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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 

 Η εικονική πραγµατικότητα προσφέρει την δελεαστική εµπειρία µιας 
κατάστασης όπου κάποιος θα µπορεί µέσω ενός υπολογιστή και κάποιων 
περιφερειακών συσκευών να ζει γεγονότα µε σχεδόν όλες του τις αισθήσεις. Τα 
τηλεπικοινωνιακά συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας αναµεταδίδουν λεκτικά και 
µη-λεκτικά επικοινωνιακά µηνύµατα. Με την βοήθεια κάποιων αισθητήρων τα 
συστήµατα αυτά αντιλαµβάνονται την θέση ολόκληρου του ανθρώπινου σώµατος και 
µεταδίδουν αυτή την αίσθηση στον παραλήπτη του µηνύµατος που βρίσκεται στο 
άλλο άκρο. Ο σκοπός των συστηµάτων αυτών είναι η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος 
τόσο αληθοφανούς που να φαίνεται σαν να βρίσκεται εκεί ο συνοµιλητής του χρήστη 
του συστήµατος. Μέσω της τεχνολογίας της εικονικής πραγµατικότητας επίσης 
µπορεί ένας χρήστης να νιώθει πως έχει µεταβεί σε ένα άλλο περιβάλλον που να 
φαίνεται σαν πραγµατικό. Στην εργασία αυτή µελετώνται η ανάγκη, το όφελος και 
γενικά ο ρόλος των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων εικονικής πραγµατικότητας στις 
επικοινωνίες του µέλλοντος αλλά και οι αναγκαίες εξελίξεις στην αρχιτεκτονική των 
δικτύων τηλεπικοινωνιών. Παρουσιάζονται ορισµένες χαρακτηριστικές συσκευές οι 
οποίες είναι αναπόσπαστο µέρος της τεχνολογίας της εικονικής πραγµατικότητας και 
βοηθούν στην µετάδοση πληροφοριών από και προς τον χρήστη. Παρουσιάζονται και 
αναλύονται επίσης πραγµατικά παραδείγµατα που δείχνουν την χρησιµότητα των 
συστηµάτων εικονικής πραγµατικότητας σε τοµείς της καθηµερινότητας όπως 
τηλεπικοινωνίες, εκπαίδευση, εµπόριο, ιατρική, διασκέδαση, αλλά και σε πιο 
εξειδικευµένες εφαρµογές όπως βιοµηχανικές και στρατιωτικές εφαρµογές.     
 
 

ABSTRACT 
 
 Virtual reality offers the enticing premise of a rich sensory experience. 
Through this experience a person is able by the means of a computer and some 
devices to live a situation that resembles real life. The virtual reality 
telecommunication systems transmit verbal and non-verbal communication messages. 
By means of sensors these systems attempt to capture the entire human body at the 
transmitting end and then simulate the entire or part of the body at the receiving end. 
The purpose of those systems is the creation of an environment as if the called person 
were there in front of the user talking to him. Also by means of the virtual reality 
technology a user feels like he or she has been transferred to another environment 
which would look, sound, and perhaps feel like real. In this project issues like the 
need for VR and all the benefits coming from it are studied along with the role of the 
virtual reality telecommunication systems and the necessary changes in the network 
architecture. Some of the necessary virtual reality technology input and output devices 
for the transmission of signals are presented. Some real life examples that 
demonstrate the use and application of the virtual reality technology are also 
presented. Areas of application are fields that we are all familiar with, like 
telecommunications, education, commerce, medicine, entertainment and so on. 
However virtual reality technology is frequently applied in areas with which we do 
not come across in our every day life, like industry and the military.        
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Η επιστηµονική κοινότητα έχει εργασθεί στο πεδίο της εικονικής 
πραγµατικότητας (virtual reality) για δεκαετίες, έχοντας αναγνωρίσει την σηµασία 
της ως έναν πολύ ισχυρό σύνδεσµο µεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή.  
 Πριν προσπαθήσουµε να ορίσουµε τι είναι η εικονική πραγµατικότητα, θα 
πούµε πρώτα τι δεν είναι. Ορισµένοι την αναφέρουν ως τηλεπαρουσία (telepresence), 
στην οποία ο χρήστης αναδύεται σε ένα απόµακρο αλλά πραγµατικό περιβάλλον. Η 
τηλεπαρουσία είναι πολύ χρήσιµη στην τηλεροµποτική όπου προσπαθούµε να 
ελέγξουµε τα ροµπότ από απόσταση και όπου η γνώση του τι συµβαίνει τριγύρω από 
το ροµπότ έχει µεγάλη σηµασία. Αυτό δεν είναι εικονική πραγµατικότητα µε την 
αυστηρή έννοια του όρου διότι περιλαµβάνει εικόνες οι οποίες είναι πραγµατικές. 
 Εικονική πραγµατικότητα είναι µια προσοµοίωση στην οποία χρησιµοποιούνται 
γραφικά υπολογιστή για να παρουσιάσουν έναν κόσµο που να φαίνεται αληθοφανής και 
ρεαλιστικός. Επιπλέον ο συνθετικός αυτός κόσµος δεν είναι στατικός, αλλά αποκρίνεται 
σε ενέργειες του χρήστη όπως χειρονοµίες, προφορικές εντολές κλπ. 
Αυτό ορίζει ένα κύριο χαρακτηριστικό της εικονικής πραγµατικότητας το οποίο είναι 
η αλληλεπίδραση (interaction) µεταξύ χρήστη και υπολογιστή σε πραγµατικό χρόνο. 
Όταν λέµε σε πραγµατικό χρόνο εννοούµε ότι ο υπολογιστής µπορεί ανακαλύψει την 
είσοδο από τον χρήστη, αλλά ταυτόχρονα και να µεταβάλλει αυτόν τον εικονικό 
κόσµο. Στους ανθρώπους αρέσει να βλέπουν διάφορα πράγµατα να αλλάζουν στην 
οθόνη ως αποτέλεσµα των εντολών τους και να µαγεύονται από την προσοµοίωση 
αυτή.  
 Η αλληλεπίδραση και η µαγευτική της δύναµη συνεισφέρει στο αίσθηµα της 
λεγόµενης βύθισης (immersion), δηλαδή του να νιώθεις σαν να είσαι µέρος της 
δράσης µέσα στην οθόνη. Η εικονική πραγµατικότητα έχει ακόµα πιο εντυπωσιακά 
αποτελέσµατα διότι χρησιµοποιεί όλα τα ανθρώπινα αισθητήρια κανάλια. Πράγµατι 
οι χρήστες δεν βλέπουν µόνο και µεταχειρίζονται γραφικά αντικείµενα στην οθόνη, 
αλλά τα αγγίζουν και τα νιώθουν. Κάποιοι ερευνητές µιλούν και για µεταφορά στον 
χρήστη και των αισθήσεων της όσφρησης και της γεύσης.  Θα µπορούσαµε να 
δώσουµε ως ορισµό ότι εικονική πραγµατικότητα είναι η διασύνδεση µεταξύ χρήστη 
και υπολογιστή η οποία περιλαµβάνει προσοµοίωση σε πραγµατικό χρόνο και 
διαδράσεις µέσω πολλαπλών αισθητήριων καναλιών. Οι αισθήσεις οι οποίες 
συµµετέχουν στην εικονική πραγµατικότητα είναι η όραση, η ακοή, και η αφή. 
 Τα χαρακτηριστικά της εικονικής πραγµατικότητας είναι τα εξής: 
 
Βύθιση (immersion) η οποία γίνεται µέσω συσκευών οι οποίες αποµονώνουν τις    
αισθήσεις σε τέτοιο βαθµό ώστε το πρόσωπο να νιώθει πως έχει µεταφερθεί από ένα 
µέρος σε ένα άλλο.  
Αλληλεπίδραση (interaction) η οποία προέρχεται από την ικανότητα του υπολογιστή 
να αλλάζει την εικόνα σύµφωνα µε την κίνηση του χρήστη και σύµφωνα µε την 
φυσική του θέση. 
Πυκνότητα της Πληροφορίας (Information Intensity) η οποία είναι η αντίληψη ότι ο 
εικονικός κόσµος µπορεί να προσφέρει ειδικά χαρακτηριστικά όπως οι τεχνητές 
οντότητες οι οποίες δείχνουν κάποιο βαθµό έξυπνης συµπεριφοράς. 
 
Η βύθιση συµβάλει στην ανάγκη του χρήστη να νιώθει πως βρίσκεται σε έναν κόσµο 
παρόµοιο µε τον πραγµατικό και εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τα τρισδιάστατα 
γραφικά του υπολογιστή (3D Computer Graphics). Σήµερα οι χρήστες µπορούν να 
βλέπουν, να ακούν, και να χειρίζονται διάφορα αντικείµενα µέσω της εικονικής 
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πραγµατικότητας. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας στο µέλλον προβλέπεται πως οι 
χρήστες θα µπορούν µελλοντικά και να µυρίζουν, να γεύονται, και να νιώθουν µέσω 
της εικονικής πραγµατικότητας.  
Η αλληλεπίδραση στα συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας έχει γίνει πολύ ισχυρή 
τα τελευταία χρόνια στον χειρισµό εικονικών αντικειµένων από τον χρήστη, αλλά και 
στην επικοινωνία του µε άλλους ανθρώπους σε πραγµατικό χρόνο για λόγους 
διασκέδασης ή για λόγους επαγγελµατικούς. Η αλληλεπίδραση µπορούµε να πούµε 
πως είναι µια διαδικασία µεταξύ του χρήστη και του συστήµατος ή µεταξύ διαφόρων 
χρηστών και µπορεί να έρθει σε πέρας µε την βοήθεια διαφόρων συσκευών εισόδου 
και εξόδου. 
Η πυκνότητα της πληροφορίας εξαρτάται από την ποσότητα και την ποιότητα της 
πληροφορίας η οποία παρέχεται µέσω της εικονικής πραγµατικότητας στους χρήστες 
οι οποίοι µπορεί να έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από το σύστηµα της εικονικής 
πραγµατικότητας. Κανένα σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας δεν µπορεί να είναι 
κατάλληλο για όλους τους χρήστες.    
 Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η εικονική πραγµατικότητα είναι και 
διαδραστική ανάµεσα σε χρήστη και υπολογιστή αλλά και προσφέρει στον χρήστη 
την εντύπωση πως ανήκει και αυτός µέσα στον κόσµο αυτό που βλέπει στη οθόνη 
του. Ωστόσο υπάρχει και ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό της εικονικής 
πραγµατικότητας το οποίο λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν. Η εικονική πραγµατικότητα 
δεν είναι απλά ένα µέσο ή µια διάδραση µεταξύ χρήστη και υπολογιστή αλλά επίσης 
έχει και εφαρµογές οι οποίες περιλαµβάνουν λύσεις σε πραγµατικά προβλήµατα στην 
µηχανική, στην ιατρική, στον στρατό κλπ. Από τότε που ο στρατός και η βιοµηχανία 
της διασκέδασης ανέπτυξαν προηγµένα συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας αυτά 
κατάφεραν να προσελκύσουν και το ενδιαφέρον άλλων κλάδων. Οι επιστήµονες 
χρησιµοποιούν την εικονική πραγµατικότητα για να απεικονίσουν επιστηµονική 
πληροφορία και οι αρχιτέκτονες και οι µηχανικοί για να αναπαραστήσουν 
αρχιτεκτονικά πλάνα για να αποφευχθούν λάθη στον σχεδιασµό τα οποία θα 
µπορούσαν να είναι καταστροφικά. Στην εκπαίδευση χρησιµοποιείται για να παρέχει 
ένα περιβάλλον αλληλεπιδραστικής µάθησης µεταξύ καθηγητή και µαθητών. Οι 
ιστορικοί την χρησιµοποιούν για αναπαράσταση αρχαίων τόπων και κτιρίων.  
Αυτές οι εφαρµογές έχουν σχεδιαστεί από προγραµµατιστές προγραµµάτων εικονικής 
πραγµατικότητας. Θα µπορούσαµε λοιπόν να πούµε ότι το κατά πόσο µια τέτοια 
εφαρµογή εικονικής πραγµατικότητας µπορεί να λύσει ένα πρόβληµα, δηλαδή το 
κατά πόσο η προσοµοίωση αυτή λειτουργεί καλά, εξαρτάται πολύ και από την 
ανθρώπινη φαντασία. Αυτό το τµήµα της εικονικής πραγµατικότητας το οποίο 
εµπεριέχει και την ανθρώπινη φαντασία έχει να κάνει και µε την δυνατότητα του 
µυαλού να αντιλαµβάνεται µη υπαρκτά πράγµατα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
  
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ: ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ, ΠΛΟΗΓΗΣΗ, 
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ (INTERFACES) ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ 

 
Αναφέραµε προηγουµένως ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της εικονικής 

πραγµατικότητας είναι η αλληλεπίδραση (interaction). Για να µπορέσουν ο χρήστης 
και ο υπολογιστής να έρθουν σε διάδραση είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσουµε 
ειδικές διασυνδέσεις σχεδιασµένες για να µπορέσουν να εισέλθουν στον υπολογιστή 
οι εντολές του χρήστη και να παρέχουν ανάδραση από την προσοµοίωση προς τον 
χρήστη. Σήµερα αυτές οι διασυνδέσεις ποικίλουν σε λειτουργικότητα και σκοπό 
καθώς απευθύνονται σε πολλά ανθρώπινα αισθητικά κανάλια. Για παράδειγµα η 
κίνηση του σώµατος µετράται µε ανιχνευτές τριών διαστάσεων (3D) ή 
χρησιµοποιώντας ειδικές στολές µε αισθητήρες, οι χειρονοµίες ψηφιοποιούνται µε 
την χρήση γαντιών που περιέχουν αισθητήρες. Επίσης η οπτική ανάδραση στέλνεται 
σε στερεοφωνικά HMDs και µεγάλες οθόνες, ο εικονικός ήχος υπολογίζεται από 
γεννήτριες τρισδιάστατου ήχου (3D sound generators). Μερικές από αυτές τις 
συσκευές εισόδου / εξόδου είναι διαθέσιµες στο εµπόριο, και µερικές υπάρχουν 
ακόµα σε µορφή πρωτότυπου σε ένα πεδίο το οποίο έχει γίνει µια περιοχή που 
γνωρίζει µεγάλη ερευνητική δραστηριότητα. Ο σκοπός των ερευνητών είναι να 
επιτραπούν γρηγορότεροι και πιο φυσικοί τρόποι διάδρασης µε τον υπολογιστή και 
έτσι να ξεπεραστούν τα προβλήµατα στην επικοινωνία τα οποία υπάρχουν µε το 
πληκτρολόγιο και το ποντίκι του υπολογιστή.  
Εδώ θα περιγράψουµε interfaces τα οποία χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση, VR 
πλοήγηση, και για είσοδο χειρονοµιών. Συσκευές εξόδου για εικόνα, ήχο, και 
ανάδραση επαφής µε τον χρήστη είναι θέµατα τα οποία θα παρουσιάσουµε 
παρακάτω. Η παρουσίαση του υλικού των VR interfaces περιλαµβάνει 
λειτουργικότητα, σχεδιασµό, και διάφορους περιορισµούς συγκρίνοντας όπου είναι 
δυνατό εναλλακτικές τεχνολογίες οι οποίες είναι διαθέσιµες. 
 
1.1 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΡΙΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
 Πολλά πεδία εφαρµογής υπολογιστών όπως πλοήγηση, ανίχνευση 
βαλλιστικών πυραύλων, ροµποτική, αρχιτεκτονική, σχεδιασµός µε την βοήθεια 
ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD), εκπαίδευση, και VR, απαιτούν πολλές φορές 
γνώση της θέσεως ενός αντικειµένου στον χώρο σε πραγµατικό χρόνο, αλλά και 
προσανατολισµό κινούµενων αντικειµένων σε σχέση πάντοτε µε κάποιο σηµείο 
αναφοράς. Αυτές οι εφαρµογές έχουν ποικίλες απαιτήσεις όσον αναφορά 
παραµέτρους όπως εύρος µετρήσεως, ακρίβεια, και ρυθµούς χρονικής ενηµέρωσης. 
Οι µορφοτροπείς (transducers) του συστήµατος GPS (Global Positioning System) για 
παράδειγµα, µπορούν να αναφέρουν την θέση κάποιου αντικειµένου µε ακρίβεια 1 
έως 5 µέτρων (στο 95% των περιπτώσεων) σε παγκόσµια κλίµακα. Πρόκειται για 
πολύ µεγάλη ακρίβεια όσον αναφορά τον εντοπισµό ενός αυτοκινήτου για 
παράδειγµα, αλλά το VR έχει ακόµη πιο αυστηρές απαιτήσεις όσον αναφορά την 
ακρίβεια. Από την άλλη βέβαια η κλίµακα των µετρούµενων αποστάσεων στην 
περίπτωση του VR συνήθως δεν είναι µεγαλύτερη από το µέγεθος ενός δωµατίου ή 
ενός εργαστηρίου.  
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 Ένα κινούµενο αντικείµενο σε τρισδιάστατο χώρο έχει έξι βαθµούς 
ελευθερίας, τρεις για µετακίνηση και τρεις για περιστροφή. Εάν ένα καρτεσιανό 
σύστηµα συντεταγµένων τοποθετηθεί στο κινούµενο αντικείµενο (εικόνα 1), τότε η 
µετακινήσεις του µπορούν να γίνουν κατά µήκος των αξόνων Χ, Υ, και Ζ. Οι 
περιστροφές του αντικειµένου στους τρεις αυτούς άξονες λέγονται yaw, pitch και roll 
αντίστοιχα. Αυτοί οι έξι βαθµοί ελευθερίας ορίζουν ένα σετ δεδοµένων (dataset) το 
οποίο αποτελείται από έξι αριθµούς οι οποίο µάλιστα θα πρέπει να µετρούνται και 
αρκετά γρήγορα, καθώς το αντικείµενο µπορεί να κινείται µε υψηλή ταχύτητα. 
Μπορούµε λοιπόν να δώσουµε τον παρακάτω ορισµό: 
 
Ανιχνευτής (tracker) λέγεται ο µηχανικός αυτός εξοπλισµός ο οποίος χρησιµοποιείται 
στην VR για την µέτρηση σε πραγµατικό χρόνο των αλλαγών στην θέση και τον 
προσανατολισµό ενός τρισδιάστατου αντικειµένου.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 1.1 – Σύστηµα συντεταγµένων ενός σώµατος κινούµενο σε 3 διαστάσεις 
 

Οι εφαρµογές στην εικονική πραγµατικότητα συνήθως περιλαµβάνουν την µέτρηση 
της κίνησης του κεφαλιού του χρήστη, µελών του σώµατος του ή των χεριών του, µε 
σκοπό τον έλεγχο της θέας, της µεταφοράς αλλά και του χειρισµού ενός 
αντικειµένου.  
 Μια νέα εφαρµογή για trackers στην εικονική πραγµατικότητα είναι για τον 
έλεγχο ενός avatar δηλαδή ενός εικονικού σώµατος. Στην περίπτωση του HMD (Head 
Mounted Display) το οποίο είναι µια συσκευή όπου ο tracker τοποθετείται στο κεφάλι 
του χρήστη, έτσι ώστε όταν η στάση του κεφαλιού αλλάζει, να αλλάζει επίσης και η 
θέση του tracker. Η κίνηση του κεφαλιού του χρήστη δειγµατοληπτείται  (sampled) 
από µια ηλεκτρονική µονάδα και στέλνεται σε έναν υπολογιστή. Ο υπολογιστής 
χρησιµοποιεί τα συλλεγµένα στοιχεία από τον tracker για να υπολογίσει µια νέα 
κατεύθυνση θέας της εικονικής σκηνής και να δώσει µια νέα εικόνα. Αυτή η νέα 
εικόνα θα πρέπει να είναι η νέα εικόνα την οποία τώρα θα βλέπει ο χρήστης λόγω της 
µεταβολής της θέσεως του κεφαλιού του. Η σκηνή αυτή κατόπιν µετατρέπεται σε 
video σήµατα και εκθέτεται πάνω σε δύο οθόνες LCD (Liquid Crystal Display). 
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ΕΙΚΟΝΑ 1.2 – Ένας µαγνητικός αισθητήρας 3 διαστάσεων 
 

Στο παραπάνω παράδειγµα δίχως την χρήση του τρισδιάστατου tracker ο υπολογιστής 
δεν θα µπορούσε να έχει αλλάξει την θέα που βλέπει ο χρήστης, ώστε η νέα θέα να 
αντιστοιχεί σε αυτήν που θα έπρεπε να βλέπει ο χρήστης λόγο την µεταβολής της 
θέσεως του κεφαλιού του, και το αίσθηµα της λεγόµενης βύθισης (immersion), 
δηλαδή του να νιώθεις σαν να είσαι µέρος της δράσης µέσα στην οθόνη, θα είχε 
χαθεί.  
 Μια άλλη περίπτωση όπου χρησιµοποιείται πληροφορία (data) από tracker 
είναι ο λεγόµενος τρισδιάστατος ήχος ή 3D sound, ο οποίος στην εικόνα 2 
παρουσιάζεται µέσω ακουστικών. Η πληροφορία από τον tracker επιτρέπει στον 
υπολογιστή να παραθέτει πηγές ήχου µε εικονικά αντικείµενα τα οποία βλέπει ο 
χρήστης στην προσοµοίωση. Αυτό βοηθά την αύξηση του ρεαλισµού στην 
προσοµοίωση και το αίσθηµα της βύθισης στον συνθετικό αυτό κόσµο της εικονικής 
πραγµατικότητας. Οι απαιτήσεις στις οποίες υπόκειται η εφαρµογή αυτή του 
τρισδιάστατου ήχου είναι λιγότερο αυστηρές από αυτές οι οποίες απαιτούνται για τα 
γραφικά. Σύµφωνα µε µελέτες στον άνθρωπο η οπτική οξύτητα είναι πολύ 
υψηλότερη από την ακουστική οξύτητα.  
Πολλές τεχνολογίες οι οποίες χρησιµοποιούν trackers είναι διαθέσιµες, όπως η 
µηχανική, η οπτική, η υπερηχητική, και η υβριδική. Είναι λοιπόν απαραίτητο να 
προσέξουµε πολύ τις παραµέτρους που σχετίζονται µε την απόδοση των trackers για 
να µπορέσουν να ταιριάξουν οι δυνατότητες µετρήσεως τους στις απαιτήσεις των 
διάφορων αισθητήριων καναλιών, αλλά και στους διαθέσιµους προϋπολογισµούς.  
 
 
Παράµετροι λειτουργίας των Ανιχνευτών 
 
 Όλοι οι trackers τριών διαστάσεων ανεξάρτητα από την τεχνολογία την οποία 
χρησιµοποιούν, µοιράζονται έναν αριθµό πολύ σηµαντικών παραµέτρων λειτουργίας 
τους όπως accuracy (ακρίβεια), jitter (διακύµανση), drift (ώθηση), latency 
(καθυστέρηση απόκρισης). Αυτές φαίνονται στην παρακάτω εικόνα: 
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ΕΙΚΟΝΑ 1.3 – Παράµετροι λειτουργίας ανιχνευτών a) accuracy, b) jitter, c) drift, d) 

latency 
 

Μπορούµε λοιπόν να δώσουµε τον παρακάτω ορισµό: 
 
Η accuracy (ακρίβεια) αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ της πραγµατικής θέσεως 
ενός αντικειµένου στον τρισδιάστατο χώρο, και της θέσεως αυτής η οποία 
αναφέρεται από τις µετρήσεις του tracker.  
 
Όσο µεγαλύτερη η ακρίβεια ενός tracker, τόσο µικρότερη είναι η διαφορά αυτή, και 
τόσο καλύτερη είναι η εξοµοίωση η οποία ακολουθεί τις πραγµατικές κινήσεις του 
χρήστη. Η ακρίβεια δίνεται ξεχωριστά για την ανίχνευση µετακίνησης (κλάσµα ενός 
χιλιοστού) και για την ανίχνευση περιστροφής (κλάσµα µιας µοίρας). Η ακρίβεια 
τυπικά δεν είναι σταθερή και εξασθενεί µε την απόσταση από το σηµείο αναφοράς το 
οποίο είναι το σηµείο τοµής των αξόνων. Η µέγιστη απόσταση για την οποία η 
ακρίβεια του tracker είναι αποδεκτή ορίζει το εύρος λειτουργίας του. Η ακρίβεια δεν 
θα πρέπει να συγχέεται µε την ανάλυση (resolution) η οποία είναι η µικρότερη 
αλλαγή στην τρισδιάστατη θέση του αντικειµένου το οποίο ο αισθητήρας µπορεί να 
εντοπίσει.    
 
 
1.1.1 Μηχανικοί Ανιχνευτές 
 
 Ο πρώτος ανιχνευτής ο οποίος χρησιµοποιήθηκε σε εξοµοίωση εικονικής 
πραγµατικότητας ήταν το µηχανικό χέρι το οποίο περιελάµβανε και HMD (Head 
Mounted Display).  
 
Ένας µηχανικός ανιχνευτής αποτελείται από µια σειριακή ή παράλληλη κατασκευή η 
οποία αποτελείται από συνδέσµους οι οποίοι συνδέονται µε διάφορες ενώσεις οι 
οποίες περιλαµβάνουν αισθητήρες. 
 
Οι φυσικές διαστάσεις των συνδέσµων είναι γνωστές από πριν και χρησιµοποιούνται 
από ένα υπολογιστικό µοντέλο το οποίο βρίσκεται αποθηκευµένο στον υπολογιστή. 
Αυτό το µοντέλο επιτρέπει τον καθορισµό της θέσεως και τον προσανατολισµό της 
κάθε άκρης του µηχανικού ανιχνευτή σε σχέση µε την άλλη, βασιζόµενο σε 
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ανάγνωση σηµάτων από τους αισθητήρες σε πραγµατικό χρόνο. Έτσι στερεοποιώντας 
την βάση του µηχανικού χεριού για παράδειγµα, σε ένα γραφείο ή στο πάτωµα, και 
τοποθετώντας στο άλλο άκρο του να κρατάει ένα αντικείµενο ο υπολογιστής µπορεί 
να ανιχνεύει (track) την τρισδιάστατη κίνηση του αντικειµένου στον χώρο σε σχέση 
µε το σταθερά τοποθετηµένη βάση του µηχανικού χεριού.  
 Οι µηχανικοί ανιχνευτές έχουν συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα όταν 
συγκρίνονται µε άλλες τεχνολογίες ανίχνευσης. Είναι απλούστεροι και ευκολότεροι 
στην χρήση. Η ακρίβεια τους είναι αρκετά σταθερή µέσα στο εύρος λειτουργίας τους 
και εξαρτάται από την ανάλυση (resolution) των αισθητήρων που χρησιµοποιεί ο 
µηχανικός ανιχνευτής. Σε αντίθεση µε τους ηλεκτροµαγνητικούς ανιχνευτές, οι 
µηχανικοί δεν επηρεάζονται από παρεµβολές µεταλλικών κατασκευών ή µαγνητικών 
πεδίων τα οποία µπορεί να γειτνιάζουν µε τον ανιχνευτή. Επίσης οι µηχανικοί 
ανιχνευτές έχουν πολύ χαµηλό jitter (διακύµανση) και την χαµηλότερη latency 
(καθυστέρηση απόκρισης) από όλους τους τύπους ανιχνευτών. Τέλος σε αντίθεση µε 
τους οπτικούς ανιχνευτές, οι µηχανικοί ανιχνευτές δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε 
κάποια οπτική παρεµπόδιση που µπορεί να υπάρξει µε το ανιχνευόµενο αντικείµενο.  
 Ένα άλλο παράδειγµα µηχανικού ανιχνευτή χρησιµοποιείται στο Push display 
το οποίο φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 1.4 – Μηχανικός ανιχνευτής σε ένα Push display 
 

Αυτή η συσκευή επιτρέπει στον χρήστη να πλοηγείται σε εικονικούς κόσµους οι 
οποίοι του παρουσιάζονται σε µια οθόνη υψηλής ανάλυσης και ήχου. Το βάρος της 
οθόνης CRT (Cathode Ray Tube) στηρίζεται σε τρία υποχωρητικά τηλεσκοπικά 
πιστόνια και σε µία βάση. Τα δύο πιστόνια χρησιµεύουν µόνο για στήριξη, ενώ το 
τρίτο πιστόνι είναι συνδεδεµένο µε έναν µηχανισµό ανάρτησης ο οποίος έχει τρεις 
βαθµούς ελευθερίας και επιτρέπει στον χρήστη να σπρώχνει την οθόνη του σε 
διάφορες κατευθύνσεις. Οι κωδικοποίητες του µηχανισµού ανάρτησης µετρούν την 
µετατόπιση µπρος-πίσω, αριστερά-δεξιά, αλλά και την περιστροφή. Η πληροφορία 
(data) από τον µηχανισµό ανάρτησης στέλνεται στον υπολογιστή. Ο υπολογιστής 
χρησιµοποιεί ένα κινηµατικό µοντέλο για να αλλάζει η τρισδιάστατη θέα στην 
προσοµοίωση σύµφωνα µε τις κινήσεις του χρήστη. Η ακρίβεια του tracker είναι 4 
mm, ο ρυθµός ανανέωσης του είναι 70 datasets/sec, και η latency του είναι πολύ 
χαµηλή, περίπου 0,2 µsec. 
 Ένας πιο πολύπλοκος µηχανικός ανιχνευτής κίνησης είναι η στολή 
συλλήψεως κίνησης Gypsy η οποία φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  
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ΕΙΚΟΝΑ 1.5 - Μηχανικός ανιχνευτής σε µια στολή Gypsy 
 

Αποτελείται από έναν εξωτερικό σκελετό ο οποίος φοριέται από τον χρήστη πάνω 
από µια στολή. Οι θέσεις των 15 ενώσεων µετρούνται από 42 ποτενσιόµετρα 
ακριβείας µε ακρίβεια 0,08 µοιρών. Καλώδια από τον κάθε αισθητήρα περνούν µέσα 
από κούφια µέρη αλουµινίου που βρίσκονται στους ώµους και τους γοφούς. Τα 
καλώδια αυτά ύστερα συνδέονται σε τρία άλλα καλώδια τα οποία καταλήγουν στον 
υπολογιστή. Αφού οι αισθητήρες παράγουν αναλογικό σήµα, το µήκος των τριών 
αυτών καλωδίων σύνδεσης είναι περιορισµένο (60 πόδια) για να µην υπάρχουν 
µεγάλες απώλειες λόγω αντίστασης. Μια κάρτα µετατροπέας από αναλογικό σε 
ψηφιακό σήµα χρησιµοποιείται από τον υπολογιστή για να µπορεί να παίρνει 
δείγµατα από την κίνηση της στολής που φορά ο χρήστης µε ρυθµό πάνω από 30 
φορές το δευτερόλεπτο. Η στολή αυτή η οποία είναι και αυτή ένας µηχανικός 
ανιχνευτής κίνησης, µετρά τις θέσεις του σώµατος σε σχέση µε την προσαρτηµένη 
στο σώµα αναφορά.  
 Οι µηχανικοί ανιχνευτές έχουν βέβαια και αυτοί τα µειονεκτήµατα τους, από 
τα οποία το πιο προφανές είναι το περιορισµένο εύρος λειτουργίας τους, λόγω των 
διαστάσεων του µηχανικού χεριού. Εάν οι σύνδεσµοι είναι µεγαλύτεροι, τότε το 
βάρος τους και η αδράνεια τους µεγαλώνει και αρχίζουν να υπόκεινται σε µηχανικές 
ταλαντώσεις. Ένα άλλο µειονέκτηµα είναι η µείωση των βαθµών ελευθερίας κίνησης 
λόγω της παρεµβολής από τον ίδιο τον µηχανικό ανιχνευτή. Τέλος υπάρχουν καθαρά 
εργονοµικά µειονεκτήµατα τα οποία σχετίζονται µε το βάρος του µηχανικού 
ανιχνευτή. Αυτό είναι ένα πρόβληµα όταν ο µηχανισµός αυτός του µηχανικού 
ανιχνευτή θα πρέπει να µεταφέρεται από τον χρήστη, όπως στην περίπτωση της 
στολής συλλήψεως κίνησης Gypsy. Μπορεί να οδηγήσει τον χρήστη σε κόπωση αλλά 
και σε µειωµένη αίσθηση της βύθισης στα εικονικά περιβάλλοντα.  
  
1.1.2 Μαγνητικοί Ανιχνευτές 
 
 Όποια τεχνική µέτρησης κίνησης 3D και αν χρησιµοποιείται, δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει την ελευθερία του χρήστη στην κίνηση, καθώς ανιχνεύει την κίνηση του. 
Γι αυτό τον λόγο τεχνικές µέτρησης κίνησης 3D οι οποίες δεν χρησιµοποιούν επαφή 
έχουν αντικαταστήσει σε µεγάλο µέρος τις µηχανικές που είχαµε αναφέρει 
προηγουµένως. Αυτού του είδους οι ανιχνευτές οι οποίοι δεν χρησιµοποιούν επαφή, 
είναι διαθέσιµοι σήµερα είτε χρησιµοποιώντας µαγνητικά πεδία, υπέρηχους, 
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υπέρυθρες κάµερες και LED’s, ή γυροσκόπια. Αυτά τα οποία είναι τα πιο δηµοφιλή 
από αυτά είναι οι µαγνητικοί ανιχνευτές. 
 
Ένας µαγνητικός ανιχνευτής είναι µια συσκευή µετρήσεως της θέσεως ενός 
αντικειµένου η οποία δεν χρησιµοποιεί επαφή αλλά ένα µαγνητικό πεδίο το οποίο 
παράγεται από έναν ακίνητο αναµεταδότη για να καθορίσει την θέση ενός 
κινούµενου δέκτη σε πραγµατικό χρόνο. 
 
Ο αναµεταδότης αποτελείται από τρεις κεραίες οι οποίες σχηµατίζονται από τρία 
αµοιβαία ορθογώνια πηνία τυλιγµένα σε ένα φεροµαγνητικό κύβο. Αυτές οι κεραίες 
διεγείρονται στην σειρά για να παράγουν τρία ορθογώνια µαγνητικά πεδία. Αυτά 
είναι είτε εναλλασσόµενα πεδία των 7-14 kHz (για AC µαγνητικούς ανιχνευτές) ή 
παλλόµενα πεδία (για DC µαγνητικούς ανιχνευτές). Τα πεδία διαπερνούν τον δέκτη 
παράγοντας ένα σήµα το οποίο αποτελείται από εννέα τάσεις (τρεις για κάθε ένα από 
τα παραγόµενα πεδία). Οι µαγνητικοί ανιχνευτές DC προσθέτουν άλλες τρεις τάσεις 
οι οποίες λαµβάνουν χώρα όταν ο αναµεταδότης τίθεται εκτός λειτουργίας. Αυτές οι 
τάσεις αντιστοιχούν στην τιµή του µαγνητικού πεδίου της Γης. Ο λήπτης αποτελείται 
από τρία µικρά ορθογώνια πηνία όταν χρησιµοποιούνται AC µαγνητικά πεδία, και 
από τρία µαγνητόµετρα όταν χρησιµοποιούνται DC µαγνητικά πεδία. Οι τάσεις του 
λήπτη λαµβάνονται από µια ηλεκτρονική µονάδα η οποία χρησιµοποιεί έναν 
αλγόριθµο διαµέτρησης για τον καθορισµό της θέσεως και προσανατολισµού του 
λήπτη σε σχέση µε τον αναµεταδότη. Αυτά τα πακέτα πληροφοριών (τρεις θέσεις και 
τρεις γωνίες περιστροφής) αναµεταδίδονται σε έναν υπολογιστή µέσω γραµµών 
επικοινωνίας. Εάν ο δέκτης τοποθετηθεί σε ένα αποµακρυσµένο αντικείµενο το οποίο 
κινείται, ο υπολογιστής µπορεί να διαβάσει την κίνηση του σε σχέση µε τον ακίνητο 
αναµεταδότη. 
 
1.1.3 Υπερηχητικοί Ανιχνευτές 
 
 Μια εναλλακτική µορφή ανιχνευτή η οποία δεν επηρεάζεται από παρεµβολές 
µετάλλων χρησιµοποιεί υπερηχητικούς ανιχνευτές τριών διαστάσεων.    
Ένας υπερηχητικός ανιχνευτής είναι µια συσκευή µετρήσεως της θέσεως ενός 
αντικειµένου η οποία δεν χρησιµοποιεί επαφή, και χρησιµοποιεί υπερηχητικό σήµα 
το οποίο παράγεται από έναν ακίνητο αναµεταδότη για τον καθορισµό της θέσεως 
ενός κινούµενου αντικειµένου το οποίο είναι ένας λήπτης. 
 
Οι υπερηχητικοί ανιχνευτές αποτελούνται από τρία µέρη, τον αναµεταδότη, τον 
λήπτη, και µια ηλεκτρονική µονάδα. Η διαφορά εδώ είναι ότι ο αναµεταδότης είναι 
ένα σετ από τρεις υπερηχητικά ηχεία τα οποία βρίσκονται σε απόσταση 30 cm το ένα 
από το άλλο σε ένα σταθερό τριγωνικό πλαίσιο. Επίσης ο λήπτης είναι ένα σετ από 
τρία µικρόφωνα τοποθετηµένα πάνω σε ένα µικρότερο σταθερό τριγωνικό πλαίσιο. 
Αυτό το µικρό τριγωνικό πλαίσιο τοποθετείται στην κορυφή ενός HMD (Head 
Mounted Display) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα .  
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ΕΙΚΟΝΑ 1.6 – Υπερηχητικός ανιχνευτής 
 

Λόγω της απλότητας τους οι υπερηχητικοί ανιχνευτές αποτελούν µια φθηνότερη 
εναλλακτική λύση από ότι οι µαγνητικοί ανιχνευτές.  
Η ταχύτητα µε την οποία ταξιδεύει ο ήχος µέσα στον αέρα δίνεται από τον τύπο: 

 
c = (167,6 + 0,6Tk) 

 
όπου c είναι η ταχύτητα του ήχου σε m/sec και Tk είναι η θερµοκρασία του αέρα σε 
βαθµούς Kelvin. Για δεδοµένη θερµοκρασία η ταχύτητα του ήχου είναι γνωστή και 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µέτρηση αποστάσεων. Οι µετρήσεις των υπερηχητικών 
ανιχνευτών βασίζονται στον τριγωνισµό. Το κάθε υπερηχητικό ηχείο ενεργοποιείται 
σε κυκλική σειρά και υπολογίζονται οι τρεις αποστάσεις από αυτό και τα τρία 
µικρόφωνα στον λήπτη. Η µονάδα ελέγχου λαµβάνει τα σήµατα από τα µικρόφωνα 
και τα µετατρέπει σε θέση και προσανατολισµό, και ύστερα µεταδίδει τα στοιχεία 
αυτά στον υπολογιστή για τον σχηµατισµό την σκηνής. Ο ρυθµός ανανέωσης των 
στοιχείων των υπερηχητικών ανιχνευτών είναι 50 datasets/sec, ο οποίος είναι 
λιγότερο του µισού των µοντέρνων µαγνητικών ανιχνευτών. Ο λόγος που ο ρυθµός 
αυτός είναι µικρός είναι η ανάγκη αναµονής για περίπου 5-100 msec για να παύσει η 
ηχώ από τις προηγούµενες µετρήσεις πριν οι νέες µετρήσεις ξεκινήσουν. Όταν 
χρειάζεται να ανιχνεύεται η κίνηση από αρκετά µέρη του σώµατος όπως χέρια και 
πόδια, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί πολύπλεξη χρόνου (time multiplexing) µε την 
ύπαρξη έως τεσσάρων ληπτών για έναν αναµεταδότη. Το µειονέκτηµα αυτής της 
τεχνικής είναι ότι έτσι µειώνεται ο ρυθµός ανανέωσης των στοιχείων ακόµη 
περισσότερο, σε επίπεδο των µόλις 12 datasets/sec. Η χρήση ενός µοναδικού 
αναµεταδότη µε πολλαπλούς λήπτες έχει το επιπρόσθετο µειονέκτηµα του 
περιορισµού του συνολικού όγκου για το µέρος όπου θα πρέπει να µπει το κεφάλι του 
χρήστη.  
Για την χρήση του υπερηχητικού ανιχνευτή χρειάζεται να υπάρχει απευθείας οπτική 
επαφή µεταξύ του αναµεταδότη και του δέκτη. Αυτό είναι ακόµη ένα σηµαντικό 
µειονέκτηµα σε σύγκριση µε τον µαγνητικό ανιχνευτή, όπου δεν χρειάζεται να 
υπάρχει απευθείας οπτική επαφή µεταξύ του αναµεταδότη και του δέκτη. Εάν κάποιο 
αντικείµενο µπει ανάµεσα στο οπτικό πεδίο µεταξύ του αναµεταδότη και του δέκτη, ή 
ο χρήστης γυρίσει το κεφάλι του αρκετά, τότε το σήµα µπορεί να χαθεί. Το σήµα 
επίσης αλλοιώνεται και από εξωτερικούς ήχους στο δωµάτιο ή από άλλους 
υπερηχητικούς ήχους (όπως π.χ. αυτούς που χρησιµοποιεί η εγκατάσταση ασφάλειας 
ενός κτιρίου).   
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1.2 ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
 

 Μια διασύνδεση πλοήγησης / χειρισµού είναι µια συσκευή η οποία επιτρέπει 
την αλληλεπιδραστική αλλαγή της θέας στο εικονικό περιβάλλον και την εξερεύνηση 
µέσω της επιλογής και χειρισµού του εν λόγω εικονικού αντικειµένου.   
 
Η πλοήγηση / χειρισµός µπορεί να γίνει µε απόλυτες ή µε σχετικές συντεταγµένες. Οι 
ανιχνευτές τους οποίους παρουσιάσαµε παραπάνω χρησιµοποιούν απόλυτες 
συντεταγµένες καθώς επιστρέφουν την θέση και τον προσανατολισµό ενός 
κινούµενου αντικειµένου σε σχέση µε ένα σταθερό σύστηµα συντεταγµένων.  
Ένας άλλος τρόπος για να γίνεται ο έλεγχος θέσεως ενός εικονικού αντικειµένου 
είναι µέσω σχετικών αισθητήρων. Ενώ η πληροφορία ενός σετ απόλυτων 
συντεταγµένων δεν είναι ποτέ µηδέν έστω και εάν δεν βρίσκεται σε κίνηση, στην 
περίπτωση των σχετικών συντεταγµένων ο αισθητήρας σχετικής θέσεως του 
αντικειµένου θα δίνει µηδενικά στην περίπτωση ακινησίας του αντικειµένου. Η 
πλοήγηση / χειρισµός µε σχετικές συντεταγµένες επιτρέπει τον αυξητικό έλεγχο 
θέσεως σε σχέση µε την χρήση του σταθερού συστήµατος συντεταγµένων.  
 
1.2.1 ∆ιασυνδέσεις πλοήγησης και χειρισµού βασισµένες σε ανιχνευτές   
                 
 Οι ανιχνευτές προσφέρουν περισσότερη λειτουργικότητα στις προσοµοιώσεις 
εικονικής πραγµατικότητας, από το απλά να µετράµε σε πραγµατικό χρόνο την θέση 
και τον προσανατολισµό του χεριού και του κεφαλιού του χρήστη. Οι ανιχνευτές 
µπορούν να γίνουν διασυνδέσεις πλοήγησης και χειρισµού εάν ενσωµατωθούν µέσα 
σε µία συσκευή η οποία να περιλαµβάνει και κουµπιά προγραµµατιζόµενα από τον 
χρήστη. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η 3Ball και το Ascension Technology 3D 
Mouse. Η 3Ball είναι µια κούφια µπάλα του µπιλιάρδου η οποία εµπεριέχει µέσα της 
έναν δέκτη ανιχνευτή και έχει ένα κουµπί στη επιφάνεια της. Το 3D Mouse 
προσφέρει περισσότερη λειτουργικότητα καθώς µπορεί να λειτουργήσει και ως 
ποντίκι σε δυο διαστάσεις, αλλά και ως διασυνδέσεις πλοήγησης και χειρισµού σε 
τρεις διαστάσεις, όπως η 3Ball.  
Ένα µειονέκτηµα του ελέγχου απόλυτης θέσεως των εικονικών αντικειµένων είναι ότι 
υπάρχει περιορισµός στο εύρος της περιοχής την οποία θα µπορεί να καλύπτει το χέρι 
του χρήστη. Ένας τρόπος για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα είναι να 
πολλαπλασιαστούν τα στοιχεία του ανιχνευτή µε έναν σταθερό αριθµό (κέρδος) ο 
οποίος θα είναι µεγαλύτερος της µονάδας. Βέβαια ένα άλλο πρόβληµα το οποίο 
εµφανίζεται ως επακόλουθο είναι ότι και ο θόρυβος από τον ανιχνευτή ενισχύεται 
επίσης κατά το ίδιο ποσοστό.  
 
1.2.2 Trackballs 
 
 Ένα τύπος διασυνδέσεως πλοήγησης και χειρισµού µε σχετικές συντεταγµένες 
είναι τα trackballs. Ένα trackball είναι µια κυλινδρική συσκευή µε αισθητήρες η 
οποία µετράει τρεις δυνάµεις και τρεις ροπές οι οποίες ασκούνται από το χέρι του 
χρήστη όταν το κινεί. Το κεντρικό µέρος του κυλίνδρου έχει έξι LED’s (Light 
Emitting Diodes) όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 1.7 – Ένα trackball:l a) εξωτερική όψη, b) ο εσωτερικός µηχανισµός 
 

Αντιστοίχως, έξι αισθητήρες φωτός τοποθετούνται πάνω σε έναν κινούµενο 
εξωτερικό κύλινδρο. Όταν ο χρήστης ασκεί δυνάµεις και ροπές στο κινούµενο µέρος, 
η έξοδος του αισθητήρα φωτός χρησιµοποιείται για να µετράει τρεις δυνάµεις και 
τρεις ροπές. Αυτές οι δυνάµεις και ροπές στέλνονται σε έναν υπολογιστή µέσω µιας 
σειριακής RS232 γραµµής. Εκεί πολλαπλασιάζονται από συντελεστές κέρδους για να 
µπορέσουν να εµφανίσουν ως αποτέλεσµα αντίστοιχες αλλαγές στην θέση και τον 
προσανατολισµό του αντικειµένου. Είναι κατανοητό πως εάν πολλαπλασιαστούν οι 
ενδείξεις των δυνάµεων και των ροπών από το trackball µε µεγάλους σχετικά 
αριθµούς, τότε αυτό θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ταχύτητα κίνησης του εικονικού 
αντικειµένου το οποίο χειρίζεται ο χρήστης. Επίσης η κίνηση αυτή του εικονικού 
αντικειµένου δεν θα είναι οµαλή εάν ο υπολογιστής δεν ανανεώνει γρήγορα µε τα νέα 
δεδοµένα που έρχονται από το trackball.  
Μια συσκευή trackball περιλαµβάνει πολλά κουµπιά τα οποία πιέζονται από τα 
δάκτυλα του χρήστη. Αυτά τα κουµπιά µπορούν να προγραµµατιστούν ανάλογα µε 
την εφαρµογή. Για παράδειγµα ένα κουµπί µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αύξηση 
του <κέρδους>, ή ένα άλλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την έναρξη ή την παύση 
της προσοµοίωσης ή και να επανεκκινήσει την προσοµοίωση σε περίπτωση που ο 
χρήστης χάσει τον προσανατολισµό του.  
 
1.3 ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ 
 
 Τα trackballs έχουν το πλεονέκτηµα να είναι απλά και µικρά, αλλά και 
αθόρυβα στην λειτουργία τους. Από την φύση τους όµως περιορίζουν την ελευθερία 
της κίνησης του χεριού του χρήστη σε µια µικρή περιοχή δίπλα στο τραπέζι. Έτσι η 
φυσική κίνηση του χεριού του χρήστη θυσιάζεται, και η αλληλεπίδραση µε τον 
εικονικό κόσµο είναι λιγότερο διαισθητική. Για να µπορούµε να έχουµε καλύτερη 
ποικιλία σε κινήσεις µε το χέρι µέσα σε έναν εικονικό κόσµο, είναι απαραίτητο οι 
συσκευές που χρησιµοποιούµε να υποστηρίζουν σε µεγάλο βαθµό την ελευθερία της 
κίνησης του ανθρώπινου χεριού. Σηµαντική είναι επίσης η δυνατότητα η συσκευή 
αυτή να παρέχει δυνατότητα ανάγνωσης των κινήσεων των δακτύλων του 
ανθρώπινου χεριού και να επιτρέπει τους επιπρόσθετους αυτούς βαθµούς ελευθερίας 
που έχουν στην κίνηση τους τα δάκτυλα.  
 
Οι διασυνδέσεις χειρονοµιών είναι συσκευές οι οποίες µετρούν την θέση των 
δακτύλων του χεριού σε πραγµατικό χρόνο για να µπορούµε να έχουµε φυσική 
αλληλεπίδραση µε τον εικονικό κόσµο µέσω της καλύτερης αναγνώρισης της κίνησης 
του χεριού. 
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Οι περισσότερες τέτοιες συσκευές σήµερα είναι γάντια µε αισθητήρες οι οποίοι είναι 
ενσωµατωµένοι µέσα στα γάντια αυτά και µετρούν την θέση του κάθε δακτύλου σε 
σχέση µε την θέση της παλάµης. Αυτά τα γάντια ποικίλουν ως προς τον αριθµό των 
αισθητήρων που έχουν, το είδος των αισθητήρων, την ανάλυση που έχουν οι 
αισθητήρες αυτοί, τον ρυθµό λήψης της πληροφορίας κλπ. 
Το αποτέλεσµα της χρήσης των συσκευών αυτών είναι πως παρέχουν µεγαλύτερο 
πεδίο εργασίας και ελευθερίας κινήσεων από ότι τα trackballs ή τα joysticks όπως 
φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 1.8 – Σύγκριση περιοχής εργασίας ενός trackball, και ενός γαντιού µε 
αισθητήρες  

 
Παρατηρούµε πως στην περίπτωση των trackballs υπάρχει αλληλεπίδραση µε το 
εικονικό περιβάλλον σε ένα µόνο σηµείο, ενώ στην περίπτωση των γαντιών µε 
αισθητήρες υπάρχει αλληλεπίδραση σε πολλά σηµεία µε το εικονικό περιβάλλον µε 
τα δάκτυλα ή την παλάµη. Αυτό οδηγεί σε µια πιο ρεαλιστική προσοµοίωση, και 
ιδιαίτερα όσο αναφορά τον χειρισµό εικονικών αντικειµένων µε το χέρι. 
 
1.3.1 The Pinch Glove 
 
 Τα µειονεκτήµατα τα οποία έχουν τα περισσότερα γάντια µε αισθητήρες είναι 
τα διαφορετικά µεγέθη γαντιών τα οποία µπορεί να φέρει ένας χρήστης αφού αυτός 
µπορεί να είναι άντρας ή µικρό παιδί αλλά και γυναίκα. Έτσι για την κάθε περίπτωση 
χρήστη θα πρέπει να υπάρχει µια διαφορετική τοποθέτηση των αισθητήρων για την 
κίνηση των δακτύλων σε κάθε µια περίπτωση χρήστη. Για να µην υπάρχουν 
ανακρίβειες στις ενδείξεις, τα περισσότερα γάντια αυτού του είδους ρυθµίζονται για 
τον ιδιαίτερο τους χρήστη. Ο χρήστης θα πρέπει να κάνει κάποιες προκαθορισµένες 
χειρονοµίες αρχικά φορώντας το γάντι, και µετά να µετρούνται τα δεδοµένα από τους 
αισθητήρες. Αυτές οι τιµές ύστερα µετατρέπονται σε γωνίες των διάφορων 
αρθρώσεων που έχει το γάντι µέσω ειδικών αλγορίθµων.  
Το µοναδικό γάντι το οποίο δεν χρειάζεται προηγουµένως µια τέτοιου είδους 
διαµέτρηση είναι το Pinch Glove το οποίο φαίνεται παρακάτω:  
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ΕΙΚΟΝΑ 1.9 – Το διάγραµµα ενός Pinch Glove 
 

Το γάντι αυτό έχει ενσωµατωµένα ηλεκτρόδια τα οποία έχουν την µορφή µικρών 
επιφανειών από ηλεκτρόδια και βρίσκονται στις άκρες των δακτύλων, στο πίσω 
µέρος των δακτύλων, και στην παλάµη. Οι χειρονοµίες οι οποίες γίνονται από το 
γάντι αναγνωρίζονται από την δηµιουργία κλειστών κυκλωµάτων ανάµεσα στα 
δάκτυλα του ενός χεριού, τα δάκτυλα και των δύο χεριών, τα δάκτυλα και τις 
παλάµες κλπ. Το κουτί ελέγχου περιλαµβάνει έναν µικροεπεξεργαστή, µια πηγή 
τάσης χαµηλού ρεύµατος, κυκλώµατα χρονισµού κλπ.  
Το interface εξετάζει την επαφή των δακτύλων εφαρµόζοντας έναν αλγόριθµο όπου 
στο κάθε δάκτυλο εφαρµόζεται τάση V και το interface ψάχνει για τυχόν ύπαρξη 
τάσης στα άλλα δάκτυλα. Τα χρονικά κυκλώµατα εξετάζουν το κάθε δάκτυλο µε την 
σειρά εάν δέχεται τάση. Εάν κάποιο δάκτυλο δέχεται τάση σηµαίνει πως βρίσκεται σε 
επαφή µε το δάκτυλο το οποίο την έχει. Η εναλλαγή της εφαρµογής της τάσεως από 
δάκτυλο σε δάκτυλο γίνεται πολύ γρήγορα, δηλαδή µε µεγάλη συχνότητα ώστε έστω 
και εάν δυο δάκτυλα αγγίξουν µεταξύ τους για πολύ λίγο, η επαφή αυτή να γίνει 
αντιληπτή.  
Το γάντι αυτό έχει αρκετά πλεονεκτήµατα όσο αναφορά την απλότητα του, την µη 
πραγµατοποίησης ρύθµισης πριν την χρήση, αλλά και την χρήση και των δυο χεριών 
για την πραγµατοποίηση χειρονοµιών. Ωστόσο αυτό το είδος γαντιού µπορεί να 
εντοπίσει µόνο πότε γίνεται επαφή, και δεν µπορεί να µετρήσει την ενδιάµεση κίνηση 
των χεριών. Έτσι τα εικονικά χέρια τα οποία ελέγχονται από το Pinch Glove δεν θα 
ακολουθούν την πραγµατική κίνηση των χεριών του χρήστη σε πραγµατικό χρόνο, µε 
αποτέλεσµα τον όχι καλό ρεαλισµό στην προσοµοίωση. 
 
1.3.2 The 5DT Data Glove      

 
 Για να µπορεί να γίνει καλύτερα η αναγνώριση έστω και των µικρών αλλαγών 
στην θέση των δακτύλων του χρήστη όταν αυτός τα κινεί, θα πρέπει τα γάντια µε 
αισθητήρες που χρησιµοποιεί να µπορούν να µετρούν τις γωνίες των αρθρώσεων των 
δακτύλων του σε όλο το φάσµα της κίνησης τους. Ο αριθµός των αισθητήρων που 
µπορεί να έχει το γάντι εξαρτάται από το εάν η κάθε άρθρωση µετράται ξεχωριστά ή 
όχι. Το γάντι 5DT Data Glove φαίνεται παρακάτω: 
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ΕΙΚΟΝΑ 1.10 – Το διάγραµµα του 5DT Data Glove 

 
Μέσα στο κάθε δάκτυλο του γαντιού υπάρχει ένας βρόγχος από λεπτή οπτική ίνα η 
οποία περνάει από ορισµένες συνδέσεις οι οποίες επιτρέπουν την κίνηση του χεριού. 
Το πλεονέκτηµα που παρουσιάζει η χρήση των οπτικών ινών είναι ότι είναι ελαφρές 
και διευκολύνουν τον χρήστη που φορά το γάντι στην κίνηση του χεριού του . Οι 
οπτικές ίνες συνδέονται σε έναν οπτοηλεκτρονικό συνδετήρα στο πίσω µέρος του 
χεριού. Το ένα άκρο της κάθε οπτικής ίνας είναι συνδεδεµένο µε ένα LED, ενώ το 
φως το οποίο διέρχεται µέσα από την οπτική ίνα στο άλλο άκρο της ανιχνεύεται από 
έναν φωτοτρανσίστορ. Όταν το δάκτυλο είναι ίσιο και συνεπώς και η οπτική ίνα µέσα 
στο γάντι, τότε ο συντελεστής διάθλασης των τοιχωµάτων της οπτικής ίνας είναι 
σταθερός. Όταν το δάκτυλο λυγίζει αυτό προκαλεί µεταβολή στον συντελεστή αυτό 
µε αποτέλεσµα µέρος του φωτός να διαφεύγει από την οπτική ίνα µέσα στο γάντι. 
Έτσι η κάµψη του δακτύλου εδώ γίνεται αντιληπτή από την ποσότητα του φωτός που 
επιστρέφει από την οπτική ίνα.  
Το παραπάνω σχήµα εµφανίζει και το ζεύγος των ασύρµατων αναµεταδότη και 
δέκτη, κάτι το οποίο προσφέρει µεγάλη ευκινησία και µεγαλύτερο πεδίο δράσης για 
το χέρι του χρήστη το οποίο µπορεί να φθάνει και τα 30m ακτίνα δράσης από τον 
δέκτη. Ο δέκτης αυτός δέχεται ασύρµατα 100 δείγµατα πληροφορίας κάθε 
δευτερόλεπτο τα οποία στέλνονται στον υπολογιστή που φέρνει εις πέρας την 
προσοµοίωση. Για τα δυο γάντια δεξί και αριστερό χρησιµοποιούνται διαφορετικές 
συχνότητες για να µην δηµιουργούνται παρεµβολές ανάµεσα στα δυο γάντια.  
Το λογισµικό που τρέχει στον υπολογιστή µεταφράζει τις πληροφορίες που παίρνει 
από το γάντι σαν χειρονοµίες. Υπάρχει µια βιβλιοθήκη η οποία περιλαµβάνει όλες τις 
δυνατές χειρονοµίες µε όλα τα δάκτυλα. Ένα δάκτυλο θεωρείται σε έκταση ή όχι 
αναλόγως της τιµής που δίνει η οπτική ίνα και την οριακή τιµή που περιέχει το 
λογισµικό για να χαρακτηρίσει ως ανοικτό ή κλειστό το δάκτυλο.  
 
1.3.3 The CyberGlove 
 
 Το γάντι αυτό περιλαµβάνει λεπτούς µετρητές ηλεκτρικής τάσης οι οποίοι 
είναι τοποθετηµένοι πάνω σε πλαστικό νάιλον υλικό. Η περιοχή της παλάµης αλλά 
και των άκρων των δακτύλων είναι ελεύθερες για µεγαλύτερη ελευθερία σε πράξεις 
όπως γράψιµο, πληκτρολόγηση κλπ. Έτσι το γάντι αυτό είναι εύκολο στη χρήση. 
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Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το γάντι αλλά και οι αισθητήρες µε την ηλεκτρονική 
αρχιτεκτονική: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 1.11 – a) Πάνω και κάτω όψη του CyberGlove, b) Λεπτοµέρειες των 

αισθητήρων, c) Η ηλεκτρονική του διάταξη 
 

Οι αισθητήρες είναι συνήθως ορθογώνιου σχήµατος. Υπάρχουν συνήθως 18 µε 22 
αισθητήρες που µετρούν την κίνηση των δακτύλων σε ένα γάντι.  
Οι γωνίες που σχηµατίζονται από τις αρθρώσεις των δακτύλων µετρούνται από την 
αλλαγή της αντίστασης σε ένα ζεύγος µετρητών ηλεκτρικής τάσης. Κατά την 
διάρκεια της κίνησης του δακτύλου ο ένας µετρητής είναι κάτω από πίεση και ο 
άλλος κάτω από τάση. Η αλλαγή στην αντίσταση προκαλεί µια αλλαγή στην τάση της 
γέφυρας Wheatstone όπως φαίνεται και στο σχήµα. Υπάρχουν τόσες γέφυρες όσοι 
είναι και οι αισθητήρες στο γάντι. Αυτές οι τάσεις ύστερα ενισχύονται από έναν 
ενισχυτή και ψηφιοποιούνται από έναν A/D µετατροπέα. Οι πληροφορία αυτή ύστερα 
τροφοδοτείται στον υπολογιστή µέσω µιας σειριακής γραµµής RS232.  
Το γάντι αυτού του τύπου είναι το καλύτερο της αγοράς λόγω του µεγάλου αριθµού 
αισθητήρων που διαθέτει και λόγω της επαρκούς υποστήριξης σε λογισµικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ: ΟΘΟΝΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

 
 
 Οι οθόνες γραφικών είναι συσκευές οι οποίες παρουσιάζουν εικόνες ενός 
συνθετικού κόσµου σε έναν ή περισσότερους χρήστες που αλληλεπιδρούν µε τον 
εικονικό κόσµο.  
 
Οι οθόνες γραφικών χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε τον τύπο της εικόνας την οποία 
παρουσιάζουν (στερεοσκοπική ή µονοσκοπική), την ανάλυση της εικόνας (αριθµός 
pixels της εικόνας), το πεδίο της όρασης του µατιού το οποίο καλύπτουν, η 
τεχνολογία την οποία διαθέτουν (LCD ή CRT), εργονοµικοί παράγοντες όπως το 
βάρος και το µέγεθος, το κόστος κλπ. Το γεγονός ότι η όραση είναι η πιο ισχυρή 
αίσθηση έχει οδηγήσει στην παραγωγή µιας µεγάλης ποικιλίας από οθόνες γραφικών.  
 
2.1 ΟΘΟΝΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
  
 Οι οθόνες γραφικών οι οποίες δείχνουν εικονικά πλάνα τα οποία προορίζονται 
για προσωπική χρήση κάποιων χρηστών και όχι για κοινή χρήση λέγονται οθόνες 
γραφικών προσωπικής χρήσης. Αυτές τις εικόνες τις βλέπει µόνο ο χρήστης και 
µπορεί να είναι στερεοσκοπικές ή µονοσκοπικές. Παρακάτω θα εξετάσουµε τρία είδη 
τέτοιων οθονών. 
 
2.1.1 Head Mounted Displays (HMDs)  
 
 Αυτές οι συσκευές (HMDs) µοιάζουν µε µεγάλα γυαλιά και φοριούνται από 
τον χρήστη για να µπορέσει να δει τα εικονικά πλάνα. Τα εµπορικά HMDs 
χρησιµοποιούν οθόνες LCD, ενώ τα πιο επαγγελµατικά µοντέλα χρησιµοποιούν 
οθόνες CRT οι οποίες έχουν και µεγαλύτερη ανάλυση. Τα εµπορικά HMDs είχαν 
αρχικά σχεδιαστεί για βιντεοπαιχνίδια και όχι για εφαρµογές εικονικής 
πραγµατικότητας, δέχονται ως µονοσκοπική είσοδο βίντεο PAL (ή NTSC στις 
Η.Π.Α.). Όταν αυτά τα γυαλιά γίνονται µέρος ενός συστήµατος εικονικής 
πραγµατικότητας, χρειάζεται να γίνει µετατροπή των γραφικών από τύπο σήµατος 
RGB (Red-Green-Blue), σε τύπο PAL/NTSC όπως φαίνεται και στην παρακάτω 
εικόνα: 
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ΕΙΚΟΝΑ 2.1 – Head Mounted Display (HMD): a) Για καταναλωτές (µονοσκοπικά),  
b) Για επαγγελµατίες (στερεοσκοπικά)  

 
Ο ρυθµιστής του HMD επιτρέπει ρύθµιση φωτεινότητας της εικόνας δια χειρός και 
προωθεί το ίδιο σήµα και στις δυο οθόνες.  
Τα πιο επαγγελµατικά µοντέλα HMD είναι ειδικά σχεδιασµένα για αλληλεπίδραση σε 
εικονική πραγµατικότητα και αποδέχονται RGB βίντεο είσοδο. Στην παραπάνω 
εικόνα φαίνονται τα δυο RGB σήµατα να στέλνονται απευθείας στην µονάδα ελέγχου 
του HMD για στερεοσκοπική θέα. Η µονάδα ελέγχου επίσης λαµβάνει στερεοφωνικό 
ήχο ο οποίος στέλνεται στα ενσωµατωµένα ακουστικά του HMD. Η κίνηση του 
κεφαλιού του χρήστη καταγράφεται και οι πληροφορίες που αφορούν την θέση του 
κεφαλιού στέλνονται πίσω στον υπολογιστή για να γίνουν όλοι οι υπολογισµοί στα 
γραφικά.  
Το βάρος του HMD, η άνεση του, και το κόστος είναι τα σηµαντικότερα κριτήρια για 
την αγορά µιας τέτοιας συσκευής στην αγορά, ενώ η τεχνολογία έχει κάνει µεγάλη 
πρόοδο στην µείωση του αρχικού µεγέθους των συσκευών αυτών. 
 
2.1.2 Hand-Supported Displays (HSDs)    

 
 Είναι και αυτές προσωπικές οθόνες γραφικών τις οποίες κρατάει ο χρήστης µε 
το χέρι του έτσι ώστε να βλέπει όποτε αυτός θέλει την εικονική σκηνή. Αυτό 
σηµαίνει πως ο χρήστης µπορεί να µπαίνει αλλά και να βγαίνει από την προσοµοίωση 
όποτε αυτός θέλει, και ανάλογα µε τις απαιτήσεις της συγκεκριµένης εφαρµογής. Τα 
HSDs είναι παρόµοια µε τα HMDs όσο αναφορά την λειτουργία των οπτικών τους 
για την παρουσίαση του εικονικού περιβάλλοντος στον χρήστη. Επιπλέον τα HSDs 
περιλαµβάνουν και κουµπιά µε τα οποία ο χρήστης µπορεί να αλληλεπιδρά µε την 
εικονική σκηνή την οποία παρακολουθεί. Ένα παράδειγµα τέτοιας συσκευής φαίνεται 
παρακάτω: 
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ΕΙΚΟΝΑ 2.2 - Hand-Supported Displays: a) Εξωτερική εµφάνιση,  
b) Εσωτερική διαρρύθµιση 

 
Τα γυαλιά αυτά είναι φτιαγµένα έτσι ώστε να µοιάζουν µε απλά κιάλια, εσωτερικά 
όµως περιέχουν δυο µικρές οθόνες LCOS (Liquid-Crystal-On-Silicon) και έναν 
ανιχνευτή, ο οποίος µετράει την διεύθυνση της όρασης του χρήστη. Ο υπολογιστής 
στην συνέχεια υπολογίζει και ανανεώνει την προσοµοίωση σύµφωνα µε τα δεδοµένα 
του ανιχνευτή και τα δεδοµένα από τα κουµπιά του HSD. Η χρήση των οθονών 
LCOS έχει ως αποτέλεσµα την καλύτερη ανάλυση της εικόνας που λαµβάνει ο 
χρήστης (1280X1014 pixels). Ωστόσο τα µειονεκτήµατα που ισχύουν και για τα 
HMDs όπως µεγάλο βάρος (περίπου 1 κιλό) και µεγάλο κόστος (γύρω στα 15.000€) 
παραµένουν.  
Από το σχήµα παρατηρούµε πως το φως από µια πηγή LED φωτίζει τις οθόνες LCOS 
µέσω ενός πολωτή και αφού υποστεί χωρισµό από τον beamsplitter. Αυτού του είδους 
τα γυαλιά επιτρέπουν εστίαση σε µεταβλητές αποστάσεις και µεγέθυνση της εικόνας 
µε την χρήση ενός κουµπιού πάνω στην συσκευή το οποίο είναι συνδεδεµένο µε τον 
υπολογιστή που πραγµατοποιεί την προσοµοίωση.       

 
2.1.3 Floor-Supported Displays 
 
 Η µέτρηση της κίνησης του κεφαλιού γίνεται µε την βοήθεια ανιχνευτών οι 
οποίοι βρίσκονται µέσα στις συσκευές HMD και HSD. Όταν ο χρήστης κινεί το 
κεφάλι του προς την µια κατεύθυνση θα πρέπει η εικόνα που βλέπει ο χρήστης να 
κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση αφού θα πρέπει να φεύγει από την θέα του. 
Για λόγους αληθοφάνειας και επιτυχηµένης προσοµοίωσης θα πρέπει αυτή η 
ανταπόκριση στην εικόνα που λαµβάνει ο χρήστης να είναι άµεση και χωρίς ιδιαίτερη 
καθυστέρηση. Μια συσκευή η οποία δίνει άµεση ανταπόκριση στις κινήσεις του 
κεφαλιού του χρήστη είναι µια οθόνη η οποία στηρίζεται στο πάτωµα και όχι στο 
κεφάλι ή από τα χέρια του χρήστη. Αυτή η συσκευή χρησιµοποιεί µηχανικό 
ανιχνευτή ο οποίος είναι άµεσος στις ενδείξεις που δίνει και δεν επιβαρύνει µε το 
βάρος του τον χρήστη. Εκτός αυτού η µηχανική αυτή κατασκευή περιέχει και τους 
απαραίτητους αισθητήρες, µε αποτέλεσµα να απαλλάσσεται ο χρήστης και από αυτό 
το πρόσθετο βάρος. Με την χρήση αυτών των αισθητήρων µπορούµε να καθορίσουµε 
την θέση και τον προσανατολισµό της οθόνης την οποία κινεί ο χρήστης. Μια τέτοια 
συσκευή και η ροή της πληροφορίας από την κίνηση που κάνει ο χρήστης µέχρι το 
αποτέλεσµα της εικόνας που λαµβάνει φαίνονται στην παρακάτω εικόνα: 
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ΕΙΚΟΝΑ 2.3 – Ένα Floor-Supported Display: a) Data flow, b) Γενική όψη 
 

Από το διάγραµµα παρατηρούµε πως οι πληροφορίες από τους αισθητήρες 
µετατρέπονται σε γωνίες βάση σε κάποια διαβάθµιση που έχει γίνει σε αυτούς. 
Ύστερα µέσω εξισώσεων κινηµατικής υπολογίζεται η θέση στον χώρο του 
αντικειµένου. Τέλος γίνεται ο οπτικός υπολογισµός της εικόνας και της κίνησης και η 
προβολή της για το δεξί και το αριστερό µάτι. 
Η κάθε άρθρωση αυτής της συσκευής έχει κωδικοποιητές µε ανάλυση θέσης 0,1ο. Ο 
ρυθµός ανανέωσης της πληροφορίας από τους ανιχνευτές είναι περίπου 140 
datasets/sec. Η χρήση του µηχανικού ανιχνευτή εξαλείφει τις οποιεσδήποτε 
αναταράξεις στην εικόνα όχι όπως άλλοι ανιχνευτές και αυτό διότι η λειτουργία τους 
δεν επηρεάζεται από µαγνητικά πεδία (όπως στους µαγνητικούς ανιχνευτές) ή από 
υπερήχους από το γύρω περιβάλλον (όπως στους υπερηχητικούς ανιχνευτές). Η 
συσκευή αυτή φέρει επίσης κουµπιά µε τα οποία ο χρήστης µπορεί να αλληλεπιδρά 
µε την εικονική σκηνή την οποία παρακολουθεί. Επίσης ένα άλλο πλεονέκτηµα είναι 
πως αυτή η συσκευή προσφέρει µεγαλύτερο πεδίο παρακολούθησης εικόνας στον 
χρήστη, ενώ η γραφική ανάλυση είναι καλύτερη από των HMD και HSD. Αυτό 
συµβαίνει γιατί εδώ χρησιµοποιούνται οθόνες CRT που είναι και µεγαλύτερες αλλά 
δεν αποτελεί αυτό πρόβληµα για τον χρήστη αφού στηρίζονται ουσιαστικά στο 
πάτωµα µέσω της κατασκευής της συσκευής. Ως µοναδικό µειονέκτηµα θα 
µπορούσαµε να αναφέρουµε είναι ο µικρός περιορισµός στην ελευθερία της κίνησης 
του χρήστη λόγω του όγκου του και της κεντρικής δοκού στήριξης. 
 
2.2 ΟΘΟΝΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
 
 Οι οθόνες γραφικών οι οποίες επιτρέπουν σε πολλούς χρήστες που βρίσκονται 
κοντά να παρακολουθούν ταυτόχρονα µια µονοσκοπική ή στερεοσκοπική εικόνα 
εικονικής πραγµατικότητας ονοµάζονται οθόνες γραφικών µεγάλου µεγέθους.   
Ένα είδος τέτοιων οθονών χρησιµοποιεί ενεργά γυαλιά στέρεο ή active stereo glasses 
τα οποία βρίσκονται σε σύνδεση µε µια ειδική οθόνη η οποία ονοµάζεται stereo–
ready monitor. Αυτή η οθόνη είναι ειδικού σχεδιασµού ώστε να ανανεώνει την εικόνα 
µε τον διπλάσιο ρυθµό από ότι οι κοινές οθόνες. Έτσι ο ρυθµός ανανέωσης τους είναι 
120 µε 140 scans/sec. Ένας υπολογιστής στέλνει δυο ίδιες εικόνες αλλά µε µία µικρή 
απόκλιση η µια από την άλλη. Η συνδεσµολογία φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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ΕΙΚΟΝΑ 2.4 – Οθόνη γραφικών µεγάλου µεγέθους βασισµένη σε CRT:  

a) Active stereo glasses, b) ∆ιάγραµµα επικοινωνίας 
 

Τα γυαλιά αυτά περιέχουν κάποιου είδους παραθυρόφυλλα τα οποία ανοιγοκλείνουν 
διαφορετικά για το κάθε ένα µάτι και σύµφωνα µε το σήµα που δέχονται από έναν 
εκποµπό υπέρυθρου (Infrared) ή IR φωτός ο οποίος βρίσκεται απέναντι από τα 
γυαλιά για να µπορεί να τους στέλνει το σήµα του. Αυτή η µετάδοση γίνεται 
ασύρµατα στον δέκτη του υπέρυθρου φωτός που βρίσκεται πάνω στα γυαλιά, και 
βρίσκεται σε συγχρονισµό µε το RGB σήµα. Έτσι το µυαλό συνδυάζει την γρήγορη 
εναλλαγή των δύο εικόνων που λαµβάνει από το δεξί µάτι και το αριστερό. Το 
γεγονός ότι το ανοιγοκλείσιµο των παραθυρόφυλλων των γυαλιών διαρκεί µόνο λίγα 
κλάσµατα του δευτερολέπτου σε συνδυασµό µε 120 Hz ρυθµό εναλλαγής της εικόνας 
στην οθόνη έχουν ως αποτέλεσµα µια εικόνα που να µην τρεµοπαίζει καθόλου και να 
είναι σταθερή. Στην πραγµατικότητα είναι πολύ καλύτερη από την εικόνα που δίνουν 
τα HMD διότι έχουν οθόνες LCD, ενώ οι οθόνη µεγάλου µεγέθους είναι CRT. Επίσης 
τα παραθυρόφυλλα των ενεργών γυαλιών µπλοκάρουν µε την κίνηση τους µέρος από 
το πολύ φως της οθόνης µε αποτέλεσµα η εικόνα να µην εµφανίζεται τόσο φωτεινή 
όπως στην οθόνη, συγκεκριµένα ο χρήστης λαµβάνει µόνο το ένα τρίτο περίπου της 
φωτεινότητας που εκπέµπεται από την CRT οθόνη.  
Επίσης πρέπει να υπάρχει απευθείας οπτική επαφή µεταξύ του IR εκποµπού και IR 
δέκτη ο οποίος είναι ενσωµατωµένος µέσα στα γυαλιά. Για να µπορεί να γίνεται 
µεταβολή της εικόνας που βλέπει ο χρήστης ανάλογα µε την κίνηση του κεφαλιού 
του θα πρέπει να εγκατασταθεί και ανιχνευτής της κίνησης του κεφαλιού του στο 
σύστηµα. Αυτός θα µπορεί να είναι ένας ultrasonic tracker, ή ένας άλλου είδους 
ανιχνευτής. Ο εκποµπός του ανιχνευτή τοποθετείται πάνω στην οθόνη δίπλα στον IR 
εκποµπό, ενώ στα γυαλιά θα είναι ενσωµατωµένος και ο λήπτης του ανιχνευτή. Ο 
ανιχνευτής µετατρέπει την κίνηση του κεφαλιού του χρήστη σε πληροφορία η οποία 
µεταδίδεται µε ρυθµό 50 datasets/sec στον υπολογιστή για να γίνει ο υπολογισµός 
των γραφικών. Ειδικό πρόγραµµα χρησιµοποιεί αυτά τα δεδοµένα για να κάνει τον 
υπολογισµό της εικονικής σκηνής. Επιπρόσθετα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και 
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άλλες συσκευές στο σύστηµα όπως ειδικά γάντια για τον χρήστη µε σκοπό την 
αύξηση της αλληλεπίδρασης του στην προσοµοίωση. 
 Η απευθείας οπτική επαφή που απαιτείται να υπάρχει για τους ultrasonic trackers 
επιτυγχάνεται σχετικά εύκολα καθώς ο χρήστης κοιτά την οθόνη κατά την διάρκεια 
της προσοµοίωσης. Ωστόσο όταν πολλοί χρήστες συµµετέχουν, µόνο ένας χρήστης 
έχει τον έλεγχο στην προοπτική της εικόνας της προσοµοίωσης καθώς υπάρχει µόνο 
ένας ανιχνευτής της κίνησης του κεφαλιού. Ο χρήστης αυτός ο οποίος ελέγχει την 
προσοµοίωση πρέπει να βρίσκεται µέσα στο δραστικό πεδίο λειτουργίας του 
ανιχνευτή, ενώ οι άλλοι χρήστες µπορούν να βλέπουν από πιο µακριά την 
προσοµοίωση. Το πεδίο αυτό είναι µια απόσταση µεταξύ 4 µε 12 πόδια ανάλογα µε 
το µοντέλο.  
Η αίσθηση της βύθισης που έχει ο χρήστης µε τα active stereo glasses είναι 
διαφορετική από αυτής που έχει όταν φορά τα HMD. Με τα HMD νιώθει να 
βρίσκεται µέσα στον εικονικό κόσµο και να είναι περιτριγυρισµένος από αυτόν. Στην 
περίπτωση των active stereo glasses ο χρήστης βλέπει µε αυτά στην CRT οθόνη την 
οποία αισθάνεται ως ένα παράθυρο µέσα από το οποίο βλέπει τον εικονικό κόσµο. 
Από την άλλη βέβαια τα active stereo glasses είναι αρκετά ελαφρά περίπου 60 µε 100 
γραµµάρια και είναι εύχρηστα και µπορούν να φορεθούν και πάνω από κανονικά 
γυαλιά. Η απόσταση του χρήστη από την οθόνη βέβαια δεν πρέπει να είναι πολύ 
µικρή διότι τότε κουράζονται τα µάτια του και νιώθει άβολα λόγω της δυσκολίας να 
εστιάσει τα µάτια του στην οθόνη. Ο χρήστης βέβαια µπορεί να χρησιµοποιήσει και 
µεγαλύτερες οθόνες για καλύτερο αποτέλεσµα στην προσοµοίωση. Τέτοιες οθόνες 
µπορεί να αποτελούνται από τρεις µικρότερες επίπεδες οθόνες συνδεδεµένες η µια 
δίπλα στην άλλη για δηµιουργία µεγαλύτερης εικόνας. Στην παρακάτω εικόνα 
φαίνεται µια τέτοια οθόνη αποτελούµενη από τρεις επίπεδες οθόνες συνδεδεµένες µε 
ανάλυση 1.280 Χ 1.024 pixels η κάθε µια: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2.5 - Οθόνη γραφικών µεγάλου µεγέθους αποτελούµενη από τρεις µικρότερες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
 Σήµερα οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν µέρος της καθηµερινότητας µας και 
βρίσκονται σε ευρεία χρήση από όλους µας. Όλοι έχουµε πρόσβαση σε ένα τηλέφωνο 
και το χρησιµοποιούµε είτε για την εργασία µας είτε για διασκέδαση. Τα δίκτυα 
τηλεπικοινωνιών είναι ευρέως εξαπλωµένα σε όλο τον κόσµο και αυτό µας δίνει την 
δυνατότητα να συνοµιλούµε µε τον οποιοδήποτε στον κόσµο έχει µια τηλεφωνική 
συσκευή και βρίσκεται στο τηλεφωνικό δίκτυο. Μέσω αυτού του τηλεφωνικού 
δικτύου και των τηλεφωνικών συσκευών µπορούµε να έχουµε επικοινωνία η οποία 
όµως είναι µόνο ακουστική και η µόνη πληροφορία η οποία µεταδίδεται είναι µόνο η 
φωνή µας.  
 Πριν µερικά χρόνια στο τηλεφωνικό δίκτυο προστέθηκε και η δυνατότητα 
επικοινωνίας υπολογιστών. Εδώ και λίγα χρόνια ο αριθµός των υπολογιστών που έχει 
συνδεθεί στο δίκτυο έχει αυξηθεί πολύ και όλο και περισσότερος κόσµος έχει 
πρόσβαση στο internet. Η δυνατότητα επικοινωνίας µέσω του διαδικτύου µε την 
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών σήµερα δεν αποτελεί είδηση και πολύ άνθρωποι 
επικοινωνούν είτε µε την χρήση υπηρεσιών τύπου chat rooms, είτε µε την χρήση e-
mail, είτε µε την ανταλλαγή οπτικού υλικού, κειµένων και φωτογραφιών. Με την 
χρήση λοιπόν του διαδικτύου καταλαβαίνουµε πως εκτός από την ακουστική 
συνοµιλία περάσαµε και στην δυνατότητα ανταλλαγής οπτικής πληροφορίας µεταξύ 
των χρηστών. Και οι δύο όµως παραπάνω µέθοδοι επικοινωνίας δεν κάνουν χρήση 
όλων των αισθήσεων του ανθρώπου ακόµα και οι multimedia πληροφορίες και 
εφαρµογές που µπορεί να παρέχει το διαδίκτυο.  
Σήµερα η διακίνηση πληροφορίας στο διαδίκτυο είναι µεγαλύτερη παρά ποτέ. Στο 
µεγαλύτερο της µέρος αυτή η πληροφορία έχει την µορφή γραφικών, κειµένων, ήχου 
και βίντεο χαµηλής ανάλυσης. Στο όχι και πολύ µακρινό µέλλον όµως ο τρόπος µε 
τον οποίο θα επικοινωνούµε θα αλλάξει δραµατικά λόγω του όλο και µεγαλύτερου 
εύρους συχνοτήτων (bandwidth) το οποίο διατίθεται προς χρήση στο διαδίκτυο για 
όλους τους χρήστες. Στο µέλλον ο σκοπός θα είναι η µετάδοση µη λεκτικών 
πληροφοριών και περισσότερο πληροφοριών που να εµπεριέχουν και τις άλλες από 
τις πέντε αισθήσεις. Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων εικονικής 
πραγµατικότητας ή VRTS (Virtual Reality Telecommunication Systems) το οποίο 
σαν στόχο έχει την µετάδοση λεκτικών και µη λεκτικών µηνυµάτων, οι στόχοι είναι η 
ακουστική πληροφορία, η οπτική πληροφορία, και η πληροφορία που εµπεριέχει την 
αίσθηση της αφής. Τα VRTS έχουν ως σκοπό την άντληση της πληροφορίας από το 
ανθρώπινο σώµα µέσω της χρήσεως διαφόρων τύπων αισθητήρων, και την 
προσοµοίωση του ανθρωπίνου σώµατος µε την βοήθεια της πληροφορίας αυτής. Ο 
σκοπός είναι η επίτευξη µιας εικονικής κατάστασης ως να ήταν εκεί το πραγµατικό 
πρόσωπο µπροστά στον χρήστη και να µπορεί να τον βλέπει, να τον ακούει, και να 
τον αγγίζει.  
 
 
 
 
 

 26



 3.1 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΧΡΗΣΤΩΝ    
 
 Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουµε από κοντά ένα παράδειγµα 
τηλεπικοινωνιακής συνδιάσκεψης µέσω δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών µε την 
χρήση κάµερας για τον κάθε χρήστη. Είναι ένα παράδειγµα τηλεδιάσκεψης µέσα σε 
ένα εικονικό περιβάλλον και ονοµάζεται Video-based Virtual Club (VVC). Ο σκοπός 
αυτής της τηλεδιάσκεψης είναι η δηµιουργία µιας φιλικής ατµόσφαιρας όπου 
διάφοροι χρήστες συναντώνται σε ένα κοινό περιβάλλον το οποίο δεν είναι 
πραγµατικό αλλά είναι εικονικό αφού ο καθένας τους µπορεί να βρίσκεται σε 
διαφορετικά µέρη µπροστά στον υπολογιστή του, και όµως να φαίνεται σαν να 
βρίσκονται όλοι σε µια κοινή συνάθροιση. Θα µπορούσαµε να το ονοµάσουµε ένα 
«εικονικό καφέ» ή µια «εικονική λέσχη» στην οποία οι πελάτες συναντούνται 
ανεπίσηµα και µοιράζονται κοινές δραστηριότητες όπως παρακολούθηση ενός 
θεάµατος, συµµετοχή σε ένα παιχνίδι, συζήτηση ή εργασία. Οι χρήστες µπορούν να 
µπαίνουν και να βγαίνουν από αυτές τις συναθροίσεις εύκολα και να σχηµατίζουν 
άλλες οµάδες εάν θέλουν, ακριβώς όπως θα συνέβαινε και στην πραγµατικότητα εάν 
ήταν όλοι εκεί µαζί. 
Σε ένα κανονικό κλαµπ του φυσικού κόσµου ή σε µια καφετέρια ο πρώτος σκοπός 
του κλαµπ αυτού θα ήταν να παρέχει ένα όµορφο και ενδιαφέρον περιβάλλον. Έτσι 
και στα εικονικά κλαµπ η διαµόρφωση του εικονικού αυτού χώρου και οι 
δραστηριότητες του θα πρέπει να είναι σαφείς και να προκαλούν το ενδιαφέρον του 
κάθε χρήστη ή «θαµώνα» του. Τα VVC παρέχουν ενηµέρωση για το ποιοι χρήστες 
βρίσκονται στο κλαµπ κάθε φορά και έτσι ένας νέος χρήστης που µπαίνει εκείνη την 
στιγµή µέσα µπορεί να δει ποιοι βρίσκονται µέσα, σε τι οµάδες ή παρέες έχουν 
συγκεντρωθεί, πως είναι διαµορφωµένες, και ποιες είναι οι συζητήσεις οι οποίες 
λαµβάνουν χώρα. Αυτή η ενηµερότητα για την παρουσία άλλων χρηστών είναι µια 
πληροφορία την οποία πολλοί χρήστες βρίσκουν σηµαντική και θέλουν να 
ενηµερώνονται όταν κάποιος µπαίνει στο κλαµπ ή φεύγει από αυτό.   
Αυτή πληροφορία µπορεί να του παρέχεται µέσω γραπτού κειµένου, µέσω γραφικών 
αναπαραστάσεων, και µέσω ήχου. Το VVC παρέχει υποστήριξη για πολλαπλές βίντεο 
συνδιαλέξεις µε µοιρασµένες αναµεταδόσεις γεγονότων όπως η TV. Έτσι οι χρήστες 
µπορούν να παρακολουθούν ένα βίντεο και ταυτόχρονα να συνοµιλούν µε κάποιους 
χρήστες. Επίσης όπως και στην πραγµατικότητα ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µε 
ποια οµάδα ή άτοµο θέλει να συνοµιλήσει και αυτό γίνεται µε την ρύθµιση της 
ποιότητας του βίντεο και του ήχου. Υπάρχει επίσης η επιλογή από το σύστηµα ο 
χρήστης να βλέπει και να ακούει αυτούς οι οποίοι είναι πιο κοντά του µέσα στο 
κλαµπ, λόγω της εγγύτητας του σε αυτούς όπως θα µπορούσε εάν αυτοί ήταν κοντά 
του σε ένα φυσικό χώρο. Πάντως δεν είναι υποχρεωτικό για τον κάθε χρήστη να 
ακούει ταυτόχρονα όλους τους διπλανούς του, αλλά είναι µια επιλογή την οποία 
µπορεί και να απενεργοποιήσει.    
Αναφέραµε παραπάνω πως όλα τα κλαµπ έχουν κάποιο σκοπό και κάποιες 
συγκεκριµένες δραστηριότητες. Θα εξετάσουµε ένα συγκεκριµένο παράδειγµα ενός 
αθλητικού εικονικού κλαµπ. Όπως βλέπουµε και στην παρακάτω εικόνα το εικονικό 
δωµάτιο αποτελείται από τραπέζια µε χρήστες όπως και ένα φυσιολογικό κλαµπ.   
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ΕΙΚΟΝΑ 3.1 – Εικονικό κλαµπ µε έξι τραπέζια και µε ζωντανό αγώνα µπάσκετ 

 
Στο κλαµπ αυτό η ενηµέρωση προς τους χρήστες για την παρουσία άλλων χρηστών 
γίνεται οπτικά και ακουστικά ενώ εκτός και των συνοµιλιών που λαµβάνουν χώρα, ο 
χρήστης µπορεί να ακούει και περιφερειακούς ήχους από το εικονικό του περιβάλλον, 
ή µουσική. Η οπτική ενηµέρωση αναφέρει το ποιος είναι στο κλαµπ και στο κάθε 
τραπέζι. Η είσοδος κάποιου νέου χρήστη στο κλαµπ γίνεται γνωστή αµέσως και 
στους άλλους χρήστες. Συγκεκριµένα υπάρχουν οι παρακάτω ορισµοί οι οποίοι έχουν 
να κάνουν µε την πληροφόρηση την οποία λαµβάνει ο χρήστης µέσα στο κλαµπ: 
∆ιαθεσιµότητα (availability) ονοµάζεται η πληροφορία η οποία παρουσιάζεται σε 
κάθε χρήστη ο οποίος εισέρχεται στο κλαµπ για το ποιοι χρήστες είναι διαθέσιµοι να 
µιλήσουν µαζί του.  
Συνδεσιµότητα (connectivity) ονοµάζεται η πληροφορία η οποία παρουσιάζεται σε 
κάθε χρήστη ο οποίος εισέρχεται στο κλαµπ για το ποιος συνοµιλεί µε ποιον εκτός 
και εάν οι συµµετέχοντες έχουν ζητήσει να µην είναι διαθέσιµη αυτή η πληροφορία. 
Ειδοποίηση (notification) ονοµάζεται η πληροφορία η οποία παρουσιάζεται σε κάθε 
χρήστη ο οποίος εισέρχεται στο κλαµπ για το ποιοι εισέρχονται και ποιοι εξέρχονται 
από το κλαµπ.    
Η διαθεσιµότητα, η συνδεσιµότητα, και η ειδοποίηση µπορούν να παρουσιάζονται 
στους χρήστες µέσω γραφικής αναπαράστασης των εικονικών δωµατίων, και µέσω 
πινάκων.   
Τα εικονικά αυτά κλαµπ µπορούν να έχουν και άλλες οµοιότητες µε τα πραγµατικά 
όπως ο ρόλος του κάθε χρήστη και η πολιτική διαχείρισης του κλαµπ. Η πολιτική 
διαχείρισης του κλαµπ µπορεί να περιλαµβάνει τους κανονισµούς του κλαµπ, την 
αποδοχή ενός νέου µέλους, το εάν κάποια δωµάτια χρηστών µπορούν να µην 
εµφανίζονται σε άλλους χρήστες, ποιες δραστηριότητες επιτρέπονται και αυτά 
ελέγχονται από τον διαχειριστή του κλαµπ ο οποίος έχει κάποια ειδικά προνόµια για 
να φέρει εις πέρας αυτές τις διαδικασίες και να έχει την ευθύνη για την εφαρµογή των 
κανονισµών.   
 
3.2 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 
 
 Η δεύτερη έκδοση του συστήµατος VVC περιλαµβάνει και την δυνατότητα 
ύπαρξης διαφορετικών εικονικών δωµατίων µε τραπέζια χρηστών, µέσα στο εικονικό 
περιβάλλον της εικονικής λέσχης. Σε αυτά τα δωµάτια µπορούν να λαµβάνουν χώρα 
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διαφορετικές δραστηριότητες και οι οποίες αναφέρονται έξω από τα δωµάτια. Οι 
δραστηριότητες µπορούν να είναι αθλητικά γεγονότα, µουσικά γεγονότα, επιτραπέζια 
παιχνίδια κλπ.  
Όπως είχαµε αναφέρει και προηγουµένως όταν ο χρήστης βρίσκεται κοντά σε 
κάποιους άλλους χρήστες π.χ. στο ίδιο τραπέζι, τότε µπορεί να έχει και οπτική και 
ακουστική επαφή µαζί τους όπως θα είχε και στην πραγµατικότητα. Εκτός αυτών 
όµως µπορεί να λαµβάνει και περισσότερες πληροφορίες για αυτούς χάρη σε αυτήν 
την εγγύτητα µαζί τους. Όταν κάποιος χρήστης εισέρχεται σε κάποιο δωµάτιο η 
απεικόνιση των άλλων χρηστών στο δωµάτιο αυτό αλλάζει από µια απλή φωτογραφία 
σε βίντεο. Επίσης η απεικόνιση του χρήστη αυτού γίνεται διαθέσιµη σε µορφή βίντεο 
προς τους άλλους συµµετέχοντες στο τραπέζι. Κατά την διάρκεια µιας συνοµιλίας 
χρηστών σε ένα τραπέζι ένα ξεχωριστό κανάλι βίντεο αντιπροσωπεύει το κάθε µέλος, 
ενώ γίνεται µίξη στα κανάλια ήχου από το σύστηµα µε αποτέλεσµα την ύπαρξη ενός 
συνδυασµένου καναλιού ήχου. Ο χρήστης µπορεί να ρυθµίσει την ανάλυση του 
βίντεο που λαµβάνει από κάποιους συγκεκριµένους χρήστες, ενώ όπως είχαµε 
αναφέρει και παραπάνω µπορεί να ρυθµίσει και τον ήχο που λαµβάνει από αυτούς 
αλλά και από το γενικότερο περιβάλλον όπως ήχους από τα διπλανά τραπέζια, 
µουσική κλπ.  
Σε αυτά τα συστήµατα ο διαχειριστής τους είναι και ο ιδιοκτήτης τους. Όπως είχαµε 
αναφέρει και παραπάνω είναι δική του ευθύνη η ρύθµιση των παραµέτρων του 
συστήµατος, ο καθορισµός των κανονισµών του κλαµπ, η διαρρύθµιση του όπως π.χ. 
πόσα δωµάτια θα διαθέτει και τι δραστηριότητες αυτά θα περιλαµβάνουν. Η κάθε 
οµάδα µπορεί να ελέγξει πως τα µέλη που βρίσκονται εκτός της, µπορούν να βλέπουν 
τα µέλη της. Θα µπορούν να βλέπουν τις εικόνες τους ή βίντεο και σε πόσο καλή 
ανάλυση ή ρυθµό ανανέωσης της εικόνας? Ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να 
καθορίσει πολιτικές για το εάν το κλαµπ θα είναι διαρκώς ανοικτό στα µέλη του ή θα 
πρέπει όλα τα γεγονότα που θα λαµβάνουν χώρα να είναι προγραµµατισµένα. Επίσης 
για το εάν τα µέλη µπορούν να ξεκινήσουν κάποιες προσωπικές δραστηριότητες στην 
διάρκεια µιας συνδιάσκεψης ή εάν µπορούν να κάνουν «κράτηση» σε κάποια 
τραπέζια για κάποια µελλοντικά γεγονότα στο κλαµπ. Όπως και σε ένα φυσικό κλαµπ 
τα µέλη του µπορούν να µετακινούνται από την µια οµάδα στην άλλη και να 
συνεχίζουν να τους παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες. Γενικά το σύστηµα µπορεί εύκολα 
να ρυθµιστεί σε συγκεκριµένες απαιτήσεις του διαχειριστή και των χρηστών καθώς 
και το στυλ και η ποιότητα των διαφόρων αναπαραστάσεων.    
Ένα πραγµατικό παράδειγµα το οποίο θα µπορούσαµε να αναφέρουµε είναι το 
εικονικό κλαµπ για µουσική τζαζ ή Virtual Jazz Club (VJC). Σε αυτό το κλαµπ όταν 
µπαίνει ο χρήστης βλέπει τους πίνακες που παρουσιάζουν τις εικόνες των άλλων 
χρηστών. Εάν η µπάντα της τζαζ παίζει ήδη, το βίντεο θα εµφανίζεται σε ένα 
παράθυρο. Το σύστηµα αυτό έχει 9 τραπέζια µε 8 µέλη το κάθε τραπέζι, δηλαδή 
σύνολο 72 χρήστες. Το βίντεο που παίζει µπορούν να το βλέπουν τα µέλη που 
µπαίνουν στο κλαµπ αλλά και αυτά τα οποία βρίσκονται µέσα ήδη σε κάποια 
τραπέζια. Ένα µέλος που µόλις µπήκε στο κλαµπ αρκεί να κάνει ένα διπλό κλικ σε 
ένα τραπέζι και θα µπορέσει να «καθίσει» εκεί εάν φυσικά υπάρχει ελεύθερη θέση 
και εάν φυσικά δεν χρειάζεται να ζητήσει αρχικά άδεια από τους χρήστες του 
τραπεζιού πριν καθίσει.  Μόλις το νέο µέλος καθίσει στο τραπέζι θα λάβει την οπτική 
και ακουστική του επαφή µε τα άλλα µέλη στο τραπέζι µε την µορφή βίντεο και 
ήχου. Παροµοίως τα άλλα µέλη λαµβάνουν τα ίδια από αυτόν και το όνοµα του 
εµφανίζεται στον πίνακα που αναφέρει τους χρήστες του τραπεζιού. Όπως είχαµε πει 
και πριν υπάρχει η δυνατότητα να ακούει το κάθε µέλος και να ρυθµίζει την ένταση 
του ήχου, ενώ µπορεί να φύγει από εκείνο το τραπέζι και να πάει σε κάποιο άλλο.  
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3.3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   
 
 Όπως γνωρίζουµε ήδη, ο διαχειριστής αυτού του συστήµατος µπορεί να 
προσθέσει κάποιους όρους που να έχουν να κάνουν µε την αλληλεπίδραση µεταξύ 
των χρηστών, αλλά και µε κάποια γεγονότα τα οποία είναι κοινά για όλους τους 
χρήστες και τα µοιράζονται. Αυτή η κατάσταση είναι παρόµοια µε αυτή που ισχύει 
και στα φυσικά κλαµπ. Η κάθε συνδιάσκεψη ρυθµίζεται από τον διαχειριστή ή από 
την πολιτική η οποία εφαρµόζεται. Η κύρια αυτή συνδιάσκεψη ονοµάζεται ριζική 
συνδιάσκεψη. Το κάθε εικονικό δωµάτιο είναι ένα υποσύνολο της ολικής ριζικής 
συνδιάσκεψης και ονοµάζεται υπο-συνδιάσκεψη η οποία διαµορφώνεται από τα 
κανάλια τα οποία υποστηρίζουν την ζωντανή επικοινωνία των χρηστών. Η ιεραρχία 
των συνδιασκέψεων και των υπο-συνδιασκέψεων όπου η κάθε µια περιλαµβάνει 
κάποια κανάλια επικοινωνίας, πρέπει να διευθύνεται από την αρχιτεκτονική του 
συστήµατος. Το λογισµικό διαχείρισης της συνδιάσκεψης ή Session Management 
software είναι υπεύθυνο για την οπτική και ακουστική µετάδοση αλλά και για την 
ενηµέρωση στα τραπέζια για την µετακίνηση ενός χρήστη από το ένα τραπέζι στο 
άλλο.  
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του συστήµατος είναι η λεγόµενη ακουστική γέφυρα ή 
audio bridge η οποία κάνει µίξη ή «µιξάρει» τους ήχους από το κάθε δωµάτιο. Το 
όφελος από αυτή την γέφυρα δεν είναι µόνο ότι παίρνει το βάρος αυτής της ανάµιξης 
των ήχων από την κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) για τον υπολογιστή του 
κάθε χρήστη, αλλά και ότι µειώνει το εύρος συχνοτήτων (bandwidth) που απασχολεί 
ο κάθε χρήστης µέσα στο δίκτυο. Εάν αυτή η µίξη γινόταν στον χρήστη και όχι στο 
σύστηµα, τότε ο χρήστης θα δεχόταν ήχους σε όλο το φάσµα από την κάθε πηγή 
ήχου. Στην περίπτωση µεγάλων συνεδριάσεων από πλευράς ατόµων που 
συµµετέχουν, θα χρειάζονταν ένα µεγάλο µέρος του bandwidth για κάθε χρήστη για 
την εξυπηρέτηση του. Με την χρήση όµως της ακουστικής γέφυρας η κάθε πηγή 
στέλνει ένα µόνο ακουστικό ρεύµα στην γέφυρα όπου γίνεται η µίξη. Αυτό σηµαίνει 
πως ο κάθε χρήστης που λαµβάνει ήχο, λαµβάνει ένα µόνο ρεύµα ήχου το οποίο 
προέρχεται από την µίξη που έγινε στην ακουστική γέφυρα και όχι από όλες τις πηγές 
των ήχων µαζί. Έτσι ανεξάρτητα από το πόσοι χρήστες συνοµιλούν σε µια 
συνδιάσκεψη, ο κάθε ένας από αυτούς λαµβάνει µόνο ένα ρεύµα ήχου και αυτό είναι 
από την ακουστική γέφυρα. Η µεταφορά της πληροφορίας του ήχου που φεύγει από 
την ακουστική γέφυρα γίνεται µε την χρήση του πρωτοκόλλου µεταφοράς πακέτων 
πληροφορίας σε δίκτυο User Data Protocol (UDP).   
Η υποστήριξη της εικόνας και του βίντεο γίνεται µέσω του συστήµατος ACV (Avaya 
Collaborative Video). Αυτό το σύστηµα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ελέγξει 
την ανάλυση της εικόνας που λαµβάνει και τον ρυθµό ανανέωσης της, αλλά και την 
ένταση του ήχου που λαµβάνει σύµφωνα και µε το ελεύθερο bandwidth. Το σύστηµα 
ACV είναι ένα κύκλωµα κωδικοποιητή / αποκωδικοποιητή το οποίο επιτρέπει στον 
χρήστη να λαµβάνει έως και 20 διαφορετικά βίντεο ταυτόχρονα. Ο κωδικοποιητής 
µπορεί να κωδικοποιήσει δυο διαφορετικές αναλύσεις βίντεο, 320Χ240 γνωστή και 
ως Common Interchange Format (CIF) και 160Χ120 γνωστή ως Quarter CIF (QCIF), 
και µπορεί να µεταδώσει ως και 30 εικόνες το δευτερόλεπτο. Η πληροφορία 
διανέµεται µέσω του δικτύου διανοµής και αναπαράγεται µόνο σε σηµεία στα οποία 
είναι απαραίτητο να γίνει. Η διανοµή αυτή γίνεται µε την χρήση multicast routers. Ο 
αποστολέας της πληροφορίας δεν χρειάζεται να διατηρεί καταγεγραµµένους τους 
παραλήπτες της πληροφορίας, αλλά απλώς στέλνει την πληροφορία στην κατάλληλη 
οµάδα (π.χ. τραπέζι) χρησιµοποιώντας την σωστή διεύθυνση. Οι υπολογιστές των 
χρηστών οι οποίοι εισέρχονται στο σύστηµα ενηµερώνουν τους διπλανούς routers 
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πως έχουν µπει και αυτοί στην συνδιάσκεψη ώστε να µπορούν και αυτοί να 
λαµβάνουν πληροφορίες.  
Το µεγάλο bandwidth το οποίο απαιτείται για ζωντανή αλληλεπίδραση και 
επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο µειώνεται µε την χρήση IP Multicast όπου µια 
µόνο ροή πληροφορίας στέλνεται στους αποδέκτες µέσω της διεύθυνσης τους. Για να 
µειωθεί το κόστος χρήσης του δικτύου εφαρµόζεται µια µέθοδος η οποία 
χρησιµοποιεί βίντεο κωδικοποίηση και στην οποία µπορεί επίσης να γίνει επιλογή της 
ανάλυσης της εικόνας που λαµβάνεται αλλά και του ρυθµού ανανέωσης της.  
Όλες οι συνδιασκέψεις και υπο-συνδιασκέψεις όπως για παράδειγµα οι συνοµιλίες 
µεταξύ µιας οµάδας χρηστών ελέγχονται από τον server διαχείρισης συνδιασκέψεων 
ή Session Management Server. Αυτός ο server παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της 
δηµιουργίας πολλαπλών συνδιασκέψεων επιτρέποντας στους σχεδιαστές να ορίζουν 
ιεραρχικές συνδιασκέψεις οι οποίες να αποτελούνται από την ριζική συνδιάσκεψη και 
από πολλές υπο-συνδιασκέψεις. Ο ρόλος του διαχειριστή συνδιασκέψεων είναι να 
δηµιουργεί πληροφορίες για το αντικείµενο των συνεδριάσεων, να τις αποθηκεύει, 
και να τις ενηµερώνει. Γενικά όλοι οι χρήστες σε µια υπο-συνδιάσκεψη µοιράζονται 
τα παρακάτω: 

1) Οπτικές και ακουστικές ροές από και προς αυτούς, αλλά και κάποια κοινά 
αντικείµενα των συνεδριάσεων. 

2) Τις υπάρχουσες πολιτικές που λαµβάνουν χώρα. 
3) Την λίστα των χρηστών που βρίσκονται στο σύστηµα την κάθε στιγµή. 
4) Πληροφορίες για την συγκεκριµένη συνδιάσκεψη. Επιπρόσθετα στον κάθε 

χρήστη παρουσιάζεται µια λίστα από υπο-συνδιασκέψεις στις οποίες µπορεί 
να συνδεθεί, αλλά και πληροφορίες για το αντικείµενο τους και το ποιος 
άλλος συµµετέχει σε αυτές. 

 
3.4 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 
 Είναι γνωστό πως η γνώση και µόνο πως κάποιος γνωστός ή φίλος είναι 
επίσης παρών στο ίδιο σύστηµα επικοινωνίας µε εµάς την ίδια στιγµή, µπορεί να µας 
κινήσει το ενδιαφέρον να συνοµιλήσουµε µαζί του ή να εµπλακούµε σε µια άλλη 
δραστηριότητα µαζί του στο εικονικό περιβάλλον µέσα στο οποίο συµµετέχουµε. 
Έχει αναπτυχθεί ένας server ενηµέρωσης παρουσίας χρηστών ή Presence Awareness 
server ο οποίος να είναι επεκτάσιµος ώστε να µπορεί να περιλαµβάνει πληροφορίες 
για την παρουσία άλλων συσκευών. Έχει επίσης αναπτυχθεί µια εφαρµογή 
ενηµέρωσης παρουσίας χρηστών η οποία ονοµάζεται Rear View Mirror (RVM). 
Αυτή η εφαρµογή επιτρέπει στους διασκορπισµένους χρήστες να γνωρίζουν πότε οι 
άλλοι συνάδελφοι τους είναι παρόντες στο σύστηµα και πότε είναι διαθέσιµοι να 
µιλήσουν µαζί τους, καθώς επίσης παρέχει στους χρήστες τρόπους για να 
επικοινωνούν µεταξύ τους όπως µε γραπτό κείµενο, µε τηλεφωνία και Voice Over 
Internet Protocol (VOIP). Είναι επίσης απαραίτητη η παρουσία κάποιων κανόνων 
εχεµύθειας µεταξύ χρηστών, χρηστών και οµάδων χρηστών, αλλά και οµάδων 
χρηστών µεταξύ τους.  
Το σύστηµα ενηµέρωσης για την παρουσία άλλων χρηστών στο σύστηµα 
συνδιάσκεψης  δηµιουργήθηκε για να υποστηρίξει την εφαρµογή RVM. Η παρούσα 
εφαρµογή παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να ενηµερώνονται για την 
παρουσία άλλων συναδέλφων τους στο σύστηµα, και τρόπους για να επικοινωνήσουν 
µαζί τους. Μια τέτοια εφαρµογή RVM φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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ΕΙΚΟΝΑ 3.2 – Εφαρµογή RVM. Εάν κάποιος χρήστης είναι παρών η εικόνα του είναι 

κυκλωµένη µε πράσινο χρώµα, αλλιώς είναι κυκλωµένη µε κόκκινο. 
 

Στο παραπάνω παράδειγµα οι χρήστες οι οποίοι είναι παρόντες είναι κυκλωµένοι µε 
πράσινο χρώµα, ενώ οι απόντες είναι κυκλωµένοι µε κόκκινο χρώµα. Η πληροφορία 
πως κάποιος χρήστης είναι παρών συγκεντρώνεται από διάφορες πηγές οι οποίες 
όµως δεν είναι γνωστό ποιες είναι. Θα µπορούσε δηλαδή κάποιος να βρίσκεται στην 
εξοχή µε τον φορητό του υπολογιστή ή να βρίσκεται στον υπολογιστή του γραφείου 
του. Η πληροφορία για την παρουσία κάποιου χρήστη στο σύστηµα µπορεί να γίνει 
και από το κινητό τηλέφωνο του χρήστη και στο µέλλον ίσως και από συσκευές 
συνδεµένες µε το internet όπως κάποιο ποδήλατο µε GPS. Πολλές ηλεκτρονικές 
συσκευές µπορούν να συσχετισθούν µε έναν χρήστη και να δίνουν µε κάποιο τρόπο 
το στίγµα της παρουσίας του στο σύστηµα. Τέτοιες συσκευές είναι ένας υπολογιστής, 
ένα τηλέφωνο, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα συνδεδεµένο στο internet ποδήλατο κλπ. Το 
σύστηµα ενηµέρωσης για την παρουσία άλλων χρηστών παρακολουθεί όλες τις 
συσκευές οι οποίες έχουν καταγραφεί πως ανήκουν σε κάποιον χρήστη, αλλά και την 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτές οι συσκευές, εάν δηλαδή είναι 
ενεργοποιηµένες και συνδεδεµένες στο σύστηµα.  

Εάν κάποιος χρήστης ενεργοποιήσει την εφαρµογή RVM και εισέλθει στον 
Presence Awareness server, τότε η παρουσία τους το σύστηµα γνωστοποιείται και 
στους άλλους χρήστες. Το πρόβληµα όµως που υπάρχει εδώ είναι πως αυτή η ένδειξη 
παρουσίας κάποιου χρήστη από το σύστηµα µπορεί να παραµείνει για πολύ ώρα και 
ίσως και για ηµέρες ολόκληρες µόνο και µόνο επειδή η εφαρµογή RVM είναι ακόµα 
ενεργοποιηµένη ενώ ο χρήστης στην πραγµατικότητα µπορεί να έχει αποσυνδεθεί 
από το σύστηµα και να µην είναι παρών. Έτσι χρησιµοποιούνται µέθοδοι όπου εάν ο 
χρήστης έχει µείνει σε ακινησία για αρκετό διάστηµα, πάνω από το προκαθορισµένο, 
τότε γίνεται αναφορά προς τους υπόλοιπους χρήστες πως ο συγκεκριµένος χρήστης 
δεν είναι πλέον παρών. Στέλνονται επίσης µηνύµατα στον χρήστη για να τσεκαριστεί 
η παρουσία του, αλλά και για να ελεγχθεί εάν ο χρήστης είναι διαθέσιµος για να 
µετέχει σε κάποια συνοµιλία.  

Το σύστηµα ενηµέρωσης για την παρουσία άλλων χρηστών υποστηρίζει και 
την ενηµέρωση για την παρουσία ολόκληρων οµάδων χρηστών, και µπορεί να 
παρέχει την πληροφορία για το εάν µέλη από κάποια οµάδα είναι παρόντα. Μια 
οµάδα µπορεί να αποτελείται από άτοµα τα οποία µετέχουν σε µια εργασία, 
συναδέλφους στην δουλεία, οπαδούς κάποιας ποδοσφαιρικής οµάδας κλπ. Σε γενικές 
γραµµές οι οµάδες χρηστών διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 
περιλαµβάνει άτοµα τα οποία συναντώνται εικονικά µέσα στο σύστηµα για 
επαγγελµατικούς λόγους και συνήθως ανήκουν σε µια επιχείρηση ή σε κάποιο 
οργανισµό. Ο λόγος για τον οποίο συµµετέχουν σε συνδιασκέψεις είναι η ανταλλαγή 
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επαγγελµατικών πληροφοριών, διαφόρων στοιχείων, προτάσεων κλπ. Η άλλη 
κατηγορία περιλαµβάνει άτοµα τα οποία µετέχουν στο σύστηµα των συνδιασκέψεων 
για απλές συνοµιλίες, για ανταλλαγή απόψεων σε αθλητικά γεγονότα, και γενικά για 
διασκέδαση. Εδώ οι συζητήσεις είναι πολλαπλές και ταυτόχρονες και χωρίς 
περιορισµούς για το ποιος άλλος µπορεί να τους ακούει και εάν επιτρέπεται η όχι να 
ακούγονται µεταξύ τους. Μια τέτοια οµάδα µε ποδοσφαιρικά ενδιαφέροντα φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 3.3 – Οµάδες χρηστών  
 

Ανεξάρτητα από το εάν κάποιοι δεν έχουν πρόβληµα µε το να ενηµερώνονται 
κάποιοι για την παρουσία τους στο σύστηµα, γενικά έχουν ληφθεί µέτρα από το 
σύστηµα ενηµέρωσης για την παρουσία άλλων χρηστών, ώστε να µην ενηµερώνονται 
οι υπόλοιποι χρήστες για την παρουσία κάποιων χρηστών. Αυτοί οι χρήστες έχουν το 
δικαίωµα να κρατήσουν την παρουσία τους στο σύστηµα µυστική.  

Μέσω της εφαρµογής RVM µπορεί να υποστηριχθεί και η ενηµέρωση σε 
κάποιον χρήστη για την παρουσία κάποιου σε σελίδα του internet. Στην παρακάτω 
εικόνα παρατηρούµε την παρουσία µιας προσωπικής ιστοσελίδας ενός χρήστη: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 3.4 – Ιστοσελίδα χρήστη 
 

Σε αυτό το παράδειγµα υπάρχει ενηµέρωση για τη παρουσία ενός χρήστη σε αυτήν. 
Όταν ένας επισκέπτης επισκέπτεται την συγκεκριµένη ιστοσελίδα µπορεί να δει εάν 
το πρόσωπο στο οποίο ανήκει η ιστοσελίδα είναι παρών και διαθέσιµο για συζήτηση. 
Αυτό προκύπτει από το χρώµα γύρω από την φωτογραφία του ιδιοκτήτη της 
ιστοσελίδας. Εάν το χρώµα είναι πράσινο τότε είναι παρών, εάν είναι κόκκινο δεν 
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είναι. Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας µπορεί να συνοµιλεί µε πολλούς επισκέπτες στην 
σελίδα του. Πολλαπλές συνδιασκέψεις µπορεί να ενεργοποιηθούν µε τους επισκέπτες 
αυτούς.  
Επίσης µπορεί και ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας να αλληλεπιδρά µε τους επισκέπτες 
της ιστοσελίδας του. Έτσι όταν κάποιοι χρήστες µπαίνουν στην ιστοσελίδα του, 
αυτός µπορεί να βλέπει εάν υπάρχουν επισκέπτες σε αυτήν. Αυτό φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 3.5 – Παρουσία χρηστών σε ιστοσελίδα χρήστη.  

 
Όταν οι χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα, η ιστοσελίδα γίνεται πράσινη και 
ένας αριθµός υποδεικνύει τον αριθµό των επισκεπτών σε αυτήν. Αυτό αποτελεί και 
µια µέθοδο παρακολούθησης της επισκεψιµότητας και της δραστηριότητας της 
ιστοσελίδας.  
Το σύστηµα ενηµέρωσης παρουσίας χρηστών µπορεί εκτός από την ενηµέρωση για 
παρουσία χρηστών στην ιστοσελίδα µας, να µας ενηµερώσει και για την παρουσία 
των αποστολέων ηλεκτρονικών µηνυµάτων στο ηλεκτρονικό µας ταχυδροµείο. Εάν 
κάποιος χρήστης που µας έστειλε e-mail είναι παρών εκείνη την στιγµή στην 
υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τότε εµφανίζεται ένα γελαστό πρόσωπο 
δίπλα στα στοιχεία του µηνύµατος που µας έστειλε. Αυτό φαίνεται στο πραγµατικό 
παράδειγµα που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 3.6 – Το κουτί µε τα µηνύµατα φανερώνει εάν είναι διαθέσιµοι  οι αντίστοιχοι 
χρήστες.  
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Τέλος µια τελευταία χρήση του συστήµατος ενηµέρωσης παρουσίας χρηστών µπορεί 
να προσφέρει τις υπηρεσίες του για να παρακολουθηθεί η διαθεσιµότητα ανθρώπων 
στο σύστηµα οι οποίοι να είναι απαραίτητοι για την αντιµετώπιση µιας κρίσης. Το 
σύστηµα συνδιασκέψεων µπορεί να φέρει σε επαφή αυτούς τους ανθρώπους µέσα 
στο ίδιο εικονικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως από το πόσο µακριά και που βρίσκονται 
στην πραγµατικότητα. Αυτό που χρειάζεται να έχουν µαζί τους είναι µια ηλεκτρονική 
συσκευή όπως τηλέφωνο, υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ. Παραδείγµατα 
καταστάσεων κρίσεως τα οποία χρειάζονται απαραίτητα την παρουσία αυτών των 
ειδικών για την λήψη αποφάσεων είναι παραγγελίες από πελάτες οι οποίες έχουν 
πρόβληµα στο να πραγµατοποιηθούν, γρήγορη αντιµετώπιση από καταστροφές όπως 
από σεισµούς, φωτιές, πληµµύρες κλπ. Στην παρακάτω εικόνα εµφανίζεται µια 
συνάθροιση ειδικών υπό το Αµερικάνικο Υπουργείο Αµύνης για ανταλλαγή απόψεων 
πάνω σε κάποιο κρίσιµο ζήτηµα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 3.7 – Σύστηµα συνδιάσκεψης του αµερικανικού υπουργείου αµύνης 
 
 

3.4.1 Οφέλη από την ενηµέρωση της παρουσίας άλλων χρηστών στο σύστηµα 
 
 Όπως γνωρίζουµε η παρουσία ενός χρήστη στο εικονικό περιβάλλον µιας 
συνδιάσκεψης είναι η αναπαράσταση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η 
ηλεκτρονική συσκευή µέσω της οποίας επικοινωνεί ο χρήστης µε το σύστηµα. Ο 
Presence Awareness server παρακολουθεί µε τι είδους συσκευές είναι συνδεδεµένος 
µε το σύστηµα ο χρήστης αλλά και τι εφαρµογές χρησιµοποιεί. Ο Presence 
Awareness server αποτελείται από τα παρακάτω µέρη όσο αναφορά τις πληροφορίες 
που διαχειρίζεται: 
 

• Ταυτότητα (Identity) 
 

Η ταυτότητα ενός χρήστη στο σύστηµα είναι η ηλεκτρονική του αντιπροσώπευση 
στο σύστηµα είτε ως άτοµο, είτε πρόκειται για οµάδα χρηστών, αλλά και είτε 
πρόκειται για µια άλλου είδους οντότητα όπως µια ιστοσελίδα όπως είχαµε δει και 
προηγουµένως. Η παρουσία µιας ιστοσελίδας στο σύστηµα σηµαίνει πως κάποιος 
χρήστης ή χρήστες την επισκέπτονται εκείνη την στιγµή. Όσο αναφορά την 
ταυτότητα των χρηστών του συστήµατος υπάρχουν κάποια στοιχεία που τους 
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χαρακτηρίζουν είτε πρόκειται για άτοµο, είτε πρόκειται για οµάδα χρηστών. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά συνοπτικά είναι τα εξής: 
 
 Χαρακτηριστικά ατόµων: 
  

- Τοποθεσία (π.χ. γραφείο, σπίτι, αυτοκίνητο) 
- Προφίλ (ένα ή περισσότερα ανάλογα από τους ρόλους που έχει στο κλαµπ) 
- Παρουσία (µπορεί να θέλει κάποιος χρήστης να γνωρίζει εάν κάποιος άλλος  
   χρήστης βρίσκεται στο σύστηµα) 
- Λίστα των ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιµοποιεί ο χρήστης για να έχει  

               πρόσβαση στο σύστηµα (π.χ. υπολογιστής και εφαρµογές του χρήστη) 
            - Λίστα ελέγχου πρόσβασης στο σύστηµα (εάν δηλαδή µπορεί ο χρήστης να  
               εισέρχεται ελεύθερα στο σύστηµα) 
 
 Χαρακτηριστικά οµάδων: 
 
 - Μια οµάδα δεν έχει συγκεκριµένη τοποθεσία όπου βρίσκεται διότι τα µέλη 
               µπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά σηµεία. 
 - Μια οµάδα δεν έχει λίστα ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιµοποιούν τα  
               µέλη της. 
 - Λίστα ελέγχου πρόσβασης στο σύστηµα (εάν δηλαδή µπορούν οι χρήστες να  
               εισέρχονται ελεύθερα στο σύστηµα) 
 - Λίστα µελών όπου τα µέλη της συγκεκριµένης οµάδας µπορούν αλλά δεν 
               επιθυµούν να µετέχουν. 
 - Λίστα των µελών της οµάδας κατά το τρέχον χρονικό διάστηµα. 
 - Λίστα εγγραφής µελών τα οποία όµως δεν θα ανήκουν στην οµάδα, αλλά θα 
               µπορούν να χρησιµοποιούν κάποιες υπηρεσίες από κάποια µέλη της οµάδας. 
 

• Λίστες ελέγχου πρόσβασης (Access control lists) 
 

Υπάρχουν δυο ειδών λίστες ελέγχου πρόσβασης. Η πρώτη είναι η λίστα µε τους 
χρήστες οι οποίοι επιτρέπεται να γνωρίζουν το πότε κάποιος χρήστης είναι παρών στο 
σύστηµα. Για παράδειγµα κάποιος χρήστης επιτρέπει µόνο στους χρήστες Χ και Υ να 
ενηµερώνονται για την παρουσία του στο σύστηµα αλλά και για την διαθεσιµότητα 
του να συνοµιλήσει µαζί τους. Αυτή η λίστα ονοµάζεται Allow List.  
Η δεύτερη λίστα περιέχει τους χρήστες για τους οποίους ο χρήστης δεν θέλει να 
ενηµερώνονται για την παρουσία του στο σύστηµα. Για παράδειγµα κάποιος χρήστης 
επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να ενηµερώνονται για την παρουσία του στο 
σύστηµα εκτός από τους χρήστες Ζ και Κ. Αυτή η λίστα ονοµάζεται Deny List. 
Ορισµένοι χρήστες ή οµάδες χρηστών το βρίσκουν σηµαντικό να γνωστοποιείται ή 
όχι η παρουσία τους στο σύστηµα. Υπάρχει βέβαια και η επιλογή κάποιος χρήστης να 
λαµβάνει µήνυµα από κάποιους άλλους χρήστες που να του ζητούν εάν είναι 
σύµφωνος µε το να λαµβάνουν γνώση της παρουσίας του στο σύστηµα. Ο χρήστης 
ύστερα µπορεί να δεχθεί ή να απορρίψει το αίτηµα αυτό αναλόγως µε την περίπτωση. 
 

• Λίστες συνδροµής (Subscription lists) 
 

Μια τέτοια λίστα αποτελείται από χρήστες, οµάδες χρηστών, αλλά και 
ιστοσελίδες όπου για την ενηµέρωση της παρουσίας τους ο χρήστης έχει γίνει 
συνδροµητής. ∆ηλαδή ο χρήστης έχει γίνει συνδροµητής στο να λαµβάνει γνώση για 
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το πότε κάποιος άλλος χρήστης ή οµάδα χρηστών είναι παρόντες στο σύστηµα, αλλά 
και για το πότε ο ιδιοκτήτης µιας ιστοσελίδας είναι διαθέσιµος να συνοµιλήσει.  
Οι παραπάνω περιπτώσεις όµως δεν είναι οι µοναδικές για την ειδοποίηση ενός 
χρήστη για κάτι που τον ενδιαφέρει. Κάποια άλλα παραδείγµατα είναι η ειδοποίηση 
για την διαθεσιµότητα ενός φωτοτυπικού µηχανήµατος όταν είναι ελεύθερο, η 
ειδοποίηση για το εάν ένα έγγραφο είναι έτοιµο κλπ. Ο χρήστης µπορεί να γίνει 
συνδροµητής και για να ενηµερώνεται για άλλου είδους υπηρεσίες όπως για το πότε 
κάποιος άλλος χρήστης κλείσει το τηλέφωνο αφού έχει τελειώσει το τηλεφώνηµα του 
ώστε να µπορεί ο πρώτος χρήστης να τον καλέσει αυτός για να συνοµιλήσουν.      
   
3.4.2 Αρχιτεκτονική του server για την ενηµέρωση χρηστών 
 
 Η αρχιτεκτονική του server για την ενηµέρωση χρηστών του συστήµατος 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 3.8 -  Αρχιτεκτονική του server για την ενηµέρωση χρηστών του συστήµατος 
 

Τα µέρη από τα οποία αποτελείται είναι τα εξής: 
 
 

• Μονάδα σύνδεσης του χρήστη (Client connection module) 
 

Μέσω αυτού του τµήµατος γίνεται η επικοινωνία του server µε τον χρήστη. 
 Το τµήµα αυτό είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των συνδέσεων µε τους χρήστες. 
Αυτό το τµήµα υποστηρίζει τρεις διασυνδέσεις (interfaces) οι οποίες είναι: 

1. Μια διασύνδεση η οποία θα είναι διαρκώς σε λειτουργία για τις 
εφαρµογές που έχουν να κάνουν µε την παρουσία χρηστών, όπως η 
εφαρµογή RVM. ∆ιατηρείται λοιπόν µια συνεχής σύνδεση µεταξύ 
χρήστη και server. Μέσω αυτής της διασύνδεσης στέλνεται η ειδοποίηση 
για αλλαγές όπως όταν σε µια περίπτωση συνδροµής, αυτός ο οποίος 
οφείλει να ενηµερώνονται οι άλλοι χρήστες για την παρουσία του και την 
διαθεσιµότητα του, αλλάζει συσκευή. Οι χρήστες οι οποίοι 
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ενηµερώνονται για την παρουσία αυτή ενηµερώνονται για την αλλαγή 
της συσκευής.   

2. Μια διασύνδεση η οποία δεν θα βρίσκεται διαρκώς σε λειτουργία και η 
οποία υποστηρίζει επικοινωνία User Datagram Protocol (UDP) και που 
υποστηρίζεται µέσω proxy server ο οποίος παρέχει και αυτός 
ενηµέρωση. 

3. Μια διασύνδεση η οποία δεν θα βρίσκεται διαρκώς σε λειτουργία και 
ζητάει από τον server σε περιοδικά διαστήµατα να ελέγχει την παρούσα 
κατάσταση και εάν έχει αλλάξει κάτι για τις συσκευές των χρηστών 
στους οποίους αυτός είναι συνδροµητής.  

 
• Μονάδα διαχείρισης συνδροµής (Subscription management module) 
 
Αυτό το τµήµα είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των συνδροµών και αποτελείται  

από άλλες µονάδες οι οποίες επιτρέπουν στον χρήστη να διαχειρίζεται οµάδες 
χρηστών και λίστες συνδροµής. Επίσης υποστηρίζεται και η διαθεσιµότητα 
συγκεκριµένων δυνατοτήτων επικοινωνίας, καθώς και η ενηµέρωση από τον χρήστη 
για συγκεκριµένες δυνατότητες επικοινωνιών. 
 

• Μονάδα διαχείρισης της παρουσίας χρηστών (Presence management module) 
 

Μέσω αυτής της µονάδας ο υπολογιστής ενός χρήστη κάνει την εγγραφή της 
παρουσίας του ή την διαγραφή της παρουσίας του από το σύστηµα. Ένας χρήστης 
µπορεί να παρουσιαστεί στο σύστηµα µε διάφορες συσκευές. Επίσης µπορεί να 
εντοπιστεί εάν ένας χρήστης είναι αδρανής για κάποιο διάστηµα, και το σύστηµα 
ανανεώνει την ενηµέρωση για τις παρουσίες των χρηστών µόλις περάσει κάποιο 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα αδράνειας.   
 

• Μονάδα ειδοποίησης για την παρουσία χρηστών (Presence notification 
module) 

 
Αυτή η µονάδα ειδοποιεί τους χρήστες και τους υπολογιστές τους για αλλαγές 

στην παρουσία συσκευών άλλων χρηστών. Τέτοιες ειδοποιήσεις που να αφορούν την 
κατάσταση παρουσιών των χρηστών στο σύστηµα στέλνονται στους χρήστες 
συνδροµητές. Οι χρήστες ειδοποιούνται επίσης και όταν κάποιος χρήστης για τον 
οποίο είχαν ενηµέρωση της παρουσίας του στο σύστηµα, ξαφνικά αυτή η ενηµέρωση 
χάνεται και δεν τους είναι άλλο διαθέσιµη. Έτσι εάν κάποιος χρήστης δεν επιτρέπει 
άλλο σε κάποιον άλλο χρήστη να ενηµερώνεται για την παρουσία του στο σύστηµα, ο 
δεύτερος χρήστης ειδοποιείται πως το δικαίωµα αυτό της παρακολούθησης του έχει 
αφαιρεθεί. Η ίδια απαγόρευση µπορεί επίσης να σταλθεί και από οµάδες χρηστών. 
 

• Μονάδα διαχείρισης δραστηριοποιηµένων αντικειµένων (Active object 
management module) 

 
Αυτό το τµήµα διατηρεί µια λίστα των συνδεδεµένων µε το σύστηµα χρηστών, 

ενώ εντοπίζει και τις οµάδες χρηστών που είναι παρούσες στο σύστηµα. Όταν 
κάποιος χρήστης εισέρχεται στο σύστηµα, τότε ενηµερώνονται για την παρουσία του 
όλες οι οµάδες στις οποίες είναι µέλος και ενηµερώνονται οι πίνακες των παρόντων 
χρηστών µε το όνοµα του. Εάν είναι το πρώτο µέλος που εµφανίζεται από κάποια 
οµάδα, τότε η οµάδα αυτή εµφανίζεται ως ενεργή. 
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• Μονάδα διαχείρισης ελέγχου της πρόσβασης (Access control management 

module) 
 

Αυτή η µονάδα επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται την πρόσβαση τους 
στις λίστες ελέγχου. Στα περισσότερα συστήµατα ο χρήστης λαµβάνει µια ειδοποίηση 
όταν κάποιοι χρήστες επιθυµούν να λαµβάνουν την πληροφορία της παρουσίας του 
στο σύστηµα. Όπως είχαµε αναφέρει και παραπάνω σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει 
ο ίδιος ο χρήστης να απορρίψει αυτή την συνδροµή της πληροφορίας προς τους 
άλλους χρήστες. Με την χρήση της λίστας ελέγχου πρόσβασης (access control list), ο 
χρήστης έχει καθορίσει από πριν ποιοι θέλει να είναι αυτοί (χρήστες, ή οµάδες 
χρηστών) οι οποίοι θα ενηµερώνονται για την παρουσία του στο σύστηµα. Υπάρχει 
βέβαια και η αντίστροφη λειτουργία για τις λίστες αυτές, όπου µπορεί ο χρήστης 
αυτή τη φορά να καταχωρίσει στην λίστα αυτούς τους χρήστες και οµάδες χρηστών 
οι οποίοι δεν επιθυµεί να λαµβάνουν γνώση της παρουσίας του στο σύστηµα, ενώ 
όλοι οι άλλοι χρήστες µπορούν να λαµβάνουν αυτή την πληροφορία ελεύθερα. 
Στην περίπτωση των οµάδων χρηστών υπάρχει επίσης τέτοια λίστα ελέγχου 
πρόσβασης. Σε αυτή την περίπτωση όµως η λίστα αυτή αναφέρει τους εξωτερικούς 
αυτούς χρήστες στους οποίους επιτρέπεται να µπουν και αυτοί στην οµάδα. Βέβαια 
µπορεί κάποιοι χρήστες να έχουν την άδεια να συµµετάσχουν στην οµάδα αλλά δεν 
είναι υποχρεωµένοι να το κάνουν αν δεν το επιθυµούν. Υπάρχουν επίσης οµάδες 
χρηστών οι οποίες δεν έχουν κάποια τέτοια λίστα και οι πάντες µπορούν να 
συµµετέχουν στην οµάδα τους. Οι οµάδες τέλος έχουν µια λίστα από διαχειριστές οι 
οποίοι είναι οι µοναδικοί στους οποίους επιτρέπεται να κάνουν κάποιες αλλαγές ή 
ρυθµίσεις στην οµάδα όπως για παράδειγµα την είσοδο νέων µελών ή την 
αποµάκρυνση άλλων.       
 

• Lightweight Directory Access Protocol datastore 
 

Είναι µια αποθήκη για την αποθήκευση των πληροφοριών σχετικά µε τα 
αντικείµενα που είναι εγγεγραµµένα στον server.  

   
• Μονάδα πρόσβασης σε αποθήκη δεδοµένων (Datastore accessing module) 

 
Αυτή είναι µια κοινή διασύνδεση µέσα από την οποία λαµβάνει χώρα όλη η 

πρόσβαση στις πληροφορίες. Υποστηρίζεται επίσης ένα Lightweight Directory 
Access Protocol (LDAP).  
 

• Μονάδα ελέγχου πρόσβασης (Access control module) 
 

Αυτή η µονάδα βεβαιώνει πως πριν η οποιαδήποτε πληροφορία δοθεί για κάποιο 
αντικείµενο, θα πρέπει να υπάρχει άδεια πρόσβασης σε αυτή την πληροφορία. 
 

• Μονάδα εγγραφής και διαχείρισης αντικειµένων (Object registration and 
management module) 

 
Αυτή η µονάδα χρησιµοποιείται για την δηµιουργία και διαχείριση αντικειµένων 

(χρήστες, οµάδες χρηστών, συσκευές) και των πληροφοριών τους. Ο κάθε χρήστης, 
οµάδα χρηστών, και συσκευή αναπαρίστανται στο σύστηµα από αντικείµενα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
 Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών έχει προχωρήσει πολύ τα 
τελευταία χρόνια. Στην περίπτωση της πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνίας µέσω ενός 
τηλεπικοινωνιακού συστήµατος η ακουστική πληροφορία που ανταλλάσσεται είναι 
µέσω προφορικού λόγου, και η οπτική πληροφορία είναι µέσω βίντεο. ∆ιάφορες 
έρευνες έχουν δείξει πως το 30% της πληροφορίας που ανταλλάσσεται µεταξύ των 
δυο χρηστών είναι ακουστικά µηνύµατα και το υπόλοιπο 70% είναι µη ακουστικά 
µηνύµατα. Η πληροφορία η οποία βασίζεται σε γραπτό κείµενο µπορεί να 
µεταδίδεται µέσω του διαδικτύου µε e-mail, ενώ η τηλεφωνία επιτρέπει µόνο 
µετάδοση ακουστικής πληροφορίας. Με την χρήση ενός βιντεόφωνου όµως µπορεί 
να µεταδοθεί εκτός από την ακουστική πληροφορία και οπτική πληροφορία. Η όλη 
ιδέα ενός τηλεπικοινωνιακιού συστήµατος εικονικής πραγµατικότητας ή Virtual 
Reality Telecommunication System (VRTS) είναι όταν δυο χρήστες επικοινωνούν 
µέσω αυτού να νοιώθουν σαν να βρίσκονταν ο ένας µπροστά στον άλλον. Ο σκοπός 
ενός τέτοιου συστήµατος είναι να στέλνει και να αναπαράγει όλες τις πληροφορίες 
που στέλνονται από τις τηλεπικοινωνιακές συσκευές και που γίνονται αντιληπτές από 
τις πέντε ανθρώπινες αισθήσεις. Ωστόσο το συγκεκριµένο πρωτότυπο σύστηµα που 
θα παρουσιάσουµε θα καλύπτει την µετάδοση ήχου, τρισδιάστατης εικόνας, και 
αναπαράσταση χειρονοµιών. Η ανταλλαγή ακουστικής πληροφορίας, οπτικής 
πληροφορίας, αλλά και χειρονοµιών είναι βασικά συστατικά σε µια πρόσωπο µε 
πρόσωπο συνοµιλία δυο ατόµων. Για την εφαρµογή αυτού του συστήµατος έχουν 
χρησιµοποιηθεί αισθητήρες, συσκευές εισόδου για την µετατροπή σηµάτων ήχου, 
εικόνας, και κινήσεων των χεριών σε ηλεκτρικό σήµα, και εξόδου για την αντίστροφη 
µετατροπή. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται κάποιες από τις συσκευές εισόδου και 
εξόδου που χρησιµοποιούνται: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 4.1 – Οι συσκευές που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση του πρωτότυπου. 
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4.1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΟΥ 
 
 Το πρωτότυπο τηλεπικοινωνιακό σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας όπως 
είπαµε και πριν µεταφέρει ηχητική πληροφορία, οπτική πληροφορία, και πληροφορία 
για την κίνηση των χεριών. Η µεταφορά αυτής της πληροφορίας γίνεται µε την 
βοήθεια συσκευών εισόδου και εξόδου οι οποίες περιγράφονται παρακάτω: 
 
4.1.1 Συσκευές για την µετάδοση ήχου 
 
 Η µετάδοση του ήχου γίνεται στερεοφωνικά όπου ένα ζευγάρι µικροφόνων 
και ένα ζευγάρι ηχείων είναι οι συσκευές εισόδου και εξόδου για την µεταφορά του 
ήχου αντίστοιχα. Μετά την λήψη του ήχου από τα δύο µικρόφωνα, ο ήχος περνά από 
έναν µίκτη ήχου (sound mixer) για την µίξη του ηχητικού σήµατος από τα δύο 
µικρόφωνα. Το σήµα το οποίο φεύγει από τον µίκτη κωδικοποιείται από έναν 
κωδικοποιητή MPEG-2. Όταν το σήµα µεταφερθεί µέσω του διαδικτύου στον 
υπολογιστή του άλλου χρήστη περνά πρώτα από ένα αποκωδικοποιητή MPEG-2 και 
µετά από έναν ενισχυτή πριν µεταφερθεί στα ακουστικά του λήπτη. Αυτή η 
συνδεσµολογία φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 4.2 – Εγκατάσταση του ηχητικού και του τρισδιάστατου οπτικού κυκλώµατος. 
 

4.1.2 Συσκευές για την µετάδοση εικόνας 
 
 Η κάλυψη της οπτικής πληροφορίας για το σύστηµα γίνεται µε την χρήση 
κάµερας λήψης εικόνας τριών διαστάσεων. Η µετάδοση τρισδιάστατης εικόνας 
προσφέρει την δυνατότητα λήψης στον άλλο χρήστη χαρακτηριστικών της εικόνας 
που δεν θα µπορούσαν να µεταδοθούν µε την χρήση κάµερας δύο διαστάσεων, και 
επι πλέον προσφέρει και το αίσθηµα της βύθισης στον χρήστη. Η συνδεσµολογία των 
συσκευών που χρησιµοποιούνται για την µετάδοση της εικόνας από τον έναν χρήστη 
στον άλλο φαίνονται επίσης στην παραπάνω εικόνα και είναι: 

 41



• 3-D κάµερα 
 

Η συσκευή αυτή αποτελείται από δύο κάµερες Charge-coupled Devices (CCD) οι 
οποίες έχουν στο σύστηµα τον ρόλο των δύο µατιών. Οι δύο κάµερες είναι 
τοποθετηµένες σε απόσταση 65 mm η µια από την άλλη, όσο δηλαδή και ο µέσος 
όρος της απόστασης µεταξύ των δύο µατιών ενός ανθρώπου. Η λειτουργία είναι 
παρόµοια µε αυτή των µατιών του ανθρώπου, δηλαδή την λήψη της από δεξιά και 
από αριστερά εικόνας ενός αντικειµένου.  
 

• Βιντεοµίκτης 
Τα οπτικά σήµατα από την κάµερα των τριών διαστάσεων συνδιάζονται εξ’ίσου 

από τον βιντεοµίκτη (videomixer) για να παραχθεί ένα σήµα το οποίο µε την σειρά 
του είναι είσοδος στον κωδικοποιητή MPEG-2.  
 

• Κωδικοποιητής και αποκωδικοποιητής MPEG-2 
 

Ο κωδικοποιητής λαµβάνει το σήµα από τον βιντεοµίκτη και το διοχετεύει στο 
διαδίκτυο, από όπου πριν φθάσει στον υπολογιστή του άλλου χρήστη περνά από έναν 
αποκωδικοποιητή MPEG-2 και από εκεί σε έναν µετατροπέα σήµατος (signal 
changer). Οι κωδικοποιητές και αποκωποιητές MPEG-2 χρησιµοποιούνται για την 
επίτευξη ποιότητας στην αναµετάδοση της εικόνας σε πραγµατικό χρόνο. Ο ρυθµός 
κωδικοποιήσης και αποκωδικοποίησης είναι από 3 Mbps έως 16 Mbps.  
 

• Μετατροπέας σήµατος 
 

Αυτή η συσκευή δέχεται το αποκωδικοποιηµένο σήµα από τον αποκωδικοποιητή 
και αλλάζει το σήµα στον τύπο σήµατος που απαιτείται από την οθόνη του χρήστη 
που λαµβάνει την εικόνα.   
 

• Οθόνη για τρισδιάστατη εικόνα 
 

Αυτή η οθόνη έχει την ικανότητα της αναπαραγωγής του στερεοφωνικού ζεύγους 
εικόνων όπου η κάθε εικόνα παρουσιάζεται για το αριστερό και το δεξί µάτι 
αντίστοιχα. Ο χρήστης που λαµβάνει αυτή την εικόνα έχει την αίσθηση του βάθους 
στο συγκεκριµένο αντικείµενο που απεικονίζεται στην οθόνη του. Το κάθε ένα από 
τα δύο µάτια λαµβάνει την αντίστοιχη εικόνα µε αποτέλεσµα ο εγκέφαλος του 
χρήστη να συνδιάζει τις δύο εικόνες και να αντιλαµβάνεται την εικόνα ως 
τρισδιάστατη. Έτσι δηµιουργείται η εντύπωση στον χρήστη πως το αντικείµενο που 
βλέπει στην οθόνη προεξέχει έξω από την οθόνη ή βρίσκεται βαθύτερα σε αυτήν. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά προσδίδουν µια διαφορετική εµπειρία σε σχέση µε τις 
οθόνες εικόνων δύο διαστάσεων.  
 
4.1.3 Συσκευή για την µετάδοση χειρονοµιών 
 
 Όπως ήδη αναφέραµε το πρωτότυπο αυτό σύστηµα επικοινωνίας, εκτός από 
την ανταλλαγή ακουστικής και οπτικής πληροφορίας, µπορεί να µεταδώσει και 
διάφορες χειρονοµίες που κάνουν οι χρήστες µε τα χέρια τους όταν οµιλούν µε σκοπό 
την διευκόλυνση της συνενόησης τους όταν βρίσκονται ο ένας απέναντι από τον 
άλλον. Μέσω αυτών των χειρονοµιών η συνοµιλία γίνεται πιο πλούσια και 
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φυσιολογική. Η λήψη της πληροφορίας της κίνησης του ανθρώπινου χεριού µπορεί 
να γίνει µε δύο µεθόδους.  
Η πρώτη µέθοδος χρησιµοποιεί ένα γάντι µε µηχανικούς αισθητήρες το οποίο φορά ο 
χρήστης και µέσω αυτού και των αισθητήρων µεταδίδεται η πληροφορία της κίνησης 
του χεριού στον υπολογιστή. Από εκεί βέβαια αυτή η πληροφορία µεταδίδεται µέσω 
διαδικτύου στον υπολογιστή του λήπτη όπου αυτές οι πληροφορίες της κίνησης 
µεταδίδονται σε έναν ροµποτικό βραχίονα ο οποίος τις αποκωδικοποιεί και τις 
µετατρέπει σε κίνηση. Ο ροµποτικός αυτός βραχίονας είναι παρόµοιος σε σχήµα και 
µέγεθος µε ένα µέσο ανθρώπινο βραχίονα. Όσο αναφορά τους αισθητήρες της 
κίνησης του γαντιού που χρησιµοποιεί ο ένας χρήστης θα πρέπει να µην εµποδίζουν 
την κίνηση του χεριού του χρήστη, ενώ θα πρέπει να είναι και αρκετά ευαίσθητοι για 
να µπορούν να αντιλαµβάνονται την κίνηση του χεριού του χρήστη και τις 
χειρονοµίες που κάνει, ενώ το γάντι θα πρέπει να είναι αρκετά άνετο για να επιτρέπει 
την οποιαδήποτε κίνηση του χεριού. Η παραπάνω διάταξη φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 4.3 – Η εφαρµογή του γαντιού µε αισθητήρες ως είσοδο στο σύστηµα. 

  
Η παραπάνω µέθοδος έχει το µειονέκτηµα πως απαιτείται η ύπαρξη του γαντιού µε 
τους ενσωµατωµένους αισθητήρες. Η δεύτερη µέθοδος δεν χρησιµοποιεί ένα τέτοιο 
γάντι, αντιθέτως χρησιµοποιεί δύο κάµερες των οποίων οι άξονες είναι 
ευθυγραµµισµένοι κάθετα µεταξύ τους και η µία λαµβάνει την πλαϊνή εικόνα του 
χεριού του χρήστη, και η άλλη την µπροστινή. Οι εικόνες αυτές που λαµβάνονται από 
τις δύο κάµερες λαµβάνονται από λήπτη εικόνας (frame grabber) και από εκεί 
επεξεργάζονται µέσω µιας τεχνικής επεξεργασίας εικόνας. Αυτή η επεξεργασία 
οδηγεί σε µια ανάλυση της κίνησης του χεριού του χρήστη µέσω του υπολογισµού 
πέντε γωνιών που αναπαριστούν την κίνηση του χεριού. Αυτή η διάταξη φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 4.4 - Η εφαρµογή των CCD cameras ως είσοδο στο σύστηµα. 
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Αυτές οι πληροφορίες µπορούν να µεταδοθούν µέσω διαδικτύου στον υπολογιστή 
του άλλου χρήστη και να µεταδοθούν στον ροµποτικό βραχίονα ο οποίος τις 
αποκωδικοποιεί και τις µετατρέπει σε κίνηση.   
 
 
4.2 ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
 Κάποια από τα σηµαντικότερα θέµατα που αφορούν τον σχεδιασµό του 
συστήµατος για την βέλτιστη λειτουργία του είναι τα εξής: 
 

• Ο εξοπλισµός του πρωτότυπου 
 

Ο εξοπλισµός αποτελείται από έναν υπολογιστή laptop ο οποίος είναι 
συνδεδεµένος µε έναν ροµποτικό βραχίωνα. Προτιµήθηκε υπολογιστής laptop διότι 
είναι µικρότερος σε µέγεθος, είναι φορητός και εξοικονοµείται χώρος.  
 

• Θέση της 3-D κάµερας 
 

Είχαµε αναφέρει παραπάνω πως το σύστηµα της 3-D κάµερας χρησιµοποιείται ως 
οπτικός αισθητήρας ο οποίος αποτελείται από δύο κάµερες, των οποίων η µεταξύ 
τους απόσταση είναι ίση µε τον µέσο όρο της απόστασης των µατιών του ανθρώπου. 
Στο σύστηµά µας το ζεύγος αυτό τοποθετείται πάνω στην οθόνη του υπολογιστή. 
Στην περίπτωση αυτή η επαφή των µατιών των δύο χρηστών δεν είναι κανονική αφού 
και οι δύο κοιτούν τις οθόνες τους και δεν κοιτούν ακριβώς ο ένας τον άλλον. 
Αντίθετα, ο κάθε ένας χρήστης φαίνεται στον άλλον πως κοιτά λίγο προς τα κάτω. 
Στην περίπτωση του υπολογιστή laptop η διαφορά στην επεφή των µατιών των δύο 
χρηστών είναι µικρότερη από την περίπτωση ενός υπολογιστή µε οθόνη CRT. Αυτή η 
διαφορά φαίνεται καλύτερα στην παρακάτω εικόνα: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 4.5 – Σύγκριση του συστήµατος µε χρήση κανονικής CRT οθόνης, µε το 
σύστηµα όταν χρησιµοποιείται φορητός υπολογιστής. 

 
 

Έτσι λοιπόν θα πρέπει να γίνεται η κατάληλη ρύθµιση στην κλίση της 3-D κάµερας. 
Ο χρήστης συνήθως κοιτά προς το µέσον της οθόνης του υπολογιστή του. Από την 
παραπάνω εικόνα είναι φανερό πως η γωνία p µεταξύ κάµερας και κοιτάγµατος του 
χρήστη είναι περισσότερη από την διπλάσια από την αντίστοιχη γωνία q στην 
περίπτωση του υπολογιστή laptop. Έτσι στην περίπτωση του υπολογιστή laptop η 
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απώλεια επαφής των µατιών των δύο χρηστών είναι αµελητέα σε σύγκριση µε την 
περίπτωση της οθόνης CRT.  
Από το σχήµα γίνεται επίσης φανερό πως η γωνία q εξαρτάται από την γωνία r. 
Καθώς η γωνία r αυξάνει, η γωνία q µειώνεται. Συνήθως στις οθόνες υγρών 
κρυστάλλων ή Liquid Crystal Display (LCD), η εικόνα εµφανίζεται λίγο σκοτεινή για 
µεγάλες τιµές της γωνίας r. Έτσι µπορούµε να υπολογίσουµε την µικρότερη τιµή 
στην γωνία q για µια ικανοποιητική ποιότητα εικόνας πάνω στην οθόνη.  
 

• Περιοχή θέασης της οθόνης 
 

Για να µπορεί ο χρήστης να λαµβάνει καθαρά όλα τα πλεονεκτήµατα της 
τρισδιάστατης αίσθησης από την οθόνη του υπολογιστή του θα πρέπει να κρατά 
κάποια συγκεκριµένη απόσταση από αυτήν. Η απόσταση που θα πρέπει να κρατά ο 
χρήστης από την οθόνη του είναι περίπου 90 cm. Η τήρηση όµως αυτής της 
απόστασης από την οθόνη για µεγάλο χρονικό διάστηµα µπορεί να κουράσει τον 
χρήστη και να τον κάνει να νιώθει άβολα. Για την λύση αυτού του προβλήµατος 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας αισθητήρας στην οθόνη που να ελέγχει την απόσταση 
του χρήστη από την οθόνη και την γωνία του µε αυτή. Έτσι µπορούν να γίνονται οι 
κατάλληλες εσωτερικές ρυθµίσεις στην οθόνη ανάλογα µε την θέση του χρήστη, 
ώστε να µην αλλάζει η ποιότητα της τρισδιάστατης εικόνας που λαµβάνει ο χρήστης 
από την οθόνη του. Ωστόσο και πάλι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί ως 
προς την θέση του χρήστη ως προς την οθόνη.  
 

• Ασφάλεια του ροµποτικού βραχίονα 
 

Ο ροµποτικός βραχύονας που χρησιµοποιείται στο πρωτότυπο σύστηµα µας είναι 
σχετικά µικρός, έχει το µέγεθος ανθρώπινου χεριού και δεν θυµίζει καθόλου τα 
µεγάλα µοντέλα που χρησιµοποιούνται στην βιοµηχανία. Επίσης είναι ασφαλές στην 
χρήση του και µε χαµηλές ταχύτητες λειτουργίας και δεν µπορεί να αποτελέσει 
απειλή για κανέναν, σε αντίθεση µε τα βιοµηχανικά µοντέλα που χρειάζονται 
παρακολούθηση και µπορεί να προκαλέσουν ζηµιές, για αυτό και είναι περιορισµένη 
η ακτίνα δράσης τους.  
 

• ∆ύο κάµερες ως αισθητήρες αντί µηχανικού αισθητήρα 
 

Είχαµε δει και προηγουµένως πως για την ανάγνωση της κίνησης του χεριού του 
χρήστη χρειάζονται κατάλληλοι αισθητήρες οι οποίοι και θα ανιχνεύουν την κίνηση 
αυτή. Οι µηχανικοί αισθητήρες δεν προτιµούνται διότι πρέπει να φοριούνται πάνω 
στο χέρι και έτσι εµποδίζουν την κίνηση του. Έτσι προτιµάται να χρησιµοποιούνται 
κάµερες οι οποίες θα καταγράφουν την κίνηση και µε τεχνικές επεξεργασίας εικόνας 
θα παράγουν τις πέντε γωνίες του χεριού του χρήστη ανά πάσα στιγµή κατά την 
διάρκεια της κίνησης του χεριού. ∆εν χρησιµοποιείται µόνο µια κάµερα διότι µπορεί 
να εµποδιστεί η εικόνα που λαµβάνεται. Έτσι χρησιµοποιούνται δύο κάµερες οι 
οποίες λαµβάνουν εικόνα της κίνησης του χεριού από δυο διαφορετικά σηµεία. Στην 
παρακάτω εικόνα φαίνεται ολοκληρωτικά όλη η συνδεσµολογία του συστήµατος: 
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ΕΙΚΟΝΑ 4.6 – Συγκεντρωτική εικόνα της εγκατάστασης του πρωτότυπου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
5.1 ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

Η ανάγκη για µια καλύτερη επικοινωνία µεταξύ χρήστη και εικονικού 
περιβάλλοντος αλλά και καλύτερου και ευκολότερου χειρισµού από τον χρήστη 
οδήγησε στην κατασκευή ενός πιο ανεπτυγµένου εικονικού περιβάλλοντος. Ένα 
τέτοιο περιβάλλον είναι το συνεργατικό εικονικό περιβάλλον ή Collaborative Virtual 
Environment (CVE) το οποίο υποστηρίζει την επικοινωνία του χρήστη µε το εικονικό 
αυτό περιβάλλον, αλλά και την επικοινωνία µεταξύ χρηστών µέσα στο περιβάλλον 
αυτό. Ένα τέτοιο περιβάλλον προϋποθέτει και την χρήση δικτυωµένων συστηµάτων 
εικονικής πραγµατικότητας για την υποστήριξη της συµµετοχής οµάδας χρηστών.  
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αλληλεπίδρασης και ύπαρξης τόσων πολλών συνδυασµών 
που µπορούν να λάβουν χώρα µεταξύ χρηστών και χρηστών και συστήµατος, είναι 
αδύνατο για τον σχεδιαστή του συστήµατος να υπολογίσει όλες τις περιπτώσεις 
αλληλεπίδρασης που µπορεί να υπάρξουν. Έτσι σε ένα περιβάλλον CVE απαιτείται 
από τον σχεδιαστή να λάβει υπόψη το πώς οι χρήστες θα πρέπει να αλληλεπιδρούν 
µεταξύ τους σε ένα κοινό περιβάλλον, και το πώς θα συµπεριφέρονται τα αντικείµενα 
σε αυτό το περιβάλλον αφού θα είναι κοινόχρηστα για όλους. Σε ένα απλό σύστηµα 
εικονικής πραγµατικότητας η σχεδίαση επικεντρώνεται µόνο στην ανάπτυξη των 
µεθόδων διαχείρισης των εικονικών αντικειµένων και την κίνηση µέσα στο εικονικό 
περιβάλλον.  
Με την χρήση της παραδοσιακής τεχνολογίας είναι δύσκολο να καλύψουµε όλες τις 
δυσκολίες που µπορεί να προκύψουν, µε την χρήση όµως της λεγόµενης τεχνολογίας 
πρακτόρων (agent technology) είναι ευκολότερο να αντιµετωπίσουµε αυτές τις 
δυσκολίες. Οι agents περιέχουν όλη την γνώση στο πως αντιµετωπίζονται ορισµένες 
ιδιαίτερες περιπτώσεις, αντί να χρειάζεται να έχει προγραµµατιστεί από πριν το 
οποιαδήποτε πιθανό γεγονός.  
Αυτή η τεχνολογία πρακτόρων όχι µόνο διευκολύνει τον σχεδιασµό ενός 
συνεργατικού εικονικού περιβάλλοντος αλλά προσφέρει στο σύστηµα της εικονικής 
πραγµατικότητας µια ευελιξία στην οργάνωση του και είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει 
σήµερα στον τοµέα αυτό. Η χρήση της τεχνολογίας αυτής επιτρέπει στην διαίρεση 
του εκάστοτε προβλήµατος σε µικρότερα µέρη. Αυτά τα µέρη αναλαµβάνουν οι 
agents να λύσουν και τους δίνεται ένα συγκεκριµένο αντικείµενο για να λύσουν. Η 
τεχνολογία πρακτόρων µπορεί να λύνει προβλήµατα όπως την επικοινωνία µεταξύ 
των χρηστών, το φιλτράρισµα της πληροφορίας για µικρότερη ανάγκη επεξεργασίας 
της από τους υπολογιστές των χρηστών, ειδικά σε µεγάλα εικονικά περιβάλλοντα 
όπου µετέχουν πολλοί χρήστες. Κάποια άλλα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής των 
agents σε ένα περιβάλλον CVE είναι: 

• Η προσωποποίηση (personalization) του εικονικού περιβάλλοντος ώστε να 
φαίνεται πιο έξυπνο και φυσικό. 

• Η ικανότητα από το σύστηµα να µαθαίνει για τους χρήστες, για παράδειγµα τι 
τους αρέσει και τι όχι. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει από τα 
avatars των χρηστών µια συµπεριφορά παρόµοια µε την δική τους, δίχως την 
δική τους παρόρµηση. Στα τρισδιάστατα συστήµατα εικονικής 
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πραγµατικότητας οι χρήστες µοιράζονται έναν τρισδιάστατο εικονικό χώρο ο 
οποίος αποτελείται από γραφικά υπολογιστή και µπορεί να περιέχει δρόµους, 
πόλεις, κλειστούς χώρους, δωµάτια κλπ. Η παρουσία του χρήστη µέσα σε 
αυτόν τον χώρο αντιπροσωπεύεται από µια τρισδιάστατη ανθρώπινη οντότητα 
που ονοµάζεται avatar. Έτσι οι χρήστες έχουν την αίσθηση της συµµετοχής 
τους και της αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον αυτό.   

• Ο συγχρονισµός δηλαδή η δυνατότητα για ταυτόχρονη επικοινωνία των 
χρηστών µεταξύ τους. 

 
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα συνεργατικό εικονικό περιβάλλον του 
οποίου η αρχιτεκτονική βασίζεται σε agents και ονοµάζεται Agent-Based 
Collaborative and Interactive Virtual Learning Environments (AGILE). Στο AGILE 
όλο το σύστηµα CVE αποτελείται από agents, οι οποίοι έχουν συγκεκριµένες 
ατοµικές ευθύνες αλλά λειτουργούν συνολικά για τον έλεγχο και την υποστήριξη του 
CVE. Η αρχιτεκτονική του AGILE όπως είπαµε αποτελείται από agents οι οποίοι όχι 
µόνο ελέγχουν το CVE για περιπτώσεις όπως εντοπισµό συγκρούσεων, από κοινού 
χειρισµό αντικειµένων από τους χρήστες, αλλά αποτελείται και από avatar agents, 
emotional (συναισθήµατος) agents, behavioral (συµπεριφοράς) agents. Αυτά τα 
δεδοµένα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε µια εφαρµογή ενός εικονικού 
θεάτρου για παράδειγµα.      
 
5.2 AGILE 
 
 Το AGILE είναι µια αρχιτεκτονική µε πολλούς αυτόνοµους agents οι οποίοι 
αλληλεπιδρούν ή συνεργάζονται µε σκοπό ο χρήστης να επιτύχει τον σκοπό του στο 
σύστηµα CVE. Παρέχει όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα στο CVE και είναι µια 
έννοια της αρχιτεκτονικής του συστήµατος CVE που βασίζεται σε agents. Τα 
συµβατικά συστήµατα CVE είχαν να κάνουν περισσότερο µε τις συγκεκριµένες 
υπηρεσίες που προσέφεραν, κάτι που σηµαίνει ότι για να επιτευχθούν άλλες 
υπηρεσίες από το σύστηµα σε ένα άλλο εικονικό περιβάλλον οι σχεδιαστές θα έπρεπε 
να επανασχεδιάσουν όλο το σύστηµα. Η παρουσία της γενικής αρχιτεκτονικής 
AGILE εξυπηρετεί στο να µην χρειάζεται αυτός ο επανασχεδιασµός των συστηµάτων 
CVE τα οποία µπορεί πολλές φορές να είναι και παρόµοια µεταξύ τους αφού είναι 
πιθανόν να εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ΕΙΚΟΝΑ 5.1 – Αρχιτεκτονική AGILE ενός συνεργατικού και 

αλληλεπιδραστικού εικονικού περιβάλλοντος. 

 48



Η Console Agent Team είναι η κεντρική οµάδα agents µε σκοπό της να ελέγχει όλο 
το CVE σύστηµα. Επιβεβαιώνει την εγγραφή των χρηστών στο σύστηµα και στηρίζει 
το σύστηµα όταν έχουν φύγει όλοι οι χρήστες. Επίσης ελέγχει την από κοινού χρήση 
αντικειµένων από χρήστες, και τις πληροφορίες βάσεων δεδοµένων. 
Η Agent Cluster περιλαµβάνει πολλούς agents όπου ο κάθε ένας έχει την δική του 
αποστολή. Παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα εγγραφής στο σύστηµα ενώ φέρει 
εις πέρας την αντιπροσώπευση του στο σύστηµα, και µπορεί να φέρει εις πέρας 
κάποιες λειτουργίες για τον χρήστη ενώ αυτός έχει βγει από το σύστηµα.  
Το Directory (ευρετήριο) χρησιµοποιείται για την µεταφορά πληροφορίας στις 
διευθύνσεις των agents και στις βάσεις δεδοµένων. Οι agents απευθύνονται στο 
ευρετήριο αυτό για να µάθουν τις διευθύνσεις άλλων agents και να επικοινωνήσουν 
µαζί τους, ή να µάθουν τις διευθύνσεις των βάσεων δεδοµένων για να αντλήσουν 
πληροφορίες.  
Οι Information Databases (βάσεις δεδοµένων πληροφοριών) περιέχουν πληροφορίες  
για τους κανόνες που έχει το σύστηµα για τον χειρισµό αντικειµένων, την 
επικοινωνία µεταξύ των χρηστών, και για τις προτιµήσεις των χρηστών. Τέτοιες 
πληροφορίες µπορεί να είναι το avatar του χρήστη, η συνήθης συµπεριφορά του, οι 
χρήστες µε τους οποίους µιλά συνήθως.  
Το Software bus είναι υπεύθυνο για τις επικοινωνίες µεταξύ των agents της Console 
Agent Team ή αυτών των agents που ανήκουν σε διαφορετικούς χρήστες και για 
επικοινωνία µεταξύ agents και βάσεων δεδοµένων.  
Μια εφαρµογή της αρχιτεκτονικής AGILE είναι ένα εικονικό εµπορικό κέντρο. Αυτό 
θα αποτελεί µια προσοµοίωση ενός κλασικού εµπορικού κέντρου όπου θα µπορεί να 
γίνεται αλληλεπίδραση µεταξύ πωλητών και πελατών. Ένα τέτοιο κέντρο φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 5.2 – Εικονικό εµπορικό κέντρο 

 
Οι απαραίτητες πληροφορίες για τα προϊόντα, τους πωλητές, και τους πελάτες 
µπορούν να αποθηκευτούν στην βάση δεδοµένων. Για το κάθε κατάστηµα του 
εµπορικού κέντρου θα υπάρχει ένας πωλητής στην Console Agent Team. Όταν ο 
χρήστης µπαίνει στο σύστηµα, το σύστηµα θα δηµιουργήσει ένα Agent Cluster για 
αυτόν τον χρήστη. Το κάθε προϊόν που υπάρχει στο εµπορικό κάντρο θα 
αντιµετωπίζεται ως ένα κοινής χρήσεως αντικείµενο. 
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5.2.1 Το Console Agent Team και η λειτουργία του   
 
 Η αρχιτεκτονική του Console Agent Team φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 5.3 – Αρχιτεκτονική της Console Agent Team 
 
Όπως βλέπουµε και από την εικόνα αποτελείται από τα sustain agent, information 
management agent, scene agents, object agents, και system avatar agents. Αυτοί οι 
agents επικοινωνούν µεταξύ τους και ελέγχουν το CVE µέσω του Software bus.  
Ο sustain agent ελέγχει την κατάσταση του συστήµατος CVE. Κρατάει µια λίστα από 
τους χρήστες που βρίσκονται στο σύστηµα την κάθε στιγµή. Όπως είχαµε αναφέρει 
και παραπάνω εάν οι χρήστες έχουν φύγει όλοι από το σύστηµα, το σύστηµα 
υποστηρίζεται. Αυτό συµβαίνει µε την δηµιουργία τεχνητών avatar agents τα οποία 
κινούνται αυτόµατα και παράγονται αυτόµατα από το σύστηµα. Αυτή η συνεχής 
υποστήριξη από το σύστηµα γίνεται διότι µπορεί κάποιοι χρήστες να έχουν αναθέσει 
κάποιες εργασίες σε κάποιους agents, και όσο οι χρήστες θα είναι εκτός συστήµατος 
θα πρέπει αυτές οι εργασίες να έρθουν εις πέρας από τους agents. 
Η κάθε σκηνή σε ένα σύστηµα CVE σχετίζεται µε έναν scene agent. Τα καθήκοντα 
του είναι η αποφυγή συγκρούσεων µεταξύ των avatars, να παρακολουθεί την θέση 
των avatars και των αντικειµένων, αλλά και να συγχρονίζει την συµπεριφορά των 
avatars τα οποία βρίσκονται στην ίδια σκηνή.  
Το κάθε κινούµενο αντικείµενο είναι συσχετισµένο µε έναν object agent. Αυτός ο 
agent κρατά πληροφορίες για το αντικείµενο το οποίο ελέγχει όπως η θέση του στο 
εικονικό περιβάλλον, η σχέση του µε τα άλλα αντικείµενα, το avatar που µπορεί να 
χειρίζεται το αντικείµενο αυτό, και ο χρήστης του avatar. Βρίσκεται διαρκώς σε 
επικοινωνία µε τον scene agent για την θέση του αντικειµένου έτσι ώστε να 
αποφευχθούν συγκρούσεις. 
Οι system avatar agents έχουν την ικανότητα να συµπεριφέρονται αυτόµατα και να 
στηρίζουν το σύστηµα CVE όποτε δεν υπάρχει κάποιος χρήστης µέσα. Για να 
υπάρχει κάποια αληθοφάνεια στις σκηνές που εκτυλίσσονται στο σύστηµα µεταξύ 
των avatars, αυτοί οι agents δείχνουν συναισθήµατα και προσωπικότητες αναλόγως 
την περίσταση. Τέτοιοι agents είναι agents µε συναίσθηµα και συµπεριφορά. Για 
παράδειγµα στην περίπτωση του εικονικού εµπορικού κέντρου, οι πωλητές του θα 
είναι avatar agents µε αισθήµατα και συγκεκριµένη συµπεριφορά. 
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Οι system avatar agents έχουν σηµαντικό ρόλο σε ένα σύστηµα CVE και παρέχουν 
πολύτιµες υπηρεσίες προς τον χρήστη. Όπως είπαµε και πριν σε ένα εικονικό 
κατάστηµα οι system avatar agents µπορεί να συµπεριφερθούν σαν πωλητές που 
παρουσιάζουν και πωλούν τα προϊόντα στους πελάτες, αλλά και να τους δίνουν 
κάποια βοήθεια. Για παράδειγµα θα µπορούσαν να λειτουργούν σαν ξεναγοί σε 
κάποιο εικονικό µουσείο ή να διδάσκουν σε µια εικονική τάξη. Οι system avatar 
agents λοιπόν λειτουργούν ως ηθοποιοί για κάθε περίπτωση, και µε την χρήση της 
συµπεριφοράς και του συναισθήµατος τα avatars γίνονται πιο αληθοφανή και 
ευχάριστα στην χρήση.  
Οι agents εφόσον λειτουργούν πολλές φορές αυτόνοµα, σηµαίνει πως έχουν κάποιο 
µικρό βαθµό νοηµοσύνης. Έχουν επίσης «κοινωνικές σχέσεις» µε άλλους agents κατά 
την διάρκεια δραστηριοτήτων. Εκτός από την βοήθεια που προτείνουν στον χρήστη 
και την αυτόνοµη εκτέλεση καθηκόντων, οι agents µπορούν να εκφράσουν και 
δυσπιστία. Μια διάταξη η οποία αναπαριστά έναν emotional and behavioral agent σε 
αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 5.4 – Αρχιτεκτονική ενός agent που δείχνει  συναισθήµατα και 

προσωπικότητα. 
 

Ένας emotional and behavioral agent µπορεί να λάβει την πληροφορία από το 
εικονικό περιβάλλον, να κάνει κάποιες πράξεις, και να παρουσιάσει την στάση του 
και διάφορες εκφράσεις του προσώπου. Για παράδειγµα ο system avatar agent ενός 
εικονικού πωλητή µπορεί να συλλάβει το συναίσθηµα του χρήστη από avatar agent 
του χρήστη. Εξετάζει τα συναισθήµατα, την προσωπικότητα, τις φυσικές συνθήκες 
και τις κοινωνικές σχέσεις µε τους άλλους agents και όλα αυτά θα επηρεάσουν τις 
αποφάσεις του και την συµπεριφορά του. Η συναισθηµατική κατάσταση του πωλητή 
avatar agent µπορεί εν τέλει να επηρεάσει την διαπραγµάτευση µε τον πελάτη 
(χρήστη) στην τιµή του προϊόντος.  
Υπάρχουν βεβαίως και κάποιες οδηγίες για µια καθοδήγηση του agent που θα πρέπει 
να ακολουθούνται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Παρότι γενικά ο agent έχει την 
ελευθερία να προσδιορίσει τους στόχους του και να αποφασίσει πως θα τους επιτύχει, 
θα πρέπει να υπάρχει µια λογική για τους ρόλους του και θα πρέπει να ενεργήσει 
ανάλογα. Οι πράξεις του όπως είπαµε και πριν είναι συνάρτηση και των 
συναισθηµάτων του, των φυσικών συνθηκών και των κοινωνικών του σχέσεων µε 
άλλους agents. 
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5.2.2 Το Agent Cluster και η λειτουργία του    
 
 Όπως αναφέραµε και παραπάνω στο σύστηµα CVE ο κάθε χρήστης 
αντιπροσωπεύεται από ένα agent cluster όπου πολλά agents είναι συγκεντρωµένα. Το 
κάθε agent cluster εξυπηρετεί έναν χρήστη και οδηγεί την συµπεριφορά του χρήστη 
στο εικονικό περιβάλλον, ενώ ο κάθε agent έχει ξεχωριστά καθήκοντα. Οι agents 
αυτοί είναι υπεύθυνοι για να αναλαµβάνουν το avatar από τον χρήστη όταν αυτός 
είναι απασχοληµένος µε κάτι άλλο, να µαθαίνουν από την συµπεριφορά του χρήστη, 
να αιτιολογούν τις προτιµήσεις του, και να παρακολουθούν την συµπεριφορά του 
avatar. Επίσης είναι υπεύθυνα για την επικοινωνία των avatars µεταξύ τους, και την 
επικοινωνία των agents του agent cluster µε τους agents του console agent team. Η 
επικοινωνία αυτή γίνεται µέσω ενός blackboard (µαυροπίνακα) όπου βρίσκεται η 
πληροφορία την οποία θέλουν να µοιραστούν και η επικοινωνία γίνεται από εκεί.  
Η αρχιτεκτονική του Agent Cluster φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 5.5 – Αρχιτεκτονική ενός Agent Cluster.   
 

O logging-out agent βοηθά τον χρήστη στο να βγαίνει από το σύστηµα και να δίνει 
πληροφορίες για τις προτιµήσεις του στην βάση δεδοµένων. Εάν ο χρήστης έχει 
κάποιες εργασίες να πραγµατοποιήσει, ο logging-out agent θα δηµιουργήσει agents 
για να φέρουν εις πέρας αυτές τις εργασίες. Οι agents αυτοί θα παρουσιάσουν τα 
αποτελέσµατα των πράξεων τους όταν ο χρήστης µπει ξανά στο σύστηµα και µετά θα 
αυτοκαταστραφούν.    
 
Ο avatar agent είναι θα λέγαµε ο εναλλακτικός εαυτός του χρήστη στο σύστηµα. Ο 
avatar agent παίρνει εντολές από τον χρήστη και τις φέρνει εις πέρας ως συµπεριφορά 
και πράξεις µέσα στο εικονικό περιβάλλον. Εάν ο χρήστης φύγει προς στιγµή από το 
εικονικό περιβάλλον και εξουσιοδοτήσει τον avatar agent να αναλάβει αυτό και να 
εκπροσωπεί το avatar του, τότε ο avatar agent θα λειτουργήσει ανάλογα µε το πώς 
πιστεύει ότι θα λειτουργούσε ο χρήστης, και σύµφωνα από το τι έχει µάθει από την 
συµπεριφορά του. Ο avatar agent παρακολουθεί γενικά την συµπεριφορά του χρήστη 
για να µαθαίνει και να βγάζει κάποια συµπεράσµατα τα οποία θα εφαρµόζει όταν έχει 
αναλάβει εντολή να αντικαθιστά τον χρήστη. Όταν ο χρήστης επανέρχεται, τότε ο 
avatar παραδίδει τον έλεγχο πάλι στον χρήστη. Η αρχιτεκτονική ενός avatar agent 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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ΕΙΚΟΝΑ 5.6 – Αρχιτεκτονική ενός Avatar Agent. 
 

Παρατηρούµε πως τα γεγονότα (events) πηγαίνουν στο Event Filter από το 
περιβάλλον, µαζί µε τις εντολές του χρήστη µετά από την απαραίτητη διαδικασία της 
αναγνώρισης της φωνής του χρήστη, προωθούνται στην µηχανή συµπερασµάτων ή 
Inference Engine. Εφόσον ο προφορικός λόγος είναι ο πιο φυσικός και εύκολος για 
τον χρήστη τρόπος για να επικοινωνήσει, είναι αυτός που χρησιµοποιείται για την 
υποβολή των εντολών προς το avatar. Η µηχανή αναγνώρισης της φωνής ή Speech 
Recognition Engine έχει ως σκοπό την αναγνώριση των εντολών που δίνει ο χρήστης. 
Η Inference Engine είναι µια µηχανή µάθησης της οποίας ο σκοπός είναι να µαθαίνει 
από την συµπεριφορά του χρήστη. Η γνώση που αποκοµίζει η µηχανή 
συµπερασµάτων µαζί µε τους κανόνες που θα ακολουθεί και που πηγάζουν από τα 
συµπεράσµατα αυτά αποθηκεύονται στην µνήµη (memory) για µελλοντική χρήση.  
Το avatar agent θα πρέπει να µπορεί να µαθαίνει και από την συµπεριφορά από άλλα 
avatar agents για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. Και αυτές οι συµπεριφορές όπως 
και του χρήστη διοχετεύονται ως critical events από το περιβάλλον µέσα στην µηχανή 
συµπερασµάτων.  
Το avatar control έχει ως αποστολή να ελέγχει την παρουσία του avatar µέσα στο 
εικονικό περιβάλλον, και ενέργειες όπως το τρέξιµο, το περπάτηµα, το χαµόγελο κλπ. 
Εάν ο χρήστης έχει τον έλεγχο του avatar, τότε το avatar control θα ελέγξει το avatar 
για να κάνει όπως ζήτησε ο χρήστης. Εάν ο χρήστης είναι απών και έχει 
εξουσιοδοτήσει το avatar agent να αναλάβει τον έλεγχο του avatar, τότε οι εντολές 
για την συµπεριφορά του avatar θα προέλθουν από την Inference Engine και την 
µνήµη σύµφωνα µε τα γεγονότα που συµβαίνουν στο περιβάλλον και σύµφωνα µε τα 
συµπεράσµατα που έχουν βγει και την γνώση από την έως τότε λειτουργία από τον 
χρήστη. Έτσι αναλόγως από την παρούσα κατάσταση στο εικονικό περιβάλλον και τα 
γεγονότα εκεί, θα τα επεξεργαστεί και εξετάζοντας παρόµοια γεγονότα και την 
προηγούµενη συµπεριφορά του χρήστη από την µνήµη, θα δώσει τις κατάλληλες 
εντολές στο avatar control για την πιο οµαλή και πιθανότερα σωστή αντιπροσώπευση 
του avatar.  
Από την αρχιτεκτονική του avatar agent παρατηρούµε πως υπάρχει µια µηχανή 
αναγνώρισης συναισθηµάτων (Emotion Recognition Engine). Η είσοδος σε αυτή την 
µηχανή προέρχεται από φυσιολογικούς αισθητήρες οι οποίοι βρίσκονται πάνω στον 
χρήστη. Βλέπουµε λοιπόν πως η εικονική πραγµατικότητα µας δίνει την δυνατότητα 
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για µια αναπαράσταση του ανθρώπου που να µοιάζει πολύ µε την αληθινή, αφού 
αποτυπώνονται η ανθρώπινη συµπεριφορά και το ανθρώπινο συναίσθηµα πάνω στο 
avatar του χρήστη. Η συναισθηµατική µνήµη υπάρχει µέσα στην µνήµη στη 
παραπάνω εικόνα, αλλά βρίσκεται ξεχωριστά. Στην µνήµη αυτή καταγράφονται 
διάφορες κινήσεις του σώµατος οι οποίες έχουν σχέση µε κάποια συναισθήµατα. 
Αυτές οι κινήσεις έχουν παρθεί από προηγούµενες συναισθηµατικές στιγµές του 
χρήστη και έχουν αποθηκευτεί στην µνήµη. Όταν µια στιγµή χαρακτηρίζεται ως 
ευχάριστη ή ως δυσάρεστη τότε αναλόγως η συναισθηµατική µνήµη δίνει τα 
αντίστοιχα στοιχεία για να υποδείξει την συµπεριφορά του avatar του χρήστη.  
 
Όσο αναφορά τώρα τον assistant agent, αυτός ο agent έχει τις πληροφορίες σχετικά 
µε όλες τις προτιµήσεις του χρήστη, τις τάσεις που έχει µέσα σε κάποιο συγκεκριµένο 
περιβάλλον, και προτείνει στον χρήστη αντίστοιχες πληροφορίες οι οποίες µπορεί να 
τον ενδιαφέρουν. Έτσι φαίνεται πως ο assistant agent είναι φτιαγµένος θα λέγαµε για 
έναν συγκεκριµένο χρήστη. Ο assistant agent µπορεί επίσης να παρέχει στον χρήστη 
χρήσιµες πληροφορίες για το που να πάει ή τι να κάνει µέσα στο εικονικό περιβάλλον 
εάν αυτός δεν γνωρίζει. Για να µπορεί να τα κάνει αυτά ο assistant agent πρέπει να 
παρακολουθεί και να καταγράφει την συµπεριφορά του χρήστη ώστε να γνωρίζει 
ποια πράγµατα του αρέσουν και ποια όχι. Για να µπορέσει όµως ο assistant agent να 
καταλάβει καλύτερα την προσωπικότητα του χρήστη και να µπορεί αργότερα να του 
προτείνει µια βοήθεια θα πρέπει να έχει στην βάση δεδοµένων του και άλλες 
πληροφορίες για τον χρήστη όπως ποιο µέσο χρησιµοποιεί για να επικοινωνήσει, µε 
ποιους επικοινωνεί συνήθως, τι κάνει συνήθως µέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον, 
ποια είναι συµπεριφορά του µετά από κάποια γεγονότα κλπ. Όταν ένα γεγονός 
συµβαίνει, ο assistant agent ελέγχει την βάση δεδοµένων και παρουσιάζει την 
πρόταση του στον χρήστη. Η αρχιτεκτονική ενός assistant agent φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 5.7 – Αρχιτεκτονική του Assistant Agent 
 

Όταν ο χρήστης µπαίνει στο σύστηµα, ο assistant agent τίθεται σε λειτουργία για να 
βρίσκεται στην διάθεση του χρήστη και να τον βοηθήσει. Ο assistant agent παρατηρεί 
τα γεγονότα που λαµβάνουν χώρα στο περιβάλλον και τις πράξεις των άλλων 
χρηστών και σύµφωνα µε αυτά και την βάση δεδοµένων, δίνει πληροφορίες στον 
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χρήστη για το τι συµβαίνει και τι πρέπει να κάνει. Το φίλτρο γεγονότων (Events 
Filter) λαµβάνει τα γεγονότα που συµβαίνουν στο περιβάλλον. Ύστερα ο assistant 
agent ελέγχει τις πληροφορίες από την βάση δεδοµένων για το τι θα πρέπει να 
προτείνει στον χρήστη για τα συγκεκριµένα γεγονότα. Τέλος η βοήθεια που προτείνει 
ο assistant agent στέλνεται στο Speech Synthesis Engine ώστε ο χρήστης να της 
ακούσει.  
Ο ρόλος του οπτικού οδηγού πλοήγησης (Pictorial Navigation Guide) είναι ότι πολλοί 
χρήστες µπορεί να αντιµετωπίζουν πρόβληµα στο να οδηγούν ένα avatar σε ένα 
δισδιάστατο ή τρισδιάστατο χώρο, ειδικά εάν πρέπει να ακολουθούνται κάποιοι 
αυστηροί κανόνες πλοήγησης µέσα στο περιβάλλον. Ο χρήστης µπορεί να µην 
γνωρίζει προς τα πού να πάει ή και πώς να πάει εκεί. Έτσι µέσα στην βάση 
δεδοµένων υπάρχει αποθηκευµένος ένας χάρτης του εικονικού περιβάλλοντος µε το 
σηµείο όπου πρέπει να πάει ο χρήστης και η διαδροµή που θα πρέπει να ακολουθηθεί. 
Έτσι εκτός από τις ακουστικές οδηγίες προς τον χρήστη υπάρχουν και οι οπτικές.       
Μια άλλη χρησιµότητα του assistant agent είναι ότι από µόνο του µπορεί να υποθέτει 
τις προτιµήσεις του χρήστη ανάλογα µε την συµπεριφορά του, µε σκοπό να κάνει το 
περιβάλλον πιο φιλικό σε αυτόν και πιο προσωπικό. Κάποιες από αυτές τις 
προτιµήσεις µπορεί να αφορούν την εικόνα που θα έχει το avatar, κάποιες σκηνές 
όπου του αρέσουν, χρήστες µε τους οποίους προτιµά να επικοινωνεί κλπ. Οι 
προτιµήσεις αυτές όπως γνωρίζουµε έχουν παρατηρηθεί από τις προηγούµενες 
επιλογές του χρήστη και αυτές οι πληροφορίες καταγράφονται στην βάση δεδοµένων, 
από όπου και θα αντληθούν στο µέλλον από τον assistant agent για προτεινόµενη 
βοήθεια προς τον χρήστη.   
 
 
5.3 ΠΕ∆ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ AGILE 
 
 Ο ρόλος του avatar agent και του assistant agent µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
σε πολλά πεδία εφαρµογών της καθηµερινής χρήσης εικονικής πραγµατικότητας. 
Εδώ παραθέτουµε τα δυο σηµαντικότερα. 
 
5.3.1 Εφαρµογή στην Εκπαίδευση  
 
 Οι ρόλοι του avatar agent και του assistant agent είναι πολύ σηµαντικοί στην 
ηλεκτρονική εκπαίδευση. Λόγω ότι µπορούν να ληφθούν υπόψη από τον δάσκαλο και 
τα συναισθήµατα των µαθητών αλλά και οι προσωπικότητές τους, οι µαθητές 
µπορούν να δεχθούν ακόµη πιο κατάλληλες και εξειδικευµένες για αυτούς οδηγίες, 
από ότι η υπόλοιπη τάξη. Η εφαρµογή αυτή αποτελεί µια εικονική τάξη που 
αποτελείται από τα avatars του δασκάλου και των µαθητών. Είναι δηλαδή µια 
ηλεκτρονική τάξη. Ο δάσκαλος µπορεί να είναι ένα avatar agent του συστήµατος και 
να γνωρίζει από προηγούµενες παρακολουθήσεις διδασκαλίας πώς να διδάξει στους 
µαθητές και να έχει συγκεκριµένα συναισθήµατα και προσωπικότητα όπως ένας 
κανονικός δάσκαλος. Οι µαθητές (χρήστες) αναπαριστούνται και αυτοί στην τάξη 
από τα avatars τους και µπορούν να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Επίσης ο δάσκαλος 
µπορεί να είναι το avatar κάποιου χρήστη και όχι του συστήµατος.  
Ο ρόλος του assistant agent είναι να καταγράφει την συµπεριφορά των µαθητών, τις 
αλλαγές στα συναισθήµατα τους, και την ανταπόκριση τους σε όλα αυτά που λέει ο 
δάσκαλος. Μερικοί κανόνες µπορούν να ληφθούν από τον ίδιο τον µαθητή (χρήστη). 
Το όφελος εδώ είναι πως καθώς συλλέγονται πληροφορίες για κάποιον µαθητή, ο 
δάσκαλος µέσω του συστήµατος τις λαµβάνει και τις επεξεργάζεται, µε αποτέλεσµα 
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να µπορεί να δώσει πιο συγκεκριµένες πληροφορίες στον µαθητή. Εάν ο δάσκαλος 
είναι ένα avatar agent του συστήµατος τότε επικοινωνεί µε το assistant agent και 
λαµβάνει τα χαρακτηριστικά και τις πληροφορίες του κάθε µαθητή, ώστε να ρυθµίσει 
ανάλογα το µάθηµα του για τις ανάγκες του κάθε µαθητή. Εάν ο δάσκαλος είναι και 
αυτός ένας χρήστης που παίζει τον ρόλο του δασκάλου τότε πάλι ο δικός του assistant 
agent θα του στείλει τις απαραίτητες πληροφορίες για να προσαρµόσει και αυτός το 
µάθηµα του στις ανάγκες των µαθητών.  
 
5.3.2 Εφαρµογή στο Εµπόριο 
 
 Το µεγάλο πλεονέκτηµα που έχει το εµπόριο όπως το γνωρίζουµε στον 
φυσικό κόσµο είναι ότι µπορούµε να επεξεργαζόµαστε ελεύθερα τα προϊόντα και να 
γνωρίζουµε την πραγµατική τους φύση, ενώ συµµετέχουµε και στην ευχάριστη 
διαδικασία του να περιβαλλόµαστε µέσα στα καταστήµατα και να συµµετέχουµε σε 
αυτή την κοινωνική διαδικασία ανάµεσα σε πολύ κόσµο και µε φίλους. Αντίθετα 
στην περίπτωση των αγορών µας από το διαδίκτυο είµαστε µόνοι µας σε αυτή την 
διαδικασία και επίσης δεν µπορούµε να έχουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα για το 
αντικείµενο το οποίο µας παρουσιάζεται για αγορά σε µια ιστοσελίδα. Από την άλλη 
βέβαια ο επισκέπτης µιας ιστοσελίδας δεν χρειάζεται να φύγει από το σπίτι του και να 
διανύσει µεγάλες αποστάσεις για να κάνει τα ψώνια του, ούτε να έχει καλό καιρό για 
να βγει έξω στην αγορά. Εκτός αυτού µπορεί να πραγµατοποιήσει τις αγορές του όλες 
τις ώρες της ηµέρας και όλες τις ηµέρες του χρόνου. Τέλος η ποικιλία των προϊόντων 
που του παρουσιάζεται µπορεί να είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή που θα έβρισκε 
εάν πήγαινε στην τοπική αγορά. Παρατηρούµε λοιπόν πως και οι δύο γνωστές 
µέθοδοι αγοράς έχουν τα πλεονεκτήµατα τους. Το ιδανικό θα ήταν να µπορούσαµε να 
συνδυάσουµε τα πλεονεκτήµατα αυτά σε µία εφαρµογή όπου και την κοινωνική 
εµπειρία της συµµετοχής θα είχαµε, αλλά και θα εξετάζαµε µε άνεση µια τεράστια 
ποικιλία προϊόντων.  
Η τεχνολογία του συµµετοχικού εικονικού περιβάλλοντος µας προσφέρει αυτή την 
δυνατότητα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον συνηθίζεται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει ρούχα, παπούτσια, 
αλλά και φαγώσιµα τα οποία οι πελάτες θέλουν να περιεργάζονται πριν τα 
αγοράσουν. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει ηλεκτρικές συσκευές, βιβλία κλπ.  
Τα κύρια µέρη µιας τέτοιας εικονικής αγοράς είναι το εικονικό περιβάλλον, τα avatar 
agents των πωλητών, και τα avatar agents των αγοραστών. Οι assistant agents των 
πωλητών µπορούν να διαφηµίσουν τα προϊόντα και να τους ενηµερώσουν για το 
πόσο καλά αυτά κάνουν την δουλειά τους. Μπορούν επίσης να τους ενηµερώσουν για 
τις τιµές τους και να παρέχουν και άλλες υπηρεσίες στους πελάτες, έτσι ώστε αυτοί 
να διευκολύνονται στις αγορές τους.  
Για τις εταιρείες οι οποίες χρησιµοποιούν πωλητές assistant agents είναι σηµαντικό 
πριν αναθέσουν σε αυτούς τους εικονικούς πωλητές να πωλούν τα προϊόντα τους, να 
τους εµπιστεύονται πως κάνουν σωστά αυτή την δουλειά. Σε τέτοιες εφαρµογές δεν 
θα πρέπει να είναι ο avatar agent που θα παίρνει την τελική απόφαση για την πώληση 
του προϊόντος αλλά ο ιδιοκτήτης. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή κάποια επίβλεψη και 
κάποιοι περιορισµοί προς τον avatar agent όπως για παράδειγµα η κατώτερη τιµή 
πώλησης του κάθε προϊόντος πριν ξεκινήσει να πουλάει σε πελάτες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
Η χρήση της εικονικής πραγµατικότητας και κάποιου εικονικού µαθησιακού 

περιβάλλοντος, µπορεί να εφαρµοστεί σε πολλούς τοµείς στην εκπαίδευση. 
Απαραίτητη είναι η ύπαρξη κάποιου εικονικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο θα 
λαµβάνει χώρα η εκπαιδευτική διαδικασία και µπορεί να λάβει χώρα συνεργασία 
µεταξύ χρηστών. Ένα τέτοιο περιβάλλον είναι το συνεργατικό εικονικό περιβάλλον 
CVE όπως είχαµε δει και στο προηγούµενο κεφάλαιο.. Με την χρήση ενός τέτοιου 
περιβάλλοντος µπορούµε προβούµε σε εκπαίδευση προσωπικού σε µια βιοµηχανία 
για την χρήση βιοµηχανικού εξοπλισµού, στην εκπαίδευση µαθητών σε σχολεία, στις 
τέχνες κλπ. Παρακάτω βλέπουµε µερικές από τις χρήσεις της εικονικής 
πραγµατικότητας στην εκπαίδευση. 

 
6.1 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 
 Η χρήση της εικονικής πραγµατικότητας στην βιοµηχανική τηλε-εκπαίδευση 
σκοπό έχει την µείωση των εξόδων εκπαίδευσης των χρηστών στις πραγµατικές 
βιοµηχανικές συνθήκες. Αντί οι χρήστες να δουλεύουν µε τα πραγµατικά εργαλεία, 
τα εργαλεία αυτά µπορούν να αντικατασταθούν από άλλα εικονικά τα οποία θα 
βρίσκουν και θα χειρίζονται οι χρήστες µέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον. Οι χρήστες 
θα µετέχουν µέσα σε αυτό το περιβάλλον και θα αντιπροσωπεύονται εκεί µέσω των 
δικών τους avatar, και µέσω της αλληλεπίδρασης τους µε τα εργαλεία και της χρήσης 
τους θα αποκτήσουν την απαραίτητη εµπειρία και εξάσκηση πριν χρησιµοποιήσουν 
τον πραγµατικό εξοπλισµό. Για την εκπαίδευση τους οι χρήστες πραγµατοποιούν 
κάποιες εργασίες υπό την επιτήρηση κάποιου υπεύθυνου εκπαιδευτή. Εάν υπάρχουν 
ερωτήσεις από τους χρήστες υπάρχουν ειδικοί agents οι οποίοι απαντούν. Ένα 
πρωτότυπο το οποίο χρησιµοποιείται για εκπαίδευση στην βιοµηχανία και το οποίο 
ελέγχεται ασύρµατα παρουσιάζεται παρακάτω. 
 
6.1.1 Πρωτότυπο 
 
 Το πρωτότυπο µας ελέγχεται ασύρµατα και οι εντολές δίνονται µε χρήση 
οµιλίας και µε χειρονοµίες από τον χρήστη. Αυτό το πρωτότυπο υποστηρίζει πολλούς 
χρήστες οι οποίοι αντιπροσωπεύονται από avatars και µαθαίνουν πώς να διορθώνουν 
έναν χαλασµένο ηλεκτρικό πίνακα. Το πρωτότυπο αποτελείται από δυο µέρη. Την 
διασύνδεση µε τον χρήστη και την επικοινωνία µε το δίκτυο. Η διασύνδεση του 
χρήστη αποτελείται την γραφική διασύνδεση του χρήστη ή Graphical User Interface 
(GUI), µια διασύνδεση για τρεις διαστάσεις, και διασυνδέσεις για τα µέσα όπως 
αναγνώριση φωνής, ροή του ήχου και παρακολούθηση της κίνησης του κεφαλιού.  
Τα avatars διορθώνουν την βλάβη ακολουθώντας ακριβώς τα βήµατα που θα 
ακολουθούσαν οι πραγµατικοί χρήστες εάν διόρθωναν την βλάβη στην 
πραγµατικότητα. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η διασύνδεση του χρήστη µε το 
σύστηµα.  
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ΕΙΚΟΝΑ 6.1 -  Παράδειγµα της εφαρµογής για εκπαίδευση σε βιοµηχανικό περιβάλλον 

 
Στην µέση φαίνεται το εικονικό τρισδιάστατο περιβάλλον µέσα στο οποίοι κινούνται 
οι χρήστες. Στο κάτω µέρος φαίνονται όλες οι επιλογές που έχει ο χρήστης για τον 
έλεγχο του avatar µέσα στον χώρο και για τον χειρισµό των αντικειµένων στο 
σύστηµα. Στα αριστερά υπάρχουν επιλογές βίντεο εκπαίδευσης για τον χρήστη πριν 
προβεί σε χρήση του συστήµατος. Στα δεξιά υπάρχει και η επιλογή ανταλλαγής 
µηνυµάτων µεταξύ των χρηστών εάν θέλουν να επικοινωνούν κατά την διάρκεια της 
εκπαίδευσης. Στο αριστερά πάνω σηµείο υπάρχει ένα παράθυρο γνωστό ως head-
tracking facility. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τα βήµατα µε τα οποία γίνεται η 
διόρθωση της βλάβης: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 6.2 – ∆ιορθώνοντας µια βλάβη. 

 
Στην εικόνα αυτή φαίνονται τα βήµατα που ακολουθεί ο εκπαιδευτής για την 
διόρθωση της βλάβης χρησιµοποιώντας είτε το ποντίκι για τον χειρισµό, είτε 
διαλέγοντας τις κινήσεις του από το µενού των εντολών, αλλά και είτε µιλώντας στο 
µικρόφωνο του υπολογιστή και δίνοντας εντολές στο avatar όπως «πήγαινε στο 
τραπέζι» ή «άλλαξε γωνία προβολής» στο σύστηµα αφού το πρωτότυπο διαθέτει 
τεχνολογία αναγνώρισης φωνής. Ο εκπαιδευτής µπορεί να επιλέγει την οπτική γωνία  
της εικόνας που βλέπει στην οθόνη προς όφελος της καλύτερης παρακολούθησης από 
τους εκπαιδευόµενους που παρακολουθούν και αυτοί τα ίδια πλάνα, έχοντας όµως οι 
µαθητές την επιλογή να διαλέξουν αυτοί άλλη οπτική γωνία προβολής της εικόνας. 
Μια άλλη δυνατότητα που προσφέρει το σύστηµα είναι να µεταδίδεται η ίδια σκηνή 

 58



και από µια δεύτερη κάµερα, και αυτό το δεύτερο πλάνο να φαίνεται στο αριστερό 
µέρος της οθόνης. Υπάρχει επίσης και η επιλογή το δεύτερο αυτό πλάνο στο 
αριστερό µέρος της οθόνης να δείχνει βίντεο για το πώς γίνεται η διαδικασία της 
διόρθωσης της βλάβης. Αυτό φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 6.3 – Λειτουργία της πάνω αριστερής οθόνης: a) ∆εύτερη όψη,   
b) Βίντεο για την συγκεκριµένη διόρθωση. 

 
6.1.2 Αρχιτεκτονική του Πρωτότυπου 
 
 Η αρχιτεκτονική του συστήµατος περιέχει τεχνολογίες όπως αναγνώριση 
φωνής, ροή ήχου και εικόνας, επικοινωνία πολλών χρηστών τα οποία περιγράφονται 
αναλυτικά παρακάτω. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 6.4 – Αρχιτεκτονική του συστήµατος. 

 
• Communication 

 
Αυτό το τµήµα είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή της επικοινωνίας µεταξύ των 

χρηστών του συστήµατος. Αυτό το τµήµα αποτελείται από τρία µέρη. Από τον 
directory server, το control communication layer, και το media communication layer.  
Ο directory server συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες για τους χρήστες που µετέχουν 
στο σύστηµα και την κατάσταση τους, και είναι γραµµένο σε ANSI C. 
Το επίπεδο ελέγχου της επικοινωνίας (control communication layer) είναι υπεύθυνο 
για όλες τις επικοινωνίες, εκτός της ακουστικής επικοινωνίας.  
Υπάρχουν οι εκδόσεις ΙΡv4 και ΙΡv6 διαθέσιµες για τους χρήστες και µια οµάδα 
χρηστών µπορεί να χρησιµοποιήσει όποιο από τα δυο θέλει.   
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• Audio conferencing 
 

Χάρη σε αυτό το τµήµα οι συµµετέχοντες µπορούν να συνοµιλούν είτε 
ακουστικά, είτε µε την χρήση γραπτών µηνυµάτων σε περιπτώσεις όπου η ακουστική 
συνοµιλία δεν υποστηρίζεται. Αυτό το τµήµα βασίζεται στο Microsoft NetMeeting 
Software Developer’s Kit (SDK). 

 
• Video player 
 
Το τµήµα Video Decoder είναι ένα Η.263 Video Decoder φτιαγµένο εξολοκλήρου 

σε Java, το οποίο µπορεί να λαµβάνει και να αποκωδικοποιεί video από έναν video 
server. Το video παρουσιάζεται στην οθόνη του χρήστη. 

 
• Control 

 
Το τµήµα ελέγχου περιέχεται εξολοκλήρου στα άλλα τµήµατα και αποτελείται 

από ένα σύνολο κανόνων το οποίοι βεβαιώνει πως όλα τα µέρη λειτουργούν µαζί.  
 
• Head tracking 
Αυτό το τµήµα παρακολουθεί την κίνηση του κεφαλιού του χρήστη ασύρµατα µε 

χρήση τεχνικών επεξεργασίας video και χρησιµοποιώντας µια απλή κάµερα 
εγκατεστηµένη στον υπολογιστή του χρήστη. Οι κινήσεις του κεφαλιού στέλνονται 
στο πρωτότυπο και χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο του κεφαλιού του αντίστοιχου 
avatar.  
 
6.1.3 Επεξεργασία του video 
 
 Οι κινήσεις του προσώπου του εκπαιδευτή ή του µαθητή λαµβάνονται από µια 
απλή κάµερα εγκατεστηµένη στον υπολογιστή του χρήστη. Η εικόνα του προσώπου 
του χρήστη που λαµβάνεται από την κάµερα είναι µια εικόνα δυο διαστάσεων. Το 
πρωτότυπο παίρνει την δισδιάστατη αυτή εικόνα και την µετατρέπει σε τρισδιάστατη 
εικόνα του προσώπου για να την βάλει στο πρόσωπο του αντίστοιχου avatar του 
χρήστη που συµµετέχει µέσα στο εικονικό περιβάλλον. Αυτή η µετατροπή εικόνας 
από δυο διαστάσεων σε τρισδιάστατη γίνεται µε την βοήθεια του προγράµµατος 
Model-based Video Coding (MBVC) το οποίο είναι µια µέθοδος συµπίεσης βίντεο 
κατάλληλη για εφαρµογές CVE. Το πρόγραµµα αυτό αυξάνει την 
αποτελεσµατικότητα της κωδικοποίησης και µετατρέπει τις εικόνες των δυο 
διαστάσεων από την κάµερα σε τρισδιάστατες εικόνες που αναπαριστούν την 
πραγµατική όψη των αντικειµένων αυτών. Η αρχή την συµπίεσης αυτής είναι η 
παραγωγή ενός παραµετρικού µοντέλου της εικόνας του προσώπου του χρήστη και η 
µετάδοση µόνο των χαρακτηριστικών του προσώπου που αλλάζουν µε τον χρόνο. 
Αυτές οι παράµετροι χρησιµοποιούνται για την κίνηση του µοντέλου της εικόνας που 
λήφθηκε από την κάµερα, δηλαδή του προσώπου. 
Το πρώτο βήµα σε αυτό το MBVC σύστηµα είναι η ανακάλυψη του προσώπου (face 
detection) µέσω της οποίας γίνεται ο εντοπισµός του προσώπου και της θέσεως του 
από το πρώτο πλάνο που φτάνει από την κάµερα. Το επόµενο βήµα είναι ο 
καθορισµός της κίνησης η οποία περιέχει παραγωγή τρισδιάστατης κίνησης ανάλυση 
µορφασµών και συναισθηµάτων κλπ. Το πρόβληµα αυτό είναι τεχνικά δύσκολο να 
λυθεί διότι παράµετροι τρισδιάστατης κίνησης θα πρέπει να παραχθούν από µια σειρά 
δισδιάστατων εικόνων του κεφαλιού του χρήστη και των ώµων του. Στο 
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συγκεκριµένο πρωτότυπο χρησιµοποιείται η µέθοδος 3-D tracking method για την 
µέτρηση έξι παραµέτρων κίνησης του κεφαλιού σε πραγµατικό χρόνο. Η µέθοδος 
αυτή χρησιµοποιεί έναν υπολογιστή θέσης Extended Kalman Filter (EKF). Το 
σύστηµα αυτό δεν απαιτεί κάποιο make up στο πρόσωπο του χρήστη, δεν απαιτεί 
κάποιο ειδικό background, αλλά ούτε και κάποιον ειδικό φωτισµό. Το EKF 
µετατρέπει τις µετρήσεις θέσεως της δισδιάστατης εικόνας σε υπολογισµούς σηµείων 
της αντίστοιχης τρισδιάστατης εικόνας της θέσεως και της κατεύθυνσης του 
κεφαλιού. Στην κάθε επανάληψη, το EKF παρέχει ένα αποτέλεσµα της παρούσας 
κατάστασης χρησιµοποιώντας τις παρούσες µετρήσεις, και παράγει µια πρόβλεψη της 
επόµενης κατάστασης. Η αναπαραγωγή της δισδιάστατης εικόνας του προσώπου του 
χρήστη στο τρισδιάστατο πρόσωπο του avatar φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 6.5 – Ακολουθώντας την κίνηση του κεφαλιού. 
 
 
6.2 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ  
 
 Εκπαιδευτικά ιδρύµατα αλλά και άλλοι χώροι µάθησης όπως µουσεία έχουν 
ξεκινήσει να χρησιµοποιούν την τελευταία τεχνολογία που τους είναι διαθέσιµη για 
εκπαιδευτικούς λόγους. Η τεχνολογία της εικονικής πραγµατικότητας µπορεί να 
παρέχει στους χρήστες ένα περιβάλλον το οποίο να µοιάζει πολύ µε τον πραγµατικό 
κόσµο. Τα µουσεία γνωρίζουν ότι µε την χρήση της τεχνολογίας µπορούν να 
βελτιώσουν την εµπειρία που προσφέρουν στο κοινό τους. Πολλοί εκπαιδευτικοί και 
επιστήµονες θεωρούν την εικονική πραγµατικότητα ως ένα νέο ισχυρό µέσο το οποίο 
προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες µάθησης. Πιστεύουν επίσης πως µέσω της 
τεχνολογίας αυτής προσφέρεται η δυνατότητα στους µαθητές να ξεφύγουν από το 
περιορισµένο υλικό του σχολείου και να εµβαθύνουν περισσότερο στην µάθηση 
βλέποντας την σαν διασκέδαση.  
Ειδικά στα µουσεία παρατηρείται πως εκτιµάται ιδιαίτερα η χρήση συστηµάτων 
εικονικής πραγµατικότητας ακόµα και από άτοµα τα οποία δεν είναι συχνοί 
επισκέπτες, και πλέον µπορούν να θεωρήσουν ένα µουσείο ως ένα ελκυστικό µέρος 
για να περάσουν κάποιο χρόνο. Έτσι βλέπουµε όλο και περισσότερα µουσεία να 
εισάγουν στο πρόγραµµα τους περιβάλλοντα προσοµοίωσης, εικονικά βίντεο µε 
αλληλεπίδραση µε το κοινό κλπ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει όµως για τα µουσεία η 
χρήση οθονών εικονικής πραγµατικότητας και εµπειρίες παραγόµενες από 
υπολογιστή διότι επιτρέπει στους επισκέπτες να πραγµατοποιούν ταξίδια σε 
απόσταση και χρόνο χωρίς να χρειάζεται να αφήσουν το µουσείο. Έτσι τα µουσεία 
σήµερα θεωρούν την εικονική πραγµατικότητα ως µια δυνατότητα για να 
εκπαιδεύσουν, να διασκεδάσουν, και να µαγέψουν το κοινό που τα επισκέπτεται.  
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Στο Ίδρυµα Ελληνικού Πολιτισµού στην Αθήνα χρησιµοποιείται το σύστηµα CAVE 
το οποίο έχει σχήµα δωµατίου αποτελείται από µια οθόνη, τρεις τοίχους και ένα 
πάτωµα και είναι φτιαγµένο για να χωράει έως και 10 άτοµα. Για οµαδική χρήση 
τέτοιων συστηµάτων δεν προτιµάται βαρύς και πολύπλοκος εξοπλισµός για τους 
χρήστες όπως HMD αλλά ελαφρά active stereo glasses. Με αυτά τα γυαλιά µπορούν 
οι χρήστες να βλέπουν και την εικονική εικόνα αλλά και τον φυσικό κόσµο. Για 
αλληλεπίδραση χρησιµοποιούν µια συσκευή που ονοµάζεται wand. Η µορφή του 
CAVE φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 6.6 – Το σύστηµα CAVE 
 

Υπάρχουν τέσσερις projectors, από ένας για την µπροστινή, δεξιά, αριστερή, και 
κάτω µεριά του CAVE. Οι projectors προβάλουν την εικόνα πάνω σε καθρέφτες και 
από εκεί η εικόνα ανακλάται πάνω στα τοιχώµατα. Οι χρήστες που φορούν active  
stereo glasses µπορούν να βλέπουν µια πολύ πειστική τρισδιάστατη εικονική 
πραγµατικότητα. Οι συνήθεις διαστάσεις ενός CAVE είναι 4m πλάτος Χ 10,7m 
µήκος Χ 7,6m ύψος.  
Η χρηστικότητα του συστήµατος είναι ιδιαίτερης σηµασίας δεδοµένου ότι το 
χρησιµοποιούν εκατοντάδες παιδιά καθηµερινά. Πρακτικά θέµατα και προβλήµατα 
που προκύπτουν έχουν να κάνουν µε τον όχι προνοητικό σχεδιασµό του συστήµατος. 
Μερικές φορές τα active stereo glasses είναι πολύ µικρά ή πολύ µεγάλα για τα 
κεφάλια των χρηστών και πολύ ευαίσθητα για να τα εµπιστευθεί το µουσείο σε 
τόσους επισκέπτες και τόσα παιδιά. Πολλές φορές τα παιδιά χρειάζεται να κρατούν 
τα γυαλιά και µε τα δυο χέρια, αλλά και να ψάχνουν κάποιο ψηλότερο σηµείο για να 
σταθούν για να µπορούν να βλέπουν καλύτερα. Ευρυχωρία µέσα στο CAVE αλλά και 
άνεση στην παρακολούθηση και η εργονοµική του συστήµατος είναι µερικά βασικά 
στοιχεία σηµαντικά στον σχεδιασµό και απαραίτητα για την επιτυχία του 
συστήµατος.    
Ο σκοπός του ιδρύµατος είναι η διατήρηση και η εξάπλωση του ελληνικού 
πολιτισµού, των ιστορικών µνηµών, και των παραδόσεων αλλά και η γνωστοποίηση 
στο ευρύ κοινό της συνεισφοράς του ελληνικού πνεύµατος στην ανάπτυξη του 
πολιτισµού. Χρησιµοποιεί την νέα τεχνολογία για να προάγει την κατανόηση της 
ιστορίας, της ζωής και των αξιών του ελληνικού κόσµου. Παραδείγµατα εφαρµογών 
αποτελεί το εικονικό αλληλεπιδραστικό περιβάλλον ενός µέρους του Βυζαντινού 
κόσµου, αλλά και ένα εικονικό ταξίδι µέσα από την αρχαία πόλη της Μιλήτου. Στην 
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εικονική πόλη της αρχαίας Μιλήτου 2.000 χρόνια πριν, οι συµµετέχοντες µπορούν να 
περπατούν ή και να πετούν µέσα από ακριβείς τρισδιάστατες αναπαραστάσεις των 
κτιρίων, να βουτήξουν στο λιµάνι της πόλης, αλλά και να περιεργαστούν την πόλη µε 
το πέρασµα των αιώνων και να ζήσουν τους κατοίκους, τα έθιµα τους και τον τρόπο 
ζωής τους. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η λειτουργία του συστήµατος: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 6.7 – Παιδιά σε µουσείο ζουν την εµπειρία της ιστορίας µέσα από την 
αίσθηση της βύθισης της εικονικής πραγµατικότητας. 

 
Τα παιδιά είναι ελευθέρα να διαλέξουν την πορεία που θα ακολουθήσουν πέντε από 
τα πιο σηµαντικά δηµόσια κτίρια. Μπορούν να εξετάσουν τις αρχιτεκτονικές 
λεπτοµέρειες της πόλης και των κτιρίων. Εάν τα παιδιά πετούν πολύ κοντά στα 
τρισδιάστατα κτίρια τότε οι λεπτοµέρειες γίνονται πιο ορατές. Η χρήση όµως της 
αρχιτεκτονικής λεπτοµέρειας είναι δύσκολη σε συστήµατα εικονικής 
πραγµατικότητας λόγω των τεχνικών περιορισµών τους συστήµατος. Έτσι η αύξηση 
σε λεπτοµέρεια και αλληλεπίδραση έχει ως αποτέλεσµα την λιγότερο καλή ποιότητα 
στην παρουσία του συστήµατος.  
     

 
6.3 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Η εικονική πραγµατικότητα έχει την ικανότητα να µπορεί να µεταφέρει 
καλύτερα δύσκολες έννοιες στους µαθητές λόγω των ιδιαίτερων ικανοτήτων 
αναπαράστασης των εννοιών αυτών. Λόγω του αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος 
και της δυνατότητας της επανάληψης η εικονική πραγµατικότητα µπορεί να βοηθήσει 
στην κατακράτηση της γνώσης από τους µαθητές και να προκαλέσει το ενδιαφέρον 
τους για το µάθηµα και για το υλικό που διδάσκεται. Επίσης πραγµατοποιώντας τα 
πειράµατα της Φυσικής ή της Χηµείας σε ένα εικονικό περιβάλλον αποφεύγουµε και 
τον κίνδυνο ύπαρξης ατυχηµάτων όπως µπορεί να είχαµε στο εργαστήριο. Επίσης 
µέσω του διαδικτύου η εικονική πραγµατικότητα µπορεί να βοηθήσει άλλους µαθητές 
σε άλλα σχολεία όπου δεν υπάρχουν οι εξειδικευµένοι καθηγητές. Οι πιο σηµαντικοί 
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λόγοι για τους οποίους χρησιµοποιείται η εικονική πραγµατικότητα στην εκπαίδευση 
είναι οι εξής: 

 
1. Παρέχεται στους µαθητές κίνητρο να συµµετέχουν. 
2. Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζονται καλύτερα κάποια χαρακτηριστικά, 

διαδικασίες κλπ 
3. Επιτρέπεται µια κοντινότερη εξέταση διαφόρων αντικειµένων. 
4. Επιτρέπεται παρατήρηση από µεγάλες αποστάσεις. 
5. Παρέχεται η δυνατότητα σε µαθητές µε αναπηρία να µετέχουν σε ένα 

µαθησιακό περιβάλλον, ενώ διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτό. 
6. Επιτρέπεται η παρατήρηση του εσωτερικού διαφόρων αντικειµένων. 
7. Επιτρέπεται στους µαθητές να κάνουν την παρατήρηση τους µε τους δικούς 

τους ρυθµούς.  
8. Επιτρέπεται στους µαθητές να µαθαίνουν για περισσότερο χρόνο από όσο 

διαρκεί µια προγραµµατισµένη διδασκαλία.  
9. Παρέχει στους µαθητές την εµπειρία της χρήσης των νέων τεχνολογιών 
10. Απαιτείται συνήθως αλληλεπίδραση µαθητή και συστήµατος, έτσι ο µαθητής 

γίνεται ενεργητικός και δεν παραµένει παθητικός.     
 

Παρακάτω παραθέτουµε µερικά παραδείγµατα χρήσης της εικονικής 
πραγµατικότητας στην εκπαίδευση. 
 
6.3.1 Μάθηση βασισµένη στην εξερεύνηση 
 

Συχνά βλέπουµε πως στο πανεπιστήµιο οι φοιτητές έχουν πάντοτε πρόβληµα 
µε τον διαφορικό λογισµό και την γεωµετρία. Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της 
Σουηδίας έχει αναπτύξει ένα εικονικό περιβάλλον το οποίο ονοµάζεται CyberMath 
και µπορεί να παρουσιάζει πολύπλοκες µαθηµατικές έννοιες µε έναν ενδιαφέροντα 
τρόπο. Το εικονικό περιβάλλον είναι µια τάξη και οι µαθητές αντιπροσωπεύονται από 
avatars. Μέσα στην τάξη διδάσκονται πίνακες, γεωµετρία, ολοκληρωτικός λογισµός. 
Τα διάφορα σχήµατα µπορούν να περιστρέφονται και να µεταφέρονται µε την 
βοήθεια του ποντικιού του υπολογιστή. Υπάρχουν επίσης και εικονικά κουµπιά µε 
την βοήθεια των οποίων µπορεί να ελεγχθεί η λειτουργία του συστήµατος. Μια 
τέτοια εικονική τάξη φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 6.8 – Το εικονικό περιβάλλον CyberMath 
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Οι ερευνητές έχουν αναφέρει πως οι µαθητές βρίσκονται όλοι µέσα στην εικονική 
τάξη ενώ ο καθηγητής βρίσκεται σε έναν εξωτερικό χώρο. ∆όθηκε µια διάλεξη στην 
διαφορική γεωµετρία και οι µαθητές έµειναν πολύ ικανοποιηµένοι και χαρακτήρισαν 
το CyberMath πολύ επιτυχηµένο στο να παρουσιάζει γεωµετρικά σχήµατα και 
ένοιωσαν συνεπαρµένοι από την εµπειρία της εικονικής πραγµατικότητας ακόµα και 
χωρίς την χρήση HMDs. Ένα πρόβληµα δηµιουργήθηκε όταν το avatar του ενός 
µαθητή έµπαινε µπροστά από το avatar του άλλου και του µπλόκαρε την θέα, αλλά 
αυτό το πρόβληµα λύθηκε µε το να γίνουν όλα τα avatar διαφανή.  
 Η εικονική πραγµατικότητα είναι επίσης χρήσιµη στο να βοηθά µαθητές 
σχολείων να κατανοήσουν καλύτερα διάφορες έννοιες της Φυσικής. Πολλοί µαθητές 
για παράδειγµα έχουν πρόβληµα µε φυσικές έννοιες όπως η θέση και η ταχύτητα ενός 
αντικειµένου, αλλά και η δύναµη που ασκείται πάνω του και η µετατόπιση του. Ένα 
εγχείρηµα το περιλαµβάνει εκπαίδευση µε χρήση εικονικής πραγµατικότητας έλαβε 
χώρα στο Virtual Physics Laboratory στο Πανεπιστήµιο του Χιούστον. Οι ερευνητές 
σκέφτηκαν πως εάν παρείχαν στους µαθητές πρόσβαση σε περιβαλλοντικές 
µεταβλητές όπως βαρύτητα θα τους βοηθούσε να αποκτήσουν σωστή αντίληψη για 
τα βασικά της φυσικής τουλάχιστον. Ανέπτυξαν λοιπόν ένα σύστηµα εικονικής 
πραγµατικότητας το οποίο περιελάµβανε γυαλιά HMD, VPL DataGlove, 
τρισδιάστατο ήχο, και δυο υπολογιστές που έλεγχαν το εικονικό περιβάλλον.  
Τα πειράµατα στο εργαστήριο περιελάµβαναν κίνηση για την µελέτη των νόµων του 
Νεύτωνα, και ηλεκτροστατικές δυνάµεις και πεδία. Οι µαθητές µπορούσαν να 
κινούνται µέσα στον εικονικό κόσµο χρησιµοποιώντας το ειδικό γάντι µε τους 
αισθητήρες. Με το γάντι αυτό οι µαθητές µπορούσαν να αλληλεπιδρούν µε τον 
εικονικό κόσµο αγγίζοντας αντικείµενα. Το εικονικό αυτό περιβάλλον περιέχει και 
έναν πίνακα ελέγχου µε εικονικούς διακόπτες και κουµπιά τα οποία µπορεί ο µαθητής 
να ελέγχει µε το ειδικό γάντι.  
Στο πείραµα µε την κίνηση οι µαθητές εξέτασαν την κίνηση ενός εκκρεµούς και 
µελέτησαν τις διαφορές για διαφορετικά µήκη του εκκρεµούς, όπως θα µπορούσαν να 
κάνουν και στην τάξη µε ένα πραγµατικό εκκρεµές. Στο περιβάλλον όµως της 
εικονικής πραγµατικότητας εκτός από το µήκος του εκκρεµούς µπόρεσαν να 
αλλάξουν και την επιτάχυνση της βαρύτητας, και να απαλείψουν την αντίσταση του 
αέρα στην κίνηση του εκκρεµούς µεταβολές δηλαδή που δεν θα µπορούσαν να 
κάνουν στην τάξη τους. Στο πείραµα µε τα πεδία και τις ηλεκτροστατικές δυνάµεις οι 
µαθητές µπορούν να µικρύνουν το σχήµα των ηλεκτρονίων, να τα πιάνουν και να τα 
µετακινούν και να παρατηρούν τις αλλαγές, αλλά και να ανεβαίνουν πάνω τους 
µετέχοντας έτσι στο ταξίδι τους µέσα στα άτοµα και κατανοώντας την κίνηση τους. 
Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται το πώς ένας µαθητής πιάνει ένα ηλεκτρόνιο, και 
πως παρεµβαίνει στο πείραµα µε τα κουµπιά ελέγχου: 
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ΕΙΚΟΝΑ 6.9 – Εικονικό εργαστήριο Φυσικής: 
a) Ένας µαθητής αγγίζει ένα ηλεκτρικό φορτίο, 
b) Επιλογή από το µενού µε το εικονικό χέρι. 

 
6.3.2 Μάθηση βασισµένη στο κτίσιµο εικονικών κόσµων 
 
 Αυτή η µέθοδος εφαρµόστηκε σε παιδία µικρής ηλικίας. Το πείραµα 
περιλαµβάνει έναν εικονικό κήπο. Τα παιδιά φορούν stereo glasses και κινούνται 
µέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο παρέχεται από ένα σύστηµα CAVE. Μια οµάδα 
παιδιά διαλέγουν έναν αρχηγό ο οποίος αλληλεπιδρά µε το σύστηµα µέσω ενός wand. 
Τα παιδιά του λένε που να φυτέψει τα φυτά πώς να επηρεάσει την ανάπτυξη τους µε 
κατάλληλο πότισµα και µε την κατάλληλη τοποθέτηση του ήλιου, και να βγάζει τα 
αγριόχορτα. Η οµάδα των παιδιών βλέπει τον αρχηγό της µέσα στον κήπο να 
πραγµατοποιεί όλες τις εντολές τους. Εκτός του ότι τα παιδιά µαθαίνουν για τον 
κύκλο ζωής ενός κήπου, τα παιδιά µπορούν να σµικρυνθούν (το avatar δηλαδή) και 
να περπατήσουν κάτω από την επιφάνεια του χώµατος και να παρατηρήσουν τις ρίζες 
των φυτών. Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν τέτοιο εικονικό κήπο: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 6.10 – Χρήση ενός εικονικού κήπου σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον για 
παιδιά του νηπιαγωγείου: σκηνή προσοµοίωσης µε το avatar ενός παιδιού. 
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Τα φυτά ελέγχονται από agents τα οποία καθορίζουν την ανάπτυξη των φυτών βάση 
της ποσότητας του νερού που πήραν, του ήλιου, και την απόσταση τους από άλλα 
φυτά. Εάν τα φυτά έχουν φυτευτεί πολύ κοντά το ένα στο άλλο τότε δεν θα 
µεγαλώσουν πολύ. Εάν τα παιδιά βάλουν πολύ ήλιο αφού µόνα τους τον µετακινούν, 
τα φυτά θα εµφανίσουν γυαλιά ηλίου για να τους δώσουν να καταλάβουν πως 
χρειάζονται λιγότερο. Εάν τους ρίξουν τα παιδιά πολύ νερό τότε αυτά βγάζουν µια 
οµπρέλα για να τους δώσουν να καταλάβουν πως χρειάζονται λιγότερο. Αυτά τα 
σύµβολα µαζί µε την ακουστική επικοινωνία µε την οµάδα των παιδιών βοηθάει στην 
µάθηση. Οι γονείς και οι δάσκαλοι µπορούν επίσης να συµµετέχουν στο εικονικό 
περιβάλλον και τα avatars τους θα µπορούν να οδηγούν τα παιδιά και να τα κρατούν 
συγκεντρωµένα στην όλη διαδικασία.  
 
6.4 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ 
 
 Οι τέχνες είναι µια άλλη περιοχή εφαρµογής της εικονικής πραγµατικότητας. 
Μέσω της αλληλεπίδρασης και του αισθήµατος της βύθισης του χρήστη µέσα στην 
εικόνα µπορεί να µετατρέψει την στατική τέχνη όπως για παράδειγµα τους πίνακες 
και τα γλυπτά, σε δυναµική τέχνη την οποία οι θεατές θα µπορούν να εξερευνούν. 
Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε ιστορικούς οι οποίοι θέλουν να 
ξεσκεπάσουν ορισµένα µυστήρια που σχετίζονται µε ορισµένα έργα τέχνης. Επίσης 
µέσω της εικονικής πραγµατικότητας δίδεται η δυνατότητα της παρακολούθησης των 
έργων τέχνης µέσω του διαδυκτύου, σε ανθρώπους που δεν µπορούν να τα 
επισκεφτούν είτε γιατί έχουν κινητικό πρόβληµα είτα γιατί βρίσκονται µακριά. 
Παρακάτω θα εξετάσουµε δύο παραδείγµατα εφαρµογής της εικονικής 
πραγµατικότητας στην τέχνη. 
 
6.4.1 Η Εικονική Florentine Pieta 
 
 Το γλυπτό αυτό δηµιουργήθηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο στα µέσα του 16ου 
αιώνα. Έχει ύψος 2,5m και αναπαριστά τον Χριστό µετά την σταύρωση του στην 
αγκαλιά της Παναγίας και να στηρίζεται και από την Μαρία Μαγδαληνή, ενώ από 
πίσω τους βρίσκεται ένας όρθιος άνδρας ο οποίος πιστεύεται πως είναι ο Μιχαήλ 
Άγγελος. Το έργο αυτό βρίσκεται σήµερα στο µουσείο της Φλωρεντίας.  
Το τρισδιάστατο µοντέλο του έργου αυτού δηµιουργήθηκε από µια µεγάλη 
διαδικασία η οποία χρειάστηκε 2 εβδοµάδες για να ολοκληρωθεί. Οι ερευνητές 
χρησιµοποίησαν ειδικές κάµερες και scanners για να φωτογραφίσουν 4800 εικόνες 
του γλυπτού αυτού. Με αυτή την διαδικασία και την βοήθεια σκαναρίσµατος του 
γλυπτού µε ακτίνες laser κατάφεραν να παράγουν το τρισδιάστατο µοντέλο του 
γλυπτού αυτού µε ακρίβεια χιλιοστού. Όταν χρειάζεται να παρατηρηθεί µια 
συγκεκριµένη περιοχή του γλυπτού, τότε αυτή εµφανίζεται µε ένα απλό κλικ πάνω 
στο σηµείο αυτό. Μέσω της εικονικής πραγµατικότητας µπορούµε να δούµε το έργο 
αυτό και από άλλες πλευρές και γωνίες που δεν είναι δυνατό στην πραγµατικότητα, 
όπως για παράδειγµα από πάνω και από πίσω. Οι ερευνητές µπορούν επίσης να 
χρησιµοποιήσουν φως πάνω στο εικονικό µοντέλο για να ψάξουν για λεπτοµέρειες, 
όπως ακριβώς θα έκαναν και µε το πραγµατικό. Επίσης µπορούν να κάνουν 
αποκατάσταση του έργου προσθέτοντας ένα τµήµα ενός ποδιού που έλειπε στο 
εικονικό µοντέλο. Το αυθεντικό έργο µαζί µε το εικονικό τρισδιάστατο µοντέλο 
φαίνονται στην παρακάτω εικόνα: 
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ΕΙΚΟΝΑ 6.11 – Florentine Pieta του Μιχαήλ Άγγελου: a) Φωτογραφία του 
πραγµατικού αγάλµατος,  b) Τρισδιάστατο µοντέλο,  c) Πλάνο του πάνω µέρους του 

συνθετικού αγάλµατος,  d) Η προσοµοίωση του γλυπτού σε ένα µαυσωλείο.  
 
 

6.4.2 Εικονική ιστορική κληρονοµιά 
 
 Η δηµιουργία ενός µοντέλου κάποιου έργου ιστορικής κληρονοµιάς είναι ένα 
επίτευγµα τεχνικό και πολιτικό. Ένα παράδειγµα τέτοιου έργου είναι η τρισδιάστατη 
απεικόνιση του καθεδρικού ναού Notre Dame. Μια διεθνής οµάδα προγραµµατιστών 
κατασκεύασε ένα κοινό και προσβάσιµο σε όλους εικονικό περιβάλλον το οποίο θα 
επιτρέπει εικονική περιήγηση µέσα στο ναό. Η εικονική αναπαράσταση µιας τέτοιας 
µεγάλης και πολύπλοκης κατασκευής δεν ήταν εύκολη. Η οµάδα ξεκίνησε µε την 
µελέτη αρχιτεκτονικών σχεδίων του ναού και ιστορικών στοιχείων, αλλά και 
παίρνοντας πολλές φωτογραφίες του ναού. Οι ψηφιακές φωτογραφίες οι οποίες 
πάρθηκαν µαζί µε τα χειρόγραφα σκίτσα του ναού χρησιµοποιήθηκαν για την 
παραγωγή µιας βάσης δεδοµένων για να γίνει η διαδικασία της µοντελοποίησης. Το 
αποτέλεσµα του εικονικού ναού φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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ΕΙΚΟΝΑ 6.12 – Καθεδρικός ναός Notre Dame στο Παρίσι: a) Εσωτερική όψη του 

τρισδιάστατου µοντέλου, b) Εικονικός οδηγός περιήγησης.   
 
6.5 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ 
 
 Η διδασκαλία της ανατοµίας στην ιατρική είναι από τα βασικότερα µαθήµατα 
και αποτελεί την βάση της εκπαίδευσης στην ιατρική. Έως πρόσφατα ο µόνος τρόπος 
για να γίνει η διδασκαλία της ανατοµίας ήταν µέσω εικόνων από βιβλία και µε την 
χρήση πτωµάτων για διαµελισµό. Τα βιβλία βέβαια είναι µεγάλα και ακριβά, ενώ δεν 
υπάρχουν πάντοτε πολλά πτώµατα διαθέσιµα για το µάθηµα.  
Σήµερα υπάρχει µια βάση δεδοµένων η οποία περιέχει εικόνες από 522 οριζόντιες 
φέτες ενός αρσενικού πτώµατος και έχει δηµιουργηθεί από το πανεπιστήµιο του 
Colorado και βρίσκεται στο National Library of Medicine. Αυτές οι εικόνες είναι 
φωτογραφίες δυο διαστάσεων οι οποίες επεξεργασµένες από κατάλληλους 
αλγόριθµους παρέχουν ένα υλικό ρεαλιστικής ανατοµίας. Στην παρακάτω εικόνα 
φαίνονται µερικές εικόνες ανατοµίας: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 6.13 – Η εικονική αναπαράσταση της ανατοµίας ενός ανθρώπου. 
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Αυτό το µοντέλο φτιάχτηκε για να µπορούν οι φοιτητές να κινούνται εικονικά µέσα 
στο ανθρώπινο σώµα, κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι δυνατό να συµβεί στην 
πραγµατικότητα. Αυτό το µοντέλο βοηθά να κατανοήσουν σε τρεις διαστάσεις την 
πολυπλοκότητα του ανθρωπίνου σώµατος. Πολλοί επιστήµονες και ερευνητές έχουν 
χρησιµοποιήσει πολλά τρισδιάστατα πλάνα από ανθρώπινα όργανα και τα έχουν 
κατεβάσει από την on-line βάση δεδοµένων του National Library of Medicine.  
Το πανεπιστήµιο της California έχει αναπτύξει το πρόγραµµα Anatomic VisualizeR 
το οποίο παρουσιάζει ένα δωµάτιο µέσα στο οποίο λαµβάνει χώρα µάθηµα 
ανατοµίας. Το πρόγραµµα αυτό κατασκευάζει τρισδιάστατα οµοιώµατα των 
ανθρωπίνων οργάνων τα οποία µπορούν να παρατηρούν οι φοιτητές σε ξεχωριστά 
µαθήµατα όπως κρανίο, αυτιά, θώρακας, κοιλιακή χώρα κλπ. Στο κάθε µάθηµα 
µπορεί ο φοιτητής να φορά ειδικά γυαλιά για να βλέπει ένα αλληλεπιδραστικό 
µοντέλο το οποίο παράγεται από τον υπολογιστή. Οι φοιτητές µπορούν να κάνουν 
τοµές στα εικονικά ανθρώπινα όργανα και να παρατηρούν όλες τις λεπτοµέρειες, 
αλλά και να τα περιστρέφουν και να αλλάζουν οπτικές γωνίες. Στο περιβάλλον αυτό 
µπορούν να µετρήσουν αποστάσεις, να τραβήξουν γραµµές κλπ. Στην παρακάτω 
εικόνα φαίνεται µια τρισδιάστατη αναπαράσταση του εσωτερικού ενός αυτιού µε 
όλες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 6.14 – Η εικονική αναπαράσταση της ανατοµίας του εσωτερικού του 
ανθρώπινου αυτιού. 

 
Στην ανατοµία που πραγµατοποιείται µε πραγµατικά όργανα τα µικρά όργανα και 
αγγεία είναι δύσκολο για τους φοιτητές να τα παρατηρήσουν. Επίσης µε το που 
γίνονται κάποια κοψίµατα το όργανο καταστρέφεται και το µάθηµα είναι δύσκολο να 
συνεχιστεί. Όµως µε το Anatomic VisualizeR κάποιο όργανο µπορεί να κοπεί πολλές 
φορές επιτρέποντας στον φοιτητή να µάθει µε τους δικούς του ρυθµούς. Για την 
καλύτερη κατανόηση της ανατοµίας των οργάνων τα κόκαλα και τα αγγεία µπορούν 
να χρωµατιστούν µε ξεχωριστά χρώµατα αλλά και να µεγεθυνθούν.  
 
 
6.6 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 
 
 Από την σκοπιά της επικοινωνίας µεταξύ χρηστών αλλά και κατανόησης από 
πλευράς του χρήστη, η εικονική πραγµατικότητα δείχνει να είναι πιο ελκυστική από 
τις γνωστές πολυµεσικές εφαρµογές. Αυτός είναι και ο λόγος της επέκτασης ενός 
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κλασικού πολυµεσικού δικτυακού λεξικού σε επίπεδο εικονικής πραγµατικότητας. 
Μπορούµε λοιπόν να εισάγουµε κάποια στοιχεία εικονικής πραγµατικότητας µέσα σε 
αυτή την εφαρµογή. Ο σκοπός του της εφαρµογής αυτής είναι τριπλός και είναι: 

• Να βοηθήσει τους χρήστες που δεν γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα. 
• Να προσφέρει στους επαγγελµατίες τις σωστές µεταφράσεις τεχνικών όρων. 
• Να υποστηρίξει εφαρµογές µάθησης εξ αποστάσεως. 

Αν και η υπάρχουσα τεχνολογία και το διαδίκτυο παρέχουν απεριόριστη πρόσβαση 
σε ένα τεράστιο ποσό πληροφορίας σε µια ατελείωτη ποικιλία θεµάτων, θα πρέπει να 
λάβουµε υπόψη πως όλο αυτό το περιεχόµενο είναι κυρίως γραµµένο στα αγγλικά, 
ενώ για την µεγάλη πλειοψηφία των χρηστών του διαδικτύου τα αγγλικά δεν είναι η 
µητρική τους γλώσσα. Επίσης το τεχνικό λεξιλόγιο µεγαλώνει συνεχώς µε την 
προσθήκη νέων όρων οι οποίοι προκύπτουν από την έλευση νέων τεχνολογιών. Αυτοί 
είναι και οι λόγοι της ανάπτυξης ενός δικτυακού λεξικού εικονικής πραγµατικότητας. 
Στην τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, όπως και σε άλλα είδη 
τεχνολογιών πολλές νέες έννοιες και όροι κάνουν την εµφάνισή τους σχεδόν 
καθηµερινά. Έτσι η χρήση ενός δικτυακού λεξικού που θα είναι εύκολος και 
γρήγορος ο εµπλουτισµός του είναι απαραίτητη. Εκτός αυτού µια δικτυακή εφαρµογή 
καθιστά δυνατή την αλληλεπίδραση µεταξύ χρηστών, και έτσι µπορούν να 
προτείνουν νέους όρους και µεταφράσεις για ήδη υπάρχοντες όρους.  
 
 
6.6.1 Οι αισθητήρες για την πραγµατοποίηση της εφαρµογής 
 
 Ένα απλό πολυµεσικό λεξικό περιέχει πληροφορίες µε την µορφή κειµένου, 
ήχου, και οπτικό υλικό δυο διαστάσεων. Ένα λεξικό εικονικής πραγµατικότητας 
περιέχει επίσης όλες τις πληροφορίες στις παραπάνω µορφές. Το λεξικό είναι µια 
εφαρµογή αλληλεπίδρασης και όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι 
αποθηκευµένες εκ των προτέρων. Έτσι χρειάζονται αισθητήρες όχι για την 
επικοινωνία εκείνης της στιγµής όπως συµβαίνει στα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα 
εικονικής πραγµατικότητας, αλλά για την δηµιουργία των αντικειµένων του λεξικού 
σε περιβάλλον εικονικής πραγµατικότητας. Οι αισθητήρες οι οποίοι 
χρησιµοποιήθηκαν για την δηµιουργία του λεξικού είναι οι εξής: 
 Μια κάµερα για πλάνα τριών διαστάσεων, η οποία χρησιµοποιείται για να 
καταγράφει βίντεο για την εξήγηση κάποιων φαινοµένων αλλά και για την 
καταγραφή των εκφράσεων του προσώπου στην προφορά των λέξεων. Το 
συγκεκριµένο λεξικό περιέχει την προφορά της κάθε αγγλικής λέξης. Η παρουσίαση 
της εικόνας σε συνδυασµό µε τον ήχο της προφοράς βελτιώνει σηµαντικά την 
ποιότητα του λεξικού. Η κάµερα για πλάνα τριών διαστάσεων µπορεί επίσης να 
παράγει πλάνα τα οποία να εξηγούν καλύτερα κάποια πράγµατα από ότι µια απλή 
κάµερα. 
 Στερεοφωνικά µικρόφωνα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εγγραφή της 
φωνής και της προφοράς.  
 Αισθητήρες όσφρησης οι οποίοι όµως δεν χρησιµοποιούνται ευρέως και 
κάνουν πιο ενδιαφέρον το λεξικό διότι µπορούν έτσι να βελτιωθούν περιγραφές 
κάποιων όρων όπως οσµή ή ψηµένο φαγητό.        
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6.6.2 Πραγµατοποίηση της εφαρµογής   
 
 Στην πραγµατοποίηση της εφαρµογής του λεξικού αυτού περιελήφθησαν και 
εικόνες και βίντεο τριών διαστάσεων. Το λεξικό εικονικής πραγµατικότητας 
αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 
- κείµενο 
- στερεοφωνικό ήχο  
- εικόνες δυο διαστάσεων   
- εικόνες τριών διαστάσεων 
- βίντεο δυο διαστάσεων   
- βίντεο τριών διαστάσεων   
Ένα πραγµατικό παράδειγµα αγγλικού πολυµεσικού λεξικού τηλεπικοινωνιακής 
τεχνολογίας περιέχει γύρω στις 10.000 λέξεις, 250 εικόνες και 2.500 συντοµογραφίες. 
Το λεξικό περιέχει επίσης και περίπου 10.000 ακουστικά αρχεία για την προφορά των 
λέξεων. Οι εικόνες δυο διαστάσεων είναι µετρίου µεγέθους και κατά µέσο όρο των 
10kB. Όλες οι εικόνες έχουν την ιδιότητα όταν κάνει ο χρήστης κλικ πάνω τους, να 
εµφανίζεται εξήγηση του συγκεκριµένου όρου µε την βοήθεια κειµένου, ήχου και 
βίντεο. Οι εικόνες τριών διαστάσεων αποθηκεύονται σε Joint Photographic Experts 
Group (JPEG) µεγέθους 100 kB κατά µέσο όρο η κάθε µία. Λόγω του σχετικά 
υψηλού bit rate των βίντεο και ιδιαίτερα των τρισδιάστατων, χρειάζεται τουλάχιστον 
σύνδεση ADSL. 
Για λεξικά διαφόρων τύπων, χρησιµοποιούνται και διαφορετικά στοιχεία εικονικής 
πραγµατικότητας για την πραγµατοποίηση τους. Για παράδειγµα σε ένα λεξικό 
αρωµάτων θα πρέπει να υπάρχει και κάποια συσκευή η οποία να παράγει οσµή η 
οποία να συνοδεύει τις αντίστοιχες περιγραφές και προδιαγραφές των αρωµάτων. 
Τέτοιες συσκευές µπορούν να χρησιµοποιηθούν παροµοίως και σε κάποιο λεξικό 
φαγητών και µαγειρικής. Οι τρισδιάστατες εικόνες έχουν µεγάλο ενδιαφέρον για όλα 
τα λεξικά και ειδικά για λεξικά ιατρικής, χηµείας, βιολογίας κλπ. Ο στερεοφωνικός 
ήχος είναι πολύ σηµαντικός για λεξικά που έχουν να κάνουν µε µουσική. Στην 
παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα παράδειγµα λεξικού εικονικής πραγµατικότητας που 
περιέχει πολλές πολυµεσικές επιλογές: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 6.15 – Στιγµιότυπο λεξικού εικονικής πραγµατικότητας. 
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Για να µπορέσουν οι χρήστες να χρησιµοποιήσουν το λεξικό αυτό θα πρέπει να 
διαθέτουν υπολογιστές συνδεδεµένους στο internet, στερεοφωνικά ηχεία και γυαλιά 
τριών διαστάσεων. Εάν πάντως δεν υπάρχουν τέτοια γυαλιά διαθέσιµα ο χρήστης 
µπορεί να βλέπει τις εικόνες των δυο διαστάσεων. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται 
ένας τέτοιος εξοπλισµός: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 6.16 – Ένας χρήστης του λεξικού µε τον απαραίτητο εξοπλισµό. 
 
6.7 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΧΟΡΟΥ 
 
 Πρόσφατα έχει αναπτυχθεί ένα σύστηµα, το Cyber Action system στο οποίο 
οι κινήσεις του σώµατος του χρήστη αναγνωρίζονται και παρουσιάζονται πάνω σε 
µεγάλες επιφάνειες. Το σύστηµα αυτό αναγνωρίζει τις πολύπλοκες κινήσεις του 
χρήστη και χρησιµοποιεί avatars για να καθοδηγήσει τον χρήστη για το πώς θα 
πραγµατοποιεί τις κινήσεις του. Για την αναγνώριση των κινήσεων του χρήστη 
χρησιµοποιούνται ειδικές συσκευές (LED’s) που βρίσκονται πάνω στην στολή, και 
ειδικές κάµερες που καταγράφουν την κίνηση αυτών των LED’s. Ο χρήστης φοράει 
µια ειδική στολή µε συσκευές που συλλαµβάνουν την κίνηση και την αποδίδουν µέσα 
στο εικονικό περιβάλλον. Ο χρήστης βρίσκεται µέσα σε ένα σύστηµα CAVE το οποίο 
όπως είχαµε πει και προηγουµένως αποτελείται από τρεις κάθετες µεταξύ τους 
επιφάνειες και το πάτωµα πάνω στις οποίες ανακλάται εικόνα από τέσσερις  
projectors δια µέσω τεσσάρων καθρεπτών. Το CAVE προσφέρει ένα περιβάλλον 
τεχνολογίας προβολής βύθισης ή Immersive Projection Technology display 
environment (IPT). Ο χρήστης βρίσκεται µέσα στο CAVE και φορά στερεοσκοπικά 
γυαλιά και µπορεί να βλέπει ένα avatar σε µέγεθος ανθρώπου το οποίο κινείται, και οι 
κινήσεις του µπορεί να προέρχονται από κάποιο πρόγραµµα σε κάποιο αρχείο, ή να 
προέρχονται από τις κινήσεις κάποιου άλλου χρήστη ο οποίος κινείται και αυτός 
φορώντας µια ειδική στολή µε Light Emitting Diodes (LED’s) και είναι συνδεδεµένος 
στο δίκτυο.  
Το Cyber Action system µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την διδασκαλία των σωστών 
βηµάτων κάποιου χορού ή τις σωστές κινήσεις ενός αθλήµατος, και είναι µια 
καλύτερη µέθοδος διδασκαλίας και πιο αποτελεσµατική από τα απλά βίντεο που 
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κυκλοφορούν για τέτοια µαθήµατα. Αυτό διότι δίνει την δυνατότητα της αντίληψης 
της κίνησης σε τρεις διαστάσεις, ειδικά της κίνησης της κατεύθυνσης του βάθους.        
 
6.7.1 Εξοπλισµός του συστήµατος 
 
 Ο εξοπλισµός ο οποίος χρησιµοποιείται στο Cyber Action system φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 6.17 – Εξοπλισµός του συστήµατος. 
 

Ο χρήστης βρίσκεται µέσα σε ένα CAVE και φορά µια ειδική στολή µε LED’s, και 
υπάρχουν δυο κάµερες στην είσοδο του CAVE οι οποίες καταγράφουν την κίνηση 
των LED’s. Ένα παράδειγµα τέτοιου χρήστη µε την ειδική στολή φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 6.18 – Χρήστης µέσα στο CAVE. 

 
Τα LED’s για να µπορούν να δίνουν µια ικανοποιητική εικόνα της κίνησης του 
χρήστη θα πρέπει να καλύπτουν ευρύτερα την περιοχή του σώµατος του χρήστη και 
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να βρίσκονται πάνω στα µέλη του σώµατος του που µπορεί να βρίσκονται 
περισσότερο σε κίνηση. Τα LED’s που βρίσκονται πάνω στην στολή του είναι 16 και 
η διάταξη τους πάνω στην στολή φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 6.19 – Θέση των LED’s πάνω στην στολή. 
 

Οι εικόνες της κίνησης του χρήστη που καταγράφονται από τις κάµερες 
επεξεργάζονται από τους υπολογιστές και µε την βοήθεια ενός υπολογιστή για 
γραφικά διαµορφώνεται η κίνηση του avatar του χρήστη σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες της κίνησης που προήλθαν από τις κάµερες. Από εκεί η κίνηση του 
avatar απεικονίζεται πάνω στις επιφάνειες του CAVE µέσω projectors, ενώ µπορεί 
και να σταλθεί και σε άλλους απόµακρους χρήστες µέσω διαδικτύου.  
Αν υποθέσουµε πως ο απόµακρος χρήστης είναι ένα δάσκαλος χορού και ο τοπικός 
χρήστης είναι ένας µαθητής που θέλει να διδαχθεί τις κινήσεις. Και ο µαθητής και ο 
δάσκαλος βρίσκονται µέσα σε ένα περιβάλλον τεχνολογίας προβολής βύθισης και 
είναι συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο. Ο δάσκαλος µέσα στο δικό του CAVE φορά την 
στολή του µε τα 16 LED’s και η κίνηση του καταγράφεται από τις κάµερες και 
µεταβιβάζεται στο σύστηµα του µαθητή. Ο µαθητής µπορεί να βλέπει στα τοιχώµατα 
του δικού του CAVE το avatar του δασκάλου να εκτελεί τις κινήσεις.         
 
 
6.7.2 Χαρακτηριστικά του συστήµατος 
 
Έτσι ο χρήστης µπορεί να βλέπει µε τα στερεοσκοπικά γυαλιά του το δικό του avatar 
µαζί µε του δασκάλου του να εκτελούν τις κινήσεις του χορού και να συγκρίνει τις 
κινήσεις του µε αυτές του δασκάλου του. Ο χρήστης συνήθως έχει το δικό του avatar 
πάνω σε αυτό του δασκάλου, ώστε να κάνει καλύτερα την σύγκριση των κινήσεων, 
και ο µαθητής προσπαθεί µε τις κινήσεις που κάνει, το avatar του να καλύπτει 
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ακριβώς το avatar του προγράµµατος διδασκαλίας ή αυτό το avatar του δασκάλου. 
Αυτό φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 6.20 – Ο µαθητής προσπαθεί να µιµηθεί το avatar του δασκάλου. 

 
Έτσι µε την σύγκριση των κινήσεων των δύο avatar σε πραγµατικό χρόνο 
προσδίδεται η αίσθηση ενός πραγµατικού µαθήµατος χορού µεταξύ µαθητή και 
δασκάλου, κάτι το οποίο δεν γίνεται µε τα µαθήµατα µέσω βιντεοκασετών.  
Το Cyber Action system προσφέρει επίσης την δυνατότητα στους µαθητές να 
γνωρίζουν και την πρόοδο που κάνουν µε αυτά τα µαθήµατα αλλά και το επίπεδο στο 
οποίο βρίσκονται. Αυτό είναι εφικτό µε την λειτουργία κρίσεως ικανοτήτων (skill 
judgment) του συστήµατος. Εδώ γίνεται η σύγκριση της θέσεως που έχει το avatar 
του µαθητή µε αυτό του δασκάλου. Τα LED’s των στολών των χρηστών είναι 
τοποθετηµένα πάνω σε κλειδώσεις των χρηστών. Τα µέρη του σώµατος ορίζονται 
από τα ενδιάµεσα κενά. Ένας αλγόριθµος συγκρίνει τρεις διαφορές ανάµεσα στα 
avatars του µαθητή και του δασκάλου για να καθορίσει το επίπεδο του µαθητή.  
Οι δυο πρώτες διαφορές είναι οι διαφορές των θέσεων των LED’s δύο κλειδώσεων 
του µαθητή και του δασκάλου, για παράδειγµα των ώµων και των καρπών του 
µαθητή και του δασκάλου. Η τρίτη διαφορά που µετράται είναι η κλίση αυτού του 
µέρους του σώµατος στην περίπτωση του µαθητή και του δασκάλου. Στην παρακάτω 
εικόνα φαίνεται η µέτρηση των διαφορών των θέσεων του ώµου και του καρπού, 
αλλά και της κλίσεως των χεριών του µαθητή και του δασκάλου: 
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ΕΙΚΟΝΑ 6.21 – Σύστηµα σύγκρισης των κινήσεων των δυο avatar. 
 

Όταν υπάρχει µεγάλη διαφορά στην θέση των µελών του σώµατος του µαθητή µε τα 
αντίστοιχα του δασκάλου, τότε αλλάζουν τα χρώµατα των µελών του avatar του 
µαθητή που δεν κινεί σωστά (π.χ. γίνονται κόκκινα) και ακούγονται χαρακτηριστικοί 
ήχοι για να τον ενηµερώσουν για τις λάθος κινήσεις του.  
Τέλος το Cyber Action system δίνει την δυνατότητα στον µαθητή να µαθαίνει τις 
κινήσεις από µόνος του µέσω προγράµµατος. Εδώ ο µαθητής δεν βλέπει µόνο ένα 
avatar µπροστά του αλλά περισσότερα, και το ένα είναι πίσω από το άλλο. Το πιο 
κοντινό avatar παρουσιάζει την κίνηση που θα πρέπει να κάνει ο χρήστης ένα 
δευτερόλεπτο αργότερα, το δεύτερο avatar παρουσιάζει την κίνηση που θα πρέπει να 
κάνει ο χρήστης δυο δευτερόλεπτα αργότερα κλπ. Έτσι σε αυτή την περίπτωση ο 
µαθητής µπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων τις κινήσεις τις οποίες θα πρέπει να 
ακολουθήσει και είναι ευκολότερο γι αυτόν να πραγµατοποιήσει τον χορό πιο σωστά. 
Ένα παράδειγµα µε τα avatars να δείχνουν τις κινήσεις βαθµιαία στον µαθητή 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 6.22 – Μάθηση των κινήσεων από πολλά avatars. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

 
 Το ηλεκτρονικό εµπόριο µέσω διαδυκτίου αποτελεί µια διασύνδεση του 
χρήστη προς µια αγορά µε διάφορα διαθέσιµα προς αυτόν προϊόντα. Οι αγοραστές 
των προϊόντων αυτών ενώ έχουν µια µεγάλη ποικιλία προϊόντων για να διαλέξουν, 
δεν έχουν την ίδια εµπειρία όπως εάν ψώνιζαν σε ένα κατάστηµα ή σε ένα εµπορικό 
κέντρο. Με την δηµιουργία του εικονικού εµπορικού κέντρου, η προσοµοίωση αυτή 
µπορεί να προσφέρει µια εµπειρία όµοια µε αυτή που προσφέρει το περιβάλλον σε 
ένα πραγµατικό πολυκατάστηµα. Οι χρήστες µπορούν να κινούνται από τον έναν 
πωλητή στον άλλον ψωνίζοντας και προσθέτοντας στο καλάθι τους τα προϊόντα που 
αγοράζουν. Κατά την αγορά ο χρήστης µπορεί να διαπραγµατευθεί τις τιµές των 
προϊόντων µε τους πωλητές agents αλλά και να ενηµερωθεί για τα προϊόντα. Οι 
χρήστες επίσης µπορούν να κάνουν την έρευνα των προϊόντων χωρίς να χρειάζεται να 
ψάχνουν ένα προς ένα τα µαγαζιά, αλλά να αναθέσουν την έρευνα των προϊόντων σε 
ερευνητές agents. Τέλος το πρωτότυπο εµπορικό κέντρο διαθέτει και έναν “έξυπνο 
πράκτορα” ή intelligent agent για να βοηθά τον χρήστη στην περιήγηση του στα 
καταστήµατα. Η επικοινωνία του χρήστη µε τον βοηθό είναι µέσω οµιλίας και αυτό 
κάνει απλή και αποτελεσµατική την χρήση του βοηθού. Η διάφορες αλληλεπιδράσεις 
µεταξύ των χρηστών, αλλά και των χρηστών και του συστήµατος µέσα στο εικονικό 
περιβάλλον γίνονται µε την αρχιτεκτονική Run-time Infrastructure of High-level 
Architecture (RTI/HLA). Αυτή η αρχιτεκτονική επιχειρεί να καθορίσει την γενική 
µορφή των interfaces µέσα στην προσοµοίωση χωρίς να καθορίζει συγκεκριµένες 
απαιτήσεις για την πραγµατοποίηση της κάθε προσοµοίωσης.  
Το εικονικό εµπορικό κέντρο είναι µια εφαρµογή ηλεκτρονικού εµπορίου. Τα κύρια 
τεχνολογικά θέµατα που σχετίζονται µε το εµπορικό αυτό κέντρο είναι τα εξής: 
 

• Σχεδιασµός της διασύνδεσης του συστήµατος µε τον χρήστη, χρήση των 
intelligent agents και των υπόλοιπων agents για να γίνουν οι εφαρµογές του 
ηλεκτρονικού εµπορίου πιο ελκυστικές και πιο εύχρηστες. 

• Επιβεβαίωση πως οι ηλεκτρονικές πληρωµές που γίνονται µέσω πιστωτικών 
καρτών γίνονται µε ασφάλεια, διότι είναι πολύ βασικό στοιχείο για την 
ασφαλή λειτουργία του συστήµατος. 

• Σχεδιασµός αρχιτεκτονικών για πολλές εφαρµογές και λύσεις. 
• Μέτρηση Quality of Service. 

 
Μια σχηµατική αναπαράσταση του εικονικού εµπορικού κέντρου φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα: 
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ΕΙΚΟΝΑ 7.1 – Αρχιτεκτονική ενός εικονικού εµπορικού κέντρου. 

 
Για να κάνει χρήση του εµπορικού κέντρου ένας χρήστης, θα πρέπει να συνδεθεί ο 
χρήστης στην κατάλληλη διεύθυνση δηλαδή στο κατάλληλο URL. Από εκεί και πέρα 
θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό του και το password του για να µπει µέσα 
στο εικονικό περιβάλλον. Εάν κάποιος χρήστης είναι καινούργιος και δεν έχει 
ξανακάνει χρήση του εικονικού εµπορικού κέντρου θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί σε 
αυτό. Κατά την εγγραφή θα πρέπει να δώσει κάποια στοιχεία του όπως 
ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, ηµεροµηνία γέννησης, και αριθµό και είδος πιστωτικής 
κάρτας. Όλες αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε µια βάση δεδοµένων η οποία 
ονοµάζεται User Profile Database.  
Το εικονικό εµπορικό κέντρο είναι ένα σύστηµα CVE όπου ο χρήστης κάνει χρήση 
κάποιου εικονικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο κινείται και αυτός και οι άλλοι 
χρήστες µέσω τρισδιάστατων avatars. Οι χρήστες µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ 
τους µέσω οµιλίας, αλλά και να κάνουν και διάφορες χειρονοµίες µέσω των avatars. 
Όπως είχαµε αναφέρει εκτός από την επιλογή της περιήγησης µέσα στο εικονικό 
περιβάλλον, υπάρχει και η επιλογή της µηχανής ψαξίµατος η οποία παίζει πολύ 
σηµαντικό ρόλο στις αγορές προϊόντων στο διαδίκτυο. Μέσω της µηχανής 
αναζήτησης ο χρήστης µπορεί να ψάξει για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θέλει και 
να αναζητήσει διάφορες πληροφορίες γι αυτά. Μπορεί να ελέγξει και να συγκρίνει 
τιµές και να πραγµατοποιήσει τις αγορές του µε το πάτηµα ενός κουµπιού. 
Το Quality of Service είναι ένας έλεγχος που υπάρχει για την επίδοση των servers και 
τους ορίζει να εξυπηρετούν διάφορους πελάτες σύµφωνα µε µια πολιτική επιλογής. 
Σε τέτοιου είδους εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου απαιτείται η ανάπτυξη 
εικονικών καταλόγων µε προϊόντα και τιµές, δυνατότητα γρήγορης και έξυπνης 
πρόσβασης σε αυτούς, και υποστήριξη για την διαχείριση των συναλλαγών µεταξύ 
πελατών και πωλητών. Ο κατάλογος πολυµέσων επιτρέπει στους χρήστες να έχουν 
πρόσβαση σε πολλαπλούς και διαφορετικούς κατάλογους κατά έναν οµοιόµορφο 
τρόπο. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων µέσω των Common 
Gateway Interface (CGI) scripts. Ο search agent είναι υπεύθυνος για την παραγωγή 
των CGI scripts και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων στον χρήστη στο παράθυρο 
ερωτήσεων. Ο χρήστης επιλέγει τα αντικείµενα της επιλογής του και τα τοποθετεί 
στο καλάθι του και διαπραγµατεύεται την τιµή τους µε τον πωλητή sales agent. Τέλος 
ο Secure Transaction Manager βοηθά τον χρήστη να πραγµατοποιήσει την αγορά του.  
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7.1 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CVE            
 

 Ο εικονικός κόσµος όπως είδαµε περιέχει πολλές οντότητες, όπου η κάθε µια 
έχει ορατό σχήµα. Εµφανίζεται δηλαδή η κάθε οντότητα µε κάποια συγκεκριµένη 
γεωµετρία και φυσικά χαρακτηριστικά. Οι οντότητες οι οποίες υπάρχουν µπορούν να 
χωριστούν στις δραστήριες οντότητες όπως τα avatars, στις παθητικές οντότητες όπως 
τα διάφορα αντικείµενα που διαχειρίζονται πολλοί χρήστες όπως τα προϊόντα, και οι 
µη δραστήριες οντότητες οι οποίες δεν µετέχουν άµεσα στην διαδικασία της 
συναλλαγής µεταξύ των πελατών και πωλητών όπως το ευρύτερο εικονικό 
περιβάλλον δηλαδή οι τοίχοι, το πάτωµα, οι κολώνες και το όλο φόντο γενικότερα. 
Μια δραστήρια οντότητα µπορεί να ζητήσει πληροφορίες για µια άλλη οντότητα, ενώ 
µπορεί να αλληλεπιδρά από µια από αυτές ή να επηρεάζεται από µια από αυτές.  
∆ιάφορες οντότητες µπορεί να έχουν διαφορετικές συµπεριφορές όπως για 
παράδειγµα ο τρόπος που τα avatars περπατούν ή κινούνται. ∆ιαφορετικά 
αντικείµενα χρησιµοποιούνται για να περικλείουν µια συγκεκριµένη οντότητα στο 
κάθε ένα από τα τρία επίπεδα της εφαρµογής τα οποία είναι το VRML (Virtual 
Reality Modeling Language), Java, και RTI. Η VRML περιγράφει την τρισδιάστατη 
σκηνή στο Internet και παρέχει µια διασύνδεση προς τον χρήστη για να διαχειρίζεται 
τα αντικείµενα και να επικοινωνεί µε άλλους χρήστες µέσα στο εικονικό περιβάλλον. 
Στο επίπεδο VRML ορίζεται η γεωµετρία και η κίνηση και οι χειρονοµίες των 
avatars. Στο επίπεδο Java ένα αντικείµενο αποτελείται από χαρακτηριστικά όπως η 
θέση, η περιστροφή, και οι χειρονοµίες για να γίνει καλύτερα η περιγραφή του avatar 
µέσα στο CVE.  
 Στον εικονικό κόσµο γενικά µπορεί να υπάρξουν κάποιες περιπτώσεις όπου 
θα πρέπει να συµβεί ένα από δυο πιθανά ενδεχόµενα. Για παράδειγµα µπορεί να 
υπάρξει µια περίπτωση όπου ένας χρήστης προσπαθεί να ανοίξει ένα παράθυρο ενώ 
ένας άλλος προσπαθεί να το κλείσει. Ένας τρόπος να αποφευχθούν αυτά τα 
προβλήµατα είναι να υπάρξει προσωρινή κτίση από τους χρήστες πάνω στα 
αντικείµενα. Η κτίση ενός αντικειµένου είναι ένα χαρακτηριστικό του αντικειµένου 
το οποίο υποδηλώνει ποιος χρήστης κατέχει το αντικείµενο ή του επιτρέπεται να το 
κατέχει ή να το διαχειρίζεται. Η διαχείριση γίνεται µε τροποποίηση µερικών από τα 
χαρακτηριστικά του αντικειµένου όπως θέση και περιστροφή. Ένα αντικείµενο 
µπορεί να έχει µόνο έναν ιδιοκτήτη σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Η διαχείριση 
των αντικειµένων από τους χρήστες µπορεί να σηµαίνει την αλλαγή του συστήµατος 
συντεταγµένων και την αλλαγή της σκηνής, µπορούν δηλαδή οι χρήστες να παίρνουν 
αντικείµενα και να τα πηγαίνουν σε άλλο εικονικό κόσµο.  
 
 
7.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ AGENTS ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
 Μια προγραµµατιστική οντότητα η οποία ονοµάζεται Sales Agent ή SA θα 
αντιπροσωπεύει όλους τους ανεξάρτητους εικονικούς πωλητές µέσα στο εικονικό 
εµπορικό κέντρο. Το Sales Agent µπορεί να αποκρίνεται στις προσφορές των 
πελατών κατά την διαπραγµάτευση των τιµών των προϊόντων. Αυτή η 
διαπραγµάτευση στις τιµές γίνεται βάση χρήσης κάποιων κανόνων αποφάσεων οι 
οποίοι προέρχονται από τιµές των προϊόντων οι οποίες δεν είναι διαθέσιµες στον 
κατάλογο του εµπορικού κέντρου. Η αντίδραση του Sales Agent στην προσφορά του 
πελάτη θα είναι αποδοχή ή απόρριψη της προσφοράς. Σε περίπτωση αποδοχής της 
προσφοράς ο χρήστης ενηµερώνεται και η συναλλαγή καταγράφεται. Σε περίπτωση 
απόρριψης της προσφοράς ο πελάτης πάλι ενηµερώνεται και ο Sales Agent µπορεί να 
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κάνει µια αντιπροσφορά. Εάν αυτή η αντιπροσφορά γίνει δεκτή από τον πελάτη ο 
χρήστης ενηµερώνεται και η συναλλαγή καταγράφεται. Η αρχιτεκτονική του 
συστήµατος των πολλών agents ή Multiagent System (MAS) φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 7.2 – Σύστηµα µε πολλούς agents σε µια εφαρµογή εικονικού 
 ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 
Οι πελάτες αναπαριστώνται από user agents. Ένας user agent θυµάται τις προσωπικές 
πληροφορίες του χρήστη αφού γίνει πρώτα η απαραίτητη πιστοποίηση του χρήστη 
µέσω του προσωπικού κωδικού του. Ο κάθε χρήστης µπορεί να ερευνά µέσα στην 
βάση δεδοµένων του multimedia catalog µέσω των CGI scripts. Ο user agent είναι 
υπεύθυνος για το πέρασµα των δεδοµένων από την βάση δεδοµένων προς το 
παράθυρο όπου θα λάβει τις απαντήσεις του ο χρήστης.   
 
 
7.3 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
 
 Η χρήση της εικονικής πραγµατικότητας στις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού 
εµπορίου έχουν αρχίσει να εµφανίζονται και κάνουν την εµπειρία των αγορών να 
µοιάζουν πιο φυσιολογικές, ελκυστικές, και ευχάριστες για τους χρήστες. Μια από τις 
προκλήσεις που υπάρχουν για τον σχεδιαστή του εικονικού περιβάλλοντος είναι να 
παρουσιάσει ένα εικονικό περιβάλλον ευχάριστο και εύκολο στην χρήση από τους 
πελάτες. Το περιβάλλον αυτό θα πρέπει όχι µόνο να ικανοποιεί τις ανάγκες των 
πελατών όπως η εύκολη ανεύρεση των προϊόντων αλλά και τις συναισθηµατικές και 
κοινωνικές τους ανάγκες. Έτσι τα πλεονεκτήµατα του εικονικού εµπορικού κέντρου 
σε σχέση µε το απλό ηλεκτρονικό εµπόριο είναι τα εξής: 

1. ∆είχνει πλησιέστερο στην εµπειρία των αγορών στον πραγµατικό κόσµο και 
έτσι είναι ευκολότερο σε χρήση από τον χρήστη. 

2. Υποστηρίζει φυσιολογικές πράξεις που γίνονται κατά την διάρκεια των 
αγορών όπως το περπάτηµα και το ψάξιµο των προϊόντων µέσα στο 
κατάστηµα. 

3. Ικανοποιεί τις συναισθηµατικές ανάγκες των πελατών, παρέχοντας 
αλληλεπίδραση, αίσθηµα βύθισης, και µια εµπειρία οπτικά ελκυστική. 
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4. Ικανοποιεί κοινωνικές ανάγκες των χρηστών επιτρέποντας τους να συναντούν 
και να αλληλεπιδρούν µε άλλους χρήστες. 

 
 
7.3.1 Σχεδιασµός εικονικού εµπορικού κέντρου όπως των πραγµατικών κέντρων  
   
Η προσέγγιση σχεδιασµού ενός εικονικού εµπορικού κέντρου γίνεται µε τον 
σχεδιασµό ενός χρήσιµου εικονικού περιβάλλοντος ακολουθώντας κάποιες γενικές 
οδηγίες οι οποίες χρησιµοποιούνται και στα πραγµατικά καταστήµατα όπως η 
διαρρύθµιση του χώρου, τις επιγραφές, την θέση των προϊόντων κλπ. Θα πρέπει 
λοιπόν να ερευνηθούν αυτές οι γενικές οδηγίες οι οποίες χρησιµοποιούνται και στα 
πραγµατικά καταστήµατα, αλλά να αναλυθούν και ποιες από αυτές µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε ένα εικονικό κατάστηµα αυτούσιες και ποιες χρειάζονται 
κάποιες µετατροπές, αλλά και ποιες δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν καθόλου π.χ. 
στην περίπτωση των αρωµάτων. Τέλος θα πρέπει να γίνει και κάποια αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας στους χρήστες, διότι το ότι κάποιες πρακτικές έχουν 
αποτέλεσµα στα πραγµατικά καταστήµατα δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουν θετικά 
αποτελέσµατα και στα εικονικά καταστήµατα. Αυτές οι εµπορικές πληροφορίες  
όπως η παρουσίαση και τοποθέτηση των προϊόντων µπορούν να προέλθουν από 
διάφορα στελέχη µεγάλων αλυσίδων καταστηµάτων.  
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µέσα στο εικονικό εµπορικό κέντρο θα 
πρέπει να είναι διαθέσιµη στους χρήστες και κάποια βοήθεια προσανατολισµού µέσα 
στον εικονικό αυτόν χώρο, όπως για παράδειγµα κάποιος χάρτης. Ο πελάτης µέσα σε 
αυτόν τον χώρο θέλει να βρίσκει γρήγορα και εύκολα τα προϊόντα που τον 
ενδιαφέρουν, ενώ µέσω της περιήγησης του µέσα στα καταστήµατα µε την βοήθεια 
του χάρτη µπορεί να δει και άλλα προϊόντα στην πορεία του για αυτά που έψαχνε. 
Είναι άλλωστε γνωστό πως ένα µεγάλο µέρος των αγορών δεν είναι 
προγραµµατισµένες να γίνουν από τον πελάτη πριν επισκεφθεί τα καταστήµατα αλλά 
προκύπτουν µέσα στο κατάστηµα. Οι καταστηµατάρχες τέλος ελπίζουν πως οι 
πελάτες θα δουν κάποια από τα προϊόντα τους λόγω της εποχής για παράδειγµα τα 
καλοκαιρινά είδη το καλοκαίρι, Χριστουγεννιάτικα δώρα τον ∆εκέµβριο, αλλά και 
προϊόντα τα οποία είναι πολυδιαφηµισµένα ή ειδικές προσφορές. ∆υο εµπορικές 
τακτικές που ακολουθούν οι σχεδιαστές των εικονικών εµπορικών κέντρων είναι η 
µαζικοποίηση των προϊόντων (massification) και τα προϊόντα που περπατάνε 
(walking products). 
 

• Η µαζικοποίηση των προϊόντων 
 

Μαζικοποίηση είναι η παρουσίαση πολλών ίδιων προϊόντων. Όταν ο αριθµός 
τεµαχίων ενός συγκεκριµένου προϊόντος στο ράφι είναι µικρός και κάτω από κάποιο 
µίνιµουµ, από την εµπειρία είναι γνωστό ότι αυτό το γεγονός θα έχει αρνητικό 
αποτέλεσµα στις πωλήσεις του προϊόντος. Αυτό συµβαίνει διότι οι πελάτες θέλουν      
όταν αγοράζουν να έχουν την εντύπωση ενός «πλούσιου» καταστήµατος. Το να 
υπάρχει για παράδειγµα ένα µόνο κοµµάτι από το προϊόν στο ράφι δείχνει άσχηµα. 
Επίσης η µεγάλη ποσότητα ενός προϊόντος στο ράφι το κάνει πιο εύκολα ορατό στον 
πελάτη και έτσι το προϊόν δεν «εξαφανίζεται». Η παρακάτω εικόνα δείχνει την 
εφαρµογή της µαζικοποίησης σε κάποιο εικονικό κατάστηµα: 
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ΕΙΚΟΝΑ 7.3 – Ένα µη µαζικοποιηµένο προϊόν, και το ίδιο προϊόν µαζικοποιηµένο.  

 
Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις καταστηµάτων όπου η τακτική αυτή δεν είναι 
επιθυµητή όπως µπουτίκ και γκαλερί όπου πωλούνται κατά αποκλειστικότητα πολύ 
ακριβά προϊόντα όπου ο πελάτης θέλει να έχει την εντύπωση πως αγοράζει κάτι 
µοναδικό και όχι από µια µεγάλη ποσότητα. Σε γενικές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί 
πως µε την µαζικοποίηση των προϊόντων η αγοραστική συµπεριφορά των πελατών 
µεταβάλλεται και οι πωλήσεις του προϊόντος γίνονται περισσότερες.  
 

• Προϊόντα που περπατάνε 
 

Η ύπαρξη τρισδιάστατων εικονικών προϊόντων που περπατάνε µέσα στο εικονικό 
εµπορικό κέντρο και πηγαίνουν προς το µέρος όπου πωλούνται τα συγκεκριµένα 
προϊόντα βοηθά πολύ τον αγοραστή στο να βρει το κάθε κατάστηµα. Τα προϊόντα 
που περπατάνε κινούνται προς τον προορισµό τους που είναι το κατάστηµα από όπου 
προέρχονται. Εάν ένας αγοραστής δει κάποιο από αυτά τα προϊόντα να περπατάει και 
το προϊόν αυτό τον ενδιαφέρει, µπορεί να το ακολουθήσει και να οδηγηθεί στο 
κατάστηµα που τα πουλάει. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται ορισµένα τέτοια 
προϊόντα:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 7.4 – Τέσσερα κινούµενα προϊόντα. 

 
Το σώµα τους έχει το σχήµα κουτιού ή κυλίνδρου, πάνω στο οποίο υπάρχει εικόνα 
του αντίστοιχου προϊόντος, τα χέρια και τα πόδια είναι απλοποιηµένα και η κίνηση 
τους όπως και η πορεία που ακολουθούν είναι προκαθορισµένη.   

Η πορεία που ακολουθούν αυτά τα προϊόντα για να οδηγήσουν τον υποψήφιο 
αγοραστή στο κατάστηµά τους, εξαρτάται και από την πολιτική του εµπορικού 
κέντρου. Εάν ο αγοραστής θέλει στην πορεία να σταµατήσει για να ρίξει µια µατιά σε 
άλλα προϊόντα µπορεί να το κάνει αφού µπορεί να συναντήσει αργότερα ξανά ένα 
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άλλο ίδιο προϊόν που περπατάει και να το ακολουθήσει για να οδηγηθεί στον αρχικό 
προορισµό.  
Αυτή η µέθοδος πλοήγησης έχει πολλά πλεονεκτήµατα έναντι άλλων όπως πινακίδες, 
χάρτες, και τηλεµεταφορά. Οι πινακίδες δεν δίνουν αρκετά λεπτοµερή ένδειξη για την 
σωστή κατεύθυνση προς την τοποθεσία του προϊόντος. Οι χάρτες µπορούν πολλές 
φορές να είναι µπερδεµένοι και δύσκολοι στην κατανόηση ειδικά για µεγάλα 
εµπορικά κέντρα. Τέλος η τηλεµεταφορά χαλάει την συνέχεια της εµπειρίας της 
αγοράς και εξαφανίζει την πιθανότητα να παρατηρήσει ο αγοραστής και τα άλλα 
καταστήµατα και τα άλλα προϊόντα. Αντίθετα µε τα προϊόντα που περπατάνε ο 
πελάτης χρειάζεται απλά να τα ακολουθήσει, ενώ µπορεί ταυτόχρονα να παρατηρεί 
και τα άλλα προϊόντα αλλά και συνεχίζει να έχει το αίσθηµα του χώρου γεµάτου ζωή 
και συνεχίζει να έχει την εµπειρία της αλληλεπίδρασης. Έρευνες έχουν δείξει πως η 
παρουσία των προϊόντων που περπατάνε έχει ως αποτέλεσµα οι πελάτες να βρίσκουν 
έως και 40% γρηγορότερα το κατάστηµα µε τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν, ενώ 
βρίσκουν και πολύ διασκεδαστικό αυτόν τον τρόπο πλοήγησης µέσα στον εικονικό 
χώρο.  
 
7.3.2 Μεταβολή του εικονικού περιβάλλοντος σύµφωνα µε τον πελάτη 
 
 Το εικονικό περιβάλλον του εµπορικού κέντρου µπορεί να µετατραπεί 
σύµφωνα µε τις προτιµήσεις των πελατών που εισέρχονται µέσα σε αυτόν τον χώρο 
και έτσι να γίνει λίγο πιο προσωπικός για τον κάθε πελάτη. Για να µπορέσουµε 
βέβαια να προσδώσουµε στον χώρο αυτό λίγες από τις προσωπικές επιλογές των 
χρηστών θα πρέπει πρώτα να καθορίσουµε το προφίλ τους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να 
καθοριστεί το µοντέλο του αγοραστή. Τα πιο συνήθη ερωτήµατα είναι το τι θα πρέπει 
να περιέχει το µοντέλο του αγοραστή και το πώς θα πρέπει να στηθεί αυτό το 
µοντέλο.  
Συνήθως οι απαραίτητες πληροφορίες για τον σχηµατισµό του προφίλ των 
αγοραστών λαµβάνονται από το ίδιο το κοινό µέσω δυο τρόπων: 
- Μέσω συµπλήρωσης ενός ερωτηµατολογίου το οποίο θα ρωτά τυπικές πληροφορίες      
όπως το φύλο του χρήστη, ηλικία, επάγγελµα, αλλά και ενδιαφέροντα, εµπειρία µε 
συγκεκριµένα προϊόντα.  
- Μέσω έρευνας διαφόρων δηµογραφικών προφίλ τα οποία είναι διαθέσιµα στην 
αγορά τα οποία δίνουν λεπτοµερείς και ήδη διαθέσιµες πληροφορίες σε διαφορετικές 
κατηγορίες αγοραστών, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να γίνουν προβλέψεις 
σχετικές µε τα ενδιαφέροντα, τις προτιµήσεις, και την συµπεριφορά µιας κατηγορίας 
καταναλωτών.  
Πολλές φορές βέβαια ακολουθούνται και οι δυο τρόποι στην προσπάθεια 
σχηµατισµού του µοντέλου του αγοραστή. Παρακάτω περιγράφονται ορισµένοι 
τρόποι προσθήκης στοιχείων επιλογής από τους χρήστες στο εικονικό περιβάλλον 
σύµφωνα µε το γούστο τους ή το προφίλ τους. 
 

• Επιλογή των κινούµενων προϊόντων 
 
Τα προϊόντα που κινούνται µέσα στον εικονικό χώρο (walking products ή WP’s) 

µπορούν να προσαρµοστούν στο προφίλ του κάθε πελάτη µε τους παρακάτω 
τρόπους: 
Επιλογή των WP’s. Τα συγκεκριµένα WP’s τα οποία θα περιφέρονται στο εικονικό 
κατάστηµα θα µπορούν να διαλέγονται σύµφωνα µε το προφίλ του χρήστη µε σκοπό 
να µπορέσουν να τον ελκύσουν προς τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν περισσότερο, 
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όπως συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων, νέα προϊόντα που δεν είχαν ειδωθεί στις 
προηγούµενες επισκέψεις του χρήστη στο εµπορικό κέντρο, ειδικές προσφορές και 
εκπτώσεις, και διάφορα προϊόντα τα οποία είναι πιθανόν να έχει δει να διαφηµίζονται 
στην τηλεόραση ή σε περιοδικά.  
Ρυθµίσεις των WP’s. Το µέγεθος και τα µέλη µιας οµάδας από WP’s µπορούν να 
αλλάζουν µε τον χρόνο. Μια επιλογή µπορεί να είναι η επιλογή για την παρουσία ή 
όχι κάποιων WP’s στο χώρο ή όχι. Η επιλογή αυτή µπορεί να αφεθεί στον χρήστη και 
να µεταβάλλεται σύµφωνα µε την προϊστορία, για παράδειγµα κάποια WP’s µπορούν 
να είναι παρόντα κατά την διάρκεια των πρώτων επισκέψεων, και να µην 
εµφανίζονται άλλο µετά από κάποιο δεδοµένο αριθµό επισκέψεων του χρήστη εάν 
αυτός δεν φαίνεται να τα χρησιµοποιεί άλλο. Όταν τα WP’s είναι παρόντα υπάρχουν 
πολλές άλλες δυνατότητες ρύθµισης τους. Για παράδειγµα τα WP’s των κατηγοριών 
των προϊόντων τα οποία ο πελάτης βρίσκει εύκολα και χωρίς βοήθεια ή έχει µάθει 
που είναι από τις προηγούµενες του επισκέψεις, δεν εµφανίζονται άλλο σε αυτόν τον 
χρήστη στις επισκέψεις του στο εµπορικό κέντρο. Αυτό επιτρέπει στην οικονοµία 
µνήµης και υπολογιστικής ισχύος του υπολογιστή διότι δεν ασχολείται µε WP’s τα 
οποία δεν είναι πλέον χρήσιµα. Επίσης δηµιουργείται χώρος για να εµφανιστούν νέα 
WP’s τα οποία διαφηµίζουν άλλα προϊόντα τα οποία µπορεί να τραβήξουν το 
ενδιαφέρον του αγοραστή. Τέλος οι ρυθµίσεις αυτές στα WP’s δίνουν την εντύπωση 
ενός περιβάλλοντος που µεταβάλλεται διαρκώς και δεν είναι βαρετό αλλά κρατά 
πάντα ζωντανό το ενδιαφέρον των πελατών.  
WP’s τα οποία µπορούν να αγοραστούν. Μια ιδέα η οποία είχε προκύψει κατά την 
διάρκεια των ρυθµίσεων των WP’s ήταν να δίνεται η δυνατότητα στον αγοραστή να 
αγοράζει το κινούµενο προϊόν απευθείας µε το που το βλέπει, και να µην χρειάζεται 
να το ακολουθεί µέχρι το αντίστοιχο ράφι. Έτσι πολλά από τα WP’s θα 
αντιπροσωπεύουν προϊόντα τα οποία ο αγοραστής αγοράζει πιο πολύ.  
Η συµπεριφορά των WP’s. Πολλά από τα χαρακτηριστικά των WP’s µπορούν να 
γίνουν σύµφωνα µε το προφίλ του πελάτη. Για παράδειγµα µπορεί να µεταβάλλεται η 
ταχύτητα των WP’s, µικρή στις πρώτες επισκέψεις του πελάτη, και µεγαλύτερη για 
τις επόµενες επισκέψεις στο εµπορικό κέντρο. Μπορεί επίσης να µεταβληθεί και το 
δροµολόγιο των WP’s ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα του πελάτη και τα µέρη µέσα 
στον χώρο που µπορεί να τον ενδιαφέρουν περισσότερο.  
 

• Επιλογή στον ήχο 
 

Πολλοί χρήστες σε τέτοια εικονικά περιβάλλοντα συχνά επιθυµούν την ύπαρξη 
διαφόρων ήχων που να δίνουν την εντύπωση της περιήγησης µέσα σε ένα πραγµατικό 
εµπορικό κέντρο, όπως της ύπαρξη κάποιας χαµηλής µουσικής. Η ύπαρξη των ήχων 
και της µουσικής βοηθά στην βύθιση του χρήστη µέσα στο εικονικό περιβάλλον. 
Στην περίπτωση του εικονικού εµπορικού κέντρου ο πελάτης θα µπορούσε να ακούει 
πάντα την µουσική της προτίµησης του, κάτι το οποίο δεν συµβαίνει στα πραγµατικά 
καταστήµατα. Επίσης η κίνηση των WP’s µπορεί να συµβαδίζει µε τον τύπο της 
µουσικής που παίζεται και έτσι να σχετίζονται καλύτερα το οπτικό ερέθισµα µε το 
ακουστικό.  
Η µουσική η οποία παίζει σε σχετικά χαµηλή ένταση δεν εµποδίζει την ακοή άλλων 
ήχων όπως συζητήσεων ή ακουστικών πληροφοριών για διάφορες προσφορές 
προϊόντων. Τα διάφορα ακουστικά µηνύµατα µπορούν να ρυθµιστούν έτσι ώστε το 
στυλ, ο ήχος, και η ένταση του ήχου να ταιριάζουν στον κάθε πελάτη καλύτερα, όπως 
για παράδειγµα τα µηνύµατα θα ακούγονται διαφορετικά σε έναν έφηβο και αλλιώς 
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σε έναν ηλικιωµένο. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα τα WP’s να µπορούν να 
µιλούν τα ίδια µε τους πελάτες και να τους µεταφέρουν διάφορα ηχητικά µηνύµατα.  
 

• Επιλογή στην οργάνωση και την όψη του εικονικού εµπορικού κέντρου 
 

Η προσαρµογή του εικονικού καταστήµατος στον κάθε συγκεκριµένο πελάτη 
µπορεί να περιλαµβάνει και την αλλαγή της µορφής του καταστήµατος, της όψης του, 
και της οργάνωσης του. Για παράδειγµα η θέση των προϊόντων στα ράφια µπορεί 
αυτόµατα να µεταβληθεί σύµφωνα µε διάφορα κριτήρια όπως η γενική λειτουργία 
τους, η τιµή, η µάρκα, χρωµατικές οµοιότητες ή οποιοδήποτε άλλο κριτήριο µπορεί 
να περιλαµβάνει το προφίλ του πελάτη να προβλέπει για κάποιον χρήστη. Υπάρχει 
βέβαια και η δυνατότητα να µπορεί ο ίδιος ο πελάτης να διαµορφώνει ένα κατάστηµα 
σύµφωνα µε τα γούστα του και έως έναν βαθµό βέβαια, κάτι που επίσης δεν 
συµβαίνει στα πραγµατικά καταστήµατα. Μπορεί να αλλάξει την θέση των ραφιών 
στο κατάστηµα, να αποφασίζει ποιες κατηγορίες προϊόντων θα παρουσιάζονται, να 
επιλέγει την θέση των προϊόντων στα ράφια, να αλλάζει τα σχήµατα και τα χρώµατα 
των ραφιών κλπ.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
8.1 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ 
 
 Η διασκέδαση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ήταν οι αρχικοί λόγοι για τους 
οποίους η εικονική πραγµατικότητα έγινε τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό. Ακόµα και 
σήµερα η αλληλεπίδραση του παίκτη µε το εικονικό περιβάλλον του παιχνιδιού αλλά 
και η αίσθηση της βύθισης στο τρισδιάστατο περιβάλλον, κάνουν την εικονική 
πραγµατικότητα το ιδανικό περιβάλλον για τα παιχνίδια.  
Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που παίζονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές παίζονται 
κυρίως από έναν µόνο παίκτη και είναι µόνο µερικώς προσοµοιώσεις εικονικής 
πραγµατικότητας. Τα παιχνίδια βασίζονται στην χρήση του πληκτρολόγιου και του 
ποντικιού. Τα πραγµατικά ρεαλιστικά γραφικά των παιχνιδιών αυτών και ο 
καταπληκτικός συνδυασµός της πλοκής του παιχνιδιού µε την δυνατότητα κίνησης 
των χαρακτήρων µέσα στον χώρο και την ρεαλιστική συµπεριφορά τους, κρατούν 
τους παίκτες καθηλωµένους.    
Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια για υπολογιστή µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα 
µε την πλοκή τους και την υπόθεση τους. Υπάρχουν τα παιχνίδια δράσης (adventure 
games) και τα παιχνίδια όπου απαιτείται περισσότερη σκέψη (strategy games). Στα 
πρώτα ο παίκτης πυροβολεί τους εχθρούς του και προσπαθεί να µην πυροβοληθεί από 
αυτούς. Χρειάζεται περισσότερο ταχύτητα και επιδεξιότητα και είναι τα αγαπηµένα 
των εφήβων. Η άλλη κατηγορία περιλαµβάνει παιχνίδια τα οποία απαιτούν 
περισσότερη σκέψη και διαχείριση πόρων µέσα στο παιχνίδι καθώς και σχεδιασµός 
και οργάνωση. Εδώ ο παίκτης παρακολουθεί µια τρισδιάστατη εικόνα όπου φαίνεται 
ένα µέρος της όλης δράσης, ενώ η υπόλοιπη δράση λαµβάνει χώρα σε άλλα µέρη 
µέσα στο παιχνίδι και µπορεί να παρακολουθηθεί µόνο µε την βοήθεια κάποιου 
χάρτη. Όλες οι κινήσεις των χαρακτήρων ελέγχονται από ειδικά µενού στο κάτω 
µέρος της οθόνης. Σε αυτά τα παιχνίδια είναι τόσα αυτά που µπορεί να συµβαίνουν 
ταυτόχρονα µέσα στο παιχνίδι που ο παίκτης χρειάζεται να έχει τον νου του σε πολλά 
πράγµατα για να µπορέσει να αντεπεξέλθει. Ως αποτέλεσµα της πολυπλοκότητας 
αυτής είναι να προτιµώνται αυτά τα παιχνίδια από ενήλικες παρά από εφήβους.  
Το παιχνίδι µπορεί να συµπεριλάβει και άλλους παίκτες εάν συνδεθούν οι 
ενδιαφερόµενοι στο internet και τότε µπορούν να παίζουν όλοι µαζί συµµετέχοντας 
µέσα στο ίδιο εικονικό περιβάλλον του παιχνιδιού. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται 
δυο τύποι παιχνιδιών από την πρώτη και την δεύτερη κατηγορία: 
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ΕΙΚΟΝΑ 8.1 – Τρισδιάστατα ηλεκτρονικά παιχνίδια αλληλεπίδρασης του χρήστη: 

a) Παιχνίδι δράσης,  b) Παιχνίδι στρατηγικής. 
 
8.2 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ 
 
 Ο στρατός έχει καταλάβει εδώ και πολύ καιρό την αξία της προσοµοίωσης 
στην στρατιωτική εκπαίδευση. Σήµερα ο στρατός απαιτεί προσοµοιωτές οι οποίοι να 
είναι ευέλικτοι, αναβαθµίσιµοι, και όχι ακριβοί. ∆εν θέλει δηλαδή ένας 
προσοµοιωτής να είναι φτιαγµένος για ένα συγκεκριµένο όπλο και όταν αυτό το όπλο 
βγει από την χρήση του στρατού να συµβεί το ίδιο και µε τον προσοµοιωτή. Η 
διασύνδεση µε δίκτυο είναι επίσης σηµαντική για τον στρατό διότι έτσι µπορούν να 
εκπαιδευτούν οι στρατιώτες σε διάφορα µέρη και έτσι να µην χρειάζεται η µεταφορά 
τους σε ειδικά σηµεία εκπαίδευσης. Όλες οι βαθµίδες του στρατού µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν τον προσοµοιωτή για εκπαίδευση, για τον απλό φαντάρο, την 
διµοιρία, το τάγµα κλπ. Οι αποστολές του στρατού απαιτούν άριστη εκπαίδευση και 
αποτελεσµατικότητα η οποία µπορεί να αποδειχθεί κρίσιµης σηµασίας στο πεδίο της 
µάχης. Παρακάτω εξετάζουµε ορισµένα παραδείγµατα εφαρµογών στον στρατό.  
 
 
8.2.1 Προσοµοίωση για εκτόξευση πυραύλου και άρση ναρκοπεδίου 
 
 Ένας τέτοιος προσοµοιωτής είναι χρήσιµος για την καλύτερη εκπαίδευση σε 
ακριβά και επικίνδυνα οπλικά συστήµατα. Ο προσοµοιωτής Virtual Stinger Trainer 
έχει σχεδιαστεί στην Ολλανδία και φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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ΕΙΚΟΝΑ 8.2 – α) Το σύστηµα εκπαίδευσης για την εικονική εκτόξευση πυραύλων 
Stinger.  

 
Οι πύραυλοι Stinger είναι γνωστοί και χρησιµοποιούνται από πολλούς στρατούς στον 
κόσµο για την καταπολέµηση επιθέσεων από µαχητικά που πετούν σε χαµηλό ύψος. 
Το όλο σύστηµα είναι φορητό και στηρίζεται στον ώµο του στρατιώτη. Ο 
προσοµοιωτής για την εκπαίδευση χρήσης αυτού από τον στρατιώτη έχει το σχήµα 
ενός θόλου µε διάµετρο 20 m. Όλο το εικονικό περιβάλλον προβάλλεται πάνω στον 
θόλο από έναν projector. ∆υο κινούµενοι projectors προβάλουν την εικόνα των 
εχθρικών µαχητικών αεροπλάνων. Η εικονική αυτή προσοµοίωση περιλαµβάνει την 
χρήση ενός HMD από τον στρατιώτη, αλληλεπιδραστικό ήχο, έναν υπολογιστή, και 
έναν ανιχνευτή κίνησης στον χώρο. Το πρόγραµµα παρουσιάζει στα γυαλιά του 
στρατιώτη το εικονικό περιβάλλον της µάχης, τον εκτοξευτή που κρατάει, τον 
πύραυλο που εκτοξεύει και την πορεία του, και τα επιθετικά αεροσκάφη. Υπάρχουν 
επίσης ήχοι οι οποίοι ειδοποιούν τον στρατιώτη για κλείδωµα στόχου όπως γίνεται 
και µε το πραγµατικό όπλο. Οι επιβλέποντες είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν το 
σενάριο της εχθρικής επίθεσης, ενώ παρακολουθούν µέσω υπολογιστή τις επιδόσεις 
του στρατιώτη που χειρίζεται το σύστηµα. Οι επιβλέποντες ενηµερώνονται για τυχόν 
λάθη του χρήστη όσο αναφορά την σειρά επίτευξης των στόχων, αλλά και του 
ποσοστού επιτυχίας των βολών που έριξε. Ο στρατιώτης κρατά ένα πλαστικό 
οµοίωµα του εκτοξευτή των πυραύλων και στοχεύει µε αυτό. Μέσα στον εκτοξευτή 
είναι εγκατεστηµένος ο ανιχνευτής για να παρακολουθεί την κίνηση και την θέση 
του. Ο εκτοξευτής επίσης έχει πάνω του κουµπιά εκτόξευσης και ασφάλεια 
κλειδώµατος όπως ο πραγµατικός εκτοξευτής.  
Μια άλλη χρήση του συστήµατος είναι η εφαρµογή του σε εικονική άρση 
ναρκοπεδίου. Στην πραγµατικότητα η εφαρµογή µιας τέτοιας αποστολής κρύβει 
πολλούς κινδύνους για τους εκπαιδευόµενους. Ο εκπαιδευόµενος κρατάει ένα όργανο 
για τον εντοπισµό και απενεργοποίηση ναρκών όµοιο µε αυτό που χρησιµοποιείται 
και στις πραγµατικές επιχειρήσεις. Μέσα από το HMD ο εκπαιδευόµενος βλέπει ένα 
εικονικό πεδινό χώρο ο οποίος είναι ναρκοπέδιο όπου θα πρέπει να εντοπίσει και να 
θέσει εκτός λειτουργίας τις νάρκες. Όταν µε προσεκτικό ψάξιµο ο στρατιώτης αγγίζει 
µε το όργανο µια νάρκη το όργανο δίνει την αίσθηση µιας αντίθετης δύναµης στο 
χέρι του και έτσι αυτός καταλαβαίνει πως βρήκε κάτι. Το επόµενο βήµα για τον 
στρατιώτη είναι να εντοπίσει τον τύπο της νάρκης συνεχίζοντας να καθαρίζει τον 
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χώρο γύρω από την νάρκη. Στο σύστηµα υπάρχουν αποθηκευµένες όλες οι µέθοδοι 
και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από τον εκπαιδευόµενο για την κάθε 
κατηγορία νάρκης. Ο κινήσεις του εκπαιδευόµενου παρακολουθούνται από τους 
υπεύθυνους για το εάν ακολουθεί την σωστή διαδικασία. Όλα τα παραπάνω 
φαίνονται στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 8.3 – Εικονική άρση ναρκοπεδίου: b) Σύστηµα εκπαίδευσης άρσης 
ναρκοπεδίου,  c) Εικονικό ναρκοπέδιο. 

 
8.2.2 Προσοµοίωση για εκπαίδευση τάγµατος 
  
 Ένας τέτοιος προσοµοιωτής είναι χρήσιµος για την εκπαίδευση οπλισµένων 
στρατιωτικών µονάδων και αεροπορικών δυνάµεων υποστήριξης. Ο λόγος ύπαρξης 
µιας τέτοιας προσοµοίωσης είναι η µείωση του κόστους µιας τόσο δαπανηρής 
επιχείρησης, αλλά και η εξάλειψη του υψηλού κινδύνου ατυχήµατος αλλά και η 
αποφυγή µεγάλης αναστάτωσης στο περιβάλλον στο οποίο θα διεξάγονταν η 
επιχείρηση. Η ύπαρξη ενός ατυχήµατος µπορεί να κοστίσει πολλά εκατοµµύρια αλλά 
και ανθρώπινες ζωές. Επίσης όλες οι εκρήξεις και τα ίχνη από τα τανκ καταστρέφουν 
το περιβάλλον. Το έργο ονοµάζεται Simulation Network (SIMNET) το οποίο είναι 
συνδεµένο µε τουλάχιστο 200 προσωµοιωτές αρµάτων σε Η.Π.Α. και Γερµανία. Ο 
κάθε τέτοιος προσοµοιωτής προσοµοιώνει το εσωτερικό ενός άρµατος Μ1 όπως είναι 
στην πραγµατικότητα µε όλα τα όργανα όπως αισθητήρες, όπλα, οθόνες, πλοήγηση 
κλπ. Το πεδίο της µάχης είναι ρεαλιστικό και περιλαµβάνει µε λεπτοµέρειες όπως 
χόρτα, δέντρα, δρόµους, κτίρια, γέφυρες κλπ. Η επικοινωνία µεταξύ των µελών του 
πληρώµατος του άρµατος γίνεται µέσω εσωτερικής επικοινωνίας, ενώ η επικοινωνία 
µε τους προσωµοιωτές άλλων αρµάτων γίνεται µέσω µηνυµάτων φωνής και µέσω 
γραπτών µηνυµάτων διαµέσου δικτύου WAN. Το δίκτυο ήταν υπερφορτωµένο από 
όλη αυτή την δραστηριότητα, και η κυκλοφορία στο δίκτυο µειώθηκε µε την λύση 
του ότι µηνύµατα θα στέλνονταν µόνο όταν κάποια αλλαγή κατάστασης 
εµφανίζονταν. Εάν όχι ο κάθε προσοµοιωτής τανκ θα έτρεχε τις ίδιες πληροφορίες 
όπως οι τελευταίες που είχε.  
Οι σχεδιαστές του συστήµατος αντιλήφθηκαν πως σε ένα πραγµατικό πεδίο µάχης 
δεν υπάρχουν µόνο άρµατα, αλλά και στρατεύµατα υποστήριξης, πεζικό, φορτηγά, 
πολεµοφόδια, ελικόπτερα κλπ. Θα έπρεπε λοιπόν για να είναι αξιόλογη και αξιόπιστη 
η εκπαίδευση που γίνεται να περιλαµβάνει µέσα και όλους αυτούς τους παράγοντες 
µέσα στο εικονικό πεδίο της µάχης. Οι επικεφαλής του συστήµατος θα κάθονται 
στους υπολογιστές του τµήµατος εντολών και ελέγχου ή Management, Command and 
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Control (MCC) από όπου θα ελέγχουν και θα κατευθύνουν τις εικονικές 
υποστηρικτικές δυνάµεις σύµφωνα και µε τις εντολές που δέχονται από τους 
αρχηγούς των τανκ.  
Με τον καιρό οι εκπαιδευόµενοι ζητούσαν πιο δύσκολες συνθήκες µάχης µέσα στο 
εικονικό περιβάλλον όπου ο αριθµός των εχθρικών στρατευµάτων θα υπερτερούσε 
των δικών τους κατά δυο ή τρεις φορές. Αυτό όµως θα απαιτούσε µεγάλο αριθµό 
προσοµοιωτών και έτσι κατασκευάστηκε το σύστηµα Semi-Automated Forces 
(SAFORs) όπου τα εικονικά τανκ και ελικόπτερα ελέγχονταν από intelligent agents. 
Οι εχθρικές αυτές δυνάµεις παρατάσσονται και ελέγχονται από το κέντρο εντολών 
και ελέγχου σύµφωνα µε το σενάριο της στρατιωτικής άσκησης. Το όλο σχήµα 
φαίνεται συνοπτικά στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 8.4 – Το δίκτυο προσοµοίωσης ενός εικονικού πεδίου µάχης. 

 
Έτσι µέσω του εικονικού πεδίου µάχης η εκπαίδευση των στρατιωτών προσέφερε µια 
µεγάλη ποικιλία σε πεδία µάχης τα οποία θα ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούν για 
εκπαιδευτικούς λόγους στην πραγµατικότητα. Όλες οι λεπτοµέρειες µιας µάχης όπως 
καταστροφές, ανατινάξεις, αέρια και πολεµοφόδια αναπαριστώνται µέσα στην 
εικονική αυτή πραγµατικότητα. Τέλος προσφέρει την δυνατότητα καλύτερου 
σχεδιασµού µιας µελλοντικής πραγµατικής µάχης, αφού µπορούν να προσοµοιωθούν 
όλες οι συνθήκες της περιοχής και να δοκιµαστούν διάφορες τεχνικές πολέµου εκ των 
προτέρων.  
 
8.2.3 Προσοµοίωση για εκπαίδευση πυροβολητή του ναυτικού 
 
 Αυτή η προσοµοίωση χρησιµοποιείται από το Βρετανικό ναυτικό για να 
αντικαταστήσει την εκπαίδευση των πυροβολητών του ναυτικού. Ο προσοµοιωτής 
επιτρέπει την εκπαίδευση σε πυροβόλα 20mm και 30mm. Αυτά είναι πολυβόλα µε 
µια κάνη και µε βεληνεκές 2 km και ικανότητα ρίψης 900 σφαίρες το λεπτό. Η 
υιοθέτηση του συστήµατος αυτού οδήγησε στην εξοικονόµηση πολλών 
εκατοµµυρίων λιρών από την εξοικονόµηση πολεµοφοδίων, τα καύσιµα των 
µαχητικών αεροπλάνων, αλλά και την διατήρηση της αρµονίας του περιβάλλοντος 
από πλευράς µόλυνσης και ηχορύπανσης.  
Ο προσοµοιωτής έχει ένα ψεύτικο πυροβόλο παρόµοιο µε το πραγµατικό και ένα 
HMD µε ικανότητα zoom το οποίο φοράει ο εκπαιδευόµενος. Το πυροβόλο περιέχει 
έναν ανιχνευτή ο οποίος καταγράφει την κίνηση (οριζόντια και κάθετη) και την θέση 
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του πυροβόλου και την κίνηση του κεφαλιού του στρατιώτη. Ο υπολογιστής ο οποίος 
ελέγχει την προσοµοίωση διαθέτει έναν µικροεπεξεργαστή Pentium 1 GHz dual-
processor. Αυτός ο υπολογιστής είναι διασυνδεδεµένος µε έναν άλλον ο οποίος είναι 
αφιερωµένος στον αρχηγό ο οποίος στέκεται πάνω από το πυροβόλο και επιλέγει 
στόχους τους οποίους δηλώνει στον πυροβολητή για να τους καταστρέψει. Στην 
προσοµοίωση φοράει και ο αρχηγός γυαλιά HMD και παρατηρεί το avatar του 
στρατιώτη και το πυροβόλο καθώς και όλο το εικονικό περιβάλλον. Αυτό φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 8.5 – Προσοµοίωση για εκπαίδευση πυροβολητή: a) Σύστηµα προσοµοίωσης,   

b) Η θέα που έχει ο ελεγκτής από το avatar του χρήστη και το πυροβόλο,  
 c) Scenario Control Interface   

 
Ένας τρίτος υπολογιστής του συστήµατος είναι αφιερωµένος στον ελεγκτή της 
προσοµοίωσης. Ο ελεγκτής βλέπει µέσω του scenario control interface (SCI) το πλοίο 
µε το πυροβόλο στη κέντρο και από γύρω άλλες οντότητες όπως φιλικά πλοία, 
ουδέτερα, εχθρικά πλοία και αεροπλάνα. Ο ελεγκτής µπορεί να αλλάξει το σενάριο, 
να µεταβάλει τις καιρικές συνθήκες µέσα στο εικονικό περιβάλλον για παράδειγµα να 
προσθέσει βροχή, οµίχλη, φουρτούνα, οµίχλη ή σκοτάδι. Στο τέλος της εξέτασης ή 
της εκπαίδευσης ο ελεγκτής µπορεί να ξαναδείξει όλη την µάχη στον εκπαιδευόµενο 
από διαφορετικές οπτικές γωνίες ώστε να µπορεί να δει καλύτερα τι λάθη έκανε. 
 
8.2.4 Προσοµοίωση για πλοήγηση µαχητικού αεροπλάνου 
 
 Αρκετές πολεµικές αεροπορίες στον κόσµο χρειάζεται να βρίσκονται πάντοτε 
σε κατάσταση ετοιµότητας και συνήθως χρησιµοποιούν τα αεροσκάφη και τους 
πιλότους ανάλογα µε την κάθε περίσταση. Έτσι είναι αδύνατο να στέλνουν συνεχώς 
τους πιλότους τους σε µακρινές εγκαταστάσεις προσοµοίωσης. Αυτό που τους 
χρειάζεται είναι µια εγκατάσταση προσοµοίωσης σχετικά µικρή και µεταφέρσιµη 
ώστε να την έχουν πάντα µαζί τους οι πιλότοι στο πεδίο της µάχης. Στην παρακάτω 
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εικόνα φαίνεται ένας προσοµοιωτής αεροπλάνου Α-10 και ένα περιβάλλον 
προσοµοίωσης πτήσης: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 8.6 – Προσοµοιωτές αεροσκάφους:  
Προσοµοιωτής Α-10 µε πραγµατικό πιλοτήριο 

 
Ο προσοµοιωτής από µέσα είναι όµοιος µε το πιλοτήριο ενός κανονικού αεροπλάνου 
και προσφέρει πολύ ρεαλιστική προσοµοίωση πτήσης. Η δράση εκτός πιλοτηρίου 
φαίνεται από τρεις µεγάλες οθόνες η µια δίπλα στην άλλη. Η ανάλυση είναι 
1024Χ768. Ο υπολογιστής που ελέγχει το σύστηµα είναι και αυτός τοποθετηµένος 
µέσα στο πιλοτήριο για οικονοµία χώρου.   
Ένας άλλος προσοµοιωτής είναι ο Mako aircraft simulator. Εδώ οι πιλότοι είναι δυο, 
ο ένα κάθεται εµπρός και ο άλλος πίσω. Εδώ οι προσοµοιωτές είναι δυο. Ο πιλότος 
που κάθεται µπροστά βλέπει το εικονικό περιβάλλον σε τρεις οθόνες όµοιες µε του 
προσοµοιωτή του Α-10. Ο πίσω πιλότος όµως βρίσκεται µέσα σε ένα εικονικό 
περιβάλλον όπου και το πιλοτήριο είναι εικονικό. Ο πιλότος φοράει HMD, ειδικά 
γάντια µε αισθητήρες, έχει τρισδιάστατο ήχο. Αυτό το εικονικό περιβάλλον φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 8.7 – Προσοµοιωτές αεροσκάφους:  

Η θέα από τον προσοµοιωτή Mako 
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Τα µοναδικά πραγµατικά και όχι εικονικά όργανα είναι τα πεντάλ και ο µοχλός 
πλοήγησης. Ο λόγος για τον οποίο τόσα όργανα εµφανίζονται σε εικονική µορφή 
είναι για να είναι το σύστηµα ευέλικτο και να µπορεί να αναβαθµιστεί ανά πάσα 
στιγµή σύµφωνα µε την κατά καιρούς βελτίωση του πραγµατικού µοντέλου.   

 
8.3 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 
 
 Τα τελευταία χρόνια η αυξηµένη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου 
στη ιατρική έχει ξεκινήσει να αλλάζει τον τρόπο µε τον οποίο προσφέρονται µερικές 
ιατρικές υπηρεσίες. Η δύναµη των υπολογιστών επιτρέπει την on-line εκπαίδευση 
ιατρών, την χρήση βάσεων δεδοµένων ασθενών, προσοµοίωση πριν την εγχείρηση, 
ψηφιακή ραδιογραφία, συµβουλές εξ αποστάσεως κλπ. Επίσης µέσω του διαδικτύου 
οι ασθενείς µπορούν να επωφεληθούν και σε µέρη όπου δεν υπάρχει εξειδικευµένο 
ιατρικό προσωπικό. Μέσω της εικονικής πραγµατικότητας γίνεται καλύτερη και 
ασφαλέστερη εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού αφού τα λάθη που µπορεί να 
συµβούν λαµβάνουν χώρα στον εικονικό κόσµο και δεν κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, 
ενώ µπορούν να παραχθούν τεχνικά εικονικές σπάνιες περιπτώσεις για εξάσκηση των 
ιατρών.  
 
8.3.1 Ενδοσκοπικές εξετάσεις 
 
 Ο σκοπός αυτών των εξετάσεων είναι ο εντοπισµός καρκίνου και διαφόρων 
άλλων ασθενειών. Κατά την διάρκεια της εξέτασης ο ιατρός χρησιµοποιεί το 
ενδοσκόπιο, ένα όργανο που προσφέρει οπτική επαφή µε το εσωτερικό του σώµατος. 
Ο ιατρός το τοποθετεί µέσα στο ανθρώπινο σώµα από διάφορα σηµεία του σώµατος. 
Εάν η περιοχή εξέτασης είναι το έντερο λέγεται κολονοσκόπηση, εάν είναι η περιοχή 
στους µύτης και των φωνητικών χορδών λέγεται βρογχοσκόπηση, και για την περιοχή 
των αγγείων αγγειοσκόπηση. Γενικά η εξέταση µε το ενδοσκόπιο είναι ενοχλητική 
για τον ασθενή αφού µπαίνει µέσα του και απαιτεί αναισθησία πριν την αρχή της 
εξέτασης. Στην εξέταση αυτή χρειάζεται µεγάλη προσοχή και εξειδίκευση από τον 
ιατρό που την πραγµατοποιεί διότι η οποιαδήποτε απροσεξία του µε το ενδοσκόπιο 
µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς εσωτερικούς τραυµατισµούς του ασθενή. Έτσι 
απαιτείται από τον ιατρό καλός και ακριβής χειρισµός του ενδοσκοπίου. Η εξάσκηση 
των ιατρών σε αυτή την εργασία γίνεται σε ανθρώπους αλλά και σε ζώα για την κάθε 
περιοχή ενδιαφέροντος. Υπάρχουν βέβαια και µηχανικά µοντέλα για εξάσκηση αλλά 
δεν µπορούν να αποδώσουν ικανοποιητικά τις αντιδράσεις του ανθρώπινου 
οργανισµού, και να κάνουν εµφανή τα λάθη στον χειρισµό. Από την άλλη η 
εξάσκηση στα ζώα δεν είναι τόσο ωφέλιµη διότι τα ζώα έχουν διαφορετική ανατοµία 
από τον άνθρωπο. Έτσι πολλές φορές οι ασθενείς υποφέρουν από την µικρή εµπειρία 
των ιατρών στην ενδοσκόπηση.  
Είναι φανερό πως χρειάζεται µια προσοµοίωση της διαδικασίας της ενδοσκόπησης 
ώστε οι ιατροί να αποκτούν εµπειρία στον χειρισµό, αλλά και αυτοί που έχουν 
εµπειρία να εξασκούνται συχνά µε την προσοµοίωση για να µην χάνουν τις 
ικανότητές τους. Για αυτό τον λόγο φτιάχτηκε το PreOp bronchoscopy simulator. Το 
σύστηµα αποτελείται από ένα λεπτό ενδοσκόπιο και από έναν υπολογιστή που τρέχει 
το πρόγραµµα της εικονικής πραγµατικότητας. Ο εκπαιδευόµενος ιατρός βλέπει στην 
οθόνη το εικονικό ανατοµικό µοντέλο του αναπνευστικού συστήµατος το οποίο 
αντιδρά σε κάθε κίνηση του ιατρού µε το ενδοσκόπιο. Στην παρακάτω εικόνα 
φαίνεται ο εξοπλισµός και τα πλάνα από την εικονική ενδοσκόπηση: 
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ΕΙΚΟΝΑ 8.8 -  a) Σύστηµα προσοµοίωσης, b) Εικόνες από τραχειοβρογχική ανατοµία 
 

Εάν ο ιατρός κάνει καµιά άστοχη ή απότοµη κίνηση µε το ενδοσκόπιο, φαίνεται να 
αιµορραγεί το σηµείο που ήρθε σε επαφή µε το ενδοσκόπιο και ο ασθενής βήχει. 
Μερικές φορές µπορεί και να χαθεί η εικόνα που λαµβάνει από το ενδοσκόπιο λόγω 
της αιµορραγίας. Επειδή το ενδοσκόπιο έχει τοποθετηθεί µέσα σε έναν ροµποτικό 
µηχανισµό, ο ιατρός δέχεται και µια τεχνητή δύναµη αντίστασης που υποδηλώνει πως 
άγγιξε τον αεραγωγό του ασθενούς µε το ενδοσκόπιο. Το πρόγραµµα στο τέλος της 
εξάσκησης του εξεταζόµενου βγάζει αποτελέσµατα µε τις φορές που το ενδοσκόπιο 
άγγιξε τα τοιχώµατα του αεραγωγού, τον χρόνο που κράτησε η όλη επιχείρηση, και 
τον αριθµό των αεραγωγών που δεν εξετάστηκαν. Αυτά τα αποτελέσµατα 
συγκρίνονται µε αποτελέσµατα από ειδικούς στην συγκεκριµένη εξέταση και από 
εκεί οι εξεταζόµενοι µετρούν στους ικανότητες στους. Στους Η.Π.Α. έχει 
χρησιµοποιηθεί αυτή η µέθοδος εξάσκησης και τα αποτελέσµατα έδειξαν πως είναι 
αρκετά αποτελεσµατική στην βελτίωση των ιατρών γενικά σε περιπτώσεις 
ενδοσκόπησης.  
 
8.3.2 Ιατρικές διαδικασίες στο εσωτερικό των αγγείων 
 
 Είναι διαδικασίες οι οποίες λαµβάνουν χώρα στα νοσοκοµεία και 
εφαρµόζονται στο 80% των ασθενών. Οι διαδικασίες αυτές µπορεί να είναι µια απλή 
ένεση για λήψη αίµατος, χρήση καθετήρα µέσα σε αγγεία, τοπική αναισθησία κλπ.  
Η κλασική µέθοδος εκµάθησης για τους ιατρούς ή τους νοσοκόµους είναι το τρύπηµα 
µε την βελόνα σε ένα πορτοκάλι, ή σε µια κούκλα, ή σε έναν ασθενή. Αυτή η τακτική 
βέβαια έχει ως αποτέλεσµα ένα σχετικά µεγάλο ποσοστό µεταδόσεων ασθενειών και 
θανάτων σε νοσοκοµεία.  
Για να µπορέσει να βελτιώσει στους ικανότητες του στον τοµέα αυτό το ιατρικό και 
νοσοκοµειακό προσωπικό, η Immersion Medical έχει κατασκευάσει τον 
προσοµοιωτή CathSim. Αυτό το σύστηµα κάνει προσοµοίωση εισόδου καθετήρα 
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µέσα σε αγγεία. Το σύστηµα αυτό αποτελείται από την συσκευή AccuTouch, έναν 
υπολογιστή, και µια οθόνη. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ο εξοπλισµός: 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 8.9 – Ο προσοµοιωτής CathSim µε την συσκευή AccuTouch και την γραφική 

αναπαράσταση ενός εικονικού βραχίονα. 
 
Ο εκπαιδευόµενος χρησιµοποιεί και τα δυο του χέρια όπως κάνει και στην 
πραγµατικότητα. Το αριστερό του χέρι κρατά ένα κοµµάτι το οποίο περιέχει 
αισθητήρες και µιµείται εσωτερικά την ανατοµία του ανθρώπινου µέλους το οποίο 
προσοµοιώνει π.χ. το χέρι. Με το δεξί χέρι του ο εκπαιδευόµενος κρατά µια σύριγγα 
ή καθετήρα η οποία αντιστοιχεί σε µια εικονική βελόνα στην οθόνη. Όταν ο 
εκπαιδευόµενος πιέζει την σύριγγα ή καθετήρα στο AccuTouch, η εικονική βελόνα 
φαίνεται να πιέζει το εικονικό δέρµα του ασθενή. Η µικρή αντίσταση που υπάρχει 
όταν η βελόνα πάει να τρυπήσει το δέρµα του ασθενή αναπαράγεται στον 
εκπαιδευόµενο µέσω της συσκευής AccuTouch. Εάν ο χρήστης πιέσει περισσότερο 
την βελόνα και τρυπήσει την φλέβα, τότε εµφανίζεται εικονικό αίµα στην οθόνη. 
Έτσι εάν ο χρήστης ασκεί µεγαλύτερη πίεση από ότι πρέπει (ξεπεράσει δηλαδή 
κάποιο ανώτατο όριο πίεσης), τότε τρυπάει η φλέβα και η αντίσταση µειώνεται 
τεχνητά στο χέρι του χρήστη. Στην οθόνη εµφανίζεται κάποιου είδους αιµάτωµα στην 
επιφάνεια του εικονικού χεριού, όπως ακριβώς θα γίνονταν και στην πραγµατικότητα 
µε έναν πραγµατικό ασθενή, και είναι ένδειξη για τον χρήστη ότι διαπέρασε την 
φλέβα. Επίσης υπάρχει και ακουστικό µήνυµα παραπόνου από τον εικονικό ασθενή 
µέσω του συστήµατος  στον εκπαιδευόµενο. Μια βάση δεδοµένων καταγράφει 
ταυτόχρονα την θέση της βελόνας ή καθετήρα σε σχέση µε το δέρµα, και τις 
αντιδράσεις του χρήστη. Υπάρχει και η δυνατότητα της επανάληψης της διαδικασίας 
που ακολούθησε ο εκπαιδευόµενος από το σύστηµα ώστε να παρατηρήσει τα λάθη 
του. Με την βοήθεια αυτού του προσοµοιωτή µπορούν να γίνουν προσοµοιώσεις για 
εικονικούς ασθενείς όλων των ηλικιών έως και µικρών παιδιών που οι φλέβες στους 
είναι δύσκολο να τρυπηθούν σωστά γιατί είναι πολύ µικρές και ευαίσθητες. Οι 
νοσηλευτές µπορούν επίσης να εξασκηθούν και για ειδικές περιπτώσεις ασθενών 
όπως παχύσαρκοι ασθενείς, και ασθενείς ναρκοµανείς.  
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Το CathSim µπορεί επίσης να προσφέρει και εκπαίδευση για την προετοιµασία πριν 
την ένεση όπως για παράδειγµα την απολύµανση της περιοχής τρυπήµατος, την 
σωστή διαδικασία επιλογής στους σωστής περιοχής για τρύπηµα πάνω στο σώµα, και 
την σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται µετά την ένεση όπως για 
παράδειγµα τον καθαρισµό στους περιοχής και την εφαρµογή επιδέσµου. Αυτά τα 
µαθήµατα µπορούν να παρουσιαστούν στους εκπαιδευόµενους µέσω βίντεο ή 
κειµένου.   

 
8.4 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 
 

Τα ροµπότ είναι µηχανικοί βραχίονες οι οποίοι πραγµατοποιούν διάφορες 
κινήσεις µέσα στο περιβάλλον τους. Χαρακτηρίζονται από την ευελιξία τους καθώς 
µπορούν να εκτελούν πολλές εργασίες ή µια εργασία µε πολλούς τρόπους.  
Οι δυσκολίες που σχετίζονται µε τις µηχανές και τα διάφορα άγνωστα περιβάλλοντα 
έχουν οδηγήσει στην δηµιουργία δύο τύπων ροµπότ. Στα ροµπότ για την βιοµηχανία 
και στα ροµπότ για αποστολές σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Τα βιοµηχανικά ροµπότ 
φέρουν εις πέρας την συγκεκριµένη αποστολή τους αυτόµατα και µέσα σε ένα 
γνωστό και κατασκευασµένο περιβάλλον, ενώ τα άλλα  χρησιµοποιούνται για 
εξερεύνηση ή λειτουργία µέσα σε άγνωστα περιβάλλοντα και δεν λειτουργούν 
αυτόµατα αλλά υπό την εξ αποστάσεως καθοδήγηση (τηλεχειρισµός) από κάποιον 
χειριστή. Αυτά τα ροµπότ πολλές φορές χρειάζεται να ελέγχονται από µακριά διότι το 
περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργούν µπορεί να κρύβει κινδύνους όπως την 
πιθανότητα εκρήξεων (π.χ. ένα ναρκοπέδιο, µια ραδιενεργή περιοχή), ή να µην 
µπορεί εύκολα να παραστεί ο άνθρωπος όπως το διάστηµα ή ο βυθός. Ο χρήστης ενός 
ροµπότ έχει τον έλεγχο των κινήσεων του και ρυθµίζει την ταχύτητα της κίνησης του 
ροµπότ, την ταχύτητα του, και την δύναµή του. Οι εντολές του χρήστη στέλνονται 
στο ροµπότ το οποίο εκτελεί την εργασία που του δόθηκε να κάνει και στέλνει πίσω 
στον χρήστη πληροφορία όπως βίντεο του χώρου εργασίας. 
Εάν η πληροφορία που δέχεται ο χρήστης σε πραγµατικό χρόνο από το σύστηµα είναι 
ακριβής όπως βίντεο, ήχος, και δύναµη τότε ο χρήστης νιώθει σαν να βρίσκεται ο 
ίδιος παρών στον επικίνδυνο εκείνο χώρο. 
 
8.4.1 Τηλεχειρισµός µε όχι καλή οπτική επαφή 
 
 Η εικόνα που λαµβάνει ο χρήστης από τον χώρο εργασίας του ροµπότ µπορεί 
να µην είναι καθόλου ικανοποιητική λόγω λάµψεων και δυνατού φωτός, καπνού, ή 
και ύπαρξης διάφορων εµποδίων που µπορεί να κάνουν δύσκολη την λήψη εικόνας 
από την κάµερα στον χώρο. Εάν στον χώρο λειτουργίας του ροµπότ κάποια στοιχεία 
το περιβάλλοντος είναι γνωστά όπως κάποιος τεχνικός εξοπλισµός που βρίσκεται 
εκεί, τότε τα γνωστά αυτά στοιχεία του περιβάλλοντος µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για να συνθέσουν ένα µοντέλο του χώρου σε εικονική πραγµατικότητα. Όταν η 
εικόνα που λαµβάνεται από τον χώρο δεν είναι καλή, τότε µπορεί ο χρήστης να 
χρησιµοποιήσει το εικονικό περιβάλλον και να χειρίζεται µια εικονική αναπαράσταση 
του πραγµατικού ροµπότ αφού το πραγµατικό ροµπότ δεν θα µπορεί να το βλέπει. 
Έτσι οι εντολές που στέλνει ο χρήστης, θα µεταβιβάζονται µέσω του υπολογιστή που 
ελέγχει την εικονική πραγµατικότητα, στο πραγµατικό ροµπότ.    
Ένα παράδειγµα εφαρµογής της τεχνολογίας εικονικής πραγµατικότητας στην 
ροµποτική είναι στην πυροσβεστική. Σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι πολύ δύσκολο να 
µπουν µέσα σε κάποιον χώρο άνθρωποι για να σβήσουν την φωτιά και να κάνουν τις 
κατάλληλες ενέργειες µέσα σε τόση θερµοκρασία και τόσο καπνό. Στην παρακάτω 
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εικόνα φαίνεται καταρχήν η κακή εικόνα µιας βαλβίδας σε έναν σωλήνα η οποία θα 
θέλαµε να κλείσει σε περίπτωση πυρκαγιάς, και δεξιά φαίνεται η εικόνα του 
εικονικού µοντέλου της βαλβίδας: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 8.10 – a) Κακή οπτική επαφή µε τον χώρο δράσης, 
 b) Μοντέλο εικονικής πραγµατικότητας του απόµακρου ροµπότ. 

 
Είναι φανερό πως µέσω της κάµερας δεν διακρίνεται η βαλβίδα και χρειάζεται το 
εικονικό µοντέλο. Το κλειδί της επιτυχίας του συστήµατος είναι η ακριβής 
αναπαράσταση του πραγµατικού χώρου στο εικονικό περιβάλλον. 
 
 
8.4.2 Τηλεχειρισµός µε χρονική καθυστέρηση 
 
 Αυτή είναι η περίπτωση η οποία λαµβάνει χώρα όταν το σήµα που στέλνεται 
από τον χρήστη στο ροµπότ χρειάζεται να διανύσει µεγάλες αποστάσεις. Ένα τέτοιο 
παράδειγµα είναι η λειτουργία ροµπότ όπου οι εντολές δίνονται από την Γη, και λόγω 
απόστασης ο χρόνος µετάδοσης του σήµατος είναι µερικά δευτερόλεπτα. Έτσι λοιπόν 
ο χειριστής του συστήµατος πολλές φορές κάνει µικρές κινήσεις και περιµένει να δει 
έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα από το βίντεο το αποτέλεσµα του χειρισµού του. Αυτή 
η στρατηγική παρέχει ασφάλεια στον χρήστη πως δεν θα προκαλέσει κάποια ζηµιά, 
αλλά επίσης προκαλεί µεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου.  
Μια βελτίωση του τηλεχειρισµού µε χρονική καθυστέρηση είναι το “phantom robot”, 
το οποίο είναι ένα ακριβές τρισδιάστατο µοντέλο του πραγµατικού ροµπότ, και το 
οποίο ελέγχεται τοπικά από τον χρήστη. Σε αντίθεση µε το πραγµατικό ροµπότ, το 
αντίστοιχο εικονικό αποκρίνεται αµέσως και χωρίς καµία χρονική καθυστέρηση στις 
εντολές του χρήστη. Το εικονικό ροµπότ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέσο 
πρόβλεψης για την κίνηση και το αποτέλεσµα της στην περίπτωση του πραγµατικού 
ροµπότ. Το εικονικό ροµπότ µπορεί να κινηθεί αργά και µε ασφάλεια στην επιθυµητή 
θέση και η όλη κίνηση εφόσον θεωρηθεί ικανοποιητική κρίνοντας την στο εικονικό 
περιβάλλον, αποθηκεύεται στον υπολογιστή και δίδεται ως εντολή προς το 
πραγµατικό ροµπότ. Παρότι και εδώ πριν προβεί ο χρήστης στην απευθείας εντολή 
του πραγµατικού ροµπότ για την εκτέλεση κάποιας εργασίας πρέπει να χρειαστεί 
κάποιος χρόνος (εφαρµογή πρώτα των εντολών στο εικονικό ροµπότ), έχει αποδειχθεί 
πως ο τρόπος αυτός εξοικονοµεί το 50% του χρόνου που θα χρειάζονταν χωρίς την 
χρήση του εικονικού ροµπότ. Στην πρώτη εικόνα παρακάτω φαίνεται µε τις λεπτές 
γραµµές ένα εικονικό ροµπότ ή “phantom robot” το οποίο εµπλέκεται σε κάποια 
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εργασία επιδιόρθωσης. Εφόσον οι κινήσεις που εκτέλεσε το εικονικό ροµπότ είναι 
ικανοποιητικές και σταλθούν ως εντολή στο πραγµατικό ροµπότ, θα κάνει και αυτό 
τις ίδιες κινήσεις. Αυτό φαίνεται στην δεύτερη εικόνα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 8.11 – a) Πραγµατικό ροµπότ και “phantom robot”,  
 b) Μετά την αποστολή της εντολής το ροµπότ πηγαίνει όπου βρίσκεται και το 

“phantom robot”. 
 

Ένα άλλο παράδειγµα χρήσης του τηλεχειρισµού µε χρονική καθυστέρηση είναι και η 
αποστολή του Pathfinder στον πλανήτη Άρη το 1997. Οι επιστήµονες έπρεπε να 
χειρίζονται το όχηµα πάνω στην επιφάνεια του Άρη από την Γη παρότι υπήρχε µια 
διαφορά 20 λεπτών µεταξύ των εντολών που έδιναν οι χρήστες, και των κινήσεων 
που πραγµατοποιούσε το όχηµα. Οι επιστήµονες πρώτα έφτιαξαν ένα µοντέλο της 
επιφάνειας του πλανήτη χρησιµοποιώντας εικόνες του πλανήτη από προηγούµενες 
αποστολές. Επίσης έφτιαξαν και ένα εικονικό όχηµα το οποίο θα κινούνταν πάνω 
στην εικονική επιφάνεια. Οι επιστήµονες έδιναν πρώτα εντολές στο εικονικό όχηµα 
όπως κίνηση πάνω στην επιφάνεια του πλανήτη, λήψη φωτογραφιών κ.α. Από το 
αποτέλεσµα αυτών των εντολών στο εικονικό µοντέλο έκριναν αν θα έπρεπε να τις 
δώσουν ή όχι και στο πραγµατικό όχηµα που βρίσκονταν πάνω στον Άρη. Αυτά 
φαίνονται στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 8.12 – a) Εικονικό µοντέλο του οχήµατος βαλµένο ψηφιακά πάνω στη 
επιφάνεια του Άρη, 

  b) Το πραγµατικό όχηµα πάνω στον Άρη εκτελώντας εντολές. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Σε αυτήν την εργασία ορίσαµε την εικονική πραγµατικότητα ως µια 
προσοµοίωση µιας κατάστασης η οποία µοιάζει µε µια πραγµατική κατάσταση αλλά 
στην πραγµατικότητα είναι ένα προϊόν γραφικών ηλεκτρονικού υπολογιστή που είναι 
φτιαγµένο να µοιάζει µε την πραγµατικότητα. Αυτή η εικονική πραγµατικότητα που 
παράγεται χρησιµοποιεί βασικά τις τρεις ανθρώπινες αισθήσεις της όρασης, της 
ακοής, και της αφής για να µπορέσει να πείσει για την αληθοφάνεια της. Αυτή η 
προσοµοίωση γίνεται µέσω κάποιων συσκευών και κάποιων καναλιών επικοινωνίας 
µεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή. Εξετάσαµε αρχικά κάποιες από τις 
σηµαντικότερες συσκευές εισόδου των κινήσεων εισόδου ενός χρήστη σε ένα 
σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας, αλλά και κάποιες από τις συσκευές εξόδου που 
επίσης χρησιµοποιεί ο χρήστης για να λάβει το αποτέλεσµα των πράξεων του από το 
σύστηµα. Έτσι επιτρέπεται η αλληλεπίδραση του χρήστη µε το εικονικό περιβάλλον 
µε την δυνατότητα που του παρέχουν οι διαφόρων ειδών ανιχνευτές για την είσοδο 
των εντολών του στο σύστηµα, ενώ ο υπολογιστής επεξεργάζεται αυτές τις 
πληροφορίες από τους ανιχνευτές για να υπολογίσει την νέα κατάσταση του 
συστήµατος. Η νέα κατάσταση του συστήµατος γίνεται αντιληπτή µέσω των 
συσκευών εξόδου του συστήµατος που είναι οι οθόνες γραφικών, φορητές ή µη.  

Με την είσοδο του διαδικτύου στην ζωή µας έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για 
την κατασκευή εικονικών τόπων συνάντησης χρηστών για κοινωνικές συναθροίσεις 
στο διαδίκτυο παρόµοια µε chat rooms µόνο που θα περιέχουν και ζωντανή εικόνα. 
Σε ένα τέτοιο εικονικό κλαµπ οι χρήστες µπορούν να διαλέγουν µε ποιους θα 
συνευρεθούν και να ασχοληθούν µε δραστηριότητες όπως απλή κουβέντα, συµµετοχή 
σε παιχνίδια, ή παρακολούθηση γεγονότων όπως συναυλίες ή αθλητικοί αγώνες. Ένα 
τέτοιο εικονικό κλαµπ εκτός από την προσφορά του στην απλή επικοινωνία µεταξύ 
χρηστών για λόγους διασκέδασης µπορεί να βοηθήσει και στην δηµιουργία 
τηλεδιασκέψεων για επαγγελµατικούς λόγους µεταξύ χρηστών που βρίσκονται σε 
διαφορετικά µέρη στον κόσµο και απλά είναι συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο. Σε αυτές 
τις συναθροίσεις µπορεί κανείς να χρειάζεται να είναι µέλος για να συµµετέχει, ενώ 
µπορεί να ενηµερώνεται για το ποιοι είναι παρόντες στην κάθε οµάδα χρηστών.  
Ένα συνεργατικό εικονικό περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον το οποίο υποστηρίζει 
την επικοινωνία µεταξύ χρηστών εκτός από την επικοινωνία των χρηστών µε το 
σύστηµα. Καθώς δηµιουργούνται όλο και περισσότερες πιθανές αλληλεπιδράσεις 
µεταξύ χρηστών και συστήµατος, αλλά και χρηστών µεταξύ τους οι σχεδιαστές του 
συστήµατος είναι αδύνατο να προβλέψουν όλους τους συνδυασµούς. Έτσι 
κατασκευάσθηκαν οι agents οι οποίοι θα έχουν τις γνώσεις για το πώς να χειρίζονται 
την κάθε πιθανή κατάσταση. Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική AGILE για ένα 
συνεργατικό εικονικό περιβάλλον και βασίζεται σε διάφορους agents. 
 Ένα συνεργατικό εικονικό περιβάλλον επιτρέπει την συνεργασία µεταξύ χρηστών 
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την  εκπαίδευση προσωπικού σε µια βιοµηχανική 
µονάδα. Όλες οι λειτουργίες τις οποίες θα µπορούσε να δείχνει ο εκπαιδευτής µπορεί 
να εκτελούνται από agents που, ειδικά σε περιπτώσεις όπου µπορεί να υπάρχει 
κάποιος κίνδυνος για το προσωπικό. Ένα συνεργατικό εικονικό περιβάλλον µπορεί να 
αποτελέσει και έναν κοινό τόπο για αγορές µέσω της ύπαρξης ενός µεγάλου 
εικονικού εµπορικού κέντρου. Εκεί τα avatars των χρηστών µπορούν να 
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους αλλά και µε τους agents του συστήµατος που ελέγχουν 
τα agents πωλητές. Η εικονική πραγµατικότητα έχει κάνει την παρουσία της στο 
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διαδίκτυο και σε διάφορες ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εµπορίου υποσχόµενη πιο 
φυσικές και ελκυστικές αγορές για τους καταναλωτές.  

Η παρουσία της εικονικής πραγµατικότητας στην εκπαίδευση µπορεί να 
αποδειχθεί περισσότερο από χρήσιµη διότι προσδίδει στον µαθητή την δυνατότητα 
της συµµετοχής µέσα στο αντικείµενο του µαθήµατος και δεν περιορίζεται στην απλή 
και απόµακρη παρατήρηση. Παραδείγµατα εφαρµογής της εικονικής 
πραγµατικότητας στην εκπαίδευση είναι η προσοµοίωση φυσικών και χηµικών 
πειραµάτων, της ανατοµίας του ανθρώπινου σώµατος, προσοµοίωση ταξιδιών µέσα 
στην ιστορία, η δυνατότητα παρατήρησης έργων τέχνης τα οποία βρίσκονται µακριά 
κλπ. Χάρη στην εικονική πραγµατικότητα µπορεί ο µαθητής να γνωρίσει από κοντά 
και να περιεργαστεί λειτουργίες και πράγµατα που δεν θα µπορούσε να δει κάτω από 
φυσιολογικές συνθήκες ούτε στην τάξη του, ούτε στο εργαστήριο.  
Η χρήση της εικονικής πραγµατικότητας σήµερα βρίσκει εφαρµογή σε πάρα πολλούς 
τοµείς όπως στην ιατρική όπου µέσω της προσοµοίωσης µπορεί να επιτευχθεί 
εξάσκηση και βελτίωση ορισµένων δεξιοτήτων ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού, µε αποτέλεσµα την διάσωση ανθρώπινων ζωών αλλά και την 
εξοικονόµηση πόρων. Ποικίλες εφαρµογές βρίσκει η εικονική πραγµατικότητα και 
στον στρατό όπου η προσοµοίωση µπορεί να προσφέρει µια πιο ασφαλή και λιγότερο 
δαπανηρή εκπαίδευση για το προσωπικό, χωρίς όµως το προσωπικό να στερείται 
µέσω αυτής της µεθόδου την εµπειρία µιας περίπου πραγµατικής άσκησης. Επίσης 
δίδεται έτσι και η δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων του εξοπλισµού µέσα στο 
εικονικό αυτό περιβάλλον, κάτι που µπορεί να συµβεί µερικές φορές µόνο µε τον 
πραγµατικό εξοπλισµό λόγω του µεγάλου κόστους.   
Μέσω της εικονικής πραγµατικότητας πολλά ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν γίνει η 
αγαπηµένη ασχολία των νεαρών και των εφήβων οι οποίοι µέσα στο παιχνίδι 
κινούνται µέσα σε έναν εικονικό κόσµο µε εικονικούς ήρωες. Χάρη στις ιδιότητες της 
εικονικής πραγµατικότητας και των εξαιρετικών γραφικών αλλά και του ρεαλιστικού 
ήχου του παιχνιδιού δηµιουργείται στον χρήστη µια αίσθηση βύθισης µέσα στο 
εικονικό περιβάλλον και η εντύπωση µιας πιο ρεαλιστικής συµµετοχής στην δράση 
σε αντίθεση µε παλαιότερα παιχνίδια.        

Τέλος η εικονική πραγµατικότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε τοµείς 
όπου η ανθρώπινη παρέµβαση µπορεί πολλές φορές να είναι αδύνατη. Στην 
ροµποτική υπάρχουν περιπτώσεις που µόνο ένα ροµπότ θα µπορούσε να εκτελέσει 
µια συγκεκριµένη αποστολή, και για την πραγµατοποίηση των απαραίτητων 
κινήσεων από το ροµπότ χρειάζεται να υπάρχει καταρχήν η δυνατότητα της 
προσοµοίωσης της λειτουργίας του σε διάφορες ακραίες συνθήκες.  
Η εικονική πραγµατικότητα είναι µια φυσική εξέλιξη της πληροφορικής και επιτρέπει 
να βλέπουµε, να ακούµε, και να αγγίζουµε ή µελλοντικά και να οσφριζόµαστε 
πράγµατα τα οποία δεν έχουν φυσική υπόσταση. Είναι βέβαιο πως η εικονική 
πραγµατικότητα µε την βοήθεια υπολογιστών έχει εισβάλλει σε πολλούς τοµείς της 
επιστήµης, και θα συνεχίσει να εισβάλλει µε την µελλοντική πρόοδο της τεχνολογίας 
και της πληροφορικής, όπου θα αντικαταστήσει πολλά στον εργασιακό µας χώρο 
αλλά και στην διασκέδαση µας και θα προσφέρει νέες δυνατότητες και επιλογές.  
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