έχασαν την όρασή τους σε 

ηλικία μεγαλύτερη των 5 ετών πέτυχαν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις στο σύνολο 

των σωστών απαντήσεων κατά τη διάρκεια της πρώτης (t = 2.230, df = 15, p < .05) 

και της δεύτερης (t = 2.341, df = 15, p < .05) φάσης του πειράματος, σε σχέση με τα 

άτομα που έχασαν την όρασή τους σε ηλικία μικρότερη των 5 ετών. Επιπλέον, τα 

άτομα που έχασαν την όρασή τους σε ηλικία μεγαλύτερη των 5 ετών σημείωσαν 

καλύτερο χρόνο για τον εντοπισμό των σωστών απαντήσεων, σε σχέση με τα άτομα 

που έχασαν την όρασή τους σε ηλικία μικρότερη των 5 ετών. Οι μέσοι όροι και οι 

τυπικές αποκλίσεις των αποτελεσμάτων της ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 

26.   

Πίνακας 26. Σύγκριση ανάμεσα σε άτομα με ηλικία απώλειας της όρασης < των 5 ετών και σε άτομα 

με ηλικία απώλειας της όρασης > των 5 ετών ως προς το σύνολο των σωστών απαντήσεων  

 Άτομα με ηλικία απώλειας 

της όρασης < των 5 ετών 

Άτομα με ηλικία απώλειας της 

όρασης > των 5 ετών 

 M SD M SD 

Σωστές απαντήσεις (1η φάση) 9.1111 1.69148 10.8750 1.55265 

Σωστές απαντήσεις (2η φάση) 7.0000 1.00000 7.8750 .35355 

Συνολικός χρόνος   168.5556 79.14719 147.3750 63.56760 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Συμπεράσματα – Συζήτηση 

 
Η παρούσα έρευνα είχε ως βασικό στόχο τη σύγκριση ανάμεσα σε άτομα με 

τύφλωση και σε άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης στη χρήση μιας χαμηλού κόστους 

τρισδιάστατης απτικής συσκευής για τον προσδιορισμό της μεταβλητής της υφής των 

αντικειμένων σε ένα εικονικό περιβάλλον. Για την επίτευξη αυτού του στόχου 

χρησιμοποιήθηκαν δύο εργαλεία· ένα ερωτηματολόγιο καταγραφής των 

δημογραφικών / ατομικών στοιχείων των συμμετεχόντων και μια τρισδιάστατη 

απτική συσκευή που χρησιμοποιείται ευρέως σε εικονικά περιβάλλοντα, η συσκευή 

Novint Falcon. Η έρευνα που διεξήχθη με τη συγκεκριμένη συσκευή αποτελούνταν 

από δύο φάσεις και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση 

των δεδομένων κατάφεραν να δώσουν απαντήσεις στα διερευνητικά ερωτήματα που 

τέθηκαν στην αρχή της έρευνας.  

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα έρευνα, δεν αναδεικνύονται διαφορές 

ανάμεσα στα άτομα με τύφλωση και στα άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης στην 

επίδοσή τους σε απτικές δεξιότητες. Το εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία με 

ευρήματα προηγούμενων ερευνών (Heller et al., 2001), όπου φάνηκε ότι τα άτομα με 

τύφλωση είχαν τις ίδιες επιδόσεις σε συγκεκριμένες απτικές εργασίες, σε σχέση με 

συνομηλίκους τους που δεν παρουσίαζαν πρόβλημα στην όρασή τους.  

Ωστόσο, το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα της έρευνας 

των Röder, Rösler και Spence (2004), όπου υπογραμμίστηκε η ύπαρξη ποιοτικών 

διαφορών στην απτική αντίληψη μεταξύ των εκ γενετής τυφλών ατόμων και των 

ατόμων χωρίς πρόβλημα όρασης, καθώς φάνηκε πως τα άτομα χωρίς πρόβλημα 

όρασης χρησιμοποιούν ένα οπτικά καθορισμένο χωρικό πλαίσιο αναφοράς για να 

εντοπίσουν τα απτικά αντικείμενα.  
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Επιπλέον, στην παρούσα έρευνα, μέσα από τη λεπτομερή ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, παρά τις διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ των δύο ομάδων 

αναφορικά με τις επιδόσεις τους, δεν αναδεικνύονται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στα άτομα με τύφλωση και στα άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης 

στη χρήση της τρισδιάστατης απτικής συσκευής για τον προσδιορισμό της 

μεταβλητής της υφής των αντικειμένων σε ένα εικονικό περιβάλλον. Το t-test 

ανέδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες 

ατόμων στον προσδιορισμό των 8 υφών που εμφανίζονταν στην οθόνη του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και στις δύο φάσεις του πειράματος. Τα αποτελέσματα 

αυτά έρχονται σε συμφωνία με ευρήματα προηγούμενων ερευνών αναφορικά με την 

επίδοση των δύο ομάδων σε τρισδιάστατα αντικείμενα (Helbig & Ernst, 2007). 

Εντούτοις, δεν βρίσκονται σε συμφωνία με τα ευρήματα παλαιότερων ερευνών, όπου 

υπογραμμίζεται η κυριαρχία της όρασης στην αντίληψη των τρισδιάστατων 

αντικειμένων (Rock & Victor, 1964, όπως αναφέρεται σε Kang & Kim, 2017). 

Βέβαια, αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελούν οι απαντήσεις των δύο ομάδων για 

τον προσδιορισμό των 8 υφών που εμφανίζονταν στην οθόνη του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του πειράματος. Πιο συγκεκριμένα, 

τα άτομα με τύφλωση παρουσίαζαν την τάση να περιγράφουν τις υφές των 8 σφαιρών 

με λέξεις που απέδιδαν την υφή της κάθε σφαίρας, ακόμα κι αν η απάντησή τους 

ήταν λανθασμένη (π.χ. “τσίχλα” αντί για “μελάσα” ή “κουκουνάρι” αντί για 

“εξογκώματα”). Αντίθετα, τα άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης παρουσίαζαν την τάση 

να περιγράφουν τις υφές των 8 σφαιρών με επίθετα που απέδιδαν τις ιδιότητές αυτών 

των υφών (π.χ. “μαλακό” αντί για “μελάσα” ή “ανομοιογενές” αντί για 

“εξογκώματα”). 
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Παράλληλα, αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί και η υψηλή θετική συσχέτιση 

που ανέκυψε ανάμεσα στις σωστές απαντήσεις των συμμετεχόντων με τύφλωση (πριν 

αποκαλυφθούν οι 8 υφές) και στις σωστές απαντήσεις τους (αφού αποκαλύφθηκαν οι 

8 υφές). Επιπλέον, αξίζει να τονιστούν και οι αρνητικές συσχετίσεις που ανέκυψαν 

ανάμεσα στις σωστές απαντήσεις των συμμετεχόντων με τύφλωση (πριν 

αποκαλυφθούν οι 8 υφές και αφού αποκαλύφθηκαν οι 8 υφές) και στο χρόνο που 

σημειώθηκε για τον εντοπισμό τους.  

Επιπρόσθετα, στην παρούσα μελέτη προκύπτει πως υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα άτομα που έχασαν την όρασή τους μέχρι την 

ηλικία των 5 ετών και στα άτομα που έχασαν την όρασή τους σε ηλικία μεγαλύτερη 

των 5 ετών, ως προς τον εντοπισμό των σωστών απαντήσεων κατά τη διάρκεια της 

πρώτης και της δεύτερης φάσης του πειράματος. Τα αποτελέσματα αυτά 

ευθυγραμμίζονται με προηγούμενες έρευνες, στις οποίες υπογραμμίζεται ο κυρίαρχος 

ρόλος της οπτικής εμπειρίας στην απτική και χωρική αντίληψη (Cattaneo et al., 

2008), αλλά και με την έρευνα των Pasqualotto και Newell (2007), στην οποία 

φάνηκε πως η οπτική εμπειρία επηρεάζει τις χωρικές δεξιότητες των ατόμων 

αναφορικά με την αναπαράσταση των αντικειμένων. 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως μέσα από την εκτενή ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας προκύπτει πως η υποστηρικτική τεχνολογία γενικότερα μέσα από τη 

χρήση βοηθημάτων που αξιοποιεί, έχει επιφέρει τεράστιο αντίκτυπο στις ζωές των 

ατόμων με τύφλωση (Gerber, 2003). Αυτό συμβαίνει διότι παρέχει λύσεις, οι οποίες 

επιτρέπουν τη μη οπτική πρόσβαση στην τεχνολογία των πληροφοριών (Koukourikos 

& Papadopoulos, 2015). Οι λύσεις αυτές είναι βασισμένες σε ηχητικές και απτικές 

ανατροφοδοτήσεις, με αποτέλεσμα να επιτρέπουν στα άτομα με τύφλωση την 

πρόσβαση στην πληροφόρηση (Abu Doush et al., 2009).  
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Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις στον τομέα της απτικής τεχνολογίας, επιτρέπουν 

στους χρήστες με πρόβλημα όρασης να “αγγίζουν” και να χειρίζονται τα 

τρισδιάστατα αντικείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή (Sharma, Uppal & Gupta, 2011) μέσα από μια πληθώρα απτικών 

συσκευών. Οι απτικές αυτές συσκευές δύνανται να βελτιώσουν την καθημερινότητα 

των ατόμων με τύφλωση, καθώς μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στο χώρο της 

ψυχαγωγίας όσο και στο χώρο της εκπαίδευσης (Zhu et al., 2011).  

Μέσα από τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας φάνηκε πως μια χαμηλού 

κόστους απτική συσκευή ενδέχεται να αποδειχθεί σημαντική για την αυτονομία και 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με τύφλωση, καθώς θα έχει 

περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιηθεί σε μια εφαρμογή που θα είναι χρήσιμη 

στη ζωή των ατόμων αυτών (Mason & Manduchi, 2010).  

 

4.1 Περιορισμοί της έρευνας  

 
Με την ολοκλήρωση της έρευνας κρίνεται απαραίτητη η επισήμανση 

ορισμένων περιορισμών. Ένας από τους περιορισμούς έχει σχέση με το δείγμα της 

έρευνας και πιο συγκεκριμένα με το εύρος της ηλικίας του δείγματος, καθώς στην 

έρευνα συμμετείχαν μόνο ενήλικες.  

Παράλληλα, ανάμεσα στους περιορισμούς της έρευνας συγκαταλέγεται και η 

υποκειμενικότητα της ερευνήτριας αναφορικά με την αποδοχή των σωστών και 

λανθασμένων απαντήσεων κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του πειράματος. 

Επιπλέον, η ήδη υπάρχουσα ονομασία ορισμένων υφών της εφαρμογής, είναι ένας 

από τους περιορισμούς, καθώς οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν γνώριζαν τι είναι 
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η “μελάσα”, γεγονός που οδηγούσε αυτόματα στη μη αναγνώριση της συγκεκριμένης 

υφής.  

Τέλος, το μικρό θεωρητικό υπόβαθρο για τον προσδιορισμό της μεταβλητής 

της υφής των αντικειμένων σε εικονικά περιβάλλοντα μέσω μιας τρισδιάστατης 

απτικής συσκευής, μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμα περιορισμό.  

 

4.2 Μελλοντικές προτάσεις  

 
Με την ολοκλήρωση της έρευνας κρίνεται επίσης απαραίτητη η επισήμανση 

ορισμένων προτάσεων για περαιτέρω έρευνα επί του θέματος.  

Λαμβάνοντας υπόψη και όσα προαναφέρθηκαν στους περιορισμούς της 

έρευνας, οι μελλοντικές έρευνες μπορούν να έχουν μεγαλύτερο αριθμό 

συμμετεχόντων στο δείγμα (ιδίως στο δείγμα των ατόμων με τύφλωση). Ταυτόχρονα, 

θα μπορούσαν να επεκτείνουν το εύρος της ηλικίας του δείγματος, 

συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό άτομα τρίτης ηλικίας, εφήβους και παιδιά. Επιπλέον, οι 

μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να εστιάσουν στη μελέτη και άλλων απτικών 

μεταβλητών, πέραν της υφής (όπως για παράδειγμα της μορφής ή του μεγέθους των 

αντικειμένων).  

Παράλληλα, τα παρόντα αποτελέσματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση 

για μελλοντικές έρευνες, οι οποίες θα εστιάζουν στη χρήση των απτικών συσκευών. 

Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων δύναται να αποτελέσει πηγή 

έμπνευσης για άλλους ερευνητές για την εκπόνηση αντίστοιχων ερευνητικών 

εγχειρημάτων, έτσι ώστε να προκύψει ο σχεδιασμός νέων εφαρμογών για εικονικά 

περιβάλλοντα με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με 

τύφλωση.  
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4.3 Πρακτική εφαρμογή  

 
Η παρούσα έρευνα αποτελεί το πρωταρχικό στάδιο για τη μελέτη απτικών 

μεταβλητών σε εικονικά περιβάλλοντα μέσω μιας χαμηλού κόστους τρισδιάστατης 

απτικής συσκευής από τα άτομα με τύφλωση. Μέσα από αυτήν την έρευνα βασικός 

στόχος είναι η διερεύνηση της διάκρισης και της κατανόησης της υφής των 

αντικειμένων που εμφανίζονται σε ένα εικονικό περιβάλλον. Η διάκριση και η 

κατανόηση της εν λόγω μεταβλητής από τα άτομα με τύφλωση έχει ως στόχο να 

εκκινήσει μια σειρά από ερευνητικές προσπάθειες για τη μελλοντική μελέτη κι άλλων 

απτικών μεταβλητών και την αξιοποίησή τους σε εφαρμογές για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, προκειμένου να είναι εφικτή η κατανόηση τρισδιάστατων αντικειμένων σε 

εικονικά περιβάλλοντα. Ένα παράδειγμα τέτοιων εφαρμογών μπορεί να είναι η 

απτική αναγνώριση σημαντικών μνημείων και εκθεμάτων που υπάρχουν στα 

μουσεία, μέσα από την τρισδιάστατη απεικόνισή τους σε ένα εικονικό περιβάλλον.  

Επιπρόσθετα, η μελέτη των απτικών μεταβλητών σε εικονικά περιβάλλοντα, 

δύναται να αξιοποιηθεί και στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς μέσα από τη χρήση 

των απτικών συσκευών, οι μαθητές με τύφλωση θα μπορούν να κατανοήσουν με πιο 

ευχάριστο και εύκολο τρόπο την υφή, το σχήμα, το βάρος, τη μορφή και το μέγεθος 

των αντικειμένων σε ένα εικονικό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό δύναται να αλλάξει 

τον τρόπο διδασκαλίας ορισμένων μαθημάτων, όπως για παράδειγμα αυτό της 

γεωμετρίας και της φυσικής, καθώς οι μαθητές με τύφλωση θα μπορούν να 

κατανοούν τα γεωμετρικά σχήματα και τα φυσικά φαινόμενα μέσα από την 

τρισδιάστατη απεικόνισή τους σε ένα εικονικό περιβάλλον.  
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Βόλος.  

 

Ξενόγλωσση  

Abu Doush, I., Pontelli, E., Simon, D., Son T.C. & Ma, O. (2009). Making Microsoft 

ExcelTM: multimodal presentation of charts. Proceedings of the 11th 



 77 

international ACM SIGACCESS conference on Computers and accessibility, 

147–154.  

American Foundation for the Blind (2016). IVEO compete. Retrieved from 

https://www.afb.org/prodProfile.asp?ProdID=982. 

Arditi, A., Holmes, E., Reedijk, P. & Whitehouse, R. (1999). Interactive tactile maps, 

visual disability, and accessibility of building interiors. Visual Impairment 

Research, 1, 11–21.  

Behrmann, M. & Jerome, M. K. (2002). Assistive technology for students with mild 

disabilities. ERIC Digest, 1–7. 

Belcastro, F.P. (2005). Applications of Electronic Technology to Rural Gifted 

Students Who are Blind or Visually Impaired. Information Technology and 

Disabilities Journal, 11. 

Boroditsky, L. (2015). Taste, smell, and touch: lecture notes. Retrieved from 

http://www-psych.stanford.edu/~lera/psych115s/notes/lecture11/  

Brewster, S.A. (2005). The impact of haptic ‘touching’ technology on cultural 

applications. In: Hemsley, J., Cappellini, V., Stanke, G. (Eds.), Digital 

Applications for Cultural Heritage Institutions, Chapter 30. Ashgate Press, 

UK, 273–284.  

 Brock, A. (2013). Interactive Maps for Visually Impaired People: Design, 

Usability and Spatial Cognition. Université Toulouse. 

Brown, M. L., Newsome, S. L. & Glinert, E. P. (1989). An experiment into the use of 

auditory cues to reduce visual workload. Proceedings of the CHI ’89. New 

York: ACM, 339–346. 

Cattaneo, Z. & Vecchi, T. (2011). Blind vision: the neuroscience of visual 

impairment. Rehabilitation. MIT Press.  



 78 

Cattaneo, Z., Vecchi, T., Cornoldi, C., Mammarella, I., Bonino, D., Ricciardi, E., et 

al. (2008). Imagery and spatial processes in blindness and visual impairment. 

Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 32, 1346–1360.  

Chortis, A., Standen, P.J. & Walker, M. (2008). Virtual reality system for upper 

extremity rehabilitation of chronic stroke patients living in the community. 

International Conference Series on Disability, Virtual Reality and Associated 

Technologies, 221–228. 

Eimer, M. (2004). Multisensory integration: How visual experience shapes spatial 

perception. Current Biology, 14, 115–117.  

Freeman, W. (1991). The physiology of perception. Scientific American 264(2), 78–

85. 

Gardner, J. & Bulatov, V. (2006). Scientific diagrams made easy with IVEO. 

Computers Helping People with Special Needs, Lecture Notes in Computer 

Science, Springer 4061, 1243–1250.  

Gardner, J. & Bulatov, V. & Stowell, H. (2006). The Viewplus Iveo Technology For 

Universally Usable Graphical Information. ViewPlus Technologies, Inc. 

Gerber, E. (2003). The Benefits of and Barriers to Computer Use for Individuals who 

Are Visually Impaired. Journal of Visual Impairment & Blindness, 97(9) 536–

550. 

Gibson, J. (2015). The ecological approach to visual perception. New York: 

Psychology Press.  

Habel, C., Kerzel, M. & Lohmann, C. (2010). Verbal assistance in tactile-map 

explorations: A case for visual representations and reasoning. Association for 

the Advancement of Artificial Intelligence, 34–41.  



 79 

Hakobyan, L., Lumsden, J., O’Sullivan, D. & Bartlett, H. (2013). Mobile Assistive 

Technologies for the Visually Impaired. Survey of Ophthalmology, 58(6), 

513–528.  

Hayward, V., Astley, O.R., Cruz-Hernandez, M., Grant, D. & Robles-De-La-Torre, 

G. (2004). Haptic interfaces and devices. Sensor Review, 24(1), 16–29.  

Helbig, H.B. & Ernst, M.O. (2007). Optimal integration of shape information from 

vision and touch. Springer, 179, 595–606. 

Heller, M.A., Brackett, D.D., Scroggs, E. & Allen, A.C. (2001). Haptic perception of 

the horizontal by blind and low-vision individuals. Perception, 30, 601–610.  

Heuten, W., Wichmann, D. & Boll, S. (2006). Interactive 3D sonification for the 

exploration of city maps. Proceedings of the 4th Nordic Conference on 

Human- Computer Interaction, 154–164.  

Hötting, K. & Röder, B. (2009). Auditory and auditory-tactile processing in 

congenitally blind humans. Hearing Research, 258, 165–174.  

Jansson, G. & Juhasz, I. (2007). The reading of virtual maps without vision. 

Interna tional Cartographic Conference, 4–10 August, Moskow, Russia. 

Jansson, G., Juhasz, I. & Cammilton, A. (2006). Reading virtual maps with a haptic 

mouse: Effects of some modifications of the tactile and audio-tactile 

information. The British Journal of Visual Impairment, 24(2), 60–66.  

Jansson, G. & Pedersen, P. (2005). Obtaining geographical information from a virtual 

map with a haptic mouse. Paper at the International Cartographic 

Conference: “Maps for Blind and Visually Impaired”, 9-16 July, Spain.  

Kang, Ζ. & Kim, Κ. (2017). Multimodal perception study on virtual 3D curved 

textures with vision and touch for interactive multimedia systems. Multimedia 

Tools and Applications, 13(1), 1–15. 



 80 

Kelly, S.M. (2009). Use of assistive technology by students with visual impairments: 

findings from a national survey. Journal of Visual Impairment and Blindness, 

103(8), 470–480.  

Klatzky, R.L. & Lederman, S.J. (2006). The perceived roughness of resistive virtual 

textures: I. Rendering by a force-feedback mouse. ACM Transactions on 

Applied Perception, 3(1), 1–14.  

Koukourikos, P. & Papadopoulos, K. (2015). Development of Cognitive Maps by 

Individuals with Blindness Using a Multisensory Application. Procedia 

Computer Science, 67, 213–222.  

Kouroupetroglou, G. (2014). Assistive Technologies and Computer Access for Motor 

Disabilities. Medical Information Science Reference. United States of 

America.  

Kouroupetroglou, G., Kousidis, S., Riga, P. & Pino, A. (2015). The mATHENA 

Inventory for Free Mobile Assistive Technology Applications. Lecture Notes 

in Computer Science, 519–527. 

Kuber, R., Yu W. & O’Modhrain, M.S. (2010). Tactile Web Browsing for Blind 

Users. In proceedings of the 5th International Workshop on Haptic Audio 

Interaction Design (Lecture Notes in Computer Science 6306), Copenhagen, 

Denmark, 75–84.  

Lahav, O. & Mioduser, D. (2004). Exploration of unknown spaces by people who are 

blind using a multi-sensory virtual environment. Journal of Special Education 

Technology, 19(3), 15-23.  

 



 81 

Lahav, O. & Mioduser , D. (2007). Haptic-feedback support for cognitive mapping 

of unknown spaces by people who are blind. Human-Computer Studies, 66, 

23–35.  

Lahav, O. & Mioduser, D. (2008). Construction of cognitive maps of unknown spaces 

using a multi-sensory virtual environment for people who are blind. 

Computers in Human Behavior, 24 (3), 1139–1155.  

Lahav, O., Schloerb, D.W., Kumar, S. & Srinivasan, M. A. (2012). A Virtual 

Environment for People Who Are Blind – A Usability Study. Journal of 

Assistive Technologies, 6(1), 38–52.  

Magnusson, C. & Rassmus-Gröhn, K. (2005). Audio haptic tools for navigation in 

non visual environments. Second International Conference on Enactive 

Interfaces. Genoa, Italy, November 17-18.   

Maor, D., Currie, J. & Drewry, R. (2011). The effectiveness of assistive technologies 

for children with special needs: a review of research-based studies. European 

Journal of Special Needs Education, 26(3), 283–298.  

Mason, R. & Manduchi, R. (2010). Haptic modeling for the blind using the Novint 

Falcon. North East Student Colloquim on Artficial Intelligence.  

Massie, T. & Salisbury, K. (1994). The PHANToM Haptic Interface: A Device for 

Probing Virtual Objects. In Proceedings of the ASME winter annual meeting, 

symposium on haptic interfaces for virtual environments and teleoperator 

systems (Chicago, IL). 

Medway, D. (2014). Rethinking place branding and the ‘other’ senses. Springer, 191– 

209.  



 82 

Monegato, M., Cattaneo, Z., Pece, A. & Vecchi, T. (2007). Comparing the Effects of 

Congenital and Late Visual Impairments on Visuospatial Mental Abilities. 

Journal of Visual Impairment & Blindness, 278–295. 

Newell, F.N, Woods, A.T., Mernagh, M. & Bülthoff, H.H. (2004). Visual, haptic and 

crossmodal recognition of scenes. Springer, 161, 233–242. 

Papadopoulos, K.S. (2005). Automatic transcription of tactile maps. Journal of Visual 

Impairment and Blindness, 99 (4), 242–245.  

Papadopoulos, K.S. (2005b). On the theoretical basis of tactile cartography for the 

haptic transformation of historic maps. e-Perimetron, 1(1), 81–87.  

Papadopoulos, K., Barouti, M. & Charitakis, K. (2014). A university indoors audio-

tactile mobility aid for individuals with blindness. In: K. Miesenberger et al., 

editors. Computer Helping People with Special Needs, ICCHP, Lecture Notes 

in Computer Science, 8548, 108–115.  

Papadopoulos, K. & Karanikolas N. (2009). Tactile maps provide location based 

services for individuals with visual impairments. Journal of Location Based 

Services, 3(3), 150–164 . 

Papadopoulos, K., Koukourikos, P., Koustriava, E., Misiou, M., Varveris, A. & 

Valari, E. (2015). Audio-Haptic Map: An Orientation and Mobility Aid for 

Individuals with Blindness. Procedia Computer Science, 67, 223–230. 

Papadopoulos, K., Koustriava, E. & Kartasidou, L. (2011). The impact of residual 

vision in spatial skills of individuals with visual impairments. The Journal of 

Special Education, 45(2), 118–127.  

Papadopoulos, K., Papadimitriou, K. & Koutsoklenis, A. (2012). The role of auditory 

cues in the spatial knowledge of blind individuals. International Journal of 

Special Education, 27(2), 169–180.  



 83 

Papadopoulos, K.S., Tsioukas, V. & Daniil, M. (2003). 3D maps for children’s 

education: multimedia and virtual reality. In: Proceedings of 21st 

International Cartographic Conference of ICA, 10–16 August 2003 Durban, 

South Africa. Durban: Document Transformation Technologies, 490–496.  

Pasqualotto, A. & Newell, F.N. (2007). The role of visual experience on the 

representation and updating of novel haptic scenes. Brain and Cognition, 65, 

184–194.  

Pino, A., Kouroupetroglou, G., Kacorri, H., Sarantidou, A. & Spiliotopoulos, D. 

(2010). An Open Source / Freeware Assistive Technology Software Inventory. 

International Conference on Computers Helping People with Special Needs 

(ICCHP), 178–185.   

Pino, A., Tzemis, E., Ioannou, N. & Kouroupetroglou G. (2013). Using Kinect for 2D 

and 3D Pointing Tasks: Performance Evaluation. Human-Computer 

Interaction, 4, 358–367.  

Postma, A., Zuidhoek, S., Noordzij, M.L. & Kappers, A. (2007). Differences between 

early-blind, late-blind, and blindfolded-sighted people in haptic spatial-

configuration learning and resulting memory traces. Perception, 36, 1253– 

1265. 

Recarte, A. & Nunes, M. (2003). Mental workload while driving: effects on visual 

search, discrimination, and decision making. Journal of Experimental 

Psychology, Applied, 9(2), 119–137.  

Röder, B., Rösler, F. & Spence, C. (2004). Early Vision Impairs Tactile Perception in 

the Blind. Current Biology, 14(2), 121–124. 

Roth, P., Petrucci, L.S., Assimacopoulos, A. & Pun, T. (2000). Audio-Haptic Internet 

Browser And Associated Tools For Blind And Visually Impaired Computer 



 84 

Users. In: C. Germain and O. Lavialle and E. Grivel. Intelligent Terminals, 

Workshop on Friendly Exchanging Through the Net, 57–62. 

Sathian, K., Zangaladze, A., Hoffman, J.M. & Grafton, S.T. (1997). Feeling with the 

mind's eye. NeuroReport, 8, 3877–3881.  

Sharma, Ν., Uppal, S. & Gupta, S. (2011). Technology Based On Touch: Haptics 

Technology. IJCEM International Journal of Computational Engineering & 

Management, 12, 34–38. 

Simmons, A. (2013). Perception in early modern philosophy. In Mohan Matthen 

(Ed.), The Oxford Handbook of the Philosophy of Perception (pp.81-99). 

United Kingdom: Oxford University Press.  

Simon, Η., Gilden, D., Brabyn, J., Lotze, A. & Levitt, H. (2012). Acoustic cues used 

by blind travelers. The Journal of Acoustical Society of America, 131(4).  

Sjöström, C., Danielsson, H., Magnusson, C. & Rassmus-Gröhn, K. (2003). Phantom- 

based haptic line graphics for blind persons. Visual Impairment Research, 5, 

13–32.  

Slavin R. E. (2006). Educational Psychology. Theory and Practice. Boston, Allyn & 

Bacon.  

Stephanidis, C. & Kouroupetroglou, G. (1994). Human Machine Interface 

Technology and Interpersonal Communication Aids. Proc. 5th COST 219 

Conf. “Trends in Technologies for Disabled and Elderly people”. Tregastel, 

France, June 7-8.  

Vanacken, L., De Boeck, J. & Coninx, K. (2010). The Phantom versus the Falcon: 

Force Feedback Magnitude Effects on User’s Performance during Target 

Acquisition. Haptic and Audio Interaction Design, Lecture Notes in Computer 

Science, 6306, 179–188.  



 85 

White, G.R., Fitzpatrick, G. & McAlister, G. (2008). Toward accessible 3D virtual 

environments for the blind and visually impaired. Proceedings of the 3rd 

international conference on Digital Interactive Media in Entertainment and 

Arts, 134–141.  

Yu, W., Ramloll, R. & Brewster, S.A. (2001). Haptic graphs for blind computer users. 

Proceedings of the First International Workshop on Haptic Human-Computer 

Interaction, 41–51. 

Zhu, S., Kuber, R., Tretter, M. & O’Modhrain, M.S. (2011). Identifying the 

effectiveness of using three different haptic devices for providing non-visual 

access to the web. Interacting with Computers, 565–581.  

 

Διαδικτυακές Πηγές   

 
https://tltl.stanford.edu/project/hapkit 

http://www.exeter.ac.uk/scienceheritage/SteveBrewster.html 

https://www.researchgate.net 

https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-gear/haptic/novint-falcon.html 

http://www.delfthapticslab.nl/device/phantom-omni/ 

http://ataccmod.weebly.com/audio-tactile-devices.html 

 

 

https://tltl.stanford.edu/project/hapkit
http://www.exeter.ac.uk/scienceheritage/SteveBrewster.html
https://www.researchgate.net/
https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-gear/haptic/novint-falcon.html
http://www.delfthapticslab.nl/device/phantom-omni/
http://ataccmod.weebly.com/audio-tactile-devices.html

