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3.1. Αρχιτεκτονικές Toolkit  
 
 
Οι αρχιτεκτονικές αυτές παρέχουν εργαλεία και βιβλιοθήκες για τη δημιουργία και 
αλληλεπίδραση με τα εικονικά περιβάλλοντα. Μερικές από τις συναρτήσεις που πα-
ρέχουν είναι: [9] 
 
• Έλεγχος των αντικειμένων στο περιβάλλον. 
• Μετακίνηση των εικονικών ανθρώπων. 
• Αλλαγή της άποψης. 
• Σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων. 
• Τρόπος παρουσίασης. 
• Διαχείριση και συγχρονισμός των πηγών. 
• Πολλαπλοί συμμετέχοντες στο δίκτυο. 
• Δημιουργία στατιστικών αποτελεσμάτων. 
 

3.1.1. WorldToolkit 
 
Το WorldToolkit (WTK) αναπτύχθηκε από τη Sense8. Παρέχει ένα πλήρες VE περι-
βάλλον ανάπτυξης με δομή αντικειμενοστραφή (object-oriented structure). To 
WorldToolKit API προς το παρόν περιλαμβάνει 1000 συναρτήσεις C. Οργανώνεται 
με πάνω από 20 classes, που περιλαμβάνουν το σύμπαν (universe), γεωμετρικά αντι-
κείμενα, σένσορες, μονοπάτια κ.τ.λ. Υπάρχουν συναρτήσεις για ανίχνευση σφαλμά-
των, ¨φόρτωμα¨ της γεωμετρίας ενός αντικειμένου από αρχείο, δυναμική δημιουργία, 
προσδιορισμός της συμπεριφοράς του αντικειμένου κ.τ.λ. 
 
Το WorldToolkit χρησιμοποιεί ένα μοντέλο προσομοίωσης μοναδικού βρόχου 
(single-loop), το οποίο διαβάζει σένσορες ενημερώνοντας το μοντέλο του  κόσμου 
και δημιουργώντας εικόνες. Τα γεωμετρικά αντικείμενα είναι τα βασικά συστατικά 
ενός σύμπαντος. Μπορούν να οργανωθούν με μια ιεραρχική δομή και να αλληλεπι-
δρούν μεταξύ τους. Μπορεί να είναι στατικά αντικείμενα ή να έχουν δυναμική συ-
μπεριφορά. Τα γεωμετρικά αντικείμενα μπορεί να έχουν μια συμπεριφορά που συν-
δέεται με αυτά, όπως η ταχύτητα.  
 
Η πλειοψηφία των εφαρμογών σε εικονικά περιβάλλοντα απαιτεί τη δυνατότητα αλ-
ληλεπίδρασης των αντικειμένων. Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να βρίσκονται κάτω 
από τον έλεγχο του χρήστη ή να είναι αυτόνομα. Όταν συγκρούονται μεταξύ τους, το 
WorldToolkit εφαρμόζει κάποια τεστ σύγκρουσης. Ένα σύνολο μαθηματικών συναρ-
τήσεων μπορούν να ελέγχουν τη δυναμική συμπεριφορά των αντικειμένων.  
 
Κάθε σύμπαν αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα και μπορεί να έχει διαφορετικούς κα-
νόνες ή δυναμική συμπεριφορά για τα αντικείμενα που το αποτελούν. Η μετακίνηση 
από το ένα σύμπαν στο άλλο πραγματοποιείται με portals που αντιστοιχίζονται σε 
πολύγωνα (polygons). Όταν ο χρήστης ¨φτάσει¨ στο συγκεκριμένο πολύγωνο τότε 
γίνεται και η είσοδος στο αντίστοιχο σύμπαν. Η ιδέα ενός portal μοιάζει σαν την εί-
σοδο σε ένα άλλο δωμάτιο μέσω  μιας πόρτας. Με αυτή την προσέγγιση, είναι δυνα-
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τός ο συνδυασμός πολλών μικρότερων ¨κόσμων¨ μαζί ώστε να δημιουργηθεί ένα ει-
κονικό περιβάλλον. 
 

3.1.2. MR Toolkit 
 
Το MR (Minimal Reality) Toolkit δημιουργήθηκε από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο 
της Alberta. Έχει τη μορφή μιας βιβλιοθήκης υπορουτινών που υποστηρίζει την ανά-
πτυξη εφαρμογών VR. Επιπρόσθετα, το Toolkit υποστηρίζει ποικίλες συσκευές ανί-
χνευσης, τη διασκόρπιση δεδομένων σε πολλαπλούς σταθμούς εργασίας, την αλληλε-
πίδραση πραγματικού χρόνου καθώς και εργαλεία ανάπτυξης. Οι υπορουτίνες καλού-
νται από ένα πρόγραμμα C.  
 
Το MR Toolkit περιλαμβάνει τρία επίπεδα λογισμικού. Το χαμηλότερο επίπεδο είναι 
ένα σύνολο από πακέτα εξαρτώμενα από συσκευή (device-dependent packages). Κά-
θε πακέτο αποτελείται από ένα ζευγάρι λογισμικού πελάτη-εξυπηρετητή (client-
server). Ο εξυπηρετητής είναι μια διαδικασία η οποία παίρνει συνεχώς δείγματα από 
τη συσκευή εισόδου και συνεχίζει με περαιτέρω επεξεργασία όπως το φιλτράρισμα. Ο 
πελάτης είναι ένα σύνολο ρουτινών βιβλιοθήκης που επικοινωνούν με τον εξυπηρε-
τητή. Το μεσαίο στρώμα αποτελείται από συναρτήσεις που μετατρέπουν τα ¨σκέτα¨ 
δεδομένα από τις συσκευές σε μορφή περισσότερο κατανοητή για το περιβάλλον 
προγραμματισμού του χρήστη. Στο στρώμα αυτό επίσης υπάγονται και ρουτίνες για 
τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ σταθμών εργασίας. Το υψηλότερο στρώμα αποτελεί-
ται από συναρτήσεις υψηλού βαθμού που χρησιμοποιούνται στο εικονικό περιβάλλον 
επικοινωνίας. Επίσης, περιλαμβάνει ρουτίνες για το χειρισμό του συγχρονισμού των 
δεδομένων και των λειτουργιών μεταξύ των σταθμών εργασίας. 
 
Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν το MR Toolkit χωρίζονται σε δύο ενότητες, τη 
διαμόρφωση (configuration) και τον υπολογισμό (compute). Η διαμόρφωση επεξερ-
γάζεται το αρχείο διαμόρφωσης για την εφαρμογή. Κάθε δομή δεδομένων στο σύ-
στημα μοιράζεται σε δύο το πολύ προγράμματα, το κύριο πρόγραμμα (master 
program) και το πρόγραμμα υπηρέτησης (slave program). Υπάρχει ένας τρόπος μετα-
φοράς δεδομένων μεταξύ των προγραμμάτων: το ένα πρόγραμμα παράγει τα δεδομέ-
να και το άλλο τα ¨καταναλώνει¨. Το αρχείο διαμόρφωσης, χρησιμοποιείται για να 
κάνει αλλαγές στις συσκευές διαμόρφωσης, όπως η μετατροπή mono σε stereo. Το 
τμήμα υπολογισμού είναι αυτό που κάνει την πραγματική επεξεργασία. Το πρόγραμ-
μα υπηρέτης περιμένει το πακέτο των πληροφοριών που έρχονται από το κύριο πρό-
γραμμα και παράγει το επόμενο σετ των αποτελεσμάτων που μεταδίδει πάλι στο κύ-
ριο πρόγραμμα. 
 
Το MR Toolkit δίνει ένα χαμηλού  επιπέδου περιβάλλον επικοινωνίας για την ανά-
πτυξη NVE εφαρμογών και έτσι έχει το πλεονέκτημα της γενικότητας (generality). 
Επίσης, η διαδικασία master-slave δίνει το πλεονέκτημα της διαμορφωσιμότητας 
(modularity). Το βασικό μειονέκτημα είναι ότι δεν επιτρέπει ισχυρή προτυποποίηση 
(prototyping). Οι προγραμματιστές εφαρμογών θα πρέπει να χρησιμοποιούν C,  C++ 
ή FORTRAN toolkit για την ανάπτυξη πολύπλοκων προγραμμάτων.  
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3.1.3. Άλλα Toolkits τριών-διαστάσεων 
 
Άλλα toolkits όπως τα IRIS Performer από τη Silicon Graphics, Java3D και το 
OpenGL Optinizer υποστηρίζουν επίσης την ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής πραγ-
ματικότητας. Παρόλα αυτά, πρόκειται για βιβλιοθήκες χαμηλού επιπέδου για επεξερ-
γασία του περιβάλλοντος. Δεν υποστηρίζουν συσκευές I/O, αναπαράσταση των συμ-
μετεχόντων, networking κ.τ.λ.. Έτσι, θεωρείται ότι τα συγκεκριμένα toolkit είναι πε-
ρισσότερο εργαλεία για την ανάπτυξη NVEs και όχι τόσο αρχιτεκτονικές. 
 
 

3.2. Ολοκληρωμένες Αρχιτεκτονικές Λογισμικού (Integrated Soft-
ware-Based Architectures) 
 
 
Οι ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές λογισμικού, σε αντίθεση με την προσέγγιση 
toolkit, παρέχουν ένα πλήρες σύστημα για την ανάπτυξη εφαρμογών σε VE. To NVE 
σύστημα, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 
• Θέση (position) των οντοτήτων στο εικονικό περιβάλλον. 
• Συμπεριφορά (behaviour) των οντοτήτων. 
• Περιορισμοί (constraints) που συνδέονται με την αναπαράσταση των αντικειμένων 

και των μεταξύ τους σχέσεων. 
• Ορατά (visual) στοιχεία όπως πολύγωνα που περιλαμβάνονται στα μοντέλα. 
• Ακουστικά (audio) στοιχεία που ανήκουν στα αντικείμενα και στους συμμετέχο-

ντες. 
• Απτές (tactile) πληροφορίες. 
• Παράμετροι δυνάμεων (force) στα αντικείμενα. 
• Ανίχνευση συγκρούσεων (collision). 
 

3.2.1. VEOS 
 
Το VEOS (Virtual Environment Operating Shell) αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο 
της Ουάσινγκτον και αποτελεί μια από τις πρώτες πλήρεις αρχιτεκτονικές NVE για 
την παροχή ενός ολοκληρωμένου λογισμικού με σκοπό την ανάπτυξη γενικών εφαρ-
μογών. Το μπλοκ δομής του προγραμματισμού στο VEOS ονομάζεται οντότητα 
(entity). Μια οντότητα είναι μια συλλογή από δεδομένα, λειτουργικότητα και πηγές. 
Μπορεί να λειτουργήσει ασύγχρονα και ανεξάρτητα από άλλες.  
 
Κάθε αντικείμενο στο VEOS (περιβάλλον, συμμετέχοντας, συσκευές hardware, προ-
γράμματα) αποτελεί ένα στιγμιότυπο της οντότητας. Οι οντότητες διαφέρουν από τα 
αντικείμενα σε ένα μοντέλο αντικειμενοστραφές (object oriented). Κάθε οντότητα 
έχει ένα και μοναδικό όνομα, διαδικασίες που προσδιορίζουν τη συμπεριφορά της και 
αλληλεπίδραση με τις άλλες οντότητες.  
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Τα κύρια στοιχεία του VEOS είναι: 
 
• KERNEL: παρέχει επεξεργασία και διαχείριση επικοινωνίας σε χαμηλό επίπεδο 

στη βάση δεδομένων. Επίσης κρατά λεπτομέρειες για το OS.  
 
• FERN: παρέχει τη λειτουργικότητα για τη διαχείριση των οντοτήτων. Για παρά-

δειγμα, η κατανομή της εικονικής μνήμης και η διαχείριση της διαμοιραζόμενης 
μνήμης του πολυεπεξεργαστή (multiprocessor).  

 
• SENSORLIB: πρόκειται για μια βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει οδηγούς συσκευών 

που χρησιμοποιούνται συχνά σε συσκευές VR. 
 
Το σύστημα VEOS είναι γενικό και μπορεί να συνδυάσει τις διάφορες λειτουργίες 
που ενδιαφέρουν σε ένα NVE. Το μειονέκτημα είναι ότι απαιτεί γνώση των γλωσσών 
LISP και LINDA. 
 

3.2.2. dVS 
 
Το dVS (Κατανεμημένο Σύστημα Εικονικού Περιβάλλοντος (Distributed Virtual 
Environment System - dVS) δημιουργήθηκε από την Division Ltd στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο και αποτελεί ένα από τα εμπορικά εργαλεία ανάπτυξης VE περιβαλλόντων. Η 
αρχιτεκτονική του συστήματος βασίζεται στο διαμοιρασμό του περιβάλλοντος σε έ-
ναν αριθμό από αυτόνομες οντότητες και στην επεξεργασία αυτών με παράλληλο 
τρόπο. Υποστήρίζει coupled networks, συμμετρικούς πολυεπεξεργαστές και συστή-
ματα ενός επεξεργαστή.  Μια οντότητα παριστάνει αντικείμενα 3D υψηλού επιπέδου, 
τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 
 
• Rendering 
• Sound spatialization 
• Collision detection 
• Dynamics 
• 3D position tracking 
• Ιnput device handling 
 
Η επεξεργασία κάθε στοιχείου στο εικονικό περιβάλλον γίνεται παράλληλα με άλλα. 
Για παράδειγμα, το σύστημα επεξεργάζεται οπτικά στοιχεία παράλληλα με ακουστι-
κά. 
 
Η ανάπτυξη του λογισμικού βασίζεται σε πολλές παράλληλες αρχιτεκτονικές. Η αρχι-
τεκτονική βασίζεται στο χωρισμό του περιβάλλοντος σε έναν αριθμό από αυτόνομες 
οντότητες, τις οποίες επεξεργάζεται παράλληλα. Οι οντότητες παριστάνουν 3D αντι-
κείμενα. Υποστηρίζει πολλούς συμμετέχοντες. 
 
Κάθε avatar μπορεί να πραγματοποιεί μια διαφορετική λειτουργία στο σύστημα, η 
οποία μπορεί να είναι απλή ή μια συλλογή από διαδικασίες που αλληλεπιδρούν με το 
περιβάλλον. 
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Κάθε avatar πρέπει να μπορεί να δημιουργείται ή να διαγράφεται. Τα avatar συνεργά-
ζονται στο εικονικό περιβάλλον και μπορεί να μοιράζονται τα ίδια δεδομένα. Ο συγ-
χρονισμός των δεδομένων αποτελεί σημαντική συνάρτηση στο dVS. [56] 
 

 
 
Εικόνα 3.1.: Παράδειγμα avatar στο dVS. 
(Πηγή: http://ligwww.epfl.ch/~thalmann/VRcourse/network.html) 
 
Το σύστημα run-time δομείται σα μια συλλογή από συνεργαζόμενες διαδικασίες που 
συνδέονται σε μια μηχανή προσομοίωσης (Εικόνα 3.2.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2. : Τα συστατικά dVS 
(Πηγή: http://ligwww.epfl.ch/~thalmann/VRcourse/network.html) 
 
Ο σχεδιαστής της εφαρμογής χρησιμοποιεί τους υπάρχοντες servers αλλά υπάρχει η 
δυνατότητα να παρέχονται επιπρόσθετες δυνατότητες με την προσθήκη νέων servers.  
 
Στην ορολογία dVS: 
 
⇒ Στοιχείο (element): είναι ένας τύπος δεδομένων, ο οποίος στην πραγματικότητα 

δεν παριστάνει κάτι συγκεκριμένο. 
⇒ Πακέτο (parcel): στιγμιότυπο ενός συγκεκριμένου στοιχείου και ιδιαίτερα δεδομέ-

να τα οποία μπορούν να διαμοιραστούν σε πολλούς συμμετέχοντες. Κάθε avatar 
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έχει το δικό του αντίγραφο πακέτου το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ασύγχρονα 
από τα άλλα avatar. Δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί πόσος χρόνος χρειάζεται για 
να μεταδοθεί μια ενημέρωση πακέτου σε όλους τους χρήστες. 

 
Υπάρχει ένας ειδικός συμμετέχοντας ο οποίος καλείται ¨πράκτορας¨ (agent) και επι-
κοινωνεί με άλλους πράκτορες για την ενημέρωση και την πρόσβαση στα πακέτα. 
Υπάρχει ακόμη ένας master agent (director) ο οποίος παρέχει σημεία σύνδεσης με 
άλλες βάσεις δεδομένων. 
 
Το dVS λογισμικό υποστηρίζει ένα κατανεμημένο εικονικό περιβάλλον, το οποίο 
μοιράζεται ανάμεσα σε έναν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων στο επίπεδο λειτουργι-
κού συστήματος. Μπορεί να προκύψουν προβλήματα όταν οι συμμετέχοντες επιχει-
ρήσουν να αλληλεπιδράσουν. 
 
Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που προκαλούνται από τις συνδέσεις χαμηλού 
εύρους ζώνης μεταξύ των μηχανών, το dVS υποστηρίζει τη δυνατότητα διατήρησης 
από διάφορους χρήστες των ίδιων στοιχείων του περιβάλλοντος. Δύο χρήστες που 
βρίσκονται σε διαφορετικά μηχανήματα μπορεί να προσομοιώσουν τη δυναμική ενός 
αντικειμένου και να προσφέρουν σε  τακτικά χρονικά διαστήματα (κάτι που εξαρτά-
ται για παράδειγμα από το εύρος ζώνης) ώστε να εξασφαλιστεί ο ειρμός των γεγονό-
των. 
 
Το dVS υποστηρίζει συναρτήσεις: 
 
⇒ για την αλλαγή των οπτικών ιδιοτήτων των αντικειμένων, π.χ. χρώμα, δομή, θέση, 

ορατότητα κ.τ.λ. 
⇒ για την αλλαγή των ακουστικών ιδιοτήτων των αντικειμένων, π.χ. συχνότητα, τύ-

πος δείγματος (sample type), κ.τ.λ. 
 
Οι βιβλιοθήκες VL και VCTools είναι γραμμένες στη C. Η βασική ανάπτυξη των 
στρωμάτων λογισμικού φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
 

 
 
Εικόνα 3.3. : Βασική ανάπτυξη των στρωμάτων λογισμικού στο dVS. 
(Πηγή: http://ligwww.epfl.ch/~thalmann/VRcourse/network.html) 
 
Πλεονεκτήματα  
 
⇒ Χρηστικότητα (usable): ένας CAD σχεδιαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει εύκολα 

το σύστημα και τις συναρτήσεις που το υποστηρίζουν. 
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⇒ Διαθεσιμότητα (portable): μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σταθμούς εργασίας SGI 
και PCs. 

⇒ Αποτελεσματικότητα (efficient): τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται βελτιστοποι-
ούνται. 

 
Γενικά, ο χρήστης μπορεί εύκολα να λειτουργήσει το σύστημα με τη χρήση των πα-
ρεχόμενων λειτουργιών. 
 
Μειονεκτήματα 
 
⇒ Η τρέχουσα έκδοση του συστήματος δεν έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές πολλα-

πλών χρηστών με δυναμικό αριθμό συμμετεχόντων και ολοκλήρωση διαφορετικών 
εφαρμογών. 

⇒ Ο σχεδιαστής του περιβάλλοντος δημιουργεί μια εφαρμογή με το να γράφει το 
πρόγραμμα που περιέχει όλες τις προσομοιώσεις και τη συμπεριφορά των αντικει-
μένων στην εφαρμογή και στη συνέχεια συνδέει το πρόγραμμα που έχει δημιουρ-
γήσει στον host του για να το μεταδώσει και στους άλλους clients. Τότε, οι απομα-
κρυσμένοι χρήστες συνδέονται στο server για να αποκτήσουν αντίγραφα του εικο-
νικού περιβάλλοντος. Δεν είναι δυνατό για δύο δημιουργούς εφαρμογών να συν-
δέσουν τα προγράμματά τους στον ίδιο κόσμο. 

⇒ Δεν υπάρχει μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο να είναι δυνατό να μεταδοθεί το 
avatar ενός χρήστη, σε άλλους απομακρυσμένους συμμετέχοντες. Τα body files 
πρέπει να ¨κατεβούν¨ στους απομονωμένους hosts με τη χρήση ενός ftp πρωτο-
κόλλου πριν συνδεθούν με τον εικονικό κόσμο. Ακόμη, είναι δύσκολη η αναπαρά-
σταση ενός σώματος με τις ανάλογες χειρονομίες (gestures). 

 
Παρόλο το γεγονός ότι παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για την ανάπτυξη του μο-
ντέλου CAD, η υποστήριξη για γενικές εφαρμογές είναι περιορισμένη. Ο σχεδιαστής 
του περιβάλλοντος δημιουργεί μια εφαρμογή γράφοντας ένα πρόγραμμα το οποίο πε-
ριλαμβάνει όλες τις προσομοιώσεις και τη συμπεριφορά των αντικειμένων στην ε-
φαρμογή ενώ στη συνέχεια γίνεται σύνδεση με τους clients. Οι συμμετέχοντες που 
βρίσκονται σε απομονωμένες τοποθεσίες συνδέονται στο server για να πάρουν τα α-
ντίγραφά τους από τη βάση του εικονικού κόσμου. Έτσι, δεν είναι δυνατό για δύο 
δημιουργούς εφαρμογών να συνδέσουν τα προγράμματά τους στον ίδιο κόσμο. Επι-
πλέον, δεν υπάρχει μηχανισμός για τους συμμετέχοντες να μεταφέρουν την εικονική 
τους αναπαράσταση σε άλλους που βρίσκονται σε απομονωμένες τοποθεσίες. Τα 
body αρχεία, πρέπει να ξαναφορτωθούν στους remote hosts με τη χρήση ενός ftp 
πρωτοκόλλου, πριν γίνει η σύνδεση με τον εικονικό κόσμο. 
 

3.2.3. NPSNET 
 
Το NPSNET-IV, δημιουργήθηκε από το Τμήμα της Επιστήμης των Υπολογιστών του 
Naval Postgraduate School (NPS).  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση 
ενός εικονικού οχήματος (στον αέρα, το έδαφος ή το νερό) ή ακόμη και για εικονική 
αναπαράσταση ενός ανθρώπου. Οι συσκευές επικοινωνίας για την πλοήγηση μπορεί 
να περιλαμβάνουν για παράδειγμα ένα σύστημα ελέγχου πτήσης. Άλλες οντότητες 
της προσομοίωσης, μπορεί να ελέγχονται από χρήστες  σε άλλους σταθμούς εργασί-
ας. 
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Το εικονικό περιβάλλον μπορεί να κατοικηθεί όχι μόνο από τις αναπαραστάσεις των 
χρηστών και τα διάφορα οχήματα αλλά επίσης και από άλλα στατικά και δυναμικά 
αντικείμενα, τα οποία μπορούν να παράγουν κίνηση και οπτικοακουστικά εφέ. 
 
Το NPSNET χρησιμοποιεί το κατανεμημένο αλληλεπιδραστικό πρωτόκολλο 
(Distributed Interactive Simulation protocol) για την επικοινωνία σε επίπεδο εφαρμο-
γής μεταξύ ανεξάρτητα αναπτυγμένων προσομοιωτών. Το DIS παρέχει τη βάση για 
επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών υλικού και λογισμικού οι οποίες ε-
μπλέκονται στην προσομοίωση. Ένας από τους βασικούς στόχους εφαρμογής είναι η 
προσομοίωση ενός πεδίου μάχης.  
 
Το NPSNET είναι ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη [55] εικονικών περιβαλλόντων 
μεγάλης κλίμακας (εκατοντάδες χρήστες), μέσω Internet. Χρησιμοποιείται τυπικά για 
προσομοιώσεις μαχών. Το NPSNET-IV, θεωρείται μοναδικό από τους δημιουργούς 
του, επειδή υποστηρίζει το κατανεμημένο πρωτόκολλο αλληλεπιδραστικής προσο-
μοίωσης (Distributed Interactive Simulation DIS 2.03), το οποίο υποστηρίζει IP 
Multicast, που αποτελεί το standard για επικοινωνία πολλών χρηστών.  
 
Με τη χρήση του πρωτοκόλλου DIS, πολύ λίγα δεδομένα χρειάζεται να σταλούν μέ-
σω δικτύου, επειδή όλοι οι πιθανοί τύποι των αντικειμένων είναι γνωστοί σε κάθε 
σταθμό εργασίας, πριν αρχίσει η προσομοίωση. Όταν ¨φορτωθούν¨ οι βιβλιοθήκες, 
μια αρχική ομάδα οντοτήτων (τανκ, στρατιώτες, κ.τ.λ.), δημιουργούνται σε κάθε 
σταθμό εργασίας. Νέες μορφές από αυτές τις οντότητες μπορούν να δημιουργηθούν 
και να καταστραφούν κατά τη διαδικασία της προσομοίωσης, αλλά δεν επιτρέπονται 
οντότητες νέου τύπου. Κάθε σταθμός εργασίας φιλοξενεί μια ¨ενεργή¨ (active) οντό-
τητα, που ελέγχεται από έναν άνθρωπο, ενώ οι άλλες οντότητες παριστάνονται από 
τους άλλους συμμετέχοντες. 
 
To NPNET, δημιουργεί αλληλεπιδραστικούς εικονικούς κόσμους [56] για προσομοί-
ωση μάχης και εκπαίδευση. Οι εικονικοί κόσμοι αποτελούνται από αντικείμενα που 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Για την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων επικοινωνίας 
και εύρους ζώνης, τα αντικείμενα μεταδίδουν μόνο τις αλλαγές στη συμπεριφορά 
τους. 
 

 
 
Εικόνα 3.4. : Ένας συμμετέχοντας στο περιβάλλον NPSNET. 
(Πηγή: http://ligwww.epfl.ch/~thalmann/VRcourse/network.html) 
 
Το NPSNET χρησιμοποιεί IP Multicast  [59]. Διαχωρίζει το πεδίο της προσομοίωσης 
σε δεκαεξαγωνικά κελιά. Το καθένα από αυτά αντιστοιχεί σε ένα multicast group. Οι 
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οντότητες μεταδίδουν μηνύματα ενημέρωσης μόνο στο δικό τους κελί, αλλά ¨ακούν¨ 
τόσο το δικό τους, όσο και τα γειτονικά κελιά. Στην παρακάτω εικόνα, η οντότητα 
στέλνει ενημερώσεις στο σκούρο σκιασμένο κελί και ¨ακούει¨ όλα τα άλλα σκιασμέ-
να κελιά. Τα κελιά με το έντονο περίγραμμα δείχνουν ποια μπορεί να προστεθούν ή 
και να αφαιρεθούν από το σύνολο που ¨ακούει¨, καθώς η οντότητα μετακινείται με-
ταξύ των κελιών. 
 

 
 
Εικόνα 3.5. : Multicast Groups στο NPSNET-IV 
(Πηγή: http://ligwww.epfl.ch/~thalmann/VRcourse/network.html) 
 
Η οντότητα που βρίσκεται σε ένα κελί τον περισσότερο χρόνο, ονομάζεται 
¨κυρίαρχος της ομάδας¨ (group leader). Όταν μια άλλη οντότητα βρεθεί στο κελί, ρω-
τά τον κυρίαρχο της ομάδας για την τρέχουσα κατάσταση της ομάδας. Ο κυρίαρχος 
στέλνει αυτή την πληροφορία χρησιμοποιώντας μια σύνδεση σημείο - προς - σημείο 
(point to point), ώστε να αποφύγει να στείλει άχρηστες πληροφορίες και στα άλλα 
μέλη της ομάδας. Αυτό μειώνει το χρόνο που χρειάζεται ένα νέο μέλος για να συνδε-
θεί με την προσομοίωση από μερικά δευτερόλεπτα σε μιλι δευτερόλεπτα. Για εφαρ-
μογές τριών διαστάσεων, το μοντέλο των κελιών, μπορεί να μην είναι απόλυτα κα-
τάλληλο, επειδή δε χρησιμοποιεί κατάλληλα τις πηγές του δικτύου. 
 
Πλεονεκτήματα 
 
⇒ Το NPSNET πετυχαίνει να παρέχει αποτελεσματικά περιβάλλοντα NVE μεγάλης 

κλίμακας.  
⇒ Χρησιμοποιεί αρχιτεκτονικές πολυεπεξεργασίας. 
⇒ Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια ομάδα από τεχνολογίες για αλληλεπίδραση με 

το VE. 
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Μειονεκτήματα 
 
⇒ Δεν υποστηρίζεται η γενικότητα (generality) και η διαθεσιμότητα (portability) 

(μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε SGI υπολογιστές).  
⇒ Δεν μπορούν να αναπτυχθούν εύκολα νέες εφαρμογές. 
⇒ Υπάρχει πολυπλοκότητα και απαιτεί περισσότερη υπολογιστική ισχύ. 
 
Επιπρόσθετα, το SIMNET, αποτελεί ένα σημαντικό σύστημα εικονικών περιβαλλό-
ντων που χρησιμοποιείται σε στρατιωτικές εφαρμογές. Αναπτύχθηκε από το 1984 μέ-
χρι το 1989, σαν ένα περιβάλλον για εξάσκηση χαμηλού κόστους. Το 1989, το 
SIMNET περιείχε πάνω από 200 τανκ, αεροπλάνα και οχήματα τα οποία μπορούσαν 
να τα χειρίζονται άνθρωποι ή να ελέγχονται από τον υπολογιστή. Αποτελείται από 10 
sites σε Αμερική και Ευρώπη. Χρησιμοποιεί Ethernet σύστημα επικοινωνίας. 
 

3.2.4. DIVE 
 
Το DIVE (Distributed Interactive  Virtual Environment) αναπτύχθηκε στο  Σουηδικό 
Ινστιτούτο της επιστήμης των  υπολογιστών. Πρόκειται για ένα εργαλείο που χρησι-
μοποιείται  για το ¨κτίσιμο¨ κατανεμημένων εφαρμογών  VR σε ένα  ετερογενές δι-
κτυακό περιβάλλον. Το περιβάλλον Dive αποτελείται από κάποιες διαδικασίες επι-
κοινωνίας οι οποίες ¨τρέχουν¨ σε κόμβους που είναι διασκορπισμένοι σε ένα τοπικό 
δίκτυο (LAN) ή σε ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN). Υπάρχει επίσης πρόσβαση 
σε βάσεις δεδομένων, οι οποίες ενημερώνονται συχνά. Κάθε βάση δεδομένων περι-
λαμβάνει έναν αριθμό περιγραφών γραφικών αντικειμένων, που δομούν τον  εικονικό  
κόσμο. Με κάθε κόσμο συνδέεται μια ομάδα διαδικασιών που αποτελείται από όλες 
τις διαδικασίες που αφορούν τον εικονικό κόσμο. Ένα αντικείμενο μπορεί ελεύθερα 
να ¨ταξιδεύει¨ μεταξύ διαφορετικών κόσμων. 
 
Οι χρήστες στο Dive παριστάνονται σαν οντότητες που μπορούν να ενεργούν στον 
εικονικό κόσμο. Υποστηρίζεται δυναμική συμπεριφορά καθώς και αλληλεπίδραση 
μεταξύ των αντικειμένων. 
 
Η συνεργατικότητα [54] είναι μια απαραίτητη δραστηριότητα για τις περισσότερες 
δυνατότητες που παρουσιάζονται σε ένα CSCW (Computer-Supported Cooperative 
Work) περιβάλλον με σκοπό τη δημιουργία επικοινωνίας ανάμεσα στους συμμετέχο-
ντες. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένας τηλεφωνικός θάλαμος στο περιβάλλον 
DIVE. 
 
Επίσης, η φωνητική επικοινωνία είναι άμεση και φυσική, ενώ η επικοινωνία μέσω 
video θεωρείται πιο φυσική, επειδή παρουσιάζει και τις εκφράσεις του προσώπου των 
συμμετεχόντων. Οι συνηθισμένες περιπτώσεις τηλεσυνδιάσκεψης παρουσιάζουν την 
έλλειψη της αίσθησης ότι οι συμμετέχοντες συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο. Η χρήση 
των εικονικών περιβαλλόντων μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. 
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⇒ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ήχος που κατευθύνει την προσοχή σε διαφορετικά ση-
μεία του χώρου. 

⇒ Μπορούν να προστεθούν κινήσεις προσώπου, χεριών κ.τ.λ. στις εικονικές αναπα-
ραστάσεις των ανθρώπων. 

⇒ Όλοι οι συμμετέχοντες φαίνεται ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο. 
 

 
 

Εικόνα 3.6. : Ένας τηλεφωνικός θάλαμος στο περιβάλλον DIVE. 
(Πηγή: http://www.nada.kth.se/~kai/lectures/CWVE.html) 
 
Στην παρακάτω εικόνα παριστάνεται ένα περιβάλλον συνδιάσκεψης που δημιουργή-
θηκε στο DIVE. 
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Εικόνα 3.7. : Περιβάλλον συνδιάσκεψης το οποίο δημιουργήθηκε στο DIVE. 
(Πηγή: http://www.nada.kth.se/~kai/lectures/CWVE.html) 
 
Οι συμμετέχοντες μπορεί να εμφανίζονται στο εικονικό περιβάλλον με τη μορφή 
avatar (Εικόνα 3.8.). 
 

 
 
Εικόνα 3.8. : Δύο εικονικές αναπαραστάσεις στο μοντέλο DIVE. Ανάμεσά τους υ-
πάρχει ένας πίνακας όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να ζωγραφίσουν. 
(Πηγή: http://www.nada.kth.se/~kai/lectures/CWVE.html) 
 
To DIVE, χρησιμοποιεί επικοινωνία peer-to-peer [56] για να εφαρμόσει τους διαμοι-
ραζόμενους εικονικούς κόσμους. Ένας κόσμος DIVE αποτελείται από ένα σύνολο 
αντικειμένων με τα οποία μπορούν να συνδεθούν διάφορες διαδικασίες. Οι διαδικασί-
ες DIVE που συνδέονται στον ίδιο κόσμο είναι όλες πανομοιότυπες ως προς το περιε-
χόμενο. Αν στο δίκτυο ¨τρέχουν¨ πολλαπλοί κόσμοι DIVE, τότε οι διαδικασίες μπο-
ρεί να επιφέρουν αλλαγές, αλλά σε κάθε χρονική στιγμή μπορεί να ανήκουν σε ένα 
και μοναδικό κόσμο.  
 
Το πρωτόκολλο DIVE [59] σχεδιάστηκε για την υποστήριξη αλληλεπιδραστικών ε-
φαρμογών συνδιάσκεψης. Κάθε εικονικός κόσμος αποθηκεύεται σα βάση δεδομένων 
που μοιράζεται μεταξύ agents χρησιμοποιώντας ένα αξιόπιστο πρωτόκολλο goupcast. 
Η χρήση αυτού του πρωτοκόλλου μειώνει την αλληλεπιδραστικότητα του συστήμα-
τος και έχει υψηλές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης. Για να αντιμετωπιστούν τα προηγού-
μενα μειονεκτήματα, το DIVE χρησιμοποιεί ένα νέου είδους πρωτόκολλο (light-
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weight groupcast protocol) και πολλαπλές ομάδες multicast (multiple multicast 
groups) ανά κόσμο, οργανωμένο με παρόμοιο τρόπο με το πρωτόκολλο MASSIVE. 
 
Τα multicast groups τοποθετούνται στο χώρο. Αρχικά, όλες οι οντότητες είναι μέλη 
μιας μόνο ομάδας (group), η οποία περιβάλλει ολόκληρο τον εικονικό κόσμο. Μια 
μόνο ομάδα δεν είναι αρκετή για να υποστηρίξει ολόκληρο τον εικονικό κόσμο, ο ο-
ποίος περιέχει πολλές οντότητες και έτσι πρέπει να δημιουργηθούν νέες ομάδες για 
την υποστήριξη και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των οντοτήτων. Αυτό, εφαρμόζε-
ται  δυναμικά όταν ανιχνευθεί ότι η ποιότητα υπηρεσιών της ομάδας έχει μειωθεί. 
Όταν μια οντότητα διαπιστώσει μείωση της QoS (Quality of Service), εκπέμπει μια 
αίτηση στα άλλα μέλη της ομάδας και αρχίζει μια διαδικασία διαίρεσης. Η διαδικασία 
συνεχίζεται, δημιουργώντας μικρότερες συστάδες (clusters) οντοτήτων σε μια νέα 
ομάδα.  
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Εικόνα 3.9. : Χωρική και ιεραρχική συγκέντρωση ομάδων γύρω από τις συστάδες 
των οντοτήτων. 
(Πηγή: 
http://www.brunel.ac.uk/depts/mes/Research/Groups/vvr/vrsig97/proceed/007/group-
qos.html) 
 
Η παραπάνω εικόνα δείχνει πώς αυτό το πρωτόκολλο διαιρεί προοδευτικά ένα διδιά-
στατο κόσμο. Κάθε οντότητα είναι μέλος όλων των ομάδων που την περιλαμβάνουν 
και μπορεί να λαμβάνει μηνύματα από όλες τις ομάδες που την περιέχουν. Παρόλα 
αυτά μια οντότητα εκπέμπει μηνύματα ενημέρωσης μόνο σε μια από τις ομάδες που 
την περιέχουν. 
 
Πλεονεκτήματα [56] 
⇒ Παρέχει ένα γενικό και εύκολο στη χρήση περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών. 
⇒ Απλοποιεί πολλές εφαρμογές VE μέσω του Tcl/DIVE toolkit. 
 
Μειονεκτήματα 
 
⇒ Απαιτεί καλή γνώση του toolkit για τον προγραμματισμό νέων συμπεριφορών για 

τις εφαρμογές. 
⇒ Δεν παρέχει αποτελεσματική παρουσίαση αναπαραστάσεων των χρηστών και μη-

χανισμών επικοινωνίας μεταξύ των hosts. 

3.2.5. MASSIVE 
 
Το MASSIVE (Model. Architecture and System for Spatial Interaction in Virtual En-
vironments) δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Νότινγχαμ. Ένας από τους κύρι-
ους στόχους του MASSIVE είναι η ετερογένεια,  όπως για παράδειγμα η υποστήριξη 
αλληλεπίδρασης  μεταξύ χρηστών των οποίων ο εξοπλισμός έχει διαφορετικές δυνα-
τότητες.  
 
Το MASSIVE υποστηρίζει πολλαπλούς εικονικούς κόσμους που συνδέονται με 
portals. Κάθε κόσμος μπορεί να κατοικηθεί από πολλούς ταυτόχρονους χρήστες οι 
οποίοι μπορούν να αλληλεπιδράσουν μέσω κατάλληλων interfaces (γραφικών, ακου-
στικών ή κειμένου). Το γραφικό περιβάλλον επιτρέπει τη δημιουργία αντικειμένων 
3D και επίσης επιτρέπει την πλοήγηση των χρηστών με έξι βαθμούς ελευθερίας. Το 
ακουστικό περιβάλλον, επιτρέπει στους  χρήστες να ¨ακούν¨ αντικείμενα, ενώ υπο-
στηρίζεται η συζήτηση πραγματικού χρόνου καθώς και η χρήση προ προγραμματι-
σμένων ήχων. Το περιβάλλον κειμένου, παρέχει μια όψη του κόσμου μέσω ενός πα-
ραθύρου ή χάρτη που αντιστοιχεί σε μια παράσταση 2D. Οι χρήστες μπορεί να επι-
κοινωνούν μεταξύ τους με την πληκτρολόγηση μηνυμάτων. Είναι δυνατή η επικοινω-
νία μεταξύ χρηστών που χρησιμοποιούν διαφορετικά interfaces και κατά συνέπεια 
και η αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών που έχουν διαφορετικό εξοπλισμό σε ένα κοι-
νό εικονικό περιβάλλον.  
 
Το περιβάλλον MASSIVE συνήθως λειτουργεί με περίπου 10 χρήστες. [49] Η έκδοση 
1 είναι ουσιαστικά ένα σύστημα που προσφέρει τηλεσυνδιάσκεψη και ένα παράδειγ-
μα εφαρμογής του χωρικού μοντέλου αλληλεπίδρασης (spatial model of interaction).  
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λογισμικά για εικονικά περιβάλλοντα –  
Εικονικά περιβάλλοντα μάθησης- Αναλύσεις – Συγκρίσεις  Μιχαηλίδου Άννα 

97 

Τα χαρακτηριστικά στο επίπεδο χρήστη είναι τα παρακάτω: 
 
• Πρόκειται για ένα κατανεμημένο σύστημα εικονικής πραγματικότητας πολλαπλών 

χρηστών (multi-user distributed V.R. system). 
• ¨Τρέχει¨ σε πλατφόρμες Sun και SGI. 
• Υπάρχουν προγράμματα client, που υποστηρίζουν κείμενο, γραφικά ή και  ήχο 

(μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε συνδυασμό) και επιτρέπουν στους χρήστες 
να επικοινωνούν με χειρονομίες, τυπωμένα μηνύματα ή ήχο πραγματικού χρόνου. 

• Οι χρήστες που χρησιμοποιούν κείμενο, μπορούν να επικοινωνούν με τους χρή-
στες που χρησιμοποιούν γραφικά και το αντίθετο. 

• Όλα τα μέσα ελέγχονται από την αύρα (aura), την εστίαση (focus) και το νεφέλω-
μα (nimbus). 

• Μπορεί να υπάρξει επικοινωνία με άλλους κόσμους, μέσω portals. 
• Μπορεί να γίνει προσθήκη νέων μέσων, χωρίς να επηρεάζεται ο πυρήνας του συ-

στήματος. 
 
To MASSIVE αποτελεί ένα μοντέλο για αλληλεπίδραση και συνεργατική εργασία 
[56]. Πρόκειται για σύστημα μεγάλης κλίμακας (εκατοντάδες ή και χιλιάδες ταυτό-
χρονα ενεργοί χρήστες). Το σύστημα βασίζεται σε τρεις ιδέες: την αύρα (aura), την 
εστίαση (focus) και το νεφέλωμα (nimbus). 
 
⇒ Η αύρα προσδιορίζει το χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατή η αλληλεπίδραση. Τα 

αντικείμενα μπορεί να αλληλεπιδρούν μόνο όταν συγκρουστούν οι αύρες τους. 
⇒ Η εστίαση προσδιορίζει το χώρο όπου ο παρατηρητής γίνεται ενήμερος για την 

ύπαρξη άλλων. 
⇒ Το νεφέλωμα προσδιορίζει το χώρο όπου οι οντότητες κάνουν αντιληπτό τον εαυ-

τό τους. 
 
 

 
 
Εικόνα 3.10. : Πώς γίνονται αντιληπτές δύο οντότητες στο MASSIVE. 
(Πηγή: http://ligwww.epfl.ch/~thalmann/VRcourse/network.html) 
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Το MASSIVE, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι ένα DVE σύστημα [59] που 
σχεδιάστηκε για τηλεσυνδιάσκεψη. Η πρώτη έκδοση του MASSIVE χρησιμοποιούσε 
μια υβριδική αρχιτεκτονική client-server και peer to peer. Κάθε agent χαρακτηρίζεται 
από την αύρα του, η οποία προσδιόριζε και το χώρο που αντιστοιχούσε σε αυτόν. Οι 
agents μπορούσαν να επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους και με το server, μέχρι να γί-
νει αντιληπτό από το server ότι οι αύρες τους έπαψαν πλέον να τέμνονται, οπότε δια-
κόπτεται και η επικοινωνία μεταξύ τους.  
 
Αρχικά, το MASSIVE χρησιμοποιούσε ένα αξιόπιστο πρωτόκολλο για τη μεταφορά 
των μηνυμάτων μεταξύ των agents. Αυτό όμως, είχε σαν αποτέλεσμα τη φτωχή από-
δοση και τη χρήση υψηλού εύρους ζώνης, κάτι που παρουσίαζε προβλήματα όταν ο 
αριθμός των συμμετεχόντων στον εικονικό κόσμο αυξανόταν. Για την επίλυση αυτών 
των προβλημάτων, το MASSIVE χρησιμοποιεί ένα multicast πρωτόκολλο, σύμφωνα 
με το οποίο παριστάνονται οι multicast ομάδες σαν οντότητες στο περιβάλλον. Για 
παράδειγμα, ένα δωμάτιο συναντήσεων, μπορεί να παρασταθεί σαν οντότητα που α-
ποτελείται από τοίχους, παράθυρα, πόρτα και ένα σύνολο οντοτήτων που βρίσκονται 
μέσα στο δωμάτιο και μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Η χρήση των δυναμι-
κών ομάδων (dynamic groups) σημαίνει δημιουργία ειδικών εφαρμογών για agents 
κάτι που αυξάνει την πολυπλοκότητα και απαιτεί προγραμματισμό. 

 MASSIVE I 

 
Το MASSIVE Ι ([68]-[70]) είναι ένα σύστημα τηλεδιάσκεψης και ένα παράδειγμα 
υλοποίησης του χωροταξικού μοντέλου αλληλεπίδρασης. Το MASSIVE I έχει τα α-
κόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
• Είναι ένα πολυχρηστικό κατανεμημένο VR σύστημα 

• Τρέχει σε Sun και SGI πλατφόρμες 

• Παρέχει clients για κείμενο, γραφικά και ήχο, δίνοντας την δυνατότητα στους 
χρήστες να επικοινωνούν με χειρονομίες, μηνύματα και ήχο σε πραγματικό 
χρόνο 

• Παρέχει διάφορα αντικείμενα που μπορούν να προσαρμοστούν από τον χρήστη 

• Παρέχει έναν αριθμό από εικονικούς κόσμους, καθώς και ενδιάμεσες πύλες για 
την μετακίνηση μεταξύ των κόσμων 

• Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί μόνο τοπική (χωροταξικά) πληροφορία 

• Νέα μέσα μπορούν να προστεθούν χωρίς να επηρεαστεί το σύστημα 

• Όλα τα μέσα ελέγχονται από τα aura, focus και nimbus 

 MASSIVE II 

 
Το MASSIVE II ([71] – [74]) ονομάζεται και CRG (Communications Research 
Group) Virtual Environment (CVE). Το CVE είναι ένα κατανεμημένο πολυχρηστικό 
σύστημα εικονικής πραγματικότητας, με χαρακτηριστικά όπως: 
 
• Διαδικτύωση που βασίζεται στο ΙΡ multicasting 
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• Υποστήριξη νέου εκτεταμένου χωροταξικού μοντέλου αλληλεπίδρασης (Spatial 
Model of Communication) 

• Υποστήριξη πολλών ταυτόχρονων χρηστών που επικοινωνούν με την χρήση 
τρισδιάστατων γραφικών, ήχο και κείμενο σε πραγματικό χρόνο 

 MASSIVE III 

 
Το MASSIVE III [75] είναι ένα κατανεμημένο πολυχρηστικό σύστημα εικονικής 
πραγματικότητας, με χαρακτηριστικά όπως: 
 
• Υποστήριξη πολλών ταυτόχρονων χρηστών που επικοινωνούν με την χρήση 

τρισδιάστατων γραφικών, ήχο και κείμενο σε πραγματικό χρόνο 

• Επεκτασιμότητα, σύνθεση του εικονικού κόσμου και κατανομή βασισμένη στα 
Locales  

• Διαχείριση μηνυμάτων τα οποία υποστηρίζουν αιτιότητα που καθορίζεται από 
την εφαρμογή και αναβαθμισμένη επικοινωνία γεγονότων 

• Υλοποίηση βασισμένη σε βιβλιοθήκες 

• Client-server αρχιτεκτονική με χρήση TCP δικτύων 

 
Το MASSIVE-3 μπορεί να τρέξει σε SG IRIX 5.3 και πάνω, ΑΙΧ 4.3, και Windows 
NT 4.0, 95, 98 και 2000 [50]. 
 
Το MASSIVE-3 είναι ένα σύστημα [49] που υποστηρίζει ένα συνεργατικό εικονικό 
περιβάλλον για πολλούς χρήστες (multi-user collaborative virtual environment 
system). Επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να έχουν μια άποψη ή ακόμη και να γίνουν 
τμήμα (να αναπαρασταθούν) σε έναν εικονικό τρισδιάστατο κόσμο. Υποστηρίζει α-
κόμη ακουστική επικοινωνία πραγματικού χρόνου μεταξύ των χρηστών και επιτρέπει 
τη δυναμική επεξεργασία των εικονικών κόσμων. 
 
Οι εικονικοί κόσμοι κατασκευάζονται από ¨locales¨. Κάθε locale είναι μια περιοχή 
του εικονικού χώρου με το δικό της σύνολο περιεχομένων και χρηστών. Ένα locale 
μπορεί να αντιστοιχηθεί σε ένα δωμάτιο, ένα κτήριο, μια περιοχή ή ακόμη και σε ένα 
ολόκληρο εικονικό κόσμο.  
 
Τα locales μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους με τη χρήση συνόρων (boundaries) τα ο-
ποία δημιουργούν δεσμούς ανάμεσά τους. Οι χρήστες τυπικά μπορούν να δούν μέσω 
των συνόρων, ώστε να βλέπουν το locale που υπάρχει από την άλλη πλευρά ή ακόμη 
μπορούν και να προσπεράσουν τα σύνορα ώστε να πάνε στην άλλη πλευρά.  
 
Το MASSIVE-3 πρωταρχικά δημιουργήθηκε σα μια βιβλιοθήκη κλάσεων της C++. 
Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη βιβλιοθήκη  με σκοπό να δημιουρ-
γήσουν τις δικές τους εφαρμογές.  
 
Γίνεται προσπάθεια για την υποστήριξη ¨μόνιμων¨ (persistent) εικονικών κόσμων με 
το MASSIVE-3, δηλαδή κόσμων οι οποίοι θα μπορούν να υπάρχουν πάντα, ανεξάρ-
τητα από το αν ¨τρέχει¨ μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή όχι.  
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Για παράδειγμα η εφαρμογή VerySimpleApp δημιουργεί έναν εικονικό κόσμο ο ο-
ποίος αποτελείται από ένα πλέγμα με άστρα μέσα σε αυτό (Εικόνα 3.11. ). Με το 
¨τρέξιμο¨ της εφαρμογής, εμφανίζεται το παρακάτω: 
 

 
 
Εικόνα 3.11. : Το περιβάλλον της εφαρμογής VerySimpleApp.  
(Πηγή: http://www.crg.cs.nott.ac.uk/research/systems/MASSIVE-3/docs/massive3-
user.html) 
 
Τα εικονίδια που εμφανίζονται αντιστοιχούν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο χρήστη 
(δεν είναι ορατά ή προσβάσιμα από άλλους χρήστες στον εικονικό κόσμο). Αντίθετα 
από τη φορά των δεικτών του ρολογιού από επάνω αριστερά υπάρχει: 
 
• Drop button: αυτό φωτίζεται όταν ο χρήστης κρατά ένα αντικείμενο. Ο χρήστης 

επιλέγει το εικονίδιο για να ρίξει το αντικείμενο το οποίο κρατά. 
• Constraint indicator (a ring): αυτό γίνεται συμπαγές όταν ο χρήστης κάνει μια πε-

ριορισμένη κίνηση.  
• Walk drag box (a square): επιλέγοντας και ¨τραβώντας¨ αυτό το αντικείμενο ο 

χρήστης μπορεί να στρίβει (αριστερά - δεξιά) και να προχωρά επάνω -  κάτω. 
• Head movement drag-box (a disk): με την επιλογή του αντικειμένου αυτού, είναι 

δυνατό το κεφάλι του χρήστη να στρίβει δεξιά - αριστερά και να κινείται επάνω 
κάτω. 
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• Compass: αυτό το αντικείμενο δείχνει  προς τα επάνω όταν ο χρήστης αντικρίζει 
τον Ζ- άξονα. 

 
Πλεονεκτήματα [56] 
 
⇒ Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν διάφορων τύπων εξοπλισμού ( από απαιτη-

τικά γραφικά μέχρι περιβάλλοντα επικοινωνίας κειμένου), μπορεί να είναι παρό-
ντες στο ίδιο περιβάλλον και να επικοινωνούν μεταξύ τους. 

⇒ Το χωρικό μοντέλο αλληλεπίδρασης (spatial model of interaction) επιτρέπει τη 
χαρτογράφηση των αλληλεπιδράσεων του πραγματικού κόσμου σε αλληλεπιδρά-
σεις μεταξύ των συμμετεχόντων. 

 
Μειονεκτήματα 
 
⇒ Δεν ευνοεί τη γρήγορη ανάπτυξη νέων προσομοιώσεων ή περιβαλλόντων. Επιπλέ-

ον, δεν μπορούν να παρασταθούν λεπτομέρειες στον τρόπο παρουσίασης των χρη-
στών. 

 
Οι σκοποί του MASSIVE [55] είναι η υποστήριξη πολλών συμμετεχόντων, η λει-
τουργία μέσω δικτύων ευρείας περιοχής, η αντιμετώπιση του προβλήματος της ανο-
μοιογένειας στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία κ.τ.λ. Δεν είναι 
κατάλληλο για ένα σύστημα CVE γενικού σκοπού, επειδή είναι μια εφαρμογή που 
έχει γίνει για την υποστήριξη της επικοινωνίας μέσω τηλεσυνδιάσκεψης και όχι για 
προσομοιώσεις.  
 
Η αλληλεπίδραση είναι δυνατή σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή γύρω από ένα αντι-
κείμενο στον εικονικό κόσμο. Ο χώρος αυτός, αποτελεί την αύρα του αντικειμένου. Η 
αλληλεπίδραση μεταξύ δυο αντικειμένων συμβαίνει όταν συναντηθούν οι αύρες τους. 
Η αύρα μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη περιοχή γύρω από ένα αντικείμενο ή μπο-
ρεί να παριστάνεται από μια συνάρτηση που βασίζεται στην απόσταση μεταξύ των 
αντικειμένων. 
 
Η αντίληψη ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από την αύρα, αφού μόνο αντικείμενα που οι 
αύρες τους τέμνονται μπορούν να επικοινωνήσουν. Είναι επίσης γνωστό ότι κάθε α-
ντικείμενο έχει την εστίαση (focus) και το νεφέλωμα (nimbus). Η εστίαση περιγράφει 
τον προσδιορισμό της προσοχής ενώ το νεφέλωμα περιγράφει την ικανότητα παρατή-
ρησης (observability).  
 
Όσο πιο πολύ ένα αντικείμενο βρίσκεται στο χώρο εστίασης ενός άλλου, τόσο πιο 
εύκολα γίνεται αντιληπτό, ενώ όσο περισσότερο βρίσκεται στο νεφέλωμα ενός άλλου, 
τόσο περισσότερο αντιλαμβάνεται την ύπαρξη του άλλου αντικειμένου. Ο βαθμός της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο αντικειμένων συνδέεται άμεσα με την αντίληψη μεταξύ 
τους (Εικόνα 3.12.). 
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Εικόνα 3.12. : Στην περίπτωση αυτή, η εστίαση του πρώτου αντικειμένου τέμνεται 
με το νεφέλωμα του δεύτερου και έτσι το πρώτο αντικείμενο μπορεί να δει και να ε-
πιδράσει πάνω στο δεύτερο. Η εστίαση του δεύτερου αντικειμένου δεν τέμνεται με 
αυτή του πρώτου και έτσι το  δεύτερο αντικείμενο δεν έχει επίγνωση του πρώτου. 
(Πηγή: http://www.cs.unc.edu/~munson/DARPA/brownde.html) 
 
Το χωρικό μοντέλο (spatial model)  [54] υποστηρίζει τη χρήση κινήσεων του σώμα-
τος που πλησιάζουν την πραγματική συμπεριφορά του ανθρώπου, όσο αυτό είναι δυ-
νατό.  
 
Το μοντέλο αυτό δοκιμάστηκε αρχικά στο περιβάλλον DIVE. Το MASSIVE δημι-
ουργήθηκε ειδικά για τη χρήση του χωρικού μοντέλου σε συνεργατικά περιβάλλοντα.  
 
 

 
 
Εικόνα 3.13. : Δύο χρήστες περιβάλλονται από τις αύρες τους, οι οποίες μόλις συ-
γκρούστηκαν.  
(Πηγή: http://indepstady.ext.missouri.edu) 
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Εικόνα 3.14. : Το τραπέζι συνδιάσκεψης έχει και αυτό τη δική του αύρα, η οποία πε-
ριβάλλει όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται γύρω από το τραπέζι ώστε να μπορούν 
να ακούν το ένα το άλλο και να μιλούν μεταξύ τους, ανεξάρτητα από το σχήμα που 
έχει η δική τους αύρα. 
 (Πηγή: http://indepstady.ext.missouri.edu) 
 

3.2.6. SPLINE 
 
Το SPLINE (Scalable Platform for Interactive Environments) δημιουργήθηκε στα ερ-
γαστήρια της Mitsubishi και πρόκειται για μια πλατφόρμα λογισμικού που επιτρέπει 
τη δημιουργία εικονικών κόσμων με την αναπαράσταση πολλαπλών γεωγραφικά α-
πομονωμένων χρηστών.  
 
Η κύρια εφαρμογή του συστήματος είναι ένα είδος κοινωνικής εικονικής πραγματι-
κότητας (social virtual reality) όπου οι άνθρωποι επικοινωνούν χρησιμοποιώντας τις 
εικονικές αναπαραστάσεις τους. 
 
Το SPLINE χρησιμοποιεί τόσο μαγνητοφωνημένους ήχους όσο και ακουστική  επι-
κοινωνία πραγματικού χρόνου. Επίσης, χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο συγχρονισμού 
για να συγχρονίζεται ο ήχος με άλλα γεγονότα που συμβαίνουν στο περιβάλλον.  
 
Ο μηχανισμός διαμοιρασμού δεδομένων μπορεί να διαχειρίζεται από ένα παγκόσμιο 
μοντέλο (world model) το οποίο είναι υπεύθυνο για τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης. 
Έτσι, αντί για την άμεση επικοινωνία, οι εφαρμογές στηρίζονται στο παγκόσμιο αυτό 
μοντέλο ώστε να ενημερώνουν και άλλους συμμετέχοντες σε απομονωμένες περιο-
χές. (Εικόνα 3.15.).  
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Εικόνα 3.15. : Στοιχεία του συστήματος SPLINE. 
(Πηγή: [9]) 
 
Οι εφαρμογές επικοινωνούν με το μοντέλο του κόσμου μέσω ενός περιβάλλοντος 
προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interface API) και το μο-
ντέλο του κόσμου μεταδίδει τα δεδομένα για ενδοεπεξεργασία.  
 
Το σύστημα αποδείχτηκε ότι είναι κατάλληλο για εφαρμογές όπως προσομοιώσεις 
πτήσεων, ενώ ένα από τα μειονεκτήματα είναι ότι η παράσταση των εικονικών αν-
θρώπων μπορεί να παρουσιάσει μόνο απλή συμπεριφορά. Οι συμμετέχοντες μπορούν 
μόνο να πλοηγούνται και να επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ήχο (audio). 
 
Το SPLINE υποστηρίζει ταυτόχρονα πολλούς χρήστες που είναι γεωγραφικά απομο-
νωμένοι. Μπορεί να γίνει ενσωμάτωση σε ένα 3D οπτικό και ακουστικό περιβάλλον. 
Οι άνθρωποι μπορούν να αλληλεπιδράσουν χρησιμοποιώντας τις αναπαραστάσεις 
τους. Η ολοκλήρωση των εφαρμογών μπορεί να γίνει χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το 
δίκτυο που υπάρχει ¨από κάτω¨. 
 

 

Visual renderer Audio renderer Application 

Interprocess communication 

World model 

Application support 

Network Inter-
face 

Application 
Interface 
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Εικόνα 3.16. : Ένα παράδειγμα ανάπτυξης του SPLINE 
(Πηγή: http://ligwww.epfl.ch/~thalmann/VRcourse/network.html) 
 
Το πάρκο αποτελείται από ένα τετραγωνικό μίλι λεπτομερών αναπαραστάσεων και 
υποστηρίζει οπτική, ακουστική και φυσική αλληλεπίδραση. Οι χρήστες μπορούν να 
χρησιμοποιούν ένα ποδήλατο άσκησης σαν φυσική συσκευή εισόδου. Η αναπαρά-
στασή τους μπορεί να κινείται στο εικονικό ποδήλατο με ταχύτητα που υπολογίζεται 
από τη δύναμη που εφαρμόζεται στο φυσικό ποδήλατο. 
 
Πλεονεκτήματα 
 
⇒ Το σύστημα αποδείχτηκε ότι έχει αποτελεσματικότητα σε εφαρμογές προσομοίω-

σης πτήσης.  
⇒ Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ολοκλήρωση της εφαρμογής μπορούν 

να αντιμετωπιστούν σχετικά εύκολα. 
 
Μειονεκτήματα 
 
⇒ Η αναπαράσταση των χρηστών παρουσιάζει απλή συμπεριφορά. 
⇒ Οι συμμετέχοντες μπορούν να πλοηγηθούν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους 

χρησιμοποιώντας ήχο (audio). 
⇒ Η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον είναι ελάχιστη. 
 

3.2.7. BrickNet 
 
Το BrickNet παρέχει λειτουργίες οι οποίες επιτρέπουν τη δημιουργία με εύκολο και 
γρήγορο τρόπο εφαρμογών για δικτυακούς εικονικούς κόσμους. Παρέχει υψηλού 
βαθμού υποστήριξη για μοντελοποίηση εικονικών κόσμων. Επίσης, δίνει τη δυνατό-
τητα σ΄ αυτόν που αναπτύσσει το εικονικό περιβάλλον να χρησιμοποιήσει ένα εικονι-
κό κέλυφος (virtual world shell) το οποίο μπορεί να ¨κατοικηθεί¨ από τα αντικείμενα 
που ενδιαφέρουν, προσαρμόζοντας και ανάλογη συμπεριφορά σε αυτά. Αυτό επιτρέ-
πει στο χρήστη να δημιουργεί γρήγορα εικονικούς κόσμους. 
 
Το BrickNet εισάγει μια στρατηγική διαμοιρασμού αντικειμένων (object-sharing 
strategy) που το διαχωρίζει από τα κλασσικά NVEs. Αντί να μοιράζονται όλοι οι 
χρήστες τον ίδιο εικονικό κόσμο, στο BrickNet κάθε χρήστης ελέγχει τον δικό του 
εικονικό κόσμο με το σύνολο των αντικειμένων που τον αποτελούν. Τα αντικείμενα 
αυτά, μπορούν να τα μοιραστούν με τους άλλους χρήστες ή να τα κρατήσουν μόνο 
για δική τους χρήση. Ο χρήστης, μπορεί να ζητήσει να μοιραστεί αντικείμενα με άλ-
λους χρήστες, δεδομένου ότι αυτά διατίθενται.  
 
Το BrickNet δεν υποστηρίζει αναπαράσταση του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον, 
ενώ η παρουσία των χρηστών πιστοποιείται με την επίδραση πάνω στα διάφορα αντι-
κείμενα του εικονικού κόσμου. Δεν υποστηρίζεται επικοινωνία μέσω κειμένου ή ήχου 
ή ακόμη και επικοινωνία με εκφράσεις του προσώπου ή κινήσεις του σώματος. 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λογισμικά για εικονικά περιβάλλοντα –  
Εικονικά περιβάλλοντα μάθησης- Αναλύσεις – Συγκρίσεις  Μιχαηλίδου Άννα 

106 

To Bricknet σχεδιάστηκε για τη δημιουργία εικονικών κόσμων που λειτουργούν [56] 
σε σταθμούς εργασίας, οι οποίοι συνδέονται σε ένα δίκτυο και ανταλλάσσουν πληρο-
φορίες μεταξύ τους. Επιτρέπει τη διαχείριση γραφικών αντικειμένων, καθώς και τη 
χρήση τους σε πολλούς κόσμους ή clients. Ένας client μπορεί να συνδεθεί με ένα 
server και να ¨ζητά¨ αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα 
και τα δικαιώματα πρόσβασης για τα αντικείμενα, ο server ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
των clients. Το BrickNet παρέχει συμπεριφορές διαφόρων τύπων. 
 
Πλεονεκτήματα 
 
⇒ Ελαττώνει τη δικτυακή επικοινωνία στη φάση της προσομοίωσης. 
 
Μειονεκτήματα 
 
⇒ Υπάρχει ανάγκη συγχρονισμού. 
⇒ Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ειδική γλώσσα Starship, κάτι που μειώνει τη γενι-

κότητα του συστήματος. 
 

3.2.8. VISTEL 
 
Πρόκειται για ένα εικονικό σύστημα τηλε συνδιάσκεψης (virtual space 
teleconferencing system). Η λειτουργικότητα του συστήματος επεκτείνεται σε έναν 
εικονικό χώρο, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν όχι μόνο να μιλήσουν και να δουν ο 
ένας τον άλλο, αλλά επίσης και να συνεργαστούν σε ένα περιβάλλον 3D, να μοιρα-
στούν 3D αντικείμενα και έτσι να αυξήσουν τις δυνατότητες συνεργατικότητας. 
 
Η κίνηση του ανθρώπινου σώματος δημιουργείται με τη χρήση κάποιων μαγνητικών 
αισθητήρων που τοποθετούνται στο σώμα του χρήστη. Έτσι οι κινήσεις μπορούν να 
μεταδοθούν και να παρασταθούν με μια 3D αναπαράσταση του ανθρώπινου σώματος. 
 

3.2.9. AVIARY 

 
Το AVIARY ([63], [64]) είναι ένα κατανεμημένο object-oriented VR σύστημα που 
υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες, κόσμους και εφαρμογές και αναπτύχθηκε στο 
Advanced Interfaces Group του University of Manchester. Το AVIARY είναι σχεδια-
σμένο ώστε να λειτουργεί με κατανεμημένο τρόπο πάνω από ετερογενή δίκτυα υπο-
λογιστών. Η βασική έννοια που χρησιμοποιεί είναι αυτή του εικονικού κόσμου ο ο-
ποίος ορίζει ένα σύνολο από ιδιότητες που κατέχονται από όλα τα artifacts σε ένα 
στιγμιότυπο του κόσμου. Επίσης ένας εικονικός κόσμος ορίζει ένα σύνολο από κανό-
νες που περιορίζουν τη συμπεριφορά και των artifacts. Ο όρος artifact χρησιμοποιεί-
ται για την αναφορά σε μια οντότητα η οποία μπορεί να είναι ορατή σε ένα εικονικό 
κόσμο. Το AVIARY επιτρέπει σε πολλαπλούς κόσμους με διαφορετικούς κανόνες να 
είναι παράλληλα ενεργοί.  
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3.2.10. CAVERNsoft 

 
Το CAVERNsoft [65] είναι ένα συνεργατικό VR middleware για να διευκολύνει την 
δημιουργία persistent Collaborative Virtual Environments (CVEs) που χρησιμοποιού-
νται στο CAVERN (CAVE Research Network) [66]. To CAVERN είναι ένα ερευνη-
τικό δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν διάφορα ερευνητικά και βιομηχανικά ινστιτούτα 
που είναι εξοπλισμένα με CAVEs, ImmersaDesks και υψηλής απόδοσης υπολογιστι-
κά συστήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με υψηλής ταχύτητας δίκτυα 
για την υποστήριξη συνεργατικής σχεδίασης, συνεργατικής μάθησης και εκπαίδευσης 
με την χρήση εικονικής πραγματικότητας. Το CAVERNsoft χρησιμοποιεί light-
weight κατανεμημένη αποθήκευση δεδομένων καθώς και μηχανισμούς για την δια-
χείριση διαφορετικών όγκων δεδομένων (από λίγα bytes σε πολλά terrabytes) που 
απαιτούνται για την υποστήριξη persistence σε εικονικά περιβάλλοντα. Διάφορα δι-
κτυακά interfaces υποστηρίζουν προσαρμοζόμενο latency, συνοχή δεδομένων, και 
επεκτασιμότητα για την υποστήριξη διάφορων δικτυακών απαιτήσεων. Παρόλο που 
το CAVERNsoft έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει το CAVERN, δεν είναι μια βι-
βλιοθήκη προσανατολισμένη μόνο στις απαιτήσεις των CAVE και ImmersaDesk.  
 

3.2.11. WebTalk 

 
Το WebTalk [67] είναι ένα πολυχρηστικό σύστημα για κατανεμημένους ιδεατούς κό-
σμους. Το σύστημα αυτό έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει και να συνεργαστεί με 
οποιαδήποτε VRML εικονικό κόσμο. Το WebTalk χρησιμοποιεί μια MUTech 
(MultiUser Technology) πλατφόρμα που παρέχει:  
 
• Διαμοίραση των ενεργειών στα αντικείμενα των εικονικών κόσμων 

• Ενημέρωση της κίνησης κάθε χρήστη στον εικονικό κόσμο  

• Εύκολη ενσωμάτωση υπαρχόντων εικονικών κόσμων (plug-and-distribute) 

• Διαφανές interface στους χρήστες 

 

Το συγκεκριμένο σύστημα έχει σαν στόχο να υποστηρίζει διάφορες τεχνολογίες για 
την δημιουργία εικονικών κόσμων. Σήμερα υποστηρίζει VRML εικονικούς κόσμους 
που έχουν γραφτεί σε ένα συγκεκριμένο τύπο ο οποίος λέγεται VRMLTalk. Μελλο-
ντικές επεκτάσεις στοχεύουν στην υποστήριξη της Java3D τεχνολογίας. 
 
 

3.2.12. Το σύστημα VLNET 
 
Το σύστημα VLNET (Virtual Life Network) αναπτύχθηκε από τους φορείς Computer 
Graphics Lab, EPFL και MIRALab University of Geneva. [56] Στο VLNET γίνεται 
προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι τεχνικές της εικονικής πραγματικότητας με σκοπό 
τη δημιουργία εικονικών περιβαλλόντων που μπορούν να μοιράζονται από ανθρώ-
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πους, οι οποίοι θα παριστάνονται στο εικονικό περιβάλλον έχοντας τη δική τους συ-
μπεριφορά και αλληλεπίδραση με τους άλλους συμμετέχοντες. Το σύστημα VLNET 
υποστηρίζει ένα εικονικό περιβάλλον σε δίκτυο, που επιτρέπει σε πολλούς χρήστες 
να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους σε πραγματικό χρόνο. Οι 
συμμετέχοντες παριστάνονται με 3D εικονικούς ανθρώπους. Η εμφάνιση των εικονι-
κών ανθρώπων μπορεί να είναι παρόμοια με των πραγματικών, κάτι που δίνει στους 
χρήστες την αίσθηση παρουσίας τους στο περιβάλλον. Επιπρόσθετα, με τους εικονι-
κούς ανθρώπους που εξαρτώνται από τους χρήστες (user guided) το περιβάλλον μπο-
ρεί να συμπεριλάβει και αυτόνομους εικονικούς ανθρώπους. 
 
Το περιβάλλον μπορεί να συνδυάσει διαφορετικά μέσα, όπως ήχος, μοντέλα 3D, αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών (gestural, facial), 3D αντικείμενα κ.τ.λ. (Εικόνα 
3.17.) 
 
Αντί να υπάρχουν διαφορετικά παράθυρα ή εφαρμογές για κάθε μέσο, το περιβάλλον 
ολοκληρώνει όλες τις δυνατότητες σε μια και μοναδική 3D αναπαράσταση και έτσι 
παρέχει ένα φυσικό τρόπο επικοινωνίας, ο οποίος είναι παρόμοιος με τον πραγματικό 
κόσμο. Η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον αποτελεί σημαντικό θέμα στο NVE. Ο 
διαχωρισμός των αντικειμένων στο περιβάλλον γίνεται ως εξής: υπάρχουν αντικείμε-
να με σταθερή θέση (π.χ. τοίχοι) ή αντικείμενα με μη σταθερή θέση (π.χ. μια καρέ-
κλα). Μόνο αυτά που δεν έχουν σταθερή θέση μπορούν να μετακινηθούν και να αλ-
λάξουν από το χρήστη. 
 
Το VLNET έχει τους παρακάτω έξι βασικούς σκοπούς: 
 
• γρήγορη ανάπτυξη των εφαρμογών που περιλαμβάνουν εικονικούς ανθρώπους ή 

και αυτόνομους εικονικούς ανθρώπους. 
 
• Ολοκλήρωση των ήδη αναπτυγμένων εφαρμογών προσομοίωσης και των εικονι-

κών ανθρώπων. 
 
• Υποστήριξη πολλαπλών τύπων μέσων. 
 
• Θεώρηση των αναπαραστάσεων των συμμετεχόντων σαν βασικό στοιχείο του ει-

κονικού κόσμου. 
 
• Ανάλυση των διαφορετικών τρόπων προσέγγισης όσο αφορά την επικοινωνία με-

ταξύ των εικονικών ανθρώπων, κάτι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε 
μελλοντικές εφαρμογές. 

 
• Θεώρηση της απόδοσης του συστήματος σα βασικό σκοπό της ανάπτυξης.  
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Εικόνα 3.17. : Το VLNET συνδυάζει διαφορετικά μέσα σε ένα και μοναδικό περι-
βάλλον 3D. 
(Πηγή: [9]) 
 
Οι εφαρμογές που υποστηρίζονται είναι για πολλούς συμμετέχοντες (multiple 
participant) και περιλαμβάνουν δραστηριότητες που γίνονται στον ίδιο χρόνο και τό-
πο για συνεργατικότητα. Η ανάπτυξη και ολοκλήρωση νέων εφαρμογών αποτελούν 
σημαντικό παράγοντα. Σκοπός είναι η ενσωμάτωση υπαρχόντων προγραμμάτων προ-
σομοίωσης και animation στο εικονικό περιβάλλον. Τυπικά, μπορεί να υπάρχουν πολ-
λαπλά εικονικά περιβάλλοντα που το καθένα έχει δημιουργηθεί από διαφορετικό 
χρήστη. Κάθε εικονικό περιβάλλον μπορεί να ολοκληρώνει πολλαπλά προγράμματα 
προσομοίωσης τα οποία ελέγχουν διαφορετικά αντικείμενα. 
 
Το σύστημα VLNET υποστηρίζει ένα δικτυακό [58], διαμοιραζόμενο εικονικό περι-
βάλλον, το οποίο επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους 
όσο και με το περιβάλλον τους σε πραγματικό χρόνο. Οι χρήστες αναπαριστώνται 
από 3D αναπαραστάσεις (agents) και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον, καθώς και με 
άλλους agents. Οι agents παρουσιάζουν παρόμοια εμφάνιση και συμπεριφορά με 
πραγματικούς ανθρώπους. 
 
Το VLNET (Virtual Life Network) αποτελεί ένα δικτυακό συνεργατικό εικονικό πε-
ριβάλλον (Networked Collaborative Virtual Environment), το οποίο υποστηρίζει ρεα-
λιστικές ανθρώπινες αναπαραστάσεις. Επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να 
¨συναντιούνται¨ σε διαμοιραζόμενους εικονικούς κόσμους, οι οποίοι συνδέονται μέ-
σω δικτύου. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ  
τους και με το περιβάλλον και πιθανά και με αυτόνομους εικονικούς ανθρώπους που 
μπορούν να κατοικήσουν στους VLNET κόσμους. Η ανθρώπινη αναπαράσταση υπο-
στηρίζει και τις χειρονομίες προσώπου, σώματος για καλύτερη και πιο φυσική επι-
κοινωνία μεταξύ των χρηστών. 
 
Ένα από τα πλεονεκτήματα του συστήματος VLNET είναι η ευελιξία. Με την επιλο-
γή διαφορετικών συνδυασμών VLNET οδηγών, απλά από τη γραμμή εντολών, ο 
χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετικούς τρόπους πλοήγησης στο περιβάλλον με τη 
χρήση ποικίλων συσκευών, π.χ. έλεγχο των εκφράσεων του προσώπου με video ανά-
λυση πραγματικού χρόνου (real time video analysis) κ.τ.λ.. 
 

 
Autonomous Actors 

 
Communication

 
3D graphics 

 
3D interaction 
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Ένας χρήστης με κάποιες βασικές αρχές προγραμματισμού, μπορεί να χρησιμοποιή-
σει ένα σύνολο από απλές βιβλιοθήκες για να προγραμματίσει νέους VLNET drives, 
ώστε να έχει πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες (πλοήγηση, animation προσώπου - 
σώματος, συμπεριφορά αντικειμένων κ.τ.λ.). Με τον προγραμματισμό νέων drivers 
είναι δυνατή η υποστήριξη νέων συσκευών για έλεγχο προσώπου, σώματος, συμπε-
ριφορά αντικειμένων, προγραμματισμό έξυπνων, αυτόνομων αναπαραστάσεων και 
δημιουργία νέων αλληλεπιδραστικών εφαρμογών για πολλούς χρήστες. 
 
Είναι σημαντικό για τους συμμετέχοντες σε ένα εικονικό περιβάλλον [57] να γίνουν 
τμήμα αυτού του περιβάλλοντος και να αλληλεπιδρούν με αυτό με φυσικό τρόπο. 
Αυτό έχει περισσότερη έμφαση στα Δικτυακά Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα 
όπου οι συμμετέχοντες χρειάζεται να βλέπουν ο ένας τον άλλο και να αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους. Πιστεύεται ότι η αναπαράσταση των συμμετεχόντων με λεπτομερείς 
αναπαραστάσεις βελτιώνει τις υπάρχουσες δυνατότητες επικοινωνίας. Το σύστημα 
VLNET επιτρέπει τη διαχείριση τέτοιων πολύπλοκων εικονικών αναπαραστάσεων, 
μέσω ενός συνόλου απλών interfaces. Η στρατηγική αυτή δίνει τη δυνατότητα της 
χρήσης του πυρήνα του συστήματος με διαφορετικούς τρόπους, αλλάζοντας τα 
modules του συστήματος, π.χ. υποστηρίζοντας διαφορετικές συσκευές εισόδου, ή 
χρησιμοποιώντας ¨έξυπνα¨  modules για την προσομοίωση αυτόνομων ανθρώπινων 
αναπαραστάσεων. 
 
Η δικτυακή δομή 
 
Από την άποψη του δικτύου, το VLNET βασίζεται σε μια σχετικά απλή αρχιτεκτονι-
κή client/server. Ο server είναι περισσότερο υπεύθυνος για τη διαχείριση των συνε-
δρίων (session management) και τη διακίνηση των μηνυμάτων (message distribution). 
Έχει σχεδιαστεί να δουλεύει μαζί με έναν ΗΤΤΡ server για κατανομή βάσεων δεδο-
μένων (database distribution). Η σχεδίαση του VLNET client απαρτίζεται από πολλές 
λειτουργίες που χωρίζονται σε διάφορες διαδικασίες. Αυτό δεν βελτιώνει μόνο την 
απόδοση αλλά επίσης δίνει και τη δυνατότητα για εύκολη αντικατάσταση ορισμένων 
λειτουργιών με άλλες περισσότερο χρήσιμες για κάποια διαδικασία. 
 
Η επικοινωνία στο VLNET στηρίζεται σε ένα απλό μοντέλο client/server. Ένας στά-
νταρ HTTP server και ένας VLNET server πρέπει να ¨τρέχουν¨ μόνιμα σε ένα 
VLNET server site. Μπορεί να υποστηρίζουν πολλούς κόσμους, οι οποίοι μπορεί να 
είναι αρχεία VLNET ή VRML. H ζωή ενός World Server τελειώνει όταν αποσυνδε-
θούν όλοι οι πελάτες. 
 
Μια συνάντηση VLNET δημιουργείται όταν ένας client συνδέεται με το συγκεκριμέ-
νο κόσμο, μέσω μιας URL. Ο client πρώτα ¨φέρνει¨τη βάση δεδομένων του κόσμου 
από τον ΗΤΤΡ server, χρησιμοποιώντας τη URL. Μετά από αυτό παίρνει το όνομα 
του host από το URL και συνδέεται στο server VLNET. O server VLNET, δίνει στον 
client την port διεύθυνση του World Server. Ο client μπορεί να δώσει τα δεδομένα 
του χρήστη (user data), δηλαδή τα αρχεία που περιγράφουν την αναπαράσταση που ο 
χρήστης θα χρησιμοποιήσει. Αυτά τα δεδομένα δίνονται και σε άλλους clients που 
συμμετέχουν στη συνάντηση. Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση, η επικοινωνία μεταξύ 
των clients στο συγκεκριμένο κόσμο περνά δια μέσου του World Server. 
 
Η αρχιτεκτονική VLNET client 
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Ένας χρήστης με κάποιες βασικές αρχές προγραμματισμού, μπορεί να χρησιμοποιή-
σει ένα σύνολο από απλές βιβλιοθήκες για να προγραμματίσει νέους VLNET drivers, 
ώστε να έχει πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες (πλοήγηση, animation προσώπου - 
σώματος, συμπεριφορά αντικειμένων κ.τ.λ.). Με τον προγραμματισμό νέων drivers 
είναι δυνατή η υποστήριξη νέων συσκευών για έλεγχο προσώπου, σώματος, συμπε-
ριφορά αντικειμένων, προγραμματισμό έξυπνων, αυτόνομων αναπαραστάσεων και 
δημιουργία νέων αλληλεπιδραστικών εφαρμογών για πολλούς χρήστες. 
 
Οι drivers που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να ¨τρέξουν¨ σε έναν τοπικό (local) 
host ή σε έναν απομονωμένο (remote) host. Ο πυρήνας VLNET αποτελείται από ένα 
σύνολο διαδικασιών που είναι υπεύθυνες για βασικές λειτουργίες, όπως ενημέρωση 
αντικειμένων, απόδοση, κ.τ.λ.. 
 
Ο πυρήνας VLNET (Core) 
 
Πρόκειται για ένα σύνολο διαδικασιών που είναι υπεύθυνες για βασικές λειτουργίες. 
Η κύρια διαδικασία (Main Process) είναι υπεύθυνη για λειτουργίες υψηλότερου επι-
πέδου, όπως διαχείριση αντικειμένων, πλοήγηση, ανθρώπινες αναπαραστάσεις, ενώ  
οι άλλες διαδικασίες παρέχουν υπηρεσίες για τη δικτυακή διαχείριση (networking) 
(Διαδικασία Επικοινωνίας - Communication Process)), διαχείριση βάσεων δεδομένων 
(Database Process) και απόδοση. 
 
H βασική διαδικασία (Main Process) 
 
Αποτελείται από τέσσερις μηχανισμούς που καλύπτουν διαφορετικές απόψεις του 
VLNET. Κάθε μηχανισμός είναι εξοπλισμένος με ένα interface για τη σύνδεση με 
έναν εξωτερικό driver. 
 
Ο Μηχανισμός Συμπεριφοράς Αντικειμένου (Object Behavior Engine) ελέγχει τη συ-
μπεριφορά των αντικειμένων, όπως κινήσεις, περιστροφές, πτώσεις και επιτρέπει τον 
προγραμματισμό και διαφορετικών συμπεριφορών, μέσω εξωτερικών drivers. 
 
Ο Μηχανισμός Πλοήγησης και Διαχείρισης Αντικειμένων (Navigation and Object 
manipulation Engine) παρέχει ένα interface για τον driver πλοήγησης. Αν δεν ενεργο-
ποιηθεί ο driver πλοήγησης, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο στάνταρ τρόπος πλοή-
γησης με το ποντίκι. 
 
Ο Μηχανισμός Αναπαράστασης Σώματος (Body Representation Engine) παρέχει το 
Interface για αλλαγές στη δομή αναπαράστασης του σώματος και βοηθά στη δημι-
ουργία φυσικής κίνησης. 
 
Ο Μηχανισμός Αναπαράστασης Προσώπου (Facial Representation Engine) παρέχει 
τις διαδικασίες εκείνες που υποστηρίζουν αλλαγές στις εκφράσεις του προσώπου.  
 
The Communication Process 
 
Η διαδικασία αυτή, λαμβάνει μηνύματα από το δίκτυο (και συγκεκριμένα από τον 
VLNET World Server) και τα τοποθετεί σε μια ουρά μηνυμάτων. Όλοι οι μηχανισμοί 
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¨διαβάζουν¨ από την ουρά και αλληλεπιδρούν με τα μηνύματα που τους αφορούν. 
Επίσης, όλοι οι μηχανισμοί μπορούν να στείλουν μηνύματα, ενώ η διαδικασία επικοι-
νωνίας είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση αυτών των μηνυμάτων. 
 
The Data Base Process 
 
Η διαδικασία αυτή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των δεδομένων που αφορούν τα 
αντικείμενα και τις αναπαραστάσεις των χρηστών. 
 
The Drivers 
 
Οι drivers παρέχουν τα απλά και ευέλικτα μέσα για την πρόσβαση και το έλεγχο ό-
λων των πολύπλοκων λειτουργιών του VLNET. Χρησιμοποιώντας συνδυασμούς από 
drivers είναι δυνατό να υποστηριχθούν όλων των ειδών οι συσκευές εισόδου από το 
απλό ποντίκι μέχρι την κάμερα με πολύπλοκο software αναγνώρισης εκφράσεων. Ε-
πίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δυνατότητες τεχνικής νοημοσύνης για την πα-
ραγωγή αυτόνομων και ημιαυτόνομων agents στο εικονικό περιβάλλον. 
 
Οι drivers συνδέονται άμεσα με τους μηχανισμούς στην Κύρια Διαδικασία του 
VLNET. Κάθε μηχανισμός παρέχει ένα interface μοιρασμένης (shared) μνήμης στο 
οποίο μπορεί να συνδεθεί ο κάθε driver.  
 
Μερικοί τύποι drivers 
 
Ο Οδηγός Εκφράσεων Προσώπου (Facial Expression Driver) χρησιμοποιείται για τον 
έλεγχο των κινήσεων του σώματος. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας 
driver που μπορεί να διαχειρίζεται τις εκφράσεις του προσώπου σε πραγματικό χρό-
νο, ένας driver που χρησιμοποιεί το σήμα του video από μια κάμερα για τη χαρτο-
γράφηση των χαρακτηριστικών του προσώπου κ.τ.λ.. 
 
Ο Οδηγός Κατάστασης Σώματος (Body Posture Driver) ελέγχει τις κινήσεις σώματος 
του χρήστη. Ένας τρόπος χρήσης αυτού του driver, είναι για παράδειγμα ο απευθείας 
έλεγχος των κινήσεων του σώματος με τη χρήση μαγνητικών ανιχνευτών (magnetic 
trackers). 
 
Ο Οδηγός Πλοήγησης (Navigation Driver) χρησιμοποιείται για την πλοήγηση, κινή-
σεις του χεριού, του κεφαλιού και για τη βασική διαχείριση των αντικειμένων του 
συστήματος. Η βασική διαχείριση των αντικειμένων περιλαμβάνει ¨πιάσιμο¨ των α-
ντικειμένων, μεταφορά τους, ομαδοποίηση αντικειμένων, κ.τ.λ.. 
 
Ο Οδηγός Συμπεριφοράς Αντικειμένων (Object Behavior Driver) χρησιμοποιείται για 
τον έλεγχο της συμπεριφοράς των αντικειμένων, όπως είναι η κίνηση (π.χ. ο έλεγχος 
της μπάλας σε έναν αγώνα τένις). 
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3.3. Εικονικά περιβάλλοντα μεγάλης κλίμακας πολλών χρηστών που 
υποστηρίζουν  επικοινωνία πραγματικού χρόνου (Large Scale Real 
Time Multi-User Virtual Reality Research (HIVE)) 
 
Πολλές εφαρμογές [51] όπως αλληλεπιδραστικά προγράμματα για διασκέδαση στο 
σπίτι και προγράμματα προσομοίωσης πεδίου μάχης, οδηγούν στην ανάπτυξη κατα-
νεμημένων συστημάτων εικονικής πραγματικότητας πολύ μεγάλης κλίμακας. Για να 
έχουν επιτυχία στην πράξη τέτοιες εφαρμογές θα πρέπει να επιτρέπουν στους συμμε-
τέχοντες να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους με ένα φυσικό τρόπο. Ένα θέμα 
πρωταρχικής σημασίας σχετικά με τη χρηστικότητα του συστήματος εικονικής πραγ-
ματικότητας είναι το αίσθημα ναυτίας που προκαλείται σε ορισμένες περιπτώσεις ε-
ξαιτίας της απώλειας προσανατολισμού. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για τη βελ-
τίωση της κατάστασης αλλά η επικοινωνία μεταξύ σταθμών γεωγραφικά απομακρυ-
σμένων, έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών καθυστερήσεων. 
 
Σκοπός του προγράμματος HIVE είναι η ανάπτυξη ενός πυρήνα ο οποίος σχεδιάστη-
κε για την παροχή ευέλικτων υπηρεσιών για ένα πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών, οι ο-
ποίοι αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λογισμικά για εικονικά περιβάλλοντα –  
Εικονικά περιβάλλοντα μάθησης- Αναλύσεις – Συγκρίσεις  Μιχαηλίδου Άννα 

114 

  

3.4. Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα (COVEN: Collaborative 
Virtual Environments) 
 
To COVEN [52] είναι ένα πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από την EC ACTS και 
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εικονικών περιβαλλόντων (π.χ. για τηλε εργασία). Ο 
αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή των χαρακτηριστικών που 
είναι απαραίτητα για την υποστήριξη συνεργατικών συστημάτων για τηλε εργασία.  
Το πρόγραμμα συνενώνει τεχνικές επικοινωνιών, συνεργατική εργασία υποστηριζό-
μενη από υπολογιστή, εικονική πραγματικότητα και animation για την υποστήριξη 
ενός Ευρωπαϊκού κατανεμημένου εικονικού περιβάλλοντος (European wide 
distributed virtual environment). Αυτό το εικονικό περιβάλλον επιτρέπει σε ομάδες 
που βρίσκονται σε γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές να εργαστούν  μαζί, συνυ-
πάρχοντας σε κοινούς εικονικούς χώρους. Σκοπός είναι να λυθούν προβλήματα χρη-
στικότητας και σχεδίασης εικονικών περιβαλλόντων και να δοθούν νέες λύσεις  και 
τεχνικές. Θα πρέπει να ικανοποιούνται δύο περιορισμοί: ο πρώτος έχει σχέση με τον 
ανθρώπινο παράγοντα (το περιβάλλον θα πρέπει να είναι  αποτελεσματικό και εύκολο 
στη χρήση) και ο δεύτερος έχει σχέση με την τεχνολογία (θα πρέπει να βελτιστοποιη-
θούν οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται σχετικά με την αντιμετώπιση του  φόρτου του 
δικτύου). 
 
Στην παρακάτω εικόνα  φαίνεται η χρήση ενός στερεοσκοπικού κράνους 
(stereoscopic helmet) και  επίσης ενός ποντικιού τεχνολογίας ανόδου (ascension 
technology flying mouse) (Εικόνα 3.18.).  
 

 
 
Εικόνα 3.18. : Χρήση στερεοσκοπικού κράνους. 
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(Πηγή: http://www.nada.kth.se/~kai/lectures/CWVE.html) 
Τα συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν όπως παρα-
κάτω:  
 

 Εικονικά περιβάλλοντα προβολής (Projection - based virtual 
environments) (Eικόνα 3.19.). 

 

 
 
Εικόνα 3.19. : Άποψη του περιβάλλοντος CAVE. 
(Πηγή: http://www.nada.kth.se/~kai/lectures/CWVE.html) 
 
Το περιβάλλον CAVE έχει σχεδιαστεί στο Πανεπιστήμιο του Illinois. Το CAVE προ-
βάλει στερεοσκοπικές εικόνες, τέτοιες ώστε να μπορούν αρκετοί άνθρωποι να εμφα-
νίζονται μέσα. 
 

 Εικονικά περιβάλλοντα οθόνης (Screen based virtual environments) 
 
3D στερεοσκοπικές εικόνες μπορεί να δημιουργηθούν και σε μια συνηθισμένη οθόνη 
σταθμού εργασίας. Το αποτέλεσμα της τρισδιάστατης παρουσίασης μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Μια αρκετά συνηθισμένη μέθοδος είναι η χρήση 
ειδικών γυαλιών (CrystalEyes LCD shutter glasses), τα οποία επιτρέπουν στο μάτι να 
βλέπει απόψεις που δίνουν μια τρισδιάστατη εντύπωση. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί 
με τη δυνατότητα να βλέπει κάποιος γύρω από αντικείμενα. 
 

 Εικονικά περιβάλλοντα για πολλούς θεατές (multi-spectator virtual 
environments) 

 
Πολλοί άνθρωποι μπορούν να έχουν αίσθηση του περιβάλλοντος, αλλά μόνο ένα ά-
τομο μπορεί να αλληλεπιδρά με αυτό.  
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⇒ CAVE 
⇒ CrytallEyes projection system 
 

 Εικονικά περιβάλλοντα για πολλούς χρήστες (multi-user virtual 
environments) 

 
Πολλοί χρήστες μπορούν ταυτόχρονα να είναι παρόντες και να αλληλεπιδρούν με το 
εικονικό περιβάλλον. 
 
⇒ VPL Reality Built for 2 
⇒ WorldToolKit 
⇒ VideoPlace 
⇒ Mandala 
 

 Εικονικά περιβάλλοντα σε δίκτυο (networked virtual environments) 
 
Πολλοί χρήστες που κατανέμονται σε ένα δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν σε ένα 
κοινό εικονικό περιβάλλον. 
 
⇒ DIVE 
⇒ MASSIVE 
⇒ NPSNET 
⇒ VEOS 
 
Αυτό που προσφέρεται από τα περιβάλλοντα που υποστηρίζουν συνεργατικότητα 
(Computer-Supported Cooperative Work (CSCW)) είναι : 
 
⇒ η δυνατότητα να παρουσιαστεί μεγάλη ποσότητα πληροφορίας 
⇒ ο φυσικός τρόπος αλληλεπίδρασης πολλών χρηστών 
⇒ ο  φυσικός τρόπος δημιουργίας δραστηριοτήτων  
 
Οι ανθρώπινες αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
⇒ Παρουσία (Presence) 
⇒ Ταυτότητα (Identity) 
⇒ Θέση (Position) 
⇒ Προσοχή (Attention) 
⇒ Δραστηριότητα (Activity) 
⇒ Δυνατότητες υλικού (Hardware capabilities) 
⇒ Προσωπικότητα (Personality) 
 
Άλλη μια εφαρμογή που αφορά συνεργατικά περιβάλλοντα είναι οι λεγόμενοι κατοι-
κημένοι χώροι [54] (Polulated Information Terrains - PITs). Πρόκειται για εφαρμογές 
(Εικόνα 3.20) στις οποίες οι χρήστες ενημερώνονται ο ένας για την παρουσία και τις 
δραστηριότητες του άλλου. Η πληροφορία παρουσιάζεται σε τρισδιάστατο χώρο. 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λογισμικά για εικονικά περιβάλλοντα –  
Εικονικά περιβάλλοντα μάθησης- Αναλύσεις – Συγκρίσεις  Μιχαηλίδου Άννα 

117 

 
 
Εικόνα 3.20. : Μια παράσταση 1500 βιβλιογραφικών αναφορών που παρουσιάζονται 
στο χώρο με βάση κάποιες λέξεις κλειδιά. 
(Πηγή: http://www.nada.kth.se/~kai/lectures/CWVE.html) 
 
Οι συμμετέχοντες μπορεί να μη βλέπουν το εικονικό περιβάλλον με τον ίδιο τρόπο. 
Στο πρόγραμμα Greenspace χρησιμοποιήθηκε τηλεσυνδιάσκεψη σε ένα εικονικό πε-
ριβάλλον, ανάμεσα σε ένα Ινστιτούτο στο Seattle και ένα ερευνητικό κέντρο στο Τό-
κιο.  
 

 
 

Εικόνα 3.21. : Συνεργατικά περιβάλλοντα: αριστερά είναι η άποψη στο Seattle και 
δεξιά αυτή στο Τόκιο.  
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(Πηγή: http://www.nada.kth.se/~kai/lectures/CWVE.html) 
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Στα εικονικά περιβάλλοντα, ο ρεαλισμός είναι βασικός [54]. Οι περισσότερες εφαρ-
μογές εικονικών περιβαλλόντων βασίζονται σε βασικές αρχές αντίληψης, όπως η 
προοπτική, οι διαφοροποιήσεις στο χρώμα και στο σχήμα, η αντίληψη του ήχου στο 
χώρο, κ.τ.λ. Σε ένα συνεργατικό εικονικό περιβάλλον (Collaborative Virtual 
Environment CVE) η αντίληψη είναι πολύ σημαντικός παράγοντας (awareness). Η 
αντίληψη, σύμφωνα με τον Greenhalgh, είναι η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον πα-
ρατηρητή και σε ένα αντικείμενο. Σε ένα συνεργατικό εικονικό περιβάλλον, ένας 
χρήστης πρέπει να είναι ενήμερος για τις ενέργειες των άλλων χρηστών (οι αναπαρα-
στάσεις τους γίνονται με avatars) καθώς και για άλλα ¨αυτόνομα¨ αντικείμενα που 
βρίσκονται στον εικονικό κόσμο.  Για παράδειγμα, η άποψη του μαθητή σε ένα περι-
βάλλον, μπορεί να μοιραστεί με την άποψη που έχει ο καθηγητής, ως ένα ορισμένο 
βαθμό. Μια τέτοια κατάσταση, ονομάζεται επαυξημένη αντίληψη (enhanced 
awareness), αφού στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι έχουν πλήρη έλεγχο της θέσης 
τους στο χώρο και της άποψης του κόσμου μέσα στον οποίο βρίσκονται. 
 Η αρχιτεκτονική Model/View/Controller, παρέχει μια μέθοδο για την παρουσίαση 
πολλών και διαφορετικών απόψεων ή παρουσιάσεων των ίδιων δεδομένων. Όλες αυ-
τές οι απόψεις δείχνουν τα ίδια δεδομένα αλλά τα παρουσιάζουν με διαφορετικούς 
τρόπους. Για ένα CVE σύστημα, η αρχιτεκτονική M/V/C θα πρέπει να επεκταθεί ώ-
στε να μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς χρήστες και σε διάφορους σταθμούς εργα-
σίας. 
 
Η κατηγορία Εικονικών Εργαστηρίων και Δωματίων (Virtual Labs and Rooms) [59] 
περιλαμβάνει εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να συμμετέχουν σε εικονικούς 
κόσμους και να διαχειρίζονται αντικείμενα με άλλους χρήστες παρόντες στον ίδιο 
χώρο. Τυπικά, οι χρήστες αναπαριστάνονται στο περιβάλλον με ανθρώπινες μορφές. 
Τα κατανεμημένα συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα (Distributed Collaboratory 
Experiment Environments DCEE), έχουν σκοπό να επιτρέψουν τη χρήση εξειδικευ-
μένου εργαστηριακού εξοπλισμού από μακριά. Ένα παράδειγμα, είναι το πρόγραμμα 
που εφαρμόζεται στο Εθνικό Εργαστήριο (National Laboratory) του Argonne για τον 
έλεγχο ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. 
 
Τα εικονικά περιβάλλοντα παρέχουν  τη δυνατότητα πλοήγησης σε ένα σχεδόν φυσι-
κό χώρο και επιπλέον αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων μεταξύ τους αλλά 
και με το περιβάλλον. 
 
Ένα παράδειγμα εικονικού περιβάλλοντος για πολλούς χρήστες αποτελεί το DIVE 
όπου οι χρήστες χρησιμοποιούν ένα τρισδιάστατο χώρο  για να κινούνται, na βλέπουν 
και να αλληλεπιδρούν με άλλους χρήστες. Στο σύστημα MASSIVE η επικοινωνία 
δομείται με τη χρήση IP multicast. Πρόκειται για ένα χωρικό μοντέλο που προσφέρει 
αλληλεπίδραση παρέχοντας τρισδιάστατα γραφικά, κείμενο, επικοινωνία πραγματι-
κού χρόνου με ήχο κ.τ.λ.. Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα περιβάλλον που πραγματο-
ποιήθηκε στο MASSIVE όπου συμβαίνει συνδιάσκεψη μεταξύ έξι μελών. Οι αναπα-
ραστάσεις με ¨αυτιά¨ δηλώνουν χρήστες που μπορούν να ακούνε και διαφοροποιού-
νται από αυτούς που χρησιμοποιούν μόνο κείμενο. 
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Εικόνα 3.22. : Συνεργατικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε στο MASSIVE. 
 (Πηγή: http://www.nada.kth.se/~kai/lectures/CWVE.html) 
 
Έχει αναφερθεί ότι τα τρέχοντα CVEs περιβάλλοντα υποστηρίζουν το αξίωμα What-
You-See-Is-What-I-See (WYSIWIS) [55]. Παρόλα αυτά, το περιβάλλον επικοινωνίας 
του χρήστη και η πολιτική WYSIWIS δεν συνεργάζονται σωστά πάντοτε. Γίνεται 
προσπάθεια για τη δημιουργία μοντέλων που θέτουν τέτοιες ρυθμίσεις ώστε να μπο-
ρεί να προσδιοριστεί το περιβάλλον επικοινωνίας κάθε χρήστη, με σκοπό να μεταφέ-
ρει τα δεδομένα σωστά σε αυτό το χρήστη. Μια τρισδιάστατη άποψη αυτού του εγ-
χειρήματος ονομάζεται SOLVEN (SOL Virtual Environment ExtensioN). Μερικά 
παραδείγματα όπου χρειάζεται πολλοί χρήστες να ¨βλέπουν¨ το ίδιο μοντέλο του 3D 
κόσμου, αλλά με μικρές διαφορές είναι: 
 

 Shared virtual city: πολλοί χρήστες χρειάζεται να μοιραστούν το ίδιο μοντέ-
λο μιας εικονική πόλης για διάφορους σκοπούς. Μερικοί, μπορεί να θέλουν να 
κάνουν μια εικονική ξενάγηση στην πόλη. Για την περίπτωση αυτή, κατά τη 
διάρκεια της ξενάγησης μπορεί να εμφανίζονται κάποια σημεία ενδιαφέροντος 
τα οποία αφορούν μόνο αυτούς τους χρήστες που κάνουν την ξενάγηση. Οι 
άλλοι χρήστες δεν θα μπορούν να τα βλέπουν. 

 
 Data visualization: τα δεδομένα που ενδιαφέρουν στην εφαρμογή, μπορεί να 
έχουν μια ¨φωτισμένη¨ δομή. Αντί οι χρήστες να βλέπουν δεδομένα που αφο-
ρούν και άλλους, κάθε χρήστης, μπορεί να βλέπει μόνο τα δεδομένα που ενδι-
αφέρουν μόνο αυτόν. 
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 Multi-lingual shared spaces: τα σήματα στον εικονικό κόσμο, εμφανίζονται 
στη γλώσσα της εκλογής του χρήστη. Αυτό αποτρέπει την περίπτωση να υ-
πάρχουν επικαλυπτόμενα μηνύματα (σε διαφορετικές γλώσσες) και επιτρέπει 
σε κάθε χρήστη να επιλέξει οποιαδήποτε γλώσσα θέλει. 

 
 Interior design: η εσωτερική σχεδίαση του χώρου περιλαμβάνει πολλά αντι-
κείμενα και διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού (π.χ. ηλεκτρολογικά, υδραυλικά 
αν πρόκειται για σπίτι). Κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει όποιο επίπεδο θέλει 
ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί καλύτερα τα δεδομένα. 

 
Για το ¨κτίσιμο¨ των εικονικών περιβαλλόντων έχει προταθεί και το μοντέλο πολλα-
πλής προοπτικής (multi perspective). Σε αυτό το μοντέλο, τα αντικείμενα στον εικο-
νικό κόσμο περιγράφονται από δύο ανεξάρτητους παράγοντες: την εμφάνιση 
(appearance) και έναν τροποποιητή (modifier). Η εμφάνιση είναι ο γεωμετρικός 
προσδιορισμός του αντικειμένου. Ο τροποποιητής περιγράφει τη φωτεινότητα του 
αντικειμένου (brightness) (φωτεινό - bright, κανονικό - normal, αχνό - dim και ¨off¨ -
τότε δεν είναι προσβάσιμο στο χρήστη). 
 

3.4.1. Αρχιτεκτονική CVE για επαυξημένη αντίληψη (enhanced 
awareness) 
 
Κλιμάκωση (Scalability) και Προσωποποίηση (Personalization) 
 
Στη σχεδίαση των μηχανισμών για την εφαρμογή της επαυξημένης αντίληψης, υπάρ-
χουν δύο βασικοί παράγοντες. Ο πρώτος είναι η κλιμάκωση: οι μηχανισμοί δεν πρέ-
πει να εμποδίζουν την κλιμάκωση της προσομοίωσης. Ο δεύτερος είναι η προσωπο-
ποίηση: οι ρυθμίσεις του κάθε χρήστη δεν πρέπει να επηρεάζουν τις απόψεις των άλ-
λων χρηστών στο μοντέλο του κόσμου. 
 
Για να επιτευχθεί η κλιμάκωση, θα πρέπει να ελέγχεται ένας αριθμός συνδέσεων κα-
θώς και τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω αυτών των συνδέσεων. Η αύρα των α-
ντικειμένων, όπως έχει οριστεί στο MASSIVE, δηλώνει ότι δύο αντικείμενα μπορούν 
να αλληλεπιδράσουν, όταν οι αύρες τους τέμνονται. Αν δεν συμβαίνει αυτό δεν υπάρ-
χει αντίληψη μεταξύ των δύο αντικειμένων. Αυτό θα μειώσει δραματικά τον αριθμό 
των συνδέσεων που χρειάζεται να γίνουν, σε σύγκριση με το απλοϊκό μοντέλο όπου 
θα πρέπει όλα τα αντικείμενα να συνδέονται μεταξύ τους. 
 
Για την υποστήριξη της προσωποποίησης, το μοντέλο SOLVEN μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για την αλλαγή μέσω της εστίασης και του νεφελώματος της εμφάνισης των 
αντικειμένων του εικονικού κόσμου. Έτσι, κάθε χρήστης μπορεί να αλληλεπιδρά μό-
νο με την όψη του κόσμου που τον ενδιαφέρει. 
 

 Κλιμάκωση 
 
Κάθε αντικείμενο διατηρεί μια αύρα, η οποία μπορεί να αποτελείται από δύο σφαίρες, 
την εστίαση και το νεφέλωμα. Η εστίαση προσδιορίζει τον όγκο του κόσμου, που το 
αντικείμενο μπορεί να δει και να επηρεάσει. Το νεφέλωμα προσδιορίζει το τμήμα του 
κόσμου που μπορεί να επηρεάσει το αντικείμενο. Δύο αντικείμενα μπορεί να επικοι-
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νωνήσουν μεταξύ τους όταν η εστίαση του ενός τέμνεται με το νεφέλωμα του άλλου. 
Στην περίπτωση αυτή, το πρώτο αντικείμενο μπορεί να δει και να επηρεάσει το δεύ-
τερο και έτσι μπορεί να δημιουργηθεί μια αμφίδρομη επικοινωνία (αμφίδρομη επειδή 
το πρώτο αντικείμενο μπορεί να στείλει εντολές στο δεύτερο και μετά να λάβει τα 
αποτελέσματα). Υπάρχει λοιπόν, ο διαχειριστής συνδέσεων (connection manager) ο 
οποίος γνωρίζει τη θέση του κάθε αντικειμένου καθώς και τις σφαίρες της εστίασης 
και του νεφελώματός  του. Ο σκοπός του είναι να διαχειρίζεται τη δημιουργία και δι-
ακοπή της επικοινωνίας μεταξύ των αντικειμένων του εικονικού κόσμου. 
 

 
 
Εικόνα 3.23. : Το αντικείμενο 1 ¨βλέπει¨ το 2 και αντίστροφα. Το 2 βλέπει τα 1 και 3, 
αλλά αυτά δεν βλέπουν το 2. Τα αντικείμενα συνδέονται επίσης με το διαχειριστή 
συνδέσεων. 
(Πηγή: http://www.cs.unc.edu/~munson/DARPA/brownde.html) 
 

 Αντιγραφή (Replication through Model/View/Controller) 
 
Το μοντέλο αποτελείται από τις φυσικές ιδιότητες του αντικειμένου (εμφάνιση, μάζα, 
τύπος υλικού, κ.τ.λ.) καθώς και από τη συμπεριφορά (behavior) και τα σχήματα της 
εστίασης και του νεφελώματος. Το αντικείμενο μπορεί να είναι ιεραρχικό και να απο-
τελείται από τμήματα που σχετίζονται με άλλα τμήματα του ίδιου αντικειμένου. Τα 
τμήματα αυτά, μπορεί να έχουν τις δικές τους ιδιότητες ή να κληρονομήσουν τις ιδιό-
τητές τους από το κύριο αντικείμενο. 
 

 Προσωποποίηση 
 
Ο τρόπος με τον οποίο ένας χρήστης μπορεί να ¨προσωποποιήσει¨ το εικονικό του 
περιβάλλον είναι να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται σ΄ αυτόν τα απο-
μακρυσμένα αντικείμενα, καθώς και τον τρόπο που παρουσιάζεται αυτός στα αντι-
κείμενα. Για να αλλάξει μια όψη ενός απομακρυσμένου αντικειμένου, ο χρήστης 
προσαρμόζει φίλτρο στο κανάλι που μεταδίδει τις ενημερώσεις. Για να αλλάξει την 
εμφάνισή του απέναντι  στους άλλους, μπορεί να προσαρμόσει επίσης ένα φίλτρο στο 
κανάλι που μεταφέρει τις αντίστοιχες ενημερώσεις. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λογισμικά για εικονικά περιβάλλοντα –  
Εικονικά περιβάλλοντα μάθησης- Αναλύσεις – Συγκρίσεις  Μιχαηλίδου Άννα 

123 

 
 

3.5. Κατανεμημένα Εικονικά Περιβάλλοντα (Distributed Virtual 
Environments) 
 
Τα κατανεμημένα εικονικά περιβάλλοντα (Distributed Virtual Environments DVEs) 
προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα τόσο για συστήματα εικονικής πραγματικότητας 
ενός χρήστη (single user), όσο και για εφαρμογές σε υπολογιστή που υποστηρίζουν 
τη συνεργασία μεταξύ πολλών χρηστών (Computer Supported Co-operative Work 
CSCW). Ένα σύστημα DVE μπορεί να θεωρηθεί από  δύο απόψεις: τη νοητή 
(perceptual) άποψη και την άποψη εφαρμογής (implementation). 
 
Σύμφωνα με τη νοητή άποψη, το DVE είναι φτιαγμένο από έναν αριθμό χώρων 
(spaces) ή κόσμων (worlds), που περιέχουν οντότητες, όπως γραφικά σχήματα και 
πηγές ήχων. Κάθε κόσμος αποτελείται από ένα σύνολο ¨νόμων¨ (laws) που είναι υ-
πεύθυνοι για τη συμπεριφορά και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οντοτήτων του κό-
σμου. Οι κόσμοι, μπορεί να είναι ξεχωριστοί ή ακόμη μπορεί να συνδέονται με υπερ-
συνδέσμους. Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί είναι γνωστοί και σαν portals. 
 
Από την άποψη της εφαρμογής, κάθε κόσμος μπορεί να περιλαμβάνει έναν αριθμό 
από agents, οι οποίοι μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι agents μπορούν να 
επικοινωνούν μεταξύ τους άμεσα (peer to peer), χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει κά-
ποιος agent που δρα σα server ή σαν συντονιστής. Οι agents επικοινωνούν μεταξύ 
τους χρησιμοποιώντας το DVE πρωτόκολλο. 
 
Τα DVEs απαιτούν επικοινωνία πραγματικού χρόνου, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί 
σε διάφορα μέσα. Η φύση πραγματικού χρόνου των DVEs σημαίνει ότι εξαρτώνται 
από αλλαγές στο επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχεται από το υπάρ-
χον δίκτυο. Τα DVEs είναι έτσι δομημένα, ώστε να υποστηρίζουν υψηλή αλληλεπί-
δραση μεταξύ των χρηστών στον εικονικό χώρο. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για 
εφαρμογή των DVE περιβαλλόντων είναι η χρήση multicast group protocols, που πα-
ρέχονται στο επίπεδο δικτύου (network layer). Ένα DVE πρωτόκολλο θα πρέπει να 
μπορεί να διαχειρίζεται ομάδες, έτσι ώστε οι πηγές του δικτύου να χρησιμοποιούνται 
για την υποστήριξη τμημάτων του εικονικού κόσμου στα οποία συμβαίνουν αλληλε-
πιδράσεις. Επίσης το πρωτόκολλο θα πρέπει να διαχειρίζεται το εύρος ζώνης ώστε να 
μην υπάρχει συμφόρηση στους routers και στα συστήματα τερματισμού (end 
systems). Επειδή το πιθανότερο είναι το δίκτυο να μην είναι ¨αφιερωμένο¨ μόνο σε 
ένα DVE σύστημα, το πρωτόκολλο θα πρέπει να μπορεί να υπολογίζει τη μείωση 
στην ποιότητα υπηρεσιών (quality of service) που προκαλείται από τις άλλες εφαρμο-
γές που χρησιμοποιούν το δίκτυο. 
 
Για τα κατανεμημένα εικονικά περιβάλλοντα [59] μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρω-
τόκολλο Receiver-driven Layered Multicast (RLM). To RLM σχεδιάστηκε για τη με-
τάδοση ήχου και video και ακολουθεί τις αρχές της Ολοκληρωμένης Επεξεργασίας 
Στρώματος (Integrated Layer Processing), με την ολοκλήρωση των πληροφοριών σε 
επίπεδο εφαρμογής και της αρχιτεκτονικής του δικτύου για την περισσότερο αποτε-
λεσματική χρήση των διαθέσιμων δικτυακών πηγών. 
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Το RLM πρωτόκολλο εκμεταλλεύεται την τυπική αρχιτεκτονική ενός δικτύου ευρείας 
περιοχής (wide area internet) στο οποίο τοπικά δίκτυα (LANs) παρέχουν επικοινωνία 
υψηλού εύρους ζώνης και συνδέονται σε ένα backbone δίκτυο. Συμφόρηση εμφανίζε-
ται όταν πολλά μηνύματα συγκεντρώνονται σε ένα σύνδεσμο χαμηλής χωρητικότη-
τας, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία καθυστερήσεων και την απώλεια 
πακέτων. 
 

 
 
Εικόνα 3.24. : Τυπική αρχιτεκτονική internet. 
(Πηγή: 
http://www.brunel.ac.uk/depts/mes/Research/Groups/vvr/vrsig97/proceed/007/group-
qos.html) 
 
Όταν παρατηρηθεί μείωση QoS από ένα μέλος του LAN, σταματά η μετάδοση από 
την αντίστοιχη ομάδα. Αν συνεχίσει να παρατηρείται συμφόρηση, τότε περισσότερες 
ομάδες θα σταματήσουν τη μετάδοση μέχρι να σταματήσει η υπερφόρτωση. Όταν 
μειωθεί η χρήση του εύρους ζώνης εξαιτίας της συμφόρησης, το πρωτόκολλο RLM 
εφαρμόζει κάποιους ελέγχους με σκοπό να προσδιορίζει πότε θα γίνει διαθέσιμο πε-
ρισσότερο εύρος ζώνης. Μετά από μια τυχαία καθυστέρηση, o host επανασυνδέεται  
στο επόμενο group και αναλύει το QoS για να προσδιορίσει αν είναι δεκτός. Για το 
σκοπό αυτό ο host εκπέμπει  μια ανακοίνωση ότι πρόκειται να επανασυνδεθεί, ώστε 
να αποφευχθεί περαιτέρω συμφόρηση. 
 
 

3.6. Προγράμματα που αναπτύσσονται ή που αναπτύχθηκαν κατά το 
παρελθόν. 
 
Μερικά από τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι: [53] 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λογισμικά για εικονικά περιβάλλοντα –  
Εικονικά περιβάλλοντα μάθησης- Αναλύσεις – Συγκρίσεις  Μιχαηλίδου Άννα 

125 

 eRENA: ηλεκτρονικοί χώροι που υποστηρίζουν νέες μορφές πολιτισμικού πε-
ριεχομένου, όπως τέχνες και διασκέδαση. 

 
 Network Architectures for Inhabited Television: νέα δικτυακά πρωτόκολλα 
για πολύ μεγάλης κλίμακας εικονικά συνεργατικά περιβάλλοντα. 

 
 Multimedia Networking for Inhabited Television: πρόκειται για μια νεωτερι-
στική εφαρμογή σχετική με τα δίκτυα πολυμέσων. 

 
Μερικά από τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν κατά το παρελθόν: 
 

 COVEN (COllaborative Virtual ENvironments): πρόκειται για την ανάπτυξη 
υπηρεσιών σχετικά με τη τηλε εργασία και την εικονική παρουσία. Το εικονι-
κό περιβάλλον επιτρέπει σε χρήστες που βρίσκονται σε γεωγραφικά απομο-
νωμένες περιοχές να δουλεύουν μαζί και να ¨κατοικούν¨ σε εικονικούς χώ-
ρους. 

 
 Large Scale Real Time Multi-User Virtual Reality Research (HIVE): ο σκοπός 
του προγράμματος HIVE ήταν να δημιουργήσει έναν πυρήνα για πολύ μεγά-
λης κλίμακας εικονικά περιβάλλοντα που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν  
αρκετές εκατοντάδες χρηστών. 

 
 Developing a Virtual Campus:  ο σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν η δη-
μιουργία ενός εικονικού Πανεπιστημίου, το οποίο αρχικά θα συνέδεε τα Πα-
νεπιστήμια του Nottingham και του Lancaster και επίσης θα μπορούσε να ε-
πεκταθεί και σε άλλα ιδρύματα. Οι υπηρεσίες που προσφέρει επικεντρώνονται 
στη χρήση τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων για την υποστήριξη ε-
ρευνητικών δραστηριοτήτων. 

 
 The Distributed Extensible Virtual Reality Laboratory (DEVRL): αυτό το 
πρόγραμμα επιτρέπει σε ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικά μέση στο 
UK να εργάζονται μαζί στον ίδιο εικονικό χώρο με σκοπό την επίτευξη συ-
γκεκριμένων καθηκόντων.  

 
 Populated Information Terrains: πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσφέρει 
αλληλεπίδραση με σχεσιακές βάσεις δεδομένων. 

 
 Virtuosi: CVE περιβάλλον με εφαρμογές στη μόδα και στην κατασκευή προ-
ϊόντων. 

 
 Comic: βασική έρευνα - ανάπτυξη του πυρήνα για μοντέλα CVE. 

 
 Inhabiting the Web: προσπάθεια για ανάπτυξη συνεργατικών εικονικών περι-
βαλλόντων. 

 
 Requirements of Advanced Spatial Decision Support Systems: ερευνά τη δυ-
νατότητα ολοκλήρωσης εικονικών περιβαλλόντων με Γεωγραφικά Πληροφο-
ρικά Συστήματα. 
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 Using VR in the Treatment of Phobias: είναι ένα πρόγραμμα σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο ψυχιατρικής του Maudsley, το οποίο ερευνά τη χρήση των 
VR  στη θεραπεία διαφόρων φοβιών. 

 
 The Internet Foyer: πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό χώρο συναντήσεων. Σχε-
τίζεται με τη χρήση συνεργατικών εικονικών περιβαλλόντων με σκοπό τη δη-
μιουργία μιας τρισδιάστατης απεικόνισης ενός οργανισμού (σε www σελίδες). 

 
 Virtual and Augmented Environments for CSCW: σκοπός είναι η ανάπτυξη 
νέων τεχνικών και μοντέλων που μπορούν να εφαρμοστούν σε εικονικά περι-
βάλλοντα και προάγουν τη συνεργατικότητα. 

 
Μερικά παραδείγματα αναφέρονται παρακάτω: 
 
Ο βασικός στόχος του VR LEARNERS [61] είναι να υποστηρίξει τη χρήση των προ-
ηγμένων τεχνολογιών πολυμέσων στο σχολικό περιβάλλον και να προάγει τη συνερ-
γασία μεταξύ πολυμεσικών εκπαιδευτικών κέντρων έρευνας, πολιτιστικών ινστιτού-
των, εκπαιδευτών, επιστημόνων και σχολείων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των 
τεχνικών μάθησης στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα ενώνει ειδικούς στην επιστήμη των 
υπολογιστών, δικτύων και επικοινωνιών πάνω στη χρήση εκπαιδευτικών πολυμεσι-
κών συστημάτων και συστημάτων εικονικής πραγματικότητας (VR). Επίσης, λαμβά-
νονται υπόψη και παιδαγωγικά θέματα με σκοπό την υποστήριξη ενός εικονικού πε-
ριβάλλοντος μάθησης μέσω δικτύου (networked virtual learning environment). Αυτό 
το συνεργατικό εικονικό περιβάλλον (Collaborative Virtual Environment CVE) επι-
τρέπει σε ομάδες εκπαιδευτών και μαθητών που βρίσκονται σε απομονωμένες γεω-
γραφικά περιοχές να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά αρχεία, για παράδειγμα Ευρωπαϊ-
κών Μουσείων λαμβάνοντας μέρος σε εικονικούς τρισδιάστατους κόσμους. Το πρό-
γραμμα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα σχετικά με την ανάπτυξη και 
χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών CVE.  
 
 

 
 

Εικόνα 3.25. : Το περιβάλλον VR LEARNERS 
(Πηγή: http://www.vrlearners.iis.gr/vrlearners/right.htm) 
 
Το πρόγραμμα DEVRL [62] επιτρέπει σε ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικά 
σημεία στο UK να δουλεύουν μαζί στον ίδιο εικονικό χώρο. Αναπτύσσονται τρεις 
εφαρμογές: η πρώτη αφορά την πλοήγηση σε τρισδιάστατους χώρους (Nottingham), 
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η δεύτερη τη δημιουργία μιας εικονικής τάξης (Lancaster) και η τρίτη ένα περιβάλλον 
που επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται με σκοπό τη δημιουργία γεωμετρικών 
σχημάτων, για παράδειγμα στη σχεδίαση αυτοκινήτων (UCL).  
 
Το πρόγραμμα υποστηρίζει εικονικές συναντήσεις. Υποστηρίζεται ηχητική επικοινω-
νία πραγματικού χρόνου και επίσης επικοινωνία μέσω ενός παραθύρου κειμένου που 
υπάρχει σε ένα περιβάλλον επικοινωνίας εικονικής πραγματικότητας. Οι συναντήσεις 
αυτές γίνονται με τη βοήθεια του MASSIVE. Ειδικότερα, το Lancaster χρησιμοποιεί 
το DIVE, το Nottingham το MASSIVE και το UCL το dVs. 
 

 
 
Εικόνα 3.26. : Μια εικονική συνάντηση σε εξέλιξη. 
(Πηγή: http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/research/cseg/projects/devrl/) 
 
Η εικονική τάξη παρέχει σε χρήστες που είναι γεωγραφικά διασκορπισμένοι έναν α-
ριθμό από εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας που υποστηρίζουν συνεργατικότη-
τα, κάτι που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να πειραματίζονται σε ένα εργαστήριο. 
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Εικόνα 3.27. : Προσπάθεια για την ανάπτυξη φυσικών πειραμάτων τα οποία δεν 
μπορούν να γίνουν σε πραγματικά εργαστήρια.  
(Πηγή: http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/research/cseg/projects/devrl/) 
 

3.7. Γενικά για τα Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης  
 
 
Τα Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης (Virtual Learning Environments VLEs) προ-
σφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση της on line μάθησης, δημιουργώ-
ντας ένα μηχανισμό παροχής υπηρεσιών, διαχείριση σπουδαστών, παροχή πρόσβασης 
σε διάφορες πηγές καθώς και τρόπο εξέτασης. [11] Παρόλο που ένα VLE μπορεί να 
έχει περιορισμούς, αν χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά, μπορεί να παρέχει ένα λει-
τουργικό περιβάλλον στο χρήστη. Μπορεί να γίνει απλό και αποτελεσματικό και έτσι 
ελκυστικό στο χρήστη. 
 
Υπάρχουν πολλά πακέτα λογισμικού τα οποία έχουν αναπτυχθεί για τη διαχείριση 
των διαφορετικών στοιχείων της on line μάθησης. Αυτά αναφέρονται σαν εικονικά 
περιβάλλοντα μάθησης - έχουν  όμως χρησιμοποιηθεί και πολλοί εναλλακτικοί όροι - 
όπως εργαλεία διαχείρισης μάθησης, πλαίσια (frameworks) on line μάθησης, περι-
βάλλοντα συνεργατικής (collaborative) μάθησης, εργαλεία σχεδιασμού web μαθημά-
των, περιβάλλοντα on line μάθησης κ.τ.λ.. Ο όρος VLE μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να περιγράψει το λογισμικό που μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα server και είναι σχε-
διασμένο για τη διαχείριση διαφόρων όψεων της μάθησης, παροχή υλικών, εντοπισμό 
σπουδαστών, ανάθεση εργασιών κ.τ.λ.. Πρόκειται λοιπόν για μια βάση δεδομένων 
από αντικείμενα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία web σελίδων.  
 
Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα χαρακτηριστικά που μπορεί να παρέχει ένα 
VLE: 
 
• Παροχή και διαχείριση του υλικού του μαθήματος. 
• Έλεγχος πρόσβασης (αυτό συνήθως γίνεται με την ανάθεση password). 
• Διαχείριση: εντοπισμός σπουδαστών, βαθμολογία, έλεγχος επίδοσης. 
• Επικοινωνία: σε πολλά επίπεδα (ένας προς ένα, ένας προς πολλούς, σύγχρονη και 

ασύγχρονη). 
• Δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και υλικών ανάμεσα στους σπουδαστές. 
• Μια βάση πηγών (FAQs ή μια βάση με στοιχεία που αφορούν το μάθημα και στην 

οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι σπουδαστές). 
• Διαδικασίες υποστήριξης: για παράδειγμα on line βοήθεια. 
• Εργαλεία για δημιουργία και ενημέρωση των υλικών μάθησης. 

 

3.8. Εφαρμόζοντας Εικονικά Περιβάλλοντα για μάθηση  
 
 
Η εφαρμογή νεωτεριστικών παιδαγωγικών τεχνικών είναι μια απάντηση στις κοινω-
νικές ανάγκες για παιδαγωγική αλλαγή. Σαν αποτέλεσμα των νέων συστημάτων ICT 
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(Information and Communication Technology) είναι η δημιουργία νέων ¨Εικονικών 
Πανεπιστημίων¨ (Virtual Campuses - VCs). [26] Οι συμμετέχοντες πειραματίζονται 
με νέους τρόπους μάθησης και επικοινωνίας μεταξύ τους αλλά και με τους καθηγη-
τές, οργανώνοντας ένα μαθησιακό περιβάλλον βασιζόμενοι στις τεχνολογικές δυνα-
τότητες που υπάρχουν. Τα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης (Virtual Learning 
Environments - VLEs) βασίζονται σε διάφορους συνδυασμούς εργαλείων τηλεματι-
κής και πολυμέσων. Τα παραδοσιακά Πανεπιστήμια, κέντρα μάθησης αλλά και οι 
διάφορες εταιρίες αντιλαμβάνονται τις νέες δυνατότητες σα μια ευκαιρία για να διευ-
ρύνουν τους ορίζοντές τους και να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις μελλοντικές προκλή-
σεις.  
 
Η προσέγγιση του θέματος θα πρέπει να γίνει συνολικά, ώστε στη δημιουργία τέτοιων 
συστημάτων μάθησης να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως κοινωνικοί, παιδαγωγικοί 
αλλά και οικονομικοί. 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από μια έρευνα του Thematic Network 
IVETTE (Implementation of Virtual Environments in Training and Education). To 
IVETTE είναι ένα σύνολο από εννέα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με σκοπό την έρευνα 
και την ανάλυση των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή νεωτεριστικών περιβαλ-
λόντων εικονικής μάθησης.  
 
Στον όρο εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, το ¨μάθησης¨ αναφέρεται στον κύριο 
σκοπό που είναι η διδασκαλία, ενώ το ¨εικονικά¨ αναφέρεται στην τεχνολογία που 
χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της μάθησης.  
 
Για τον ορισμό ενός VLE θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός ¨κάθε συνδυα-
σμός αλληλεπίδρασης από απόσταση ή ακόμη και πρόσωπο με πρόσωπο όπου είναι 
παρών κάποιου είδους εικονικό περιβάλλον στο χρόνο και χώρο¨. Υπάρχει μια σημα-
ντική ποικιλία στις διάφορες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε ένα VLE, όπως 
η τεχνολογία που επιλέγεται, οι παιδαγωγική σκοποί, η διαδικασία εφαρμογής κ.τ.λ.. 
 
Η ανάπτυξη ενός VLE ειδικά όταν πρόκειται για εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέ-
δου περιλαμβάνει: 
 
• τη συμμετοχή πολλών ατόμων, από τους δημιουργούς ως τους διαχειριστές. Οι ρό-

λοι του ακαδημαϊκού και τεχνικού προσωπικού αλλάζουν. Οι ακαδημαϊκοί πρέπει 
να αναπτύξουν νέα γνώση και δεξιότητες ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν νέου εί-
δους μαθησιακά υλικά. 

 
• Την προσεκτική θεώρηση θεμάτων όπως η κοινωνικοπολιτιστική επίδραση. Θέμα-

τα όπως αυτά της γλώσσας που χρησιμοποιείται ή και των ιδεών που αναπτύσσο-
νται πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. 

 
Στον παρακάτω πίνακα σκιαγραφείται το γιατί οι μαθητές, οι καθηγητές ή και τα ιν-
στιτούτα θέλουν ή όχι να εφαρμόσουν VLEs. 
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 Υπέρ Κατά 

Μαθητές • για εξοικείωση με την on line μά-
θηση 

• για πρόσβαση σε εκπαίδευση που 
διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να 
έχουν 

• για συμμετοχή σε ένα περιβάλλον 
μάθησης που μοιάζει να προσφέρει 
περισσότερες δυνατότητες από ένα 
παραδοσιακό 

• για τις δυνατότητες επιστημονικής 
συζήτησης που δίνονται με τους 
άλλους εκπαιδευόμενους αλλά και 
τους καθηγητές, ενώ οι ίδιοι δεν 
χρειάζεται να μετακινηθούν 

• έλλειψη τεχνολογίας, εξοπλι-
σμού ή χρημάτων 

• ύπαρξη προηγούμενων αρνητι-
κών εμπειριών που σχετίζονται 
με τη μάθηση από απόσταση 

Καθηγητές • για την εμπειρία της διδασκαλίας 
σε ένα VLE 

• για αύξηση των προσόντων τους 
• για να προσφέρουν τη δυνατότητα 

της μάθησης σε αυτούς που δεν έ-
χουν τη δυνατότητα παρακολούθη-
σης μαθημάτων με τον παραδοσια-
κό τρόπο. 

• έλλειψη τεχνολογικού εξοπλι-
σμού και διδακτικών δεξιοτή-
των  

• έχουν πειστεί ότι ο καλύτερος 
τρόπος για διδασκαλία είναι 
αυτός που επιτρέπει την επαφή 
πρόσωπο με πρόσωπο 

Ινστιτούτα • προώθηση της χρήσης μιας συγκε-
κριμένης γλώσσας 

• το μαθησιακό υλικό που αναπτύ-
χθηκε σε μια γλώσσα μπορεί να με-
τατραπεί για χρήση και σε μια άλλη 
γλώσσα με σχετικά χαμηλό κόστος 

• μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
να φέρουν πιο κοντά ανθρώπους 
διαφορετικών πολιτισμών  

• η ανάπτυξη νεωτερισμών δεν 
είναι εύκολη και παρουσιάζει 
πολλές δυσκολίες 

• η έλλειψη τεχνολογικής υπο-
δομής είναι απαγορευτικός πα-
ράγοντας στην ανάπτυξη VLEs 

• ο φόβος της αποτυχίας 

 
Πίνακας 3.1: Τα υπέρ και τα κατά στην εφαρμογή VLEs. 
(Πηγή: http://ifets.ieee.org/discussions/discuss_june2000.html) 
 
Όσον αφορά τα θέματα διδασκαλίας και μάθησης, αντιμετωπίζονται στοιχεία όπως: 
 
• η ανάγκη νεωτερισμών στη διαδικασία της μάθησης. Ενώ παλαιότερα η ιδέα ήταν 

η μεταφορά της γνώσης από το πρόσωπο Α στο Β η νέα τάξη πραγμάτων βασίζε-
ται σε περισσότερο κονστρακτιβιστικές μεθόδους.  

 
• Οι βασικοί συμμετέχοντες σε ένα περιβάλλον μάθησης είναι οι μαθητές και οι κα-

θηγητές. Οι τάξεις, εφόσον απομονώνονται από την πραγματικότητα μπορούν μό-
νο να προσομοιώσουν μια αληθινή κατάσταση και μάλιστα ως ένα βαθμό. Το ίδιο 
συμβαίνει και στις εικονικές τάξεις που κατασκευάζονται με τεχνολογικά μέσα. 
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• Η φύση των υλικών μάθησης αλλάζει. Η διαθεσιμότητα των εργαλείων μάθησης 
μπορεί να βελτιωθεί με την πρόσβαση που υπάρχει σε πολυμεσικά υλικά όπως 
video, ήχος κ.τ.λ.. Κάτι τέτοιο βοηθά και στη δημιουργία αλληλεπιδραστικών ερ-
γαλείων μάθησης. 

 
• Σημαντική παράμετρο αποτελεί ο παιδαγωγικός σχεδιασμός των VLEs. Ένας τέ-

τοιος σχεδιασμός καλύπτει πρακτικές δραστηριότητες και μεθόδους στο περιβάλ-
λον και επίσης θέτει όρια που πρέπει να ξεπεραστούν για την επίτευξη του σκοπού 
της μάθησης. 

 
• Άλλο βασικό ζήτημα αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλά ορ-

γανωσιακά θέματα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το να είναι κάποιος καλός 
δάσκαλος ίσως σημαίνει ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι και καλός στην οργά-
νωση και σχεδίαση του μαθήματος, στην επικοινωνία και στην εφαρμογή όλων 
των μέσων που είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει. Άλλα θέματα που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη είναι πολιτισμικά, κουλτούρας ή ακόμη και αυτό της γλώσσας που 
θα χρησιμοποιηθεί. Τα θέματα λοιπόν διδασκαλίας στα εικονικά περιβάλλοντα εί-
ναι πολλών διαστάσεων και κρίσιμα. 

 
Υπάρχουν νέες στρατηγικές για διδασκαλία, όπως οι δυνατότητες που υπάρχουν για 
συνεργατικότητα και η επιμόρφωση των παιδαγωγών και των σπουδαστών σε τεχνικά 
θέματα. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για να κατανοήσει κάποιος τις πλήρεις δυνατό-
τητες του περιβάλλοντος. 
 
Τελικά, υπάρχουν και θέματα κουλτούρας ή γενικά πολιτισμικά τα οποία πιθανώς 
εγείρονται όταν κάποιος ασχοληθεί με την εφαρμογή ενός μαθήματος σε εικονικό πε-
ριβάλλον. Ο σκοπός θα πρέπει να είναι η αποδοχή του μαθήματος πέρα από γεωγρα-
φικούς ή εθνικούς περιορισμούς. Η δημιουργία ενός τέτοιου μαθήματος απαιτεί τα 
κατάλληλα εργαλεία, μεθοδολογίες αλλά και διαχείριση. Μερικά προβλήματα που 
προκύπτουν μπορεί να είναι νομικής ή και οικονομικής φύσης. Τα θέματα της γλώσ-
σας και της διαφορετικής κουλτούρας είναι δύο από τα βασικότερα στοιχεία που πρέ-
πει να ληφθούν υπόψη. 
 
 

3.9. Βασικές έννοιες και θέματα για τα Εικονικά Περιβάλλοντα στην 
εκπαίδευση  
 
 
Τα εικονικά περιβάλλοντα, ή η εικονική πραγματικότητα (VR), μπορούν να θεωρη-
θούν σαν μια επανάσταση που πηγάζει από την τεχνολογία των υπολογιστών. Η εικο-
νική πραγματικότητα αποτελεί μια δυναμική ευκαιρία για τους σπουδαστές οι οποίοι 
τώρα μπορούν να κατασκευάσουν το δικό τους εικονικό περιβάλλον και να εκμεταλ-
λευτούν τη δυναμικότητα της νέας τεχνολογίας. [17] 
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Τα παρακάτω έξι σημεία αφορούν την εικονική πραγματικότητα και την εφαρμογή 
της στην εκπαίδευση. 
 
• Οι εικονικοί κόσμοι πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε να είναι αποτελε-

σματικοί στη χρήση από τους σπουδαστές. 
 
• Η αλληλεπίδραση με τον εικονικό κόσμο βασίζεται, θεωρητικά, περισσότερο στο 

ένστικτο, αφού οι σπουδαστές μπορούν να χειρίζονται αντικείμενα με φυσικό τρό-
πο (δείχνοντας, πιάνοντας κ.τ.λ.). 

 
• Ο εικονικός κόσμος μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να παρέχει πολλούς τύπους 

καθοδήγησης στους σπουδαστές, χρησιμοποιώντας ψηφιοποιημένο ήχο και 
animation. 

 
• Οι σπουδαστές μπορούν να εξερευνήσουν και να επιστρέψουν στο ίδιο σημείο ό-

σες φορές επιθυμούν, κατανοώντας τις ιδέες και τις διαδικασίες. 
 
• Το σύστημα μπορεί να αυτοματοποιήσει ορισμένες διαδικασίες, κάτι που διευκο-

λύνει τους σπουδαστές. 
 
Η Byrne (Seattle, Washington1996) δημιούργησε ένα εικονικό περιβάλλον για τη δι-
δασκαλία της χημείας στο  γυμνάσιο. Στην έρευνά της έκανε σύγκριση των δυνατοτή-
των της εικονικής πραγματικότητας με αυτές  ενός πολυμεσικού PC ή ακόμη και μιας 
παρουσίασης video. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχαν σημαντικά κέρδη στη μά-
θηση με τη χρήση των αλληλεπιδραστικών τεχνολογιών, τόσο της εικονικής πραγμα-
τικότητας όσο και του πολυμεσικού υπολογιστή. Αυτό απέδειξε ότι η αλληλεπιδρα-
στικότητα είναι περισσότερο εμφανής στις προηγούμενες περιπτώσεις από ότι στην 
παθητική παρακολούθηση ενός video.  
 
Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Virtual Reality Roving Vehicle (VRRV), 
το οποίο εξετάζει την αποτελεσματικότητα των εικονικών περιβαλλόντων στην εκ-
παίδευση. Σκοπός είναι η δημιουργία εικονικών περιβαλλόντων υψηλής αλληλεπι-
δραστικότητας.  
 
Υπάρχουν δύο τρόποι δραστηριότητας που αφορούν τους μαθητές: 1) η έκθεσή τους 
σε εικονικά περιβάλλοντα που αντιστοιχούν σε ορισμένα θέματα του προγράμματος 
και 2) η καθοδήγησή τους ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν το δικό τους εικο-
νικό περιβάλλον. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει 
ένα εικονικό περιβάλλον όταν συγκρίνεται με ένα συμβατικό περιβάλλον μάθησης. 
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Συμβατικά περιβάλλοντα υπολογιστών Εικονικά περιβάλλοντα 
Η οπτική παρουσίαση περιορίζεται σε 
δύο διαστάσεις. 

Το περιβάλλον δημιουργεί την αίσθηση ότι ο συμμε-
τέχοντας συμμετέχει φυσικά στον εικονικό χώρο. 

Ο στερεοφωνικός ήχος δεν παρέχει χωρι-
κή πληροφορία. 

Ο ήχος επαυξάνει τη χωρική αίσθηση στο περιβάλ-
λον. 

Υπάρχει αλληλεπίδραση μέσω του πλη-
κτρολογίου και του ποντικιού. 

Μπορεί να υπάρξει φυσική αλληλεπίδραση, χρησιμο-
ποιώντας ολόκληρο το σώμα. 

Παρουσιάζει πληροφορία που βασίζεται 
σε κείμενο. 

Η πληροφορία παρουσιάζεται δια μέσου του χαρα-
κτήρα και της συμπεριφοράς των εικονικών αντικει-
μένων. 

Η συνεργασία πραγματικού χρόνου είναι 
περιορισμένη. 

Η χρήση του περιβάλλοντος μπορεί να γίνει από πολ-
λούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα. Οι καθηγητές και οι 
μαθητές μπορούν να επικοινωνούν τόσο ακουστικά 
όσο και οπτικά ή και να συνεργάζονται σε ένα χώρο 
τριών διαστάσεων. 

 
Πίνακας 3.2. : Σύγκριση εικονικών περιβαλλόντων με συμβατικά περιβάλλοντα. 
Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι το εικονικά περιβάλλοντα μπορούν να γίνουν χρήσι-
μα εκπαιδευτικά εργαλεία. 
(Πηγή: http://www.hitl.washington.edu/publications/rose/home.html) 
 
Ο επόμενος πίνακας περιλαμβάνει μερικούς συνηθισμένους όρους που χρησιμοποι-
ούνται σε ένα εικονικό περιβάλλον. 
 
Εικονικό χέρι (virtual hand) Το πρόσωπο που συμμετέχει στο εικονικό περιβάλλον, 

παριστάνεται με ένα άσπρο χέρι, το οποίο κινείται α-
νάλογα με τις κινήσεις του χεριού του χρήστη. 

Γεγονότα (events) Τα γεγονότα είναι προγραμματισμένες πράξεις που 
προκαλούνται από τον υπολογιστή να συμβούν σε α-
πάντηση ποικίλων πράξεων του χρήστη.  
Για παράδειγμα, ένας ήχος που ακούγεται, αλλαγή της 
θέσης ενός αντικειμένου ή εξαφάνιση ή εμφάνιση κά-
ποιων αντικειμένων. 

Άγγιγμα (touch - event) Η επαφή του εικονικού χεριού με ένα εικονικό αντι-
κείμενο. 

Άρπαγμα/ Πιάσιμο (grab/ 
pick - event) 

Η κατοχή ενός εικονικού αντικειμένου. Το άρπαγμα 
ενός αντικειμένου προκαλεί το ¨κόλλημά¨ του στο ει-
κονικό χέρι, με αποτέλεσμα να μπορεί να μετακινηθεί. 

Ρίξιμο (drop - event) Απελευθέρωση ενός αντικειμένου από το ¨πιάσιμο¨.  
Σύγκρουση (collide - event)  Η σύγκρουση είναι ένα γεγονός που συμβαίνει κάθε 

φορά όταν δύο εικονικά αντικείμενα συγκρούονται. 
Πρόκειται για ένα από τα  πιο συχνά γεγονότα που 
συμβαίνουν σε ένα εικονικό περιβάλλον. 

 
Πίνακας 3.3.: Συνηθισμένοι όροι που χρησιμοποιούνται  στα εικονικά περιβάλλοντα. 
(Πηγή: http://www.hitl.washington.edu/publications/rose/home.html) 
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Στον πίνακα 3.4. υπάρχει σύγκριση των βασικών περιβαλλόντων μάθησης. 
 
 

Mode Δυνατά σημεία Αδυναμίες 
Real-world 
(RW) 

Υπάρχει ισχυρή αίσθηση του φυσικού 
περιβάλλοντος. 
Οι σπουδαστές δέχονται άμεση ανάδρα-
ση από τον εκπαιδευτή. 
Υπάρχει υψηλού βαθμού αλληλεπίδρα-
ση μεταξύ καθηγητή - μαθητών. 
Δεν υπάρχει περιβάλλον επικοινωνίας 
(interface) που πρέπει κάποιος να μάθει. 
Οι μαθητές μπορούν να υποβάλουν ε-
ρωτήσεις ανά πάσα στιγμή. 
Τα τεχνολογικά κόστη είναι χαμηλά. 
Η συνεργατική μάθηση πετυχαίνεται 
εύκολα. 

Δεν βασίζεται στις δυνατότητες του κά-
θε μαθητή (π.χ. ο καθηγητής κατευθύνει 
το μάθημα). 
Ο μεγάλου βαθμού έλεγχος από τον κα-
θηγητή μπορεί να επιφέρει άγχος στους 
σπουδαστές. 
Υπάρχουν υψηλά κόστη που αφορούν 
τα υλικά της τάξης. 

Text-based 
(TB) 

Ο καθηγητής προσδιορίζει το ρυθμό, 
κάτι που βασίζεται στη δική του παιδα-
γωγική εμπειρία. 
Η συνεργατική μάθηση πετυχαίνεται 
εύκολα. 
Τα τεχνολογικά κόστη είναι χαμηλά. 
Αυτός ο τρόπος μάθησης είναι γνωστός 
στους μαθητές. 

Η φυσική αλληλεπίδραση είναι μικρή. 
Οι σπουδαστές δεν είναι ελεύθεροι να 
ακολουθήσουν το δικό τους ρυθμό μά-
θησης. 
Υπάρχουν υψηλά κόστη για τα βοηθή-
ματα που χρησιμοποιούνται στην τάξη. 
 

Virtual Envi-
ronment 
(VE) 

Ο μαθητής μπορεί να γίνει τμήμα του 
περιβάλλοντος (immersive). 
Το περιβάλλον είναι αλληλεπιδραστικό. 
Ο μαθητής μπορεί να βασιστεί στο δικό 
του ρυθμό μάθησης. 
Ένα VE μπορεί να περιέχει video, κι-
νούμενα αντικείμενα, ήχο, κ.τ.λ.. 
Επιτρέπουν τη φωνητική επικοινωνία, 
κάτι που αφήνει περιθώρια και για διορ-
θώσεις στο λόγο των μαθητών. 
Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε πολλά περιβάλλοντα και να ικανο-
ποιήσει διαφορετικές ανάγκες. 
Το περπάτημα ή η μετακίνηση αντικει-
μένων είναι εμπειρίες που μοιάζουν με 
αυτές της πραγματικότητας. 

Οι σπουδαστές δεν είναι συνηθισμένοι 
στο υλικό και στο λογισμικό (περιβάλ-
λον επικοινωνίας) που χρησιμοποιείται. 
Υπάρχει μια ανελαστικότητα (σχεδια-
σμός από πριν). 
Είναι δύσκολο να διαβάζει κανείς κείμε-
νο σε ένα εικονικό περιβάλλον. 
Η μετακίνηση και χρήση των δυνατοτή-
των του εικονικού περιβάλλοντος μπο-
ρεί να είναι δύσκολη και ένα νέο χρή-
στη. 
Η μακρόχρονη ασχολία μπορεί να προ-
καλέσει ένα δυσάρεστο αίσθημα. 
Τα κόστη τόσο για το  υλικό όσο και για 
την ανάπτυξη του λογισμικού είναι υ-
ψηλά. 
Γενικά, η ανάπτυξη εικονικών περιβαλ-
λόντων κοστίζει. 

 
Πίνακας 3.4. : Σύγκριση μεταξύ των βασικών περιβαλλόντων μάθησης. 
(Πηγή: http://ifets.ieee.org/discussions/discuss_june2000.html) 
 
Η εφαρμογή των εικονικών περιβαλλόντων μάθησης περιλαμβάνει θέματα όπως [26]  
1. Η δομή (infrastructure), 2. η εκπαίδευση (training) και ανάπτυξη (development) και 
3. η οργάνωση (organisational culture). Η δομή αφορά την τεχνολογία του υλικού και 
λογισμικού ώστε να παρέχεται πρόσβαση για το προσωπικό και τους σπουδαστές στο 
εικονικό περιβάλλον. Η εκπαίδευση και ανάπτυξη αφορά τη συγκέντρωση και διοχέ-
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τευση όλων των απαραίτητων πληροφοριών για το προσωπικό και τους μαθητές ώστε 
να κατανοήσουν το περιβάλλον. Το τελευταίο και πιο σημαντικό θέμα που αφορά την 
οργάνωση περιλαμβάνει την πολιτική και τη συμπεριφορά που αφορά τα διάφορα μο-
ντέλα μάθησης, τα συστήματα εξετάσεων, βαθμολογίας, τις αμοιβές των καθηγητών, 
κ.τ.λ.. Η εφαρμογή των VLEs δεν μπορεί να πετύχει παρά μόνο αν γίνει ο σωστός 
συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων. 
 

3.10. Χρήσεις της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας στην εκ-
παίδευση (Educational Uses of Virtual Reality Technology)  
 
Η τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας έχει προταθεί σαν σπουδαίο τεχνολογικό 
πλεονέκτημα που μπορεί να προσφέρει σημαντική υποστήριξη στην εκπαίδευση. [26] 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η εικονική πραγματικότητα μπορεί να βοη-
θήσει στην εκπαίδευση ή στη μάθηση. Μια από τις μοναδικές δυνατότητες που προ-
σφέρονται είναι η οπτικοποίηση ιδεών, η παρακολούθηση γεγονότων σε διαστάσεις 
ατόμου ή πλανητικές και η αλληλεπίδραση σε ένα εικονικό περιβάλλον. Τα είδη των 
δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται προτρέπουν τους μαθητές να γίνονται κάτοχοι 
νέας γνώσης αφού γίνονται ενεργά εμπλεκόμενοι στην απόκτηση των απαραίτητων 
δεξιοτήτων. 
 
Η δυνατότητα της VR τεχνολογίας για την υποστήριξη εκπαιδευτικών σκοπών είναι 
ευρέως αναγνωρισμένη. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που σχεδιάστηκαν για τη 
μύηση τόσο των καθηγητών όσο και των σπουδαστών στις νέες δυνατότητες της τε-
χνολογίας. 
 
Μια περίπτωση είναι οι προ αναπτυσσόμενες εφαρμογές στην εκπαίδευση (Pre- De-
veloped Educational VR Applications). Στην πλειοψηφία τους οι εφαρμογές αυτές 
αναφέρονται στην αλληλεπίδραση ενός σπουδαστή με τον εικονικό κόσμο. Παρόλο 
που μπορεί να υπάρχει συνεργασία στο φυσικό περιβάλλον μιας τάξης, δεν αναπτύσ-
σεται συνεργασία στον εικονικό κόσμο. Πολλές από τις εφαρμογές αυτές υποστηρί-
ζουν την ενσωμάτωση του συμμετέχοντα (immersive) με τη χρήση ειδικού κράνους 
(head-mounted display HMD). 
 
Οι εφαρμογές αυτές αναφέρονται σε όλες τις ηλικίες των μαθητών καλύπτοντας το 
δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο ή ακόμη και το Πανεπιστήμιο. Επίσης, τα θέματα που 
καλύπτονται αντιστοιχούν σε μια μεγάλη ποικιλία, από τις τέχνες και τις ανθρωπιστι-
κές επιστήμες, μέχρι και τις φυσικές επιστήμες ή τα μαθηματικά. Οι περισσότερες 
εφαρμογές υποστηρίζουν τη δομημένη μάθηση (costructivist learning) και πολλές α-
ναφέονται σε σπουδαστές με ειδικές ανάγκες, όπως δυσκολίες μάθησης, αυτισμός 
κ.τ.λ.. 
 
 
 
 
Πώς μπορεί να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και χρηστικότητα της νέας τεχνο-
λογίας; 
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 Η ανάπτυξη εικονικών κόσμων μπορεί να είναι αποδοτική σε θέματα εκπαίδευσης. 
Η έρευνα έχει δείξει ότι οι σπουδαστές που χρησιμοποιούν τη VR τεχνολογία έ-
χουν τουλάχιστον ίση ή και καλύτερη απόδοση σε σχέση με αυτούς που χρησιμο-
ποιούν τους παραδοσιακούς τρόπους μάθησης. Άλλες μελέτες έδειξαν ότι οι εφαρ-
μογές που ενσωματώνουν το συμμετέχοντα έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότη-
τα από αυτές που δεν υποστηρίζουν ενσωμάτωση (ένας από τους παράγοντες κλει-
διά είναι η αλληλεπίδραση). 

 
 Η εργασία σε έναν εικονικό κόσμο αποτελεί διασκέδαση για τους σπουδαστές και 
αυτή η εμπειρία μπορεί να προσδώσει ισχυρό κίνητρο για μάθηση. Το βασικό 
πρόβλημα μοιάζει να παραμένει η πλοήγηση σε έναν εικονικό κόσμο, ενώ σπανί-
ζουν συμπτώματα διαταραχής της όρασης ή και αποπροσανατολισμού κατά τη 
διάρκεια χρήσης ενός τέτοιου περιβάλλοντος. 

 
 Ο ρόλος των καθηγητών στην αίθουσα αλλάζει. Από το μοντέλο του καθηγητή 
που έχει όλες τις απαντήσεις γίνεται μετάβαση στο ρόλο αυτού που βοηθά τους 
μαθητές στην εξερεύνηση των νέων κόσμων και στο κτίσιμο των ιδεών που προ-
κύπτει από αυτή την εξερεύνηση. 

 
 Μιλώντας με πρακτικούς όρους, η επιτραπέζια (desktop) VR είναι περισσότερο 
κατάλληλη για ευρεία χρήση από τη VR τεχνολογία που επιτρέπει ενσωμάτωση. 
Αυτό οφείλεται στη διαφορά κόστους που υπάρχει στην εφαρμογή των δύο τεχνο-
λογιών. 

 
Στις παρακάτω εικόνες φαίνονται μερικά παραδείγματα εφαρμογών. 
 

 
 

(α) 
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Εικόνα 3.28: (α) Η ενσωμάτωση σε ένα περιβάλλον μπορεί να γίνει με τη χρήση ει-
δικών συσκευών. (β), (γ) MaxwellWorld Description: οι σπουδαστές μπορούν να χτί-
ζουν τρισδιάστατα ηλεκτρικά πεδία και να εξερευνούν τις δυνάμεις που εμφανίζονται. 
Μπορούν να επεξεργάζονται φορτία, δυναμικές γραμμές, ισοδυναμικές επιφάνειες, 
επιφάνειες ηλεκτρικής ροής κ.τ.λ.. Μπορούν να βλέπουν, να ακούν και να αισθάνο-
νται την κατανομή των δυνάμεων και της ενέργειας στο χώρο. Η αλληλεπίδραση πε-
τυχαίνεται με ένα εικονικό χέρι. Το εικονικό χέρι χρησιμοποιείται για να δείχνει σε 
επιλογές του μενού, επιτρέπει στο σπουδαστή να θέτει θετικά ή αρνητικά φορτία 
κ.τ.λ.. 
(Πηγή: http://www.hitl.washington.edu/scivw/youngblut-edvr/D2128.pdf) 
 
Μια άλλη εφαρμογή είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε για την εξερεύνηση αρχαιολο-
γικών χώρων (Vari House Description). 
 

(β) 

(γ) 
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Εικόνα 3.29: Εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για την εξερεύνηση αρχαιολογικών 
χώρων. 
(Πηγή: http://www.hitl.washington.edu/scivw/youngblut-edvr/D2128.pdf) 
 
 Το παρακάτω ποτελεί ένα παράδειγμα εικονικού κόσμου πολλαπλών χρηστών (mul-
tiuser). 
 
Η εφαρμογή (NICE) είναι ένα εικονικό νησί όπου οι μαθητές πρέπει να ψάξουν για 
άδειο χώρο όπου μπορούν να κτίσουν το δικό τους οικοσύστημα. Χρησιμοποιούνται 
συμβολικές αναπαραστάσεις ποικίλων περιβαλλοντικών στοιχείων που βοηθούν τα 
παιδιά στην κατανόηση των πολύπλοκων οικολογικών αλληλεπιδράσεων και σχέσε-
ων.  
 
 

 
 
 

Εικόνα 3.30: Παράδειγμα περιβάλλοντος για πολλούς χρήστες. 
(Πηγή: http://www.hitl.washington.edu/scivw/youngblut-edvr/D2128.pdf) 
 
Το εργαστήριο φυσικής (Physics Laboratory), παρέχει ένα άδειο εργαστήριο όπου οι 
χρήστες μπορούν να εφαρμόζουν το δικό τους πείραμα με σκοπό να ερευνούν κάποιο 
φαινόμενο. Μπορούν να επιλέγουν από μια πληθώρα διαθέσιμων αντικειμένων ώστε 
να δομείται η εφαρμογή που πρόκειται να αναπτυχθεί. 
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Εικόνα 3.31: Περιβάλλον προσομοίωσης εργαστηρίου φυσικής. Το κανόνι χρησιμο-
ποιείται για τη μελέτη του φαινομένου της ορμής. 
(Πηγή: http://www.hitl.washington.edu/scivw/youngblut-edvr/D2128.pdf) 
 
Η υποστήριξη που παρέχει η τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας για κατασκευα-
στική μάθηση είναι πολύπλευρη. Συγκεκριμένα, υπάρχουν εφαρμογές της τεχνολογί-
ας εικονικής πραγματικότητας που κάνουν χρήση ειδικών συσκευών (head-mounted 
displays, digital gloves, κ.α.), καθιστώντας δυνατή την ολοκληρωμένη βίωση μιας 
τρισδιάστατης εμπειρίας. Αυτού του είδους οι εφαρμογές επιτρέπουν τρία είδη εμπει-
ριών που βοηθούν στη δημιουργία και απόκτηση γνώσεων. Οι εμπειρίες αυτές δεν 
είναι διαθέσιμες στον πραγματικό κόσμο, αλλά είναι πολύ σημαντικές στη διαδικασία 
μάθησης και σχετίζονται με τις έννοιες μέγεθος, μετατροπή και αναπαράσταση αφη-
ρημένων εννοιών.  
 
Η τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας επιτρέπει δραστικές αλλαγές στα σχετικά 
μεγέθη του μαθητή και των εικονικών αντικειμένων. Για παράδειγμα, ένας μαθητής 
μπορεί να εισχωρήσει σε ένα εικονικό άτομο, να εξετάσει τη δομή του και να προ-
σαρμόσει τα ηλεκτρόνια σε τροχιές που επιθυμεί, αλλάζοντας έτσι το σθένος του α-
τόμου και την ικανότητά του να συνδυάζεται με άλλα άτομα ώστε να σχηματίζει μό-
ρια, ή αντίθετα, μπορεί να αποκτήσει την αίσθηση των σχετικών μεγεθών και απο-
στάσεων στο ηλιακό σύστημα μέσω μιας εφαρμογής προσομοίωσης πτήσης ανάμεσα 
στους πλανήτες. Η έννοια μετατροπή αναφέρεται στη χρήση ειδικών συσκευών δια-
σύνδεσης για την παρουσίαση πληροφορίας που δεν είναι άμεσα αντιληπτή στις αν-
θρώπινες αισθήσεις. Για παράδειγμα, μεταβολές στην ένταση κάποιου ήχου μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν επίπεδα ακτινοβολίας ή κάποιος χρωματι-
σμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει την κίνηση του οξυγόνου μέσα σε ένα 
περιβάλλον. Ο συνδυασμός της μετατροπής και της ικανότητας χειρισμού του μεγέ-
θους υποστηρίζουν την αναπαράσταση αφηρημένων εννοιών, που είναι η διαδικασία 
κατασκευής αντιληπτών αναπαραστάσεων για αντικείμενα και γεγονότα που δεν έ-
χουν φυσική οντότητα, όπως για παράδειγμα μαθηματικές εξισώσεις. 
 
Οι σημερινές εκπαιδευτικές χρήσεις της τεχνολογίας VR μπορούν να κατηγοριοποιη-
θούν όπως παρακάτω. 
 
• Χρήση Έτοιμων Εικονικών Κόσμων από τους Μαθητές 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λογισμικά για εικονικά περιβάλλοντα –  
Εικονικά περιβάλλοντα μάθησης- Αναλύσεις – Συγκρίσεις  Μιχαηλίδου Άννα 

140 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών χρήσεων της τεχνολογίας VR αφορά τη χρήση 
προκατασκευασμένων εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας από τους μαθητές, 
όπου ο καθένας μόνος του επισκέπτεται έναν εικονικό κόσμο για να μάθει 
κάποιες βασικές έννοιες ή να κατανοήσει κάποιες βασικές αρχές. Τα εικονικά 
περιβάλλοντα παρέχουν τον τρόπο ώστε να συνδυάζει κανείς στοιχεία του 
πραγματικού κόσμου στην αναζήτηση πληροφοριών (όπως μνήμη τοποθεσιών 
και οπτικά βοηθητικά στοιχεία) με στοιχεία της αναζήτησης πληροφοριών μέσω 
υπολογιστή (όπως γρήγορη ανεύρεση και ταξινόμηση). Μέσα σε ένα εικονικό 
περιβάλλον μπορούμε να διαχειριζόμαστε δεδομένα με τον ίδιο τρόπο που 
διαχειριζόμαστε αντικείμενα και ιδέες στην πραγματική ζωή και να ξεχωρίζουμε 
χρήσιμες πληροφορίες από πολύπλοκα συστήματα. 

Η τεχνολογία VR προσφέρει μοναδικές δυνατότητες για μάθηση μέσα σε 
εικονικούς κόσμους μιας και επιτρέπει στους μαθητές να παρατηρούν γεγονότα 
σε μικροσκοπική ή μακροσκοπική κλίμακα, να οπτικοποιούν αφηρημένες έννοιες 
και να επισκέπτονται εικονικά περιβάλλοντα που, σε διαφορετική περίπτωση, 
παράγοντες απόστασης, χρόνου και ασφάλειας στην πραγματικότητα το 
αποκλείουν. Αυτές οι δυνατότητες επιτρέπουν στα εικονικά περιβάλλοντα να 
υποστηρίζουν πολλούς τύπους εμπειρικής μάθησης και καθοδηγούμενης 
αναζήτησης νέων γνώσεων. Άλλα οφέλη περιλαμβάνουν την ικανότητα να 
ενσωματώνουν αναγνωρισμένες και αποτελεσματικές πρακτικές, όπως η παροχή 
πολλαπλών αναπαραστάσεων και τοποθέτηση μέρους της διδασκαλίας υπό τον 
έλεγχο του μαθητή. 

• Ανάπτυξη Εικονικών Κόσμων από τους Μαθητές 

Μια εναλλακτική εκπαιδευτική χρήση της τεχνολογίας VR είναι η διαδικασία 
ανάπτυξης εικονικών κόσμων από τους ίδιους τους μαθητές. Μια τέτοια 
διαδικασία μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να διερευνήσουν, να κατανοήσουν 
και να επιδείξουν τις γνώσεις τους για κάποιο επιστημονικό ή μη γνωστικό 
αντικείμενο. Αν και πολύ απλή, αυτή η χρήση της τεχνολογίας VR φαίνεται 
αρκετά κατάλληλη να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Εκπαιδευτικοί και ερευνητές πιστεύουν ότι καθώς οι μαθητές αναπτύσσουν 
εικονικούς κόσμους, η μάθηση κυρίως επιτυγχάνεται σαν συνέπεια της μελέτης, 
του σχεδιασμού και της κατασκευής του εικονικού κόσμου. Επιπλέον, η 
κατασκευή εικονικών κόσμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές για 
να επιδείξουν τη γνώση που έχουν αποκτήσει για κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό 
αντικείμενο. 

• Πολυχρηστικοί Κατανεμημένοι Εικονικοί Κόσμοι 

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες δυνατότητες, βρίσκεται στην εκπαιδευτική χρήση 
διαμοιραζόμενων εικονικών χώρων για εκπαίδευση από απόσταση και 
συνεργατική μάθηση. Ένα πολυχρηστικό και Κατανεμημένο ή Δικτυακό 
Εικονικό Περιβάλλον (multi-user and Distributed or Networked Virtual 
Environment-mDVE or NVE) επιτρέπει σε ένα σύνολό από γεωγραφικά 
απομακρυσμένους χρήστες να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο. Κάθε 
χρήστης ενός Δικτυακού Εικονικού Περιβάλλοντος εμφανίζεται στο εικονικό 
περιβάλλον με μια αναπαράσταση (avatar), που μπορεί να είναι ένα τρισδιάστατο 
αντικείμενο, ένα βίντεο του χρήστη ή συνδυασμός και των δύο, την οποία 
χειρίζεται πλήρως ο ίδιος ο χρήστης. Τέτοιες εφαρμογές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία συνεργασίας και εκπαίδευσης, αφού μπορούν να 
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επιτρέπουν σε μαθητές και καθηγητές να λαμβάνουν μέρος σε εικονικές 
συναντήσεις, σεμινάρια και διαλέξεις σε πραγματικό χρόνο. 

Σύμφωνα με το [30], [32], [33]  οι όροι "Eκπαιδευτικό web site", "Virtual Campus" 
και "3D Environment/Virtual Reality Supported System" είναι αρκετά γενικοί έτσι 
ώστε να μπορούν να περιγράψουν σαφώς τον όρο Εικονικό Εκπαιδευτικό Περιβάλ-
λον. Πιο συγκεκριμένα: 
 
• Ένα Εικονικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον δεν είναι απόλυτα ένα εκπαιδευτικό 

web site, αν και ορισμένοι χρησιμοποιούν τον όρο εικονικό εκπαιδευτικό περι-
βάλλον για να περιγράψουν web sites που απλά περιέχουν κάποιες στατικές ι-
στοσελίδες με εκπαιδευτικό υλικό. 

• Ένα Εικονικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον δεν είναι ταυτόσημο με ένα "virtual 
campus", καθώς ένα virtual campus παρέχει πανεπιστημιακά μαθήματα, ενώ ο 
όρος Εικονικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον δεν πρέπει να περιορίζεται σε αυτό 
τον σκοπό. Έτσι λοιπόν το virtual campus μπορεί να θεωρηθεί σαν υποκατηγο-
ρία ενός Εικονικού Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος. 

• Ένα Εικονικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον δεν πρέπει περιορίζεται σε συστήματα 
που περιλαμβάνουν εικονική πραγματικότητα και χρήση τρισδιάστατης τεχνο-
λογίας, αφού κάποια περιβάλλοντα περιλαμβάνουν λιγότερο σύνθετα interfaces, 
όπως απλό κείμενο. 

Στην επόμενη παράγραφο θα καθοριστούν οι ιδιαιτερότητες των περιβαλλόντων αυ-
τών οι οποίες αποτελούν και κριτήρια για την διαχωρισμό τους από άλλα περιβάλλο-
ντα. 

Λειτουργικότητες και απαιτήσεις 
Για μια λεπτομερή, ουσιώδη και αποτελεσματική εξαγωγή των λειτουργικών απαιτή-
σεων ενός Εικονικού Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος με χρήση 3D τεχνολογίας και 
εικονικής πραγματικότητας θα εξεταστούν αρχικά οι βασικές ιδιαιτερότητες ενός Ει-
κονικού Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος με την γενικότερη έννοια του όρου. Οι ιδιαι-
τερότητες αυτές είναι οι παρακάτω: 
 
1. Ο πληροφοριακός χώρος είναι σαφώς σχεδιασμένος  

2. Οι εκπαιδευτικές αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στο περιβάλλον μετατρέπουν 
τους χώρους σε τόπους επικοινωνίας 

3. Ο πληροφοριακός χώρος αναπαρίσταται πλήρως με διάφορους τρόπους αναπαρά-
στασης που ποικίλουν από απλό κείμενο σε τρισδιάστατους κόσμους 

4. Οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι απλά ενεργητικοί, αλλά συμμετέχουν στην δημιουρ-
γία του εικονικού χώρου 

5. Τα Εικονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα δεν περιορίζονται στην παροχή τηλε-
εκπαίδευσης αλλά συνεισφέρουν και στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην 
τάξη. 

6. Τα Εικονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα ενσωματώνουν ετερογενείς τεχνολογίες 
και διάφορες παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

7. Τα περισσότερα Εικονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα έχουν κοινά χαρακτηρι-
στικά με τα φυσικά περιβάλλοντα. 
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Οι ιδιαιτερότητες που αναφέρθηκαν περιγράφονται αναλυτικά στις παρακάτω παρα-
γράφους. 

Σαφής Σχεδίαση 

Οποιοδήποτε web site είναι ένας σχηματισμένος πληροφοριακός χώρος. Στις περισ-
σότερες περιπτώσεις όμως αυτός ο πληροφοριακός χώρος είναι απλά ένα μη δομημέ-
νο σύνολο από ιστοσελίδες. Οι λειτουργικές απαιτήσεις για εκπαιδευτικά περιβάλλο-
ντα είναι πολυάριθμες και δεν έχουν μελετηθεί συστηματικά. Κάποια παραδείγματα 
είναι: 
 
• Χρήση πληροφορίας σε εκπαιδευτικές αλληλεπιδράσεις: Η πληροφορία θα 

πρέπει να αποθηκεύεται στο σύστημα με έξυπνο τρόπο, συνοδευόμενη από με-
τα-πληροφορία, έτσι ώστε να υποστηρίζει την αλληλεπίδραση του συστήματος 
με τον χρήστη και να δομείται δυναμικά. 

• Multi-authoring: Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας της αποθη-
κευμένης πληροφορίας σε ένα Εικονικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον από διάφο-
ρους χρήστες, όπως καθηγητές, μαθητές, εκπαιδευόμενους, εμπειρογνώμονες 
κλπ. Αυτό δημιουργεί διάφορα ζητήματα όπως διαμοίραση αντικειμένων, ταυ-
τόχρονη επεξεργασία των αντικειμένων, workflow τεχνικές κλπ. 

• Συντήρηση του συστήματος και της πληροφορίας: Συστήματα, για παράδειγμα 
web sites, στα οποία η πληροφορία δεν είναι σωστά δομημένη είναι πολύ δύ-
σκολο να συντηρηθούν. Μάλιστα το κόστος συντήρησης ενός web site μπορεί 
να υπερβεί το κόστος δημιουργίας του. 

• Συμβατότητα με τις τρέχουσες τεχνολογίες: Η προσπάθεια ανάπτυξης δικτυα-
κών τόπων πρέπει να χρησιμοποιεί τρέχουσα τεχνολογία. Η δόμηση της πληρο-
φορίας και η προσθήκη μετα-πληροφορίας αυξάνουν την πιθανότητα επανα-
χρησιμοποίησής της. 

• Διαμοιρασμός της πληροφορίας. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει πιο αποτελε-
σματική αν η πληροφορία διαμοιράζεται όχι μόνο στο Εικονικό Εκπαιδευτικό 
Περιβάλλον αλλά και έξω από αυτό. Διάφορες προσπάθειες γίνονται για την 
δημιουργία παγκοσμίως αποδεκτών "resource description formats" [10].  και 
την εξειδίκευσή τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα παραπάνω είναι: 
 
1. Η σημερινή χρήση των Εικονικών Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων δεν περιορίζε-

ται μόνο σε καλά και σαφώς δομημένους πληροφοριακούς χώρους, αλλά το κρι-
τήριο αυτό πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη, λόγω του γεγονότος ότι η 
διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού έχει γίνει πρωτεύων ζήτημα για τους παιδα-
γωγούς που ασχολούνται με τα Εικονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα.  

2. Οι ερευνητές πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα την λειτουργική συνάφεια μεταξύ 
του τρόπου δόμησης και αναπαράστασης της πληροφορίας και του τρόπου χρή-
σης της στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Χώρος επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών 

Ένα βιβλίο πολύ δύσκολα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
Όμως το διάβασμα ενός βιβλίου σε ένα σεμινάριο, η συζήτηση με άλλους μαθητές, το 
γράψιμο μιας περίληψης για τον καθηγητή, κλπ. συνθέτουν ένα εκπαιδευτικό περι-
βάλλον. Ομοίως, ένα σύνολο από ιστοσελίδες δεν αποτελεί ένα Εικονικό Εκπαιδευτι-
κό Περιβάλλον αν δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών σχετικά με την 
παρεχόμενη εκπαιδευτική πληροφορία. Αυτό περιλαμβάνει διάφορους τύπους για την 
επικοινωνία μεταξύ των χρηστών όπως: [31] 
 
• σύγχρονη (π.χ. chat) ή ασύγχρονη (π.χ. e-mail, forums) 

• ένας - προς - ένας, ένας - προς - πολλούς ή πολλούς - προς - πολλούς 

• επικοινωνία βασισμένη σε κείμενο ή με ήχο και βίντεο 

• έμμεση επικοινωνία (π.χ. διαμοιραζόμενα αντικείμενα) 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των εικονικών περιβαλλόντων, σε σχέση με άλλα περι-
βάλλοντα είναι ότι είναι populated [11], δηλαδή ότι οι χρήστες βρίσκονται στον πλη-
ροφοριακό χώρο και βλέπουν κάποια αναπαράστασή τους ή/και τους υπόλοιπους 
χρήστες στον ίδιο χώρο. Μόλις οι εκπαιδευόμενοι δουν τους υπόλοιπους χρήστες και 
την πληροφορία που τους ενδιαφέρει τότε ο πληροφοριακός χώρος μετατρέπεται σε 
χώρο για την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. Για να δοθεί έμφαση σε έναν χώ-
ρο που επιτρέπει την αλληλεπίδραση των χρηστών έχει εισαχθεί ή έννοια "τόπος" 
(place) [12]. Οι τόποι είναι "περιβάλλοντα στα οποία αλληλεπιδρούν οι χρήστες" 
[34]. Οι τόποι παρέχουν αυτό που ονομάζεται "behavioural framing" [35]. 

Πλήρης αναπαράσταση του χώρου 

Ένα Εικονικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον αναπαρίσταται πλήρως με διάφορους τρό-
πους αναπαράστασης που ποικίλουν από απλό κείμενο σε τρισδιάστατους κόσμους. 
Το βασικό ζήτημα δεν είναι η αναπαράσταση αυτή καθεαυτή, αλλά το τι μπορούν να 
κάνουν στην πράξη οι εκπαιδευόμενοι με αυτή την αναπαράσταση. Έχει για παρά-
δειγμα παρατηρηθεί ότι ένας εικονικός χώρος επηρεάζει την συμπεριφορά των χρη-
στών ακόμη και όταν ο χώρος αναπαρίσταται μόνο από κείμενο. [36] 
 
Ωστόσο, οι αναπαραστάσεις δεν είναι τόσο ασήμαντες, καθώς επιδρούν σημαντικά 
στην εργασία των εκπαιδευόμενων. Πιο συχνά το σκεπτικό της χρήσης τρισδιάστα-
των αναπαραστάσεων είναι ελκυστικό. Είναι δεδομένο ότι οι ευχάριστες αναπαρα-
στάσεις προκαλούν θετική στάση σχετικά με το περιβάλλον. Στην πράξη, η επίδρασή 
τους στους εκπαιδευόμενους συνήθως δεν διαρκεί πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, οι ανα-
παραστάσεις του χώρου έχουν επίδραση στην εκπαιδευτική διαδικασία πέρα από την 
ελκυστικότητά τους, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα πλοήγησης σε αυτά. 
 
Υπάρχουν πολλά απλά παραδείγματα, όπως ένα Εικονικό Μουσείο, για να επιδειχθεί 
ή επίδραση των εικονικών χώρων στην εκπαίδευση, αλλά το κυριότερο είναι η ύπαρ-
ξη διάφορων μηχανισμών με τους οποίους οι εικονικοί χώροι επιδρούν στις εκπαιδευ-
τικές αλληλεπιδράσεις. Όπως και σε άλλα περιβάλλοντα, η καλαισθησία και η ευ-
χρηστία είναι σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα, αλλά το κύριο θέμα στον σχεδια-
σμό είναι το είδος της πληροφορίας που θα πρέπει να παρέχεται, για ποιους σκοπούς 
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θα πρέπει να παρέχεται και ποια είναι η θεμελιώδης σχέση ανάμεσα στην χωροταξική 
αναπαράσταση και τον πληροφοριακό χώρο. 

Συμμετοχή των χρηστών στην δημιουργία του εικονικού χώρου 

Σε web-based περιβάλλοντα, οι εκπαιδευτικές διαδικασίες ποικίλουν από ερωτηματο-
λόγια πολλαπλής επιλογής σε λύση προβλημάτων. Οι εξομοιώσεις είναι επίσης Εικο-
νικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα. Ενώ αρχικά περιορίζονταν σε φυσικά μοντέλα, 
σήμερα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πεδίων όπως οικονομικά, πολιτική, βιολογία κλπ. 
Ωστόσο, αυτό που είναι πιο σαφές στα Εικονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα είναι το 
σύνολο των δραστηριοτήτων στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι κατασκευάζουν και δια-
μοιράζουν αντικείμενα. Πιο συχνά τα αντικείμενα αυτά είναι ιστοσελίδες. Δραστη-
ριότητες σχετικές με την σύνταξη αναφορών, εφημερίδων κλπ., είναι πολύ δημοφιλείς 
στα σχολεία. Οι εκπαιδευόμενοι δεν περιορίζονται στην χρήση πληροφορίας που υ-
πάρχει στο web, αλλά συμμετέχουν στην δημιουργία πληροφορίας.  
 
Συνήθως η συγγραφική δραστηριότητα είναι, αυτή καθεαυτή, ένας εκπαιδευτικός 
στόχος, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι το τελικό σημείο που οδηγείται 
ένα σύνολο από προηγούμενες δραστηριότητες όπως επίσκεψη σε διάφορα sites, πα-
ρατηρήσεις, πειράματα, συνεντεύξεις, επισκόπηση της βιβλιογραφίας, κλπ. Προκύ-
πτει λοιπόν το συμπέρασμα ότι αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να ενσωματωθεί στα 
Εικονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα. Το κείμενο και οι ιστοσελίδες δεν είναι τα μο-
ναδικά δομικά στοιχεία του περιβάλλοντος που μπορούν να δημιουργήσουν οι εκπαι-
δευόμενοι με ομαδική εργασία. Άλλα στοιχεία μπορούν να είναι προγράμματα υπο-
λογιστών, γραφικά αντικείμενα ακόμη και το ίδιο το περιβάλλον.  
 
Με άλλα λόγια, η έννοια μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας στα Εικονικά Εκπαι-
δευτικά Περιβάλλοντα αναφέρεται σε κάτι πιο σημαντικό και ουσιώδες από μια σειρά 
μαθημάτων. Η διαφορά ανάμεσα στα άλλα κατασκευαστικά (constructivist) περιβάλ-
λοντα και στο τι μπορούν να προσφέρουν τα εικονικά περιβάλλοντα, μπορεί να περι-
γραφεί στο ότι κάνουν τους εκπαιδευόμενους όχι μόνο ενεργητικούς, αλλά τους επι-
τρέπουν να συμμετέχουν στην δημιουργία του εικονικού χώρου. 

Υποστήριξη τηλεεκπαίδευσης και παραδοσιακής εκπαίδευσης 

Η web-based εκπαίδευση συχνά σχετίζεται με την τηλε-εκπαίδευση, ενώ στην πραγ-
ματικότητα χρησιμοποιείται ευρέως και στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην τά-
ξη. Πράγματι, η διαφορά μεταξύ της τηλε-εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης μέσα 
στην τάξη αρχίζει να εξαλείφεται για διάφορους λόγους. 
 
• Πολλοί χρήστες δεν ζουν σε απόσταση από το σχολείο τους αλλά έχουν περιο-

ρισμούς σε σχέση με τον χρόνο (επειδή συνήθως εργάζονται). Η ασύγχρονη ε-
πικοινωνία τους παρέχει ελαστικότητα σε σχέση με τον χρόνο, κάτι που είναι 
πολύ σημαντικό στην σημερινή κοινωνία. 

• Πολλά web-based μαθήματα συνδυάζουν απόσταση και παρουσία, που κάνουν 
τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά. Οποια-
δήποτε τεχνολογία και εργαλεία και να χρησιμοποιούνται, έχουν εγγενείς περι-
ορισμούς. Οι περιορισμοί αυτοί δημιουργούν εμπόδια στην μάθηση. Η αλληλε-
πίδραση και η επικοινωνία (ακόμη και σε μικρό βαθμό) μπορούν να επιλύσουν 
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κάποια από τα προβλήματα που πολύ δύσκολα θα επιλύονταν από απόσταση. 
Παραδείγματα είναι δραστηριότητες που απαιτούν παρουσία όπως: η οργάνωση 
μιας εργασίας, η σύνθετη τεχνική βοήθεια, κ.α.  

Τα θέματα αυτά είναι σημαντικά για την επαγγελματική εκπαίδευση, τα πανεπιστημι-
ακά μαθήματα και την δια βίου εκπαίδευση. Σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει το αντίθετο: μέχρι τώρα, οι Internet-based δραστηριό-
τητες υπάρχουν για να εμπλουτίσουν τις μαθησιακές διαδικασίες μέσα στην τάξη και 
όχι για να τις αντικαταστήσουν. Ο εμπλουτισμός αυτός μπορεί να είναι μια επιπλέον 
βοήθεια (για παράδειγμα οι καθηγητές μπορούν να υποδεικνύουν ιστοσελίδες που οι 
μαθητές θα πρέπει να διαβάσουν). 

Ενσωμάτωση ετερογενών τεχνολογιών και διαφορετικών παιδαγωγικών προσεγ-
γίσεων 

Ένα παραδοσιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον ενσωματώνει, μαθήματα, διάφορες πηγές 
(βιβλιοθήκες), τυπική και μη τυπική επικοινωνία (π.χ. μέσα και έξω από μια σχολική 
τάξη), διεύθυνση κ.α. Ομοίως ένα Εικονικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον ενσωματώνει 
μια ποικιλία από εργαλεία τα οποία υποστηρίζουν διάφορες υπηρεσίες ή δραστηριό-
τητες: επικοινωνία, πληροφορία, συνεργασία, μάθηση και διαχείριση [37]. Αυτή κα-
θεαυτή η ιδέα του "περιβάλλοντος" εμπεριέχει την έννοια της ενσωμάτωσης. Αυτό 
φαίνεται ξεκάθαρα σε Εικονικά Πανεπιστήμια (virtual campus). Εξαιτίας του ευρύτε-
ρου σκοπού τους, τα Εικονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα πρέπει να παρέχουν και 
να υποστηρίζουν διοικητικές λειτουργίες όπως για παράδειγμα διαχείριση των χρη-
στών και των εγγραφών τους στα μαθήματα επιλογής τους κλπ. Τα εικονικά περιβάλ-
λοντα πρέπει να αναπαράγουν την πλειοψηφία των λειτουργιών που υπάρχουν σε 
πραγματικά πανεπιστήμια: εγγραφή, βοήθεια, διασκέδαση κλπ. Η ενσωμάτωση των 
τεχνολογιών εφαρμόζεται επίσης και σε μικρότερα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (για 
παράδειγμα όταν ένας καθηγητής ετοιμάζει μια σελίδα για το μάθημά του, αυτή περι-
λαμβάνει υποδείξεις, chat, ερωτήσεις, χώρο για ανταλλαγή και διαμοίραση σημειώ-
σεων κλπ.). 
 
Η λέξη "ενσωματωμένος" (integrated) χρησιμοποιείται με πολλές διαφορετικές έννοι-
ες. Υπάρχει η τεχνολογική και η παιδαγωγική ενσωμάτωση και κάθε μια από αυτές 
μπορεί να διαφέρει στον βαθμό ενσωμάτωσης. Η web τεχνολογία έχει ενσωματωθεί 
σε μεγάλο βαθμό. Διάφορα τμήματα λογισμικού μπορούν να τοποθετηθούν στην ίδια 
ιστοσελίδα, με μικρότερο βαθμό ενσωμάτωσης. Για παράδειγμα ένα μικρό πρόγραμ-
μα παρουσίασης διαφανειών μπορεί να εκτελείται και να εμφανίζεται στο πάνω μέρος 
μιας ιστοσελίδας και ένα πλαίσιο για σύγχρονη επικοινωνία (π.χ. chat) να εμφανίζεται 
στο κάτω μέρος της σελίδας έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να κά-
νουν ερωτήσεις. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η ολοκλήρωση περιορίζεται στο γε-
γονός ότι οι δύο εφαρμογές εμφανίζονται στο ίδιο παράθυρο (και όχι σε δύο διαφορε-
τικά παράθυρα).  
Ένας υψηλότερος βαθμός ολοκλήρωσης επιτυγχάνεται όταν οι εφαρμογές διαμοιρά-
ζονται ή ανταλλάσσουν δομές δεδομένων. Παραδείγματα είναι: 
 
• Αν ο μαθητής πατήσει το help στο πρόγραμμα παρουσίασης διαφανειών ή αν το 

πρόγραμμα από μόνο του ανακαλύψει ότι ο μαθητής χρειάζεται βοήθεια, μπορεί 
να ανοίξει το chat και αυτόματα να στείλει στον καθηγητή ένα μήνυμα για βοή-
θεια μαζί με μια περίληψη των ενεργειών του μαθητή στο σύστημα. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λογισμικά για εικονικά περιβάλλοντα –  
Εικονικά περιβάλλοντα μάθησης- Αναλύσεις – Συγκρίσεις  Μιχαηλίδου Άννα 

146 

• Αν ο μαθητής εισάγει μια ερώτηση, την οποία το πρόγραμμα δεν μπορεί να ε-
πεξεργαστεί, τότε η ερώτηση αυτή μεταβιβάζεται μέσω του ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου στον καθηγητή. 

Τα παραπάνω παραδείγματα δείχνουν ότι η τεχνολογική ενσωμάτωση υποστηρίζει 
την παιδαγωγική ενσωμάτωση. Για παράδειγμα ο σχεδιαστής δεν πρέπει να επιλέξει 
ανάμεσα στην αυτό-εκμάθηση και την διδασκαλία με την βοήθεια του καθηγητή, αλ-
λά να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει και τις δύο, την αυτό-εκμάθηση σαν βάση και 
την διδασκαλία με την βοήθεια του καθηγητή όταν αυτή είναι απαραίτητη [38]. 

Κοινά χαρακτηριστικά με τα φυσικά περιβάλλοντα 

• Τα Εικονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα, όχι μόνο ενσωματώνουν διάφορα 
εργαλεία λογισμικού αλλά επίσης, ενσωματώνουν όλα τα φυσικά αντικείμενα 
και εργαλεία τα οποία βρίσκονται σε μια σχολική τάξη. Βέβαια, υπάρχουν ορι-
σμένα εικονικά περιβάλλοντα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με τέ-
τοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο από απόσταση.  

Παρόλο που είναι δύσκολο να καθοριστεί πλήρως τι είναι εικονικό και τι φυσικό πε-
ριβάλλον υπάρχει η ανάγκη να τεθεί ένα όριο ανάμεσά τους: η ιδέα είναι όχι να δια-
χωριστούν αλλά να ολοκληρωθούν. Η συνέχεια μεταξύ των φυσικών και των εικονι-
κών αντικειμένων γίνεται ξεκάθαρη με την εμφάνιση υβριδικών εργαλείων που συν-
δέουν τους υπολογιστές με την πραγματικότητα όπως είναι [39]. 

 

3.11. Ανάπτυξη ενός εικονικού περιβάλλοντος για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς  
 
 
Ο όρος εικονικό περιβάλλον χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει ένα βασιζόμενο σε  
υπολογιστή περιβάλλον επικοινωνίας (interface) το οποίο προσομοιώνει καθημερινές 
δραστηριότητες και παρέχει υπολογιστικές και δικτυακές υπηρεσίες [10]. Η χρήση 
ενός εικονικού περιβάλλοντος βοηθά το χρήστη (τους καθηγητές και τους μαθητές 
στη συγκεκριμένη περίπτωση) να έχουν πρόσβαση  σε όλες τις υπηρεσίες του υπολο-
γιστή ή του δικτύου, χωρίς να είναι οι ίδιοι άριστοι γνώστες της τεχνολογίας ή του 
εργαλείου που χρησιμοποιούν. 
 
Η ανάπτυξη εικονικών περιβαλλόντων για την εκπαίδευση έχει γίνει ο στόχος πολλών 
έργων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πίνακας 2.8. δίνει μια λίστα των περιβαλλόντων 
που αναπτύσσονται.  
 
Ένα πλήρως αναπτυγμένο εικονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον πρέπει να έχει κάποια 
χαρακτηριστικά: 
 
• Θα πρέπει να είναι φιλικό ως προς το χρήστη, δηλαδή εύκολο στη χρήση, ειδικά 

όταν πρόκειται το περιβάλλον να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
 
• Το εικονικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να 

μπορεί να παρέχει βοήθεια ανά πάσα στιγμή στο χρήστη. Υπάρχουν πολλά σενά-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λογισμικά για εικονικά περιβάλλοντα –  
Εικονικά περιβάλλοντα μάθησης- Αναλύσεις – Συγκρίσεις  Μιχαηλίδου Άννα 

147 

ρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρήση βοήθειας. Για παράδειγμα, θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το δεξί κλικ σε ένα αντικείμενο του εικονικού περι-
βάλλοντος ή η παρουσίαση βοήθειας σε κάποιο διαφορετικό πλαίσιο που παρου-
σιάζεται στην οθόνη. Στη δεύτερη περίπτωση δεν απαιτείται από το χρήστη κάποια 
ενέργεια αλλά η βοήθεια εμφανίζεται αυτόματα στο πλαίσιο.  

 
Όνομα του Project Χώρες που συμμετέχουν Σκοποί 

VES [VES98] Αυστρία, Ιταλία, Ελλάδα Η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος, που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχολεία 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη 
χρήση εικονικών περιβαλλόντων. 

ON LINE (ON Line In-
teractive Virtual Educa-
tor) 

Ευρωπαϊκές χώρες Υποστηρίζει την επικοινωνία ομάδων 
καθηγητών σε διαφορετικά σχολεία με 
μια νέα υπηρεσία τηλεματικής, που επι-
τρέπει στους σπουδαστές να μαθαίνουν 
χάρη σε έναν εξατομικευμένο 
¨educator¨ που έχει τη μορφή ενός χα-
ρακτήρα 3D κοντά στο διδασκόμενο 
θέμα. 

SAELN (Students 
Across Europe Language 
Network) 

Γερμανία, Γαλλία, Ισπα-
νία, Αγγλία 

Πρόκειται για την ανάπτυξη μιας εικο-
νικής αλληλεπιδραστικής γλώσσας που 
βοηθά στην επικοινωνία των σπουδα-
στών μεταξύ τους. 

VIRLAN (Foreign Lan-
guage Virtual Environ-
ment for Primary School 
Children) 

Αγγλία, Φινλανδία, Γερ-
μανία και Ελλάδα 

Δημιουργία ενός εικονικού κόσμου 
στον οποίο τα παιδιά μπορούν να μά-
θουν μέσω της αλληλεπίδρασης με άλ-
λα παιδιά  με τον ίδιο τρόπο σαν να ή-
ταν όλοι παρόντες στον ίδιο φυσικό 
χώρο. 

VRLERNERS (Virtual 
Reality Learning Envi-
ronment for Network of 
Advanced Educational 
Multimedia Resource 
Centres, Museums and 
Schools) 

Ευρωπαϊκές χώρες Η χρήση προχωρημένων τεχνολογιών 
πολυμέσων στο σχολικό περιβάλλον 
και η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ 
κέντρων ερευνών πολυμεσικών εφαρ-
μογών για την εκπαίδευση, καθηγητών, 
επιστημόνων και σχολείων με σκοπό τη 
βελτίωση των συστημάτων μάθησης 
στην Ευρώπη. 

Quebec English Schools 
Network 

Καναδάς Η ανάπτυξη μιας εικονικής τάξης και 
ενός εικονικού δωματίου προσωπικού 
(virtual staff room). 

TIPP (Technology In-
centive Partnership Pro-
gram) 

Καναδάς Η ανάπτυξη μαθησιακών πηγών που 
μπορούν να μοιραστούν μεταξύ των 
σχολείων με χρήση εικονικών περιβαλ-
λόντων. 

 
Πίνακας 3.5. : Μερικά από τα εικονικά περιβάλλοντα που αναπτύσσονται σε ολό-
κληρο τον κόσμο. 
(Πηγή: [10]) 
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• Μια πρόταση για την ανάπτυξη εικονικών περιβαλλόντων θα μπορούσε να ήταν η 
ακολουθία μιας δομής  δέντρου (εικόνα 3.32), όπου τα δύο πρώτα επίπεδα θα είναι 
διαχειριζόμενα από το εικονικό interface του χρήστη ενώ τα άλλα δύο από ένα 
συνδυασμό υπηρεσιών που ενσωματώνονται στο interface του χρήστη και σε κά-
ποια βοηθητικά πλαίσια του browser. 

 
• Πρέπει να είναι απλό και κατανοητό όσον αφορά το σκοπό του. Πρέπει να δίνει τη 

δυνατότητα στο χρήστη να πλοηγηθεί εύκολα σε αυτό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
με την ανάπτυξη εικονικών περιβαλλόντων που προσομοιώνουν ένα περιβάλλον 
που ο χρήστης χρησιμοποιεί στην πραγματικότητα. Ο χρήστης πρέπει να γίνει 
γνώστης των βασικών αλλά και προχωρημένων δυνατοτήτων που του προσφέρο-
νται. Για παράδειγμα η βασική λειτουργία του να σταλεί email μπορεί να προσο-
μοιωθεί στον εικονικό κόσμο με τη χρήση ενός κουτιού ταχυδρομείου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.32.: Η προτεινόμενη δομή δένδρου για την αρχιτεκτονική του εικονικού 
περιβάλλοντος 
(Πηγή: [10]) 
 
Παρακάτω, αναφέρεται ένα παράδειγμα εκπαιδευτικού εικονικού περιβάλλοντος το 
οποίο θα μπορεί να παρέχει βασικές αλλά και προχωρημένες δικτυακές υπηρεσίες σε 
μη έμπειρους χρήστες όπως είναι οι σπουδαστές. Το περιβάλλον, αποτελείται από 
τρία άνισα πλαίσια στα οποία διαχωρίζεται η οθόνη του browser.  
 
Το εικονικό περιβάλλον παριστάνεται στο πλαίσιο 1. Στο 2 παρέχεται συνεχής βοή-
θεια στο χρήστη και το 3 χρησιμοποιείται για αλληλεπίδραση με το χρήστη (Εικόνα 
3.33). 
 

CENTRAL 
ACCESS POINT 

e.g. School Hallway

SECONDARY 
ACCESS POINT 
e.g. Staff Room 

SECONDARY 
ACCESS POINT 

e.g. Library 

SECONDARY 
ACCESS POINT 
e.g. School Lab 

SERVICES

TEXT ONLY 

SERVICES SERVICES

INTERACTIVE INTERACTIVE 

TEXT ONLY 

TEXT ONLY

INTERACTIVE
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Εικόνα 3.33: Η οθόνη του browser στο προτεινόμενο εικονικό περιβάλλον. 
(Πηγή: http://www.activeworlds.com - απαιτεί εγκατάσταση του browser – πρόκειται 
για τον κόσμο CirtcleU) 
 
Ο χρήστης αρχικά βρίσκεται στην είσοδο ενός μεγάλου κτηρίου το οποίο θα παριστά-
νει για παράδειγμα, το εικονικό Πανεπιστήμιο. Σ’ αυτό το σημείο ο χρήστης μπορεί 
να πλοηγηθεί στο περιβάλλον αλλά δεν θα του προσφερθούν σημαντικές υπηρεσίες. 
Θα πρέπει να φτάσει ως την reception με σκοπό να εκμεταλλευτεί τις πλήρεις δυνα-
τότητες που του προσφέρει το εικονικό περιβάλλον.  
 
Στο δωμάτιο της reception, ο χρήστης μπορεί να δει και άλλες επιλογές που οδηγούν 
με τη σειρά τους σε άλλα δωμάτια. Αυτά μπορεί να είναι τα δωμάτια του προσωπι-
κού, των σπουδαστών, η βιβλιοθήκη, το εργαστήριο υπολογιστών καθώς και άλλα 
δωμάτια όπου υποτίθεται ότι διδάσκονται συγκεκριμένα μαθήματα, όπως Γεωγραφία 
ή Ιστορία. Σ΄ αυτό το σημείο, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να μπει σε κάποιο 
συγκεκριμένο δωμάτιο. Το κεντρικό δωμάτιο στο εικονικό περιβάλλον πρέπει να κα-
θιστά αμέσως στη διάθεση του χρήστη όλες τις δυνατότητες που του προσφέρονται.  
 
Στην εικόνα 3.34 φαίνεται το κεντρικό δωμάτιο, το οποίο στο συγκεκριμένο παρά-
δειγμα είναι η reception. 
 
 
 
 
 

Πλαίσιο 2 

Πλαίσιο 3 

Πλαίσιο 1 
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Εικόνα 3.34. :  Το δωμάτιο της reception στο εικονικό Πανεπιστήμιο. 
(Πηγή: http://www.activeworlds.com - απαιτεί εγκατάσταση του browser – πρόκειται 
για τον κόσμο CirtcleU) 
 
Παρακάτω αναφέρονται μερικά παραδείγματα δωματίων στο VLE και οι δυνατότητες 
που παρέχονται σε αυτά. 
 

 Το δωμάτιο του καθηγητή (The teacher room) 
 
Αυτό το δωμάτιο, οδηγεί τους χρήστες στη συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν 
τους καθηγητές. Έτσι κάποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στην προσωπική web σελίδα 
του καθηγητή, ή και σε άλλες πληροφορίες που αφορούν τον καθηγητή και το μάθη-
μα. Δίνεται ακόμη η δυνατότητα για αναζήτηση συγκεκριμένων στοιχείων ή και ε-
νεργειών που διεξάγονται από το διδακτικό προσωπικό. Μπορεί ακόμη να βρεθεί το 
χρονοδιάγραμμα του μαθήματος και να δοθεί η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφο-
ριών μεταξύ καθηγητών - σπουδαστών.  
 
Η διαδικασία αναζήτησης περιλαμβάνει αναζήτηση με βάση το πρώτο γράμμα του 
επιθέτου (από το Α στο Ζ) του καθηγητή. Με κλικ στο όνομα, το οποίο εμφανίζεται 
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με τη μορφή υπερκειμένου στο πλαίσιο 2, μπορούν να ληφθούν πληροφορίες για το 
συγκεκριμένο καθηγητή ή και το μάθημα. Αυτή η πληροφορία είναι διαθέσιμη με τη 
μορφή κάρτας (όπως μια κάρτα βιβλιοθήκης) η οποία αποτελείται από μια φωτογρα-
φία, πληροφορίες αλλά και άλλες δυνατότητες όπως αυτή της χρήσης κάποιων κου-
μπιών για να σταλεί email στον καθηγητή, πάλι με τη χρήση του πλαισίου 2. 
 
Στο δωμάτιο του καθηγητή θα πρέπει να υπάρχει και ένα γραφείο με το πρόγραμμα 
του σχολείου και ένα υπολογιστή πάνω σ΄ αυτό. Ο υπολογιστής παρέχει εναλλακτικά 
μέσα για πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την ιεραρχία των καθηγητών. Ο 
χρήστης μπορεί να δώσει την πληροφορία και να λάβει τα αποτελέσματα της έρευνάς 
του στο  πλαίσιο 2. Ακόμη, ένας πίνακας ανακοινώσεων (bulletin board) θα περιλαμ-
βάνει όλες τις πρόσφατες ανακοινώσεις που αφορούν το σχολείο. 
 

 Δωμάτιο σπουδαστή (Student room) 
 
Το δωμάτιο σπουδαστή είναι αρκετά όμοιο με αυτό του καθηγητή, με μερικά όμως 
επιπρόσθετα χαρακτηριστικά. Ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει ένα σπουδαστή με τον 
ίδιο τρόπο που βρίσκει και έναν καθηγητή στο δωμάτιο καθηγητή. Ο πίνακας ανακοι-
νώσεων μπορεί να εμπλουτισθεί με ανακοινώσεις σχετικές με τις δραστηριότητες των 
σπουδαστών όπως είναι η εφημερίδα του σχολείου ή ακόμη και αθλητικές δραστη-
ριότητες. 
 

 Το δωμάτιο βιβλιοθήκης (Library room) 
 
Πρόκειται για μια προσομοίωση του περιβάλλοντος μιας πραγματικής βιβλιοθήκης. 
Όταν ο χρήστης βρεθεί στη βιβλιοθήκη θα βλέπει ράφια γεμάτα με βιβλία. Πάν από 
κάθε κατηγορία βιβλίων, θα μπορεί να βλέπει μια πινακίδα που προσδιορίζει την κα-
τηγορία που ανήκουν τα συγκεκριμένα βιβλία. Όταν ο χρήστης επιλέξει μια κατηγο-
ρία μπορεί με τον ίδιο τρόπο να μετακινηθεί σε μια υποκατηγορία. Κάνοντας κλικ 
εκεί, μπορεί να δει, στο πλαίσιο 2, πληροφορίες για όλα τα βιβλία που αφορούν τη 
συγκεκριμένη υποκατηγορία. Η βιβλιοθήκη θα έχει επίσης πίνακα ανακοινώσεων ό-
που ο χρήστης θα μπορεί να βρει πληροφορίες για τις ώρες λειτουργίας ή για το πως 
μπορεί να στείλει email για να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο. 
 

 Το δωμάτιο εργαστηρίου (Laboratory room) 
 
Στο δωμάτιο εργαστηρίου, ο χρήστης θα μπορεί να δει γραφεία με όλο τον απαραίτη-
το εξοπλισμό, όπως υπολογιστές, fax κ.τ.λ.. Κάνοντας κλικ σε κάποιο αντικείμενο 
μπορεί κάποιος να λάβει πληροφορίες για την κατασκευή του, πότε χρησιμοποιήθηκε 
τελευταία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις του δίνεται ακόμη και η δυνατότητα να το 
χρησιμοποιήσει (π.χ. στέλνοντας fax ή μηνύματα σε άλλους χρήστες του εργαστηρί-
ου, μέσω του πλαισίου 2). 
 

 Δωμάτια συγκεκριμένων μαθημάτων (Specific lesson rooms) 
 
Τα δωμάτια συγκεκριμένων μαθημάτων χρησιμοποιούνται για να δίνουν πληροφορίες 
για τα μαθήματα που διδάσκονται. Αυτά τα δωμάτια χωρίζονται σε τρία τμήματα. 
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• Το τμήμα της βιβλιοθήκης που είναι ένα υποτμήμα της βιβλιοθήκης του σχολείου, 
όπου ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει μόνο τίτλους που αφορούν το συγκεκριμένο 
μάθημα. 

 
• Το τμήμα υπολογιστή, το οποίο αποτελείται από ένα γραφείο όπου ο χρήστης θα 

μπορεί να χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή με σκοπό την κατασκευή ερωτήσεων για 
εύρεση βιβλίων που αφορούν το συγκεκριμένο μάθημα (ανάλογα με το δωμάτιο 
μέσα στο οποίο βρίσκεται). Μπορεί ακόμη να υπάρχει και ένα βιβλίο πληροφο-
ριών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να λάβει πληροφορίες και για άλ-
λες διαθέσιμες πηγές στο web που αφορούν το συγκεκριμένο μάθημα.  

 
• Το τμήμα που αφορά το συγκεκριμένο μάθημα μπορεί να έχει τη μορφή ενός πίνα-

κα ανακοινώσεων όπου ο χρήστης θα μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες που α-
φορούν το μάθημα. Αυτές, μπορεί να περιλαμβάνουν το χρονοδιάγραμμα των μα-
θημάτων ή και τα θέματα που αναλύονται.  

 
Οι τοίχοι στο δωμάτιο του μαθήματος μπορούν να διακοσμηθούν με εικόνες σχετικές 
με το περιεχόμενο του μαθήματος. Για παράδειγμα, στο δωμάτιο Γεωγραφίας μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν χάρτες. 
 
Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι δυνατότητες που προσφέρει ένα εικονικό περι-
βάλλον είναι σχεδόν απεριόριστες.  
 
Είναι βασικό να αναφερθεί ότι ένα εικονικό περιβάλλον χρειάζεται διαρκή ενημέρω-
ση και συντήρηση. Η διαδικασία της ολοκλήρωσης όλων των δικτυακών υπηρεσιών 
σε ένα εικονικό περιβάλλον είναι δύσκολη και χρονοβόρα, αλλά το αποτέλεσμα θα 
αποτελέσει καινοτομία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εκπαιδευτική κοινότητα θα 
μπορεί να προωθήσει και να ανταλλάξει ιδέες ακόμη και όταν οι κουλτούρες των 
συμμετεχόντων διαφέρουν.   
 
 

3.12. Τρόποι επικοινωνίας σε εικονικά περιβάλλοντα  
 
 
Ένα εικονικό Πανεπιστήμιο (virtual campus) ή σχολείο (virtual school) μπορεί να εί-
ναι οτιδήποτε από μια συλλογή web σελίδων στις οποίες περιγράφονται μαθήματα 
μέχρι ένα τρισδιάστατο περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας. Με τη χρήση του 
Internet, οι σπουδαστές μπορεί να έχουν πρόσβαση σε υλικό μάθησης το οποίο παρέ-
χεται σε ένα πίνακα ανακοινώσεων (bulletin doard). Μπορούν ακόμη να χρησιμοποι-
ηθούν οι δυνατότητες της τελεσυνδιάσκεψης, επικοινωνία μέσω e mail κ.τ.λ.. Το ει-
κονικό περιβάλλον θα πρέπει να παρέχει υλικό μάθησης, τάξεις, γραφεία, εργαστήρια 
με σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου όπου οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθούν 
μαθήματα και να επικοινωνούν μεταξύ τους. [13] 
 
Οι εικονικές κοινότητες μπορεί να είναι τόσο ποικίλες και πολύπλοκες όσο και οι 
πραγματικές. Μπορεί να είναι συνεργατικές ή ανταγωνιστικές. Σε μια εικονική κοινό-
τητα μπορεί να συμβούν διάφορες δραστηριότητες όπως το να κάνει κάποιος φίλους, 
να συζητήσει πολιτικά ή να παίξει ένα παιχνίδι. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λογισμικά για εικονικά περιβάλλοντα –  
Εικονικά περιβάλλοντα μάθησης- Αναλύσεις – Συγκρίσεις  Μιχαηλίδου Άννα 

153 

 
Ένα βασικό εργαλείο επικοινωνίας με τη βοήθεια του υπολογιστή είναι το BBS 
(Bulletin Board System). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που κάποιος μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει στον προσωπικό του υπολογιστή. Ένας χρήστης μπορεί να διαβάσει τι 
έχουν γράψει οι άλλοι και να μεταδώσει και το δικό του μήνυμα αν επιθυμεί. Το BBS 
μοιάζει αρκετά με το e-mail με τη βασική διαφορά ότι το μήνυμα που στέλνει κά-
ποιος είναι διαθέσιμο σε όσους έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο BBS. Καθώς οι 
χρήστες διαβάζουν και απαντούν στα μηνύματα, δημιουργείται η αίσθηση μιας κοι-
νότητας. Όταν ένας νέος χρήστης γίνεται μέλος ενός BBS, θα πρέπει να μάθει τους 
κανόνες της κοινότητας, τις προτεραιότητες καθώς και τις δυνατότητες που υπάρ-
χουν. Το χαρακτηριστικό αυτού του είδους της επικοινωνίας είναι ότι είναι ασύγχρο-
νη. Η συμμετοχή δε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο.   
 
Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι το Internet Relay Chat (IRC). Πρόκειται για 
ένα λογισμικό το οποίο επιτρέπει σε ομάδες ατόμων να επικοινωνήσουν και να αλλη-
λεπιδράσουν μεταξύ τους μέσω των υπολογιστών τους στον ίδιο χρόνο. Το IRC είναι 
σα να βρίσκεται κάποιος σε ένα γιγαντιαίο τηλέφωνο συνδιαλέξεων. Η επικοινωνία 
γίνεται με πληκτρολόγηση μηνυμάτων σε ένα κοινό παράθυρο. Το ότι συμβαίνει σε 
πραγματικό χρόνο αποτελεί τη βασική διαφορά από το BBS. Στο IRC ένα άτομο δεν 
μπορεί να είναι ορατό εκτός και αν ¨μιλήσει¨. Το IRC περιορίζεται στην ανταλλαγή 
μηνυμάτων κειμένου. 
 
Τέλος, χρησιμοποιείται και μια άλλη περισσότερο πολύπλοκη επικοινωνία με όνομα 
MUVEs (Multi Users Virtual Environments). Τα BBS επιτρέπουν ασύγχρονη επικοι-
νωνία και τα IRC σύγχρονη. Τα MUVEs προσφέρουν αρκετά παραπάνω. Πρόκειται 
για συνεργατικά περιβάλλοντα σε υπολογιστή που παρέχουν δυνατότητες πλοήγησης 
σε εικονικούς χώρους και επίσης επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ενεργούν και 
να επικοινωνούν. Τα αρχικά MUVE συστήματα ονομάζονταν MUDs ή και MOOs. 
Ένα MUD (Multi-User Domain - Dungeon) μπορεί τυπικά να παραλληλιστεί με ένα 
παιχνίδι όπου συμμετέχουν πολλοί χρήστες. Οι συμμετέχοντες συνδέονται μέσω των 
υπολογιστών τους σε ένα server. To MUD παρέχει ένα περιβάλλον όπου κάποιος 
μπορεί να πλοηγηθεί σε έναν εικονικό κόσμο και να αλληλεπιδράσει με αντικείμενα 
του κόσμου αυτού. Ένα MOO (Object Oriented MUD) μπορεί να συνδεθεί με κοινό-
τητες ή με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Το MOO παρέχει ένα περιβάλλον στο οποίο 
είναι ευκολότερη η δημιουργία και η διαχείριση αντικειμένων. 
 
Το να είναι κάποιος σε ένα MUVE μοιάζει με το να είναι σε ένα κτήριο. Σε ένα 
πραγματικό κτήριο κάποιος μπορεί να περπατά από δωμάτιο σε δωμάτιο, να μιλά σε 
άλλους κ.τ.λ.. Όλα αυτά είναι δυνατό να γίνουν και σε ένα MUVE. Στην παρακάτω 
εικόνα φαίνεται ένα παράδειγμα που αφορά τη χρήση MOO. 
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Εικόνα 3.35. : Παράδειγμα χρήσης MOO. 
(Πηγή: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V2K-
3WM5K9T-
1&_user=154292&_coverDate=07%2F31%2F1999&_alid=5866344&_rdoc=5&_fmt
=summary&_orig=search&_cdi=5705&_sort=r&_st=0&_acct=C000006498&_versio
n=1&_urlVersion=0&_userid=154292&md5=741bd8f93e9246ad9d4131df9790d1ec) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λογισμικά για εικονικά περιβάλλοντα –  
Εικονικά περιβάλλοντα μάθησης- Αναλύσεις – Συγκρίσεις  Μιχαηλίδου Άννα 

155 

3. 13. Παραδείγματα  

3.13.1 VR-LAB: Ένα συνεργατικό περιβάλλον  για πολλούς 
χρήστες 
 
 
Το VR-Lab [16] σχεδιάστηκε για την υποστήριξη κατανεμημένων εικονικών συνδια-
λέξεων (distributed virtual conferences), παρουσιάσεων καθώς και για εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς. Αποτελείται από διαφορετικά συστήματα μέσων, τα οποία περιλαμβά-
νουν υλικό και λογισμικό, όπως κάμερες, προβολείς, μονάδες ελέγχου περιβάλλοντος 
και 3D μοντέλα για την υποστήριξη της αλληλεπίδρασης με ανθρώπους.  
 
Τα κύρια μέρη του VR-LAB είναι: 
 
• Video Media: κάμερες, VCR, VIC, προβολείς slide (με έξοδο από PC ή οθόνη 

σταθμού εργασίας) κ.τ.λ.. 
 
• Audio Media: μικρόφωνα, ενισχυτές, μεγάφωνα κ.τ.λ.. 
 
• Δυνατότητες δικτύου (network capabilities): ethernet 100 Mbit. 
 
• Πακέτα λογισμικού για τον έλεγχο του περιβάλλοντος. 
 
Όλα τα συστήματα ολοκληρώνονται σε μια μονάδα ελέγχου VR-Lab, η οποία είναι 
απομονωμένη (remotely accessible). To VR-Lab μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
μετάδοση εκπαιδευτικών προγραμμάτων - ακόμη και αν είναι ζωντανά στο δίκτυο- 
από ταινίες (tapes), συνδιαλέξεις ή διαμοιραζόμενα 3D περιβάλλοντα. Η λειτουργία 
μπορεί να ελεγχθεί από έναν χειριστή στο εργαστήριο ή ακόμη και μέσω Java-
Applets από έναν απομονωμένο χειριστή. Η ολοκλήρωση αυτών των συστημάτων 
επιτρέπει την αλληλεπίδραση audio, video, 2D και 3D μέσω internet.  
 
Τα συστατικά του VR-Lab είναι: ο distributed VRML browser και το πολυμεσικό 
δωμάτιο διαλέξεων MMHS (Multi- Media Lecture Room).  
 

 Distrubuted VRML Browser MRT-VR 
 
Το MRT-VR αναπτύχθηκε για την υποστήριξη της κατανεμημένης μάθησης και συ-
ζήτησης. Μέσω της χρήσης της VRML, το MRT-VR είναι ανοιχτό σε σχεδόν οποια-
δήποτε εφαρμογή. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τόσο για την εξήγηση αρχιτεκτο-
νικών μοντέλων όσο και για παροχή πληροφοριών που αφορούν τη μοριακή δομή 
των υλικών. Το MRT-VR μπορεί να διανείμει τις αλλαγές που συμβαίνουν στο περι-
βάλλον σε όλους τους συμμετέχοντες με τη χρήση M-Bone-Multicast. Οι χρήστες 
παριστάνονται με avatars στο περιβάλλον 3D κάτι που επιτρέπει, ειδικά σε ένα περι-
βάλλον διδασκαλίας, να παρακολουθούν όλοι οι συμμετέχοντες τις ενέργειες κάποιου 
συγκεκριμένου χρήστη, όπως για παράδειγμα είναι ο καθηγητής. Έχει γίνει προσπά-
θεια να παρέχεται η μεγαλύτερη ευκολία στους χρήστες σε όλα τα στάδια της αλλη-
λεπίδρασης.  
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 Αλληλεπίδραση με το χρήστη 
 
Η εφαρμογή MRT-VR διαχειρίζεται όλους τους τρόπους αλληλεπίδρασης του χρή-
στη. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικούς τρόπους κίνησης (περ-
πάτημα, πέταγμα), καθώς και να επιλέξει τη δική του θέση ανάμεσα σε διαφορετικές 
όψεις του περιβάλλοντος, για παράδειγμα, από τη θέση ενός άλλου συμμετέχοντα ή 
ακόμη και τη θέση του δασκάλου.  
 
Ένα βασικό πρόβλημα στην έρευνα για τα εικονικά περιβάλλοντα [15] είναι αυτό που 
σχετίζεται με την ανάπτυξη φυσικών και αποτελεσματικών τρόπων αλληλεπίδρασης 
με το χρήστη. Οι περισσότεροι πιστεύουν κάτι άλλωστε που έχει επιβεβαιωθεί και 
από μελέτες ότι η ενεργή συμμετοχή του σώματος του συμμετέχοντα επιδρά σημα-
ντικά στην εικονική παρουσία. Έτσι η έρευνα σχετικά με την κίνηση (locomotion) 
προεκτάθηκε σε δύο διαστάσεις: στην ανάπτυξη αισθητήρων ώστε οι χρήστες να έ-
χουν στην πραγματικότητα την αίσθηση ότι περπατούν και επίσης στην ανάπτυξη ει-
δικών συσκευών που ενεργοποιούνται από το σώμα για περπάτημα.  
 
• Real Walking 
 
Οι συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να περπατούν σε όλο το εικονικό περιβάλλον με 
τον ίδιο τρόπο όπως και σε ένα πραγματικό περιβάλλον.  
 
• Virtual Walking 
 
Εδώ απαιτείται οι συμμετέχοντες να αναπαράγουν στον εγκέφαλό τους την ίδια αί-
σθηση που δημιουργείται και με το πραγματικό περπάτημα, αλλά χωρίς να περπατούν 
στην πραγματικότητα. Οι αλλαγές που συμβαίνουν στον εγκέφαλο τροφοδοτούν ένα 
νευρωνικό δίκτυο που έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει το βάδισμα. Το δίκτυο 
μπορεί να διακρίνει πότε ένας συμμετέχοντας ¨βαδίζει¨ και πότε ενεργεί διαφορετικά. 
Όταν ανιχνευθεί το εικονικό βάδισμα, αρχίζει η κίνηση στον εικονικό χώρο και μάλι-
στα προς την κατεύθυνση που δείχνει το κεφάλι.  
 
• Flying 
 
Έχουν γίνει πειράματα όπου το να ¨πετάει¨ κανείς γίνεται προς την κατεύθυνση που 
δείχνει το κεφάλι. Αυτό έδινε στους συμμετέχοντες την αίσθηση, ότι έβλεπαν ελεύθε-
ρα γύρω τους. Ένας άλλος τρόπος είναι το ¨πέταγμα¨ προς την κατεύθυνση της μα-
τιάς (gaze), κάτι που θεωρήθηκε πιο φυσικό για τους συμμετέχοντες.  
 
Οι παρακάτω εικόνες είναι ενδεικτικές. 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λογισμικά για εικονικά περιβάλλοντα –  
Εικονικά περιβάλλοντα μάθησης- Αναλύσεις – Συγκρίσεις  Μιχαηλίδου Άννα 

157 

 
 

Εικόνα 3.36. : Άποψη που δείχνει avatar. 
(Πηγή: http://www.acm.org/pubs/citations/proceedings/graph/311535/p359-usoh/) 
 

 
 

Εικόνα 3.37. : Η επάνω αριστερή εικόνα δείχνει την άποψη που βλέπει κανείς όταν 
εισέρχεται στο δωμάτιο. Η επάνω δεξιά και οι κάτω εικόνες δείχνουν διάφορες από-
ψεις όταν κάποιος κοιτά κάτω και είναι έτοιμος να εκτελέσει συγκεκριμένη ενέργεια 
(π.χ. να σηκώσει μια καρέκλα). 
(Πηγή: http://www.acm.org/pubs/citations/proceedings/graph/311535/p359-usoh/) 
 
Αν κάποιο πρόσωπο (π.χ. ο δάσκαλος) [16] αλλάξει την άποψή του τότε συγχρόνως 
αλλάζουν και οι απόψεις όλων των συμμετεχόντων που έχουν επιλέξει την άποψη αυ-
τή. Αν συμβεί μια αλλαγή στην κάμερα ενός συμμετέχοντα, αυτό οδηγεί και σε αλλα-
γή του αντίστοιχου avatar στο χώρο, έτσι ώστε να μπορούν να το αντιληφθούν και 
όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες. Έτσι, οι κινήσεις της κάμερας ενός συμμετέχοντα, μπο-
ρούν να μεταδοθούν και στους άλλους. 
 

 Περιβάλλοντα παρουσίασης 
 
Το πολυμεσικό δωμάτιο διαλέξεων (Multi-Media-Lecture Room MMHS), αναπτύ-
χθηκε από το Πανεπιστήμιο του Bonn για την υποστήριξη διδασκαλίας, συζήτησης ή 
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παρουσίασης. Κατά την ανάπτυξη του MMHS ειδικό ενδιαφέρον παρουσίασαν τα 
παρακάτω θέματα: 
 
• Μέσα που υποστηρίχθηκαν (supported media) 
• Θέματα ποιότητας των μέσων (aspects on media quality) 
• Δυνατότητες απομακρυσμένης πρόσβασης (remote access capabilities) 
• Αλληλεπίδραση χρήστη/ συμμετέχοντα (user/ participant interaction) 
 
Το σύστημα MMHS ολοκληρώνει διαφορετικά μέσα audio και video για την υποστή-
ριξη διαφορετικών ενεργειών όπως διδασκαλία από απόσταση (teleteaching), κατα-
νεμημένη αλληλεπίδραση με περιβάλλοντα 3D (distributed interacting), video 
conferencing και υποστήριξη διαλέξεων όπως υποστήριξη προβολής διαφανειών 
power-point, βιντεοταινιών ή slides 35mm κ.τ.λ.. 
 

 Πείραμα 
 
Σε συνεργασία με το Robotic Tele Laboratory (RTL) στο Πανεπιστήμιο του Bonn 
έγινε ένα πείραμα το οποίο προσομοίωνε την κίνηση του robot στο ινστιτούτο. Ο 
σκοπός του πειράματος ήταν να δείξει ότι ένα πραγματικό πείραμα όπου το ρομπότ 
κινείται, για παράδειγμα στο διάδρομο, μπορεί να μεταδοθεί στο internet και να οπτι-
κοποιηθεί (visualized) από το MTR-VR, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο 
του πειράματος περισσότερο από μια απαιτητική σε εύρος ζώνης μετάδοση video. 
 

 
 

Εικόνα 3.38. : Το RWI B21 ρομπότ RHINO. 
(Πηγή: http://www.acm.org/pubs/citations/proceedings/graph/299246/p121-fellner/ ) 
 
Εξαιτίας των υψηλής ταχύτητας συνδέσεων internet, κάτι που είναι απαραίτητο για 
ζωντανό video, ο έλεγχος του ρομπότ θα ήταν πολύ δύσκολος ή ακόμη και αδύνατος. 
Έτσι, η οπτικοποίηση αυτού του πειράματος, θα μπορούσε να γίνει μέσω ενός εικονι-
κού περιβάλλοντος. Το περιβάλλον αυτό υλοποιείται από το MTR-VR με τη χρήση 
ενός μοντέλου VRML. Ακόμη και το ρομπότ είναι τμήμα αυτού του μοντέλου. Οι 
αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον, μπορούν να μεταδοθούν μέσω internet 
χρησιμοποιώντας λιγότερο εύρος ζώνης από αυτό που απαιτείται στην περίπτωση του 
video. Αν χρησιμοποιηθεί M-Bone για τη μετάδοση είναι δυνατή η μετάδοση του 
πειράματος σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να αφορά πλέον ένα πολύ μεγάλο ακροατή-
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ριο. Το ακροατήριο αυτό, μπορεί να παρακολουθεί το πείραμα σε ένα MMHS περι-
βάλλον. 
 

 Το σύστημα RTL 
 
Το προηγούμενο πείραμα αναπτύχθηκε με σκοπό τη δημιουργία μια πλατφόρμας η 
οποία επιτρέπει στους ερευνητές να διεξάγουν πειράματα με  ένα αυτόνομο ρομπότ 
μέσω internet. Εξαιτίας του ποικίλου και πολλές φορές χαμηλού εύρους ζώνης που 
προσφέρει το internet, χρησιμοποιείται οπτικοποίηση 3D για το ρομπότ και το περι-
βάλλον του εργαστηρίου και όχι μετάδοση video. Οι συμμετέχοντες, μπορούν να επι-
λέξουν διαφορετικές απόψεις στην εικονική σκηνή και να εκμεταλλευτούν τα πλεο-
νεκτήματα που προσφέρονται από την πλοήγηση σε ένα εικονικό περιβάλλον.  
 

 
 

Εικόνα 3.39. : Ακολουθώντας το ρομπότ. Ο συμμετέχοντας έχει την εντύπωση ότι 
ακολουθεί το ρομπότ. 
(Πηγή: http://www.acm.org/pubs/citations/proceedings/graph/299246/p121-fellner/ ) 
 

 
 

Εικόνα 3.40. : Το MTR-VR οπτικοποιεί την κίνηση του ρομπότ (Rhino) καθώς αυτό 
κινείται στο ινστιτούτο. 
(Πηγή: http://www.acm.org/pubs/citations/proceedings/graph/299246/p121-fellner/ ) 
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Η χρήση της εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality VR) [30] στην εκπαίδευση 
έχει αρχίσει να γίνεται συνηθισμένη τα τελευταία  χρόνια. Στο παρελθόν, οι περισσό-
τερες εκπαιδευτικές εφαρμογές που αφορούσαν εικονικά περιβάλλοντα αφορούσαν 
την αλληλεπίδραση ενός μόνο σπουδαστή με το περιβάλλον. Η εξέλιξη της τεχνολο-
γίας όμως, άνοιξε τις πόρτες στη δυνατότητα που υπάρχει για συνεργατικότητα και 
συμμετοχή πολλών ατόμων σε ένα εικονικό περιβάλλον. 
 
Μια άλλη περίπτωση είναι αυτή ενός έργου που σχεδιάστηκε για την παροχή αλληλε-
πίδρασης πολλών χρηστών σε ένα εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον που ονομάστη-
κε Global Change World (GCW). To GCW παρέχει μια μοναδική εμπειρία συνεργα-
τικότητας με την εφαρμογή ειδικών συσκευών (κράνη - headmounted display helmets 
- HMDs) καθώς και με την υποστήριξη φωνητικής επικοινωνίας. Αυτό επιτρέπει τόσο 
στους μαθητές όσο και στους καθηγητές να επικοινωνούν με ευκολία μεταξύ τους. 
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση του πώς κάποιος αντιλαμβάνεται ένα εικονικό 
περιβάλλον. Τρεις ιδιότητες χρίζουν ειδικής αναφοράς: η αυτονομία (autonomy), η 
παρουσία (presence) και η αλληλεπίδραση (interaction). Η αυτονομία σχετίζεται με 
την αίσθηση ότι ένα εικονικό περιβάλλον θα πρέπει, σε κάποια έκταση, να μπορεί να 
εφαρμόζει τις δικές του ενέργειες, ανεξάρτητα από την επέμβαση του χρήστη. 
 
Η παρουσία αναφέρεται στην αίσθηση που έχει ένας χρήστης ότι βρίσκεται σε έναν 
πραγματικό χώρο καθώς πλοηγείται σε ένα εικονικό περιβάλλον. Πιστεύεται ότι θα 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της αλληλεπίδρασης του χρήστη με το περιβάλλον. 
Η αλληλεπίδραση αναφέρεται στο ότι ο συμμετέχοντας θα μπορεί να ενεργεί στο ει-
κονικό περιβάλλον ακολουθώντας μια λογική. 
 
Το περιβάλλον GCW αποτελεί μια εξαιρετική προσέγγιση στο θέμα της συνεργατικό-
τητας σε ένα εικονικό περιβάλλον. Απαιτείται βέβαια και περαιτέρω έρευνα για την 
ανάπτυξη συνεργατικών στρατηγικών μάθησης, κάτι που εξαρτάται και από το είδος 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 
 

3.13.2. VIRTUS: Ένα συνεργατικό πρόγραμμα για πολλούς 
χρήστες  
 
 
Το VIRTUS αποτελεί μια πλατφόρμα για πολλούς χρήστες που βασίζεται στις VRML 
2.0, JAVA και TCP/IP, που αναφέρεται στην ανάπτυξη και συγγραφή κατανεμημέ-
νων (distributed) περιβαλλόντων και υποστηρίζει συνεργατικότητα. Μερικές από τις 
εφαρμογές του VIRTUS είναι οι αρχιτεκτονικές κατασκευές. [13] 
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Εικόνα 3.41: Άποψη του περιβάλλοντος επικοινωνίας χρήστη στο VIRTUS. 
(Πηγή: http://www.acm.org/pubs/articles/proceedings/graph/299246/p141-saar/p141-
saar.pdf) 
 
Ο αριθμός των δυνατών αλληλεπιδράσεων μεταξύ n ταυτόχρονων χρηστών σε ένα 
πολυχρηστικό σύστημα είναι της τάξης του Ο(n2) σε κάθε χρονική στιγμή. Σε μια 
ιδανική περίπτωση η κυκλοφορία στο δίκτυο θα ήταν σχεδόν σταθερή ή θα μπορούσε 
να αυξηθεί σχεδόν γραμμικά με τον αριθμό των χρηστών. Συχνά, υπάρχουν δεδομένα 
στο περιβάλλον που μπορεί να μην είναι σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο χρήστη σε 
δοσμένη χρονική στιγμή. Έτσι, είναι δυνατό να υπάρξει διαχωρισμός του περιβάλλο-
ντος σε επιμέρους περιοχές. Τα γεγονότα και οι ενέργειες σε απομονωμένες ζώνες δε 
χρειάζεται να διαμοιραστούν ενώ τα απομονωμένα (remote) αντικείμενα μπορεί να 
μη χρειάζεται να οπτικοποιηθούν ή να αν οπτικοποιηθούν, αυτό να γίνει με χαμηλό 
βαθμό λεπτομέρειας. 
 
Πολλά DVEs (Distributed Virtual Environments) ελαττώνουν τα κόστη επικοινωνίας 
ενημερώνοντας σκηνές μόνο στις περιοχές που είναι σχετικές ως προς το χρήστη. Το 
συγκεκριμένο σύστημα VIRTUS έχει χρησιμοποιηθεί με δέκα ταυτόχρονους χρήστες. 
Το σύστημα είναι δυναμικό. Οι χρήστες μπορούν να ¨εισβάλουν¨ ή να ¨εξέρχονται¨ 
από τον κόσμο σε μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή και μπορούν να δημιουργούν νέα 
αντικείμενα τα οποία προστίθενται σα σταθερά συστατικά του κόσμου. Η τρέχουσα 
κατάσταση του περιβάλλοντος μπορεί να αποθηκευτεί και να ξαναφορτωθεί.  
 

3.13.3. Διαμοιραζόμενοι (shared) εικονικοί κόσμοι με τη χρήση 
της VRML97 
 
Από τη δημιουργία της VRML 1.0, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη χρήση της 
VRML με σκοπό τη δημιουργία πολυχρηστικών διαμοιραζόμενων (multi-user shared) 
εικονικών κόσμων. [15] Αρκετή έρευνα επικεντρώνεται στην προσπάθεια εξέλιξης 
της γλώσσας με σκοπό τη δημιουργία δομών για άμεση υποστήριξη διαμοιραζόμενων 
εικονικών κόσμων. Άλλες περιπτώσεις έρευνας επικεντρώνονται στη μετατροπή υ-
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παρχόντων VRML κόσμων σε διαμοιραζόμενους κόσμους. Συγκεκριμένα, βελτιστο-
ποιείται ένας προ επεξεργαστής (pre processor) για τη μετατροπή της VRML σε 
VRML97 και JAVA κώδικα ο οποίος θα μεταφραστεί σε ένα applet που θα είναι υ-
πεύθυνο για το διαμοιρασμό του κόσμου και σε άλλους συμμετέχοντες.  
 
Υπάρχουν διάφορα συστατικά που απαρτίζουν το σύστημα. Αυτά περιλαμβάνουν τό-
σο το λογισμικό όσο και τα πρωτόκολλα και τις επεκτάσεις της γλώσσας. Τα συστα-
τικά αυτά είναι: 
 
Gatekeeper server: είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση στο διαμοιραζόμενο εικονικό 
κόσμο και για την ανίχνευση της ιδιοκτησίας των διαμοιραζόμενων αντικειμένων και 
της κατάστασης του εικονικού κόσμου. Επίσης ελέγχει αν οι χρήστες είναι συνδεδε-
μένοι στο δίκτυο και επαναφέρει (όταν αυτό είναι δυνατό) αυτούς που έχουν χάσει τη 
δικτυακή τους σύνδεση. 
 
Απαιτείται μια εξελιγμένη μορφή της VRML που μπορεί να υποστηρίξει διαμοιραζό-
μενες συμπεριφορές, αντικείμενα και avatar. 
 
Ο προ επεξεργαστής (pre-processor) είναι υπεύθυνος για τη μετάφραση της VRML 
σε VRML97. 
 
Browser Client: πρόκειται για ένα Java applet που μπορεί ¨να τρέχει¨ μέσα στον web 
browser και παρέχει πρόσβαση στο διαμοιραζόμενο εικονικό κόσμο. Ο σκοπός που 
εκπληρώνεται είναι να απεικονίζει τα γεγονότα και στη συνέχεια να τα μεταδίδει και 
στους άλλους χρήστες. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη σχέση μεταξύ των browser cli-
ents και του Gatekeeper server καθώς και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν. 
 

 
 
Εικόνα 3.42: Αλληλεπίδραση μεταξύ των Clients και του Gatekeeper. 
(Πηγή: http://www.acm.org/pubs/articles/proceedings/graph/299246/p133-
carson/p133-carson.pdf) 
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Wire Protocol: αυτό προσδιορίζει πώς αλληλεπιδρούν οι clients και ανταλλάσσει 
πληροφορίες για τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στον εικονικό κόσμο. 
 
Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει την άποψη του συστήματος από την πλευρά ενός 
συμμετέχοντα. Η εικόνα δείχνει το VRML κόσμο που έχει ενσωματωθεί στη web σε-
λίδα με το browser client applet που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Οι ε-
πόμενες δύο εικόνες δείχνουν τον εικονικό κόσμο ως προς την άποψη που έχουν δύο 
άλλοι συμμετέχοντες. 
 

 
 
Εικόνα 3.43: Δύο avatar στο οπτικό πεδίο ενός τρίτου. 
(Πηγή: http://www.acm.org/pubs/articles/proceedings/graph/299246/p133-
carson/p133-carson.pdf) 
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Εικόνα 3.44.: Άποψη του εικονικού κόσμου ως προς ένα avatar. 
(Πηγή: http://www.acm.org/pubs/articles/proceedings/graph/299246/p133-
carson/p133-carson.pdf) 
 
 

3.13.4. Το πρόγραμμα VRLEARNERS 
 
Το πρόγραμμα VR-LEARNERS (Virtual Learning Environment for Network o Ad-
vanced Multimedia Resource Centers, Museums and Schools) αναπτύχθηκε από διά-
φορες Ευρωπαϊκές χώρες και έχει σα  σκοπό την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμο-
γών που βασίζονται σε συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα, απεικονίζοντας, με ψη-
φιακό τρόπο, διάφορα ευρωπαϊκά μουσεία. [16] 
 
Σαν πλατφόρμα ανάπτυξης για το VR-LEARNERS χρησιμοποιήθηκε το σύστημα 
dVS/dVISE. Το λογισμικό dVS/dVISE ¨τρέχει¨ σε σταθμούς εργασίας UNIX καθώς 
και σε PC με Windows NT. Υποστηρίζει λειτουργίες όπως οπτικοποίηση (visualiza-
tion), 3D audio, ανίχνευση συγκρούσεων, 3D εντοπισμό θέσης (position tracking) και 
διαχείριση συσκευών εισόδου. Το dVISE επιτρέπει την απεικόνιση των εικονικών 
κόσμων με τη χρήση της γλώσσας VDI (Virtual Data Interchange). Με τη χρήση αυ-
τής της γλώσσας, οι οντότητες που χρησιμοποιούνται στο εικονικό περιβάλλον, μπο-
ρούν να προσδιοριστούν μαζί με τις ιδιότητές τους. Επίσης, σε κάθε οντότητα μπορεί 
να αντιστοιχηθεί και τρόπος συμπεριφοράς, με την έννοια των γεγονότων και ενερ-
γειών. Το dVS υποστηρίζει συνεργατική εργασία σε ένα πολυχρηστικό VR περιβάλ-
λον και παρέχει προσομοίωση πραγματικού χρόνου (real time simulation) (Εικόνα 
3.45.) 
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Εικόνα 3.45.: Μια dVS σύνοδος (session). 
(Πηγή: http://www.vrlearners.iis.gr/) 
 
Η εφαρμογή VR-LEARNERS επιτρέπει σε εκπαιδευτές και μαθητές που είναι γεω-
γραφικά απομονωμένοι να συμμετέχουν και να αλληλεπιδρούν στον ίδιο εικονικό 
χώρο. Αυτό είναι θεμελιώδες στην ανάπτυξη προχωρημένων πολυμεσικών εφαρμο-
γών στο σχολικό περιβάλλον καθώς και νέων μορφών διδασκαλίας. 
 

3.13.5. Υποστήριξη συνεργατικότητας με το περιβάλλον CAVE 
 
To CAVE αναπτύχθηκε αρχικά το 1992, ενώ μέχρι το 2000 αναπτύχθηκαν τουλάχι-
στον 200 CAVE VR περιβάλλοντα σε ολόκληρο τον κόσμο. [30] Τα περιβάλλοντα 
αυτά υποστηρίζουν συνεργασία μεταξύ απομακρυσμένων συμμετεχόντων σε ένα im-
mersive περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας. Επίσης, το δίκτυο έρευνας CAVE 
(CAVE Research Network) είναι μια διεθνής συμμαχία μεταξύ διαφόρων ινστιτούτων 
που συνδέονται με δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. 
 
Το CAVE είναι ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας όπου ο χώρος είναι ένα κυ-
βικό δωμάτιο 10 ποδιών (10 foot) όπου προβάλλονται στερεοσκοπικές εικόνες και 
δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι τα τρισδιάστατα αντικείμενα υπάρχουν μαζί με το 
χρήστη στον ίδιο χώρο. Ο χρήστης φορά ειδικά γυαλιά και χρησιμοποιεί συσκευές 
για την αλληλεπίδραση με το εικονικό περιβάλλον. Υπάρχει επίσης ένα ηλεκτρομα-
γνητικό σύστημα ανίχνευσης το οποίο μπορεί να προσδιορίζει ανά πάσα χρονική 
στιγμή τις κινήσεις του κεφαλιού και του χεριού του χρήστη (Εικόνα 3.46.). 
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Εικόνα 3.46.: Εμφάνιση τριών ανθρώπων στο CAVE (φορώντας τα ειδικά γυαλιά). 
(Πηγή: http://www.evl.uic.edu/aej/papers/CVEchapter.pdf) 
 

3.13.6. TheU 

 
Το TheU [40] είναι μια προσπάθεια για την παροχή ενός νέου τύπου εκπαιδευτικού 
εργαλείου που έχει ξεκινήσει από το Contact [41] Το πεδίο που στοχεύει το TheU 
βρίσκεται ανάμεσα στα τυπικά Πανεπιστήμια (campus based universities) και στον 
συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των προσπαθειών για την παροχή τηλε-εκπαίδευσης.  
Πρωταρχικός σκοπός του TheU είναι να βελτιώσει τον τρόπο παροχής τηλε-
εκπαίδευσης, ο οποίος πάσχει από έλλειψη της αίσθησης ομαδικότητας και από έλ-
λειψη αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών. Μελλοντικός στόχος του TheU είναι να 
συνδυάσει την αλληλεπίδραση των χρηστών με Εικονικά Περιβάλλοντα που καθορί-
ζονται από τους χρήστες, έτσι ώστε να προσφέρει νέους τρόπους μάθησης και εκπαί-
δευσης. 
 
Το TheU είναι ένα από τα πρώτα Εικονικά Πανεπιστήμια που θα κατασκευαστούν με 
τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας. Το TheU μοιάζει σαν πραγματικό campus με 
κτίρια, βλάστηση, συνεδριακά κέντρα κλπ. παρέχοντας διάφορες υπηρεσίες.  
 
Στο TheU, οι χρήστες (που αναπαρίστανται από avatars) μπορούν να κινηθούν στο 
campus, να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να εκπαιδευτούν 
και να βοηθήσουν τους υπόλοιπους να μάθουν. Οι φοιτητές και οι καθηγητές, παρόλο 
που είναι γεωγραφικά κατανεμημένοι, μπορούν να αλληλεπιδράσουν σε πραγματικό 
χρόνο.  
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3.13.7. Cybertown Campus  
 
Το Cybertown [42] είναι μια ελεύθερη και ασφαλής κοινότητα στο Internet, όπου οι 
χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν και να επικοινωνήσουν με τους άλλους σε τρισδιά-
στατα εικονικά περιβάλλοντα. Το Cybertown είναι μια immersive κοινότητα προσπε-
λάσιμη μέσω Internet, όπου οι χρήστες (πολίτες-citizens) αναπαρίστανται από προ-
σωπικά 3D avatars (τα οποία μπορούν να κατασκευάσουν οι ίδιοι), μπορούν να έχουν 
3D κατοικίες, κατοικίδια, να εργάζονται κλπ. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι 
χρήστες εμπλέκονται στην κοινωνική δομή της κοινότητας δημιουργώντας μια πραγ-
ματική κοινότητα. 
 
Το Cybertown Campus [43] αποτελείται από επτά (7) κτίρια. Ένα από τα κτίρια αυτά 
χρησιμοποιείται σαν κέντρο διαχείρισης και βιβλιοθήκη ενώ τα υπόλοιπα έξι κτίρια 
προσφέρουν πρόσβαση σε πληροφορία για κάποια συγκεκριμένη επιστήμη: 
 
• BUILDING A (Administration, Reference Library Campus Colony) 

• BUILDING B (Computer Science School, Engineering School, Teacher's Col-
lege) 

• BUILDING C (Dentistry School, Health/Physical Education School, Medical 
School, Nursing School) 

• BUILDING D (Arts And Music School, Entertainment Area, 
Sports/Gymnastics Area) 

• BUILDING E (Business School, Law School,  

• BUILDING F (General Education, English Literature School, Foreign Lan-
guage School, History School, Mathematics School) 

• BUILDING G (Science School: Astronomy And Space Science School, Biol-
ogy And Life Science, Chemistry, General Science, Geography, Physics) 

Μια εικόνα από το Cybertown Campus φαίνεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 3.47. : Cybertown Campus 
(Πηγή: http://cybertown.com/campus.html) 
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3.13.8. NICE  
 
Το NICE (Narrative Immersive Constructionist/Collaborative Environments) ([44]-
[46]) είναι ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο έχει αναπτυχθεί για χρήση από παι-
διά ηλικίας μεταξύ 6 και 10 χρονών. Το NICE είναι ένα εικονικό νησί στο οποίο ο 
χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί και να επισκεφθεί ένα σύνολο από εικονικούς χώρους. 
Όταν ένα παιδί εισέρχεται στο νησί, αντικρύζει μια πινακίδα υποδοχής (που είναι έ-
νας από τους πολλούς έξυπνους οδηγούς -"genies"'- στο νησί) η οποία το κατευθύνει 
σε διάφορα ενδιαφέροντα σημεία (όπως ο κήπος, το ηφαίστειο, η θάλασσα και οι κα-
τακόμβες κάτω από το νησί) και το βοηθά να πλοηγηθεί σε αυτά.  

 

Εικόνα 3.48: Η αρχιτεκτονική του NICE 
(Πη-
γή:http://www.evl.uic.edu/tile/NICE/NICE/PAPERS/EDMEDIA/edmedia.paper.html) 

Ο κήπος εξελίσσεται συνεχώς και τα παιδιά μπορούν να τον περιποιούνται και να ε-
πανέρχονται για να βλέπουν την πρόοδό του. Πολλά παιδιά (που είναι γεωγραφικώς 
απομακρυσμένα) μπορούν να αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα με τον κήπο αλλά και με-
ταξύ τους. Οι καθηγητές και οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σαν μέλη της 
ομάδας ή μεταμφιεσμένοι σαν genies. Αυτό επιτρέπει στους καθηγητές να συμβου-
λεύουν τα παιδιά προσωπικά ή να επεμβαίνουν στις δραστηριότητές τους χωρίς να 
κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Επίσης μπορούν να καθορίζουν τον ρυθμό εξέλι-
ξης του κήπου, να επιλέγουν διάφορα φυτά του, τα οποία αναπτύσσονται πιο γρήγορα 
από τα άλλα κλπ.  
 
Το NICE είναι συνέχεια δύο προηγούμενων συστημάτων: του CALVIN και του 
Graphical StoryWriter, ενώ ο γραφικός, immersive εικονικός χώρος έχει σχεδιαστεί 
για χρήση του CAVE. 
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Το NICE επικεντρώνεται στο να συνδυάσει έννοιες όπως constructive group activity 
και αφήγηση (narrative) μέσω διάφορων κινήτρων και πλοήγησης σε εικονικούς χώ-
ρους.  

3.13.9. Virtual Cell 
 
Το Virtual Cell (VCell) [47], [48] είναι μια αλληλεπιδραστική, τρισδιάστατη απεικό-
νιση ενός πραγματικού περιβάλλοντος. Το Virtual Cell έχει προτυποποιηθεί χρησιμο-
ποιώντας VRML, και είναι διαθέσιμο μέσω Internet. Στον φοιτητή το Virtual Cell 
φαίνεται σαν ένας μεγάλος χώρος με τρισδιάστατα αντικείμενα όπου μπορεί να πλοη-
γηθεί. Στο περιβάλλον αυτό μπορούν να εκπληρωθούν διάφοροι εκπαιδευτικοί στόχοι 
και να εκτελεστούν διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως η επίλυση προ-
βλημάτων, η προώθηση της συμπερασματικής λογικής (deductive reasoning), η απά-
ντηση ερωτήσεων κλπ.  
 
Κατά την είσοδό του στο Virtual Cell, ο εκπαιδευόμενος εισέρχεται σε ένα VRML-
based εργαστήριο, όπου συναντά έναν επιστημονικό σύμβουλο ο οποίος του αναθέτει 
μια συγκεκριμένη εργασία. Στο εργαστήριο αυτό ο φοιτητής εκτελεί απλά πειράματα 
και μαθαίνει βασικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του κυττάρου και των συστατι-
κών στοιχείων του. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι διαδικασίες στο εργαστήριο, αποτε-
λούν βασικά στάδια μιας πορείας στο Virtual Cell. Οι φοιτητές μπορούν να ξαναχρη-
σιμοποιήσουν το Virtual Cell κάνοντας νέα επίσκεψη και αναλαμβάνοντας νέα εργα-
σία. 
 
Η υλοποίηση του Virtual Cell βασίζεται σε τρεις τεχνολογίες: 1) VRML, 2) Java για 
τον client και το λογισμικό για simulation, και 3) έναν text-based MOO server. Οι 
φοιτητές χρησιμοποιούν έναν τυπικό WWW browser για να τρέξουν ένα Java applet. 
Το applet παρέχει σύνδεση σε ένα object-oriented, multi-user domain όπου εξομοιώ-
νονται διάφορες κυτταρικές λειτουργίες και συγχρονίζονται πολυχρηστικά 
viewpoints. Το Java applet ελέγχει επίσης μια agent-based υλοποίηση οργανικών πα-
ραγόντων και τρέχει ένα interface στην VRML αναπαράσταση του Virtual Cell, επι-
τρέποντας στον φοιτητή να πλοηγείται και να πειραματίζεται στο 3D περιβάλλον. 
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3.14. Συγκρίσεις που αφορούν συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα. 
Δημιουργία ενός μοντέλου αξιολόγησης 
 
Ο παρακάτω πίνακας είναι συγκριτικός για συστήματα NVEs [17]. 
 
 

NVE User represen-
tation 

Audio 
comm. 

Text 
comm. 

Gestural 
comm. 

Facial 
comm. 

Network topol-
ogy 

Space 
structure 

Origin 

NPSNET articulated rigid 
segment body 

Yes Yes predefined 
gestures/ 
behaviours 

No multicast uniform Naval Post-
graduate School, 
Monterey CA, 
USA 

DIVE articulated rigid 
segment body 

Yes Yes predefined 
gestures 

No multicast dynamic Swedish Insti-
tute of Com-
puter Science, 
Stockholm, 
Sweden 

BrickNet none N/A N/A No No multiple servers separate 
servers 

National Uni-
versity of Sin-
gapore 

MASSIVE simple block 
like structure 

Yes Yes No No multicast dynamic University of 
Nottingham, UK 

SPLINE articulated rigid 
segment body 

Yes N/A No No malticast free Mitsubishi Elec-
tric Research 
Labs, Cam-
bridge MA, 
USA 

VLNET fully virtual 
humans (avatars 
and autono-
mous) 

Yes Yes Yes Yes client server 
portals (multiple 
servers devel-
oped) 

portals MIRALab, U. of 
Geneva, and 
EPFL Computer 
Graphics Lab, 
Switzerland 

VISTEL articulated rigid 
segment body 

Yes No User wears 
magnetic 
trackers 

User 
wears 
mark-
ers on 
the face 

peer to peer none ATR Research 
Labs, Kyoto, 
Japan 

 
Πίνακας 3.6. : Συγκρίσεις μεταξύ εικονικών περιβαλλόντων  
(Πηγή: [17]) 
 
 
Ο παραπάνω πίνακας περιλαμβάνει μερικά συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα 
(πρώτη στήλη) και παρουσιάζει συγκριτικά στοιχεία ανάλογα με τον τρόπο που παρι-
στάνεται ο χρήστης (user representation), τα είδη της επικοινωνίας που υποστηρίζο-
νται (audio - ήχος, text - κείμενο, με νοήματα - gestural, με κινήσεις του προσώπου - 
facial), την τοπολογία του δικτύου (network topology), τη δομή του χώρου (space 
structure) και την προέλευση (origin). Ο πίνακας 2 περιλαμβάνει στοιχεία για τα πλε-
ονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν ενδεικτικά ορισμένα συνεργα-
τικά εικονικά περιβάλλοντα. Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση που αφορά τα συνεργα-
τικά εικονικά περιβάλλοντα είναι αυτή που περιλαμβάνει μια συγκριτική ανάλυση 
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σχετική με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στόχων που εξυπηρετούνται. Φυσικά, 
για να μπορέσει να υλοποιηθεί μια τέτοια σύγκριση θα για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το κονστρακτιβιστικό (constructivist) και διαλογικό 
(conversational) μοντέλο μάθησης [46].  
 

Όνομα Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
NPSNET • Το NPSNET πετυχαίνει να παρέχει αποτελε-

σματικά περιβάλλοντα NVE μεγάλης κλίμα-
κας.  

• Χρησιμοποιεί αρχιτεκτονικές πολυεπεξεργα-
σίας. 

• Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια ομάδα από 
τεχνολογίες για αλληλεπίδραση με το VE. 

• Δεν υποστηρίζεται η γενικότητα 
(generality) και η διαθεσιμότητα 
(portability) (μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
SGI υπολογιστές).  

• Δεν μπορούν να αναπτυχθούν εύκολα νέες 
εφαρμογές. 

• Υπάρχει πολυπλοκότητα και απαιτεί περισ-
σότερη υπολογιστική ισχύ. 

DIVE • Παρέχει ένα γενικό και εύκολο στη χρήση πε-
ριβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών. 

• Απλοποιεί πολλές εφαρμογές VE μέσω του 
Tcl/DIVE toolkit. 

• Απαιτεί καλή γνώση του toolkit για τον 
προγραμματισμό νέων συμπεριφορών για 
τις εφαρμογές. 

• Δεν παρέχει αποτελεσματική παρουσίαση 
αναπαραστάσεων των χρηστών και μηχανι-
σμών επικοινωνίας μεταξύ των hosts. 

MASSIVE • Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν διάφο-
ρων τύπων εξοπλισμού (από απαιτητικά γρα-
φικά μέχρι περιβάλλοντα επικοινωνίας κειμέ-
νου), μπορεί να είναι παρόντες στο ίδιο περι-
βάλλον και να επικοινωνούν μεταξύ τους. 

• Το χωρικό μοντέλο αλληλεπίδρασης (spatial 
model of interaction) επιτρέπει τη χαρτογρά-
φηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συμ-
μετεχόντων. 

• Δεν ευνοεί τη γρήγορη ανάπτυξη νέων 
προσομοιώσεων ή περιβαλλόντων. Επιπλέ-
ον, δεν μπορούν να παρασταθούν λεπτομέ-
ρειες στον τρόπο παρουσίασης των χρη-
στών. 

 

SPLINE • Το σύστημα αποδείχτηκε ότι έχει αποτελεσμα-
τικότητα σε εφαρμογές προσομοίωσης πτήσης. 

• Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ο-
λοκλήρωση της εφαρμογής μπορούν να αντι-
μετωπιστούν σχετικά εύκολα. 

 

• Η αναπαράσταση των χρηστών παρουσιά-
ζει απλή συμπεριφορά. 

• Οι συμμετέχοντες μπορούν να πλοηγηθούν 
και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους χρη-
σιμοποιώντας ήχο (audio). 

• Η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον είναι 
ελάχιστη. 

BrickNet • Ελαττώνει τη δικτυακή επικοινωνία στη φάση 
της προσομοίωσης. 

 

• Υπάρχει ανάγκη συγχρονισμού. 
• Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ειδική 

γλώσσα Starship, κάτι που μειώνει τη γενι-
κότητα του συστήματος. 

 
Πίνακας 3.7.: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αφορούν ορισμένα συνεργατι-
κά εικονικά περιβάλλοντα.  (Πηγές: [47], [48]) 
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Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει  στοιχεία για ορισμένα λογισμικά που αναπτύ-
χθηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. [76] 
 

ΟΝΟΜΑ 
PROJECT 

Σύντομη περιγραφή Σκοποί Βασικά αποτελέματα Εργαλεία και τεχνο-
λογίες 

Συμμετέχοντες URL 

ON LIVE 
(Online Interac-
tive Virtual 
Educator) 

Παρουσιάζει τη χρή-
ση τρισδιάτατων ει-
κονικών αναπαρατά-
σεων, οι  οποίες μπο-
ρούν να χρησιμοποιη-
θούν σαν agents για 
διδασκαλία.   

Οι σκοποί περιλαμ-
βάνουν την ανάπτυ-
ξη μεθόδων που 
βοηθούν τον καθη-
γητή, όπως η σχεδί-
αση αλληλεπιδρα-
στικών πολυμέων 
και η τρισδιάστατη 
απεικόνιση του 
καθηγητή. 

Βοηθά τους καθηγη-
τές να χρησιμοποιή-
σουν προχωρημένες 
τεχνολογίες, και να 
αναπτύξουν τη συ-
νεργατική εργασία. 

Δίκτυα ευρείας ζώ-
νης, συτήματα τρισ-
διάστατης κίνησης, 
εινονικοί δάσκαλοι, 
intelligent agents 

Fundecyt (ES) 
Giunti Multimedia 
s.r.l. (IT) 
Junta de Extre-
madura 

http://ww
w.ecotec.c
om/mes/pr
ojects/onli
ve.html  

VRLEARNERS 
(Virtual Reality 
Learning Envi-
ronment for 
Network of 
Advanced Edu-
cational Multi-
media Resource 
Centres, Muse-
ums and 
Schools) 

Πρόκειται για ένα 
εικονικό περιβάλλον  
μάθησης που αφορά 
προηγμένα εκπαιδευ-
τικά πολυμεσικά κέ-
ντρα έρευνας, μου-
σεία και σχολεία. 

Παρέχει εμπλουτι-
σμένη εμπειρία για 
τους σπουδαστές 
και ειδικότερα για 
αυτούς που βρίσκο-
νται σε απομακρυ-
σμένες γεωγραφικά 
περιοχές. Προάγει 
επίσης την προσαρ-
μοστικότητα και 
την αλληλεπίδραη 
από απόσταση.  

Παρέχει υποστήριξη 
για την αλληλεπίδρα-
ση μαθητών - καθη-
γητών καθώς και τη 
συνεργασία σε εικο-
νικά περιβάλλοντα 
μάθησης. 

Τηλεπικοινωνίες και 
δίκτυα, εικονική 
πραγματικότητα, 
συνεργατική εργασία 
που υποσστηρίζεται 
από υπολογιστή 
(computer supported 
collaborative work - 
CSCW), κατανεμημέ-
να πολυχρηστικά 
εικονικά περιβάλλο-
ντα μάθησης 
(distributed multi-user 
virtual learning 
environments) 

Omega Generation 
(IT) 
Comunication In-
teractiva (ES) 
CSC PLOENZKE 
Innovation (FR) 

http://ww
w.vrleaner
s.iis.gr  

THEATRON 
(Theatre History 
in Europe Ar-
chitectural and 
Textual Re-
sources Online) 

Περιλαμβάνει εργα-
λεία εικονικής πραγ-
ματικότητας για θεα-
τρικές   σπουδές 

Τόσο οι καθηγητές 
όσο και οι μαθητές 
μπορούν να χρηιμο-
ποιήσουν νέα μέσα 
όπως πολυμέσα και  
προηγμένη προσο-
μοίωη εικονικής 
πραγματικότητας με 
σκοπό την αλληλε-
πιδραστική μάθηση. 

Υποβοηθείται η αλ-
ληλεπιδραστική μά-
θηση. Χρησιμοποιού-
νται τριδιάστατα αρ-
χιτεκτονικά μοντέλα 
μεγάλων Ευρωπαϊκών 
θεάτρων. 

Χρησιμοποιούνται 
βάεις δεδομένων με 
γραφικό υλικό, 
VRML τεχνολογία, 
CD-ROM και το δια-
δύκτιο. 

Theatre Studies 
University o Am-
sterdam (NL), oun-
dation o the Hel-
lenic World (GR), 
Atelier 4D  Berlin 
(DE), THEATRON 
Ltd. (UK), SPC  
Training (NL) 

http://ww
w.warwic
k.ac.uk/T
HEATRO
N  
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ΟΝΟΜΑ 
PROJECT 

Σύντομη περιγραφή Σκοποί Βασικά αποτελέ-
ματα 

Εργαλεία και τεχνο-
λογίες 

Συμμετέχοντες URL 

EURODELPHES 
(Device for Elec-
tronic Learning 
and Pedagogy of 
History in Euro-
pean Schools) 

Αφορά τη σχεδίαση 
και την εφαρμογή 
ενός εργαλείου για τη 
διδασκαλία της ιστο-
ρίας. 

Όσον αφορά τους 
μαθητές, ο σκοπός 
είναι ο πειραματι-
μός με νέα περιβάλ-
λοντα μάθησης. 
Όον αφορά τους 
καθηγητές, η προο-
χή επικεντρώνεται 
στην εξερεύνηση 
νέων τρόπων διδα-
σκαλίας και παιδα-
γωγικών μεθόδων. 

Η ανάπτυξη μιας 
νεωτεριστικής ε-
φαρμογής, με τη 
χρήη εικόνας, ήχου 
και γενικά υπερμε-
σικών υπηρεσιών. 

MPEG, XML, πρω-
τόκολλα TCP, IP, 
υπερμέσα. 

AdvancedInorma-
tion Sysstems - AIS 
(FR), Deutsche 
Telecom A.G. (DE), 
Giunti Multimedia 
(IT), PONTON 
European Media Art 
Lab (DE) 

http://w
ww.ina.f
r/eurode
lphes  

VIRLAN (For-
eign Language 
Virtual Environ-
ment for Primary 
School Children 

Πολυμεσικά εργαλεία 
τηλεματικής για την 
εκμάθηση γλωσσών 
στα δημοτικά σχολεί-
α. 

Η διδασκαλία 
γλωσσών μέσα από 
τη συνεργατική 
μάθηση.  

Υποσστήριξη ενός 
εικονικού περιβάλ-
λοντος για διδα-
σκαλία γλωσσών με 
τη χρήσση εργαλεί-
ων που υποστηρί-
ζουν συνεργατικό-
τητα. 

Διαδίκτυο, εργαλεία 
VRML και εργαλεία 
για πολυχρηστικά 
τρισδιάστατα περι-
βάλλοντα με υποστή-
ριξη πραγματικού 
χρόνου. 

Fraunhoer Institut 
fur Arbeitswirtschat 
und Organisation 
(DE) 
Blaxxun Interactive 
Aktiengesellschaft 
(DE) 
Ernst Klett Verlag 
(DE) 
University of Jy-
vaeskylae (FI) 

http://w
ww.3xo
dus.com
/virlan.h
tml  

PLANET (Euro-
pean network for 
Multimedia Envi-
ronmental Educa-
tion)  

Πρόκειται για τη δη-
μιουργία ενός παιδα-
γωγικού κέντρου, το 
οποίο περιλαμβάνει 
επιστημονικά κέντρα 
έρευνας, πανεπιστή-
μια και σχολεία για 
την προαγωγή της 
περιβαλλοντικής δι-
δασκαλίας. 

Σκοπός είναι η ανά-
πτυξη της περιβαλ-
λοντικής εκπαίδευ-
σης με τη χρήση 
νέων τεχνολογιών 
και εργαλείων. 

Η ανάπτυξη ενός 
παιδαγωγικού δι-
κτύου και πολυμε-
σικών εργαλείων 
διδασκαλίας σχετι-
κών με την περι-
βαλλοντική εκπαί-
δευση. 

Δημιουργία δικτύου 
με έναν κεντρικό 
server αλλά και με 
κάποιους τοπικούς. 
Χρήσση πολλών 
online και oline εργα-
λείων.  

Univesite Ca-
tholique de Louvain 
(BE) 
Institut rancais de 
recherche scienti-
fique pour le de-
veloppement en 
cooperation (FR) 
Nacional Laborato-
rio de Engenharia 
Civil (PT) 

http://w
ww.ecot
ec.com/
mes/proj
ects/pla
net.html 

BREVIE (Bridg-
ing Reality and 
Virtualtity with a 
Graspable User 
Interface) 

Πρόκειται για ένα νέο 
περιβάλλον μάθησης, 
σχετικό με τεχνολογί-
ες αυτοματισμού. 

Ο σκοπός είναι η 
προσέγγιση θεμά-
των μηχανικής με 
βάση τη συνεργασία 
καθηγητών και 
μαθητών. 

Δημιουργία ενός 
νέου περιβάλλοντος 
μάθησης που βασί-
ζεται στο συνδυα-
σμό των φαινομέ-
νων του πραγματι-
κού κόσμου με έναν 
εικονικό δια μέσου 
προσομοιώσεων. 

Εικονική πραγματικό-
τητα, υπερμέσα, προ-
σομοίωση, δικτυακή 
τεχνολογία, αλληλε-
πιδραστικά γραφικά 
με υπολογιστή, τε-
χνολογίες τηλεεκαπί-
δευσης. 

Festo Didactic 
GmbH & Co (DE) 
Superspace Ltd. 
(UK) 
Virtual Presence 
Ltd (UK) 
Stockport College 
of Further and 
Higher Education 
(UK)Friese Poort  
Drachten (NL)  

http://w
ww.brev
ie.unibr
emen.de
/  

 
Πίνακας 3.8. : Στοιχεία που αφορούν ορισμένα προγράμματα για συνεργατικά εικο-
νικά περιβάλλοντα μάθησης. (Πηγή: [76]) 
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Μερικά από τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου 
να δομηθεί η φόρμα σύγκρισης είναι τα παρακάτω: 
 
Η δυνατότητα διαλόγου (Discursive) 
 
• Οι απόψεις του μαθητή πρέπει να γίνονται σεβαστές από τον καθηγητή και αντί-

στροφα. 
• Ο καθηγητής και οι μαθητές θα πρέπει να συμφωνήσουν στο ποιοι είναι οι εκπαι-

δευτικοί στόχοι που αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα  και ποια είναι τα καθήκοντα 
που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. 

• Ο καθηγητής θα πρέπει να προσφέρει ένα περιβάλλον στο οποίο οι σπουδαστές θα 
μπορούν να ενεργούν, να παράγουν ή να δέχονται ανάδραση (feedback) και γενικά 
να συμμετέχουν στην επίτευξη του σκοπού της μάθησης. 

 
Η δυνατότητα προσαρμοστικότητας (Adaptive) 
 
• Ο καθηγητής θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζει το μάθημα σύμφωνα με 

τις ανάγκες που παρουσιάζει ο κάθε μαθητής και να διατηρεί ένα διάλογο με αυ-
τόν. 

 
Η δυνατότητα αλληλεπίδρασης (Interactive) 
 
• Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με την εφαρμο-

γή. 
• Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει προσεκτικά σχεδιασμένη ανάδραση που σχετίζεται 

με τις ενέργειες των μαθητών και εξυπηρετεί τους γενικούς σκοπούς της μάθησης.  
• Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επαναδομούν το παρουσιαζόμε-

νο υλικό, να προσθέτουν δικές τους πηγές κ.τ.λ.. Εν συντομία, ο μαθητής δεν πρέ-
πει να είναι παθητικός παρατηρητής του ¨μικρόκοσμου¨ που κατασκευάστηκε από 
τον καθηγητή αλλά θα πρέπει να λαμβάνει ενεργά μέρος στη δόμηση του κόσμου 
αυτού. 

 
Η δυνατότητα ανάκλασης (Reflective) 
 
• Ο καθηγητής θα πρέπει να υποστηρίζει εκείνη τη διαδικασία με την οποία οι 

σπουδαστές συνδέουν την ανάδραση των πράξεών τους με το στόχο που πρέπει να 
επιτευχθεί σε κάθε επίπεδο της μαθησιακής δομής. 

 
Οι βασικές δραστηριότητες που αφορούν το αλληλεπιδραστικό μέσο είναι οι παρακά-
τω: 
 
• Προσδιορισμός των στόχων- άποψη καθηγητή. 
• Προσδιορισμός των στόχων- άποψη μαθητή. 
• Καθορισμός των ενεργειών από τον καθηγητή. 
• Αλληλεπίδραση με το μαθητή και λήψη ανάδρασης. 
• Επαναπροσδιορισμός των δραστηριοτήτων του μαθητή ανάλογα με την ανάδραση 

που έχει λάβει. 
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Για την αξιολόγηση ενός συνεργατικού εικονικού περιβάλλοντος με τη χρήση του 
διαλογικού μοντέλου χρειάζεται να προσδιοριστεί ποια εργαλεία παρέχονται με το  
λογισμικό που χρησιμοποιείται ώστε να υποστηρίζεται ο διάλογος και η αλληλεπί-
δραση μεταξύ καθηγητή-μαθητών ή και των μαθητών μεταξύ τους. Γενικά, η  αξιο-
λόγηση των κατανεμημένων υπολογιστικών συστημάτων που υποστηρίζουν συνερ-
γατική μάθηση (D-CSCL - Distributed Computer-Supported Cooperative Learning) 
αποτελεί μια από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις αξιολόγησης λογισμικού.  [49] Μερι-
κοί από τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι: (α) προς το παρόν υπάρ-
χουν λίγα συστήματα τα οποία αξίζει να αξιολογηθούν ή ήδη έχουν αξιολογηθεί, με 
αποτέλεσμα η εμπειρία που  υπάρχει πάνω στο θέμα να είναι περιορισμένη, (β) η 
χρησιμότητα των D-CSCL συστημάτων είναι ένα θέμα αρκετά πολύπλοκο, λόγω της 
ποικιλότητας των χρηστών και της χρονικής και χωρικής κατανομής τους, (γ) κάθε 
σύστημα μάθησης, εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο διδακτικό περιεχόμενο καθώς και 
σε ειδικό τεχνικό περιβάλλον. Αυτό καθιστά τη διαδικασία της αξιολόγησης αρκετά 
δύσκολη, επειδή δεν μπορούν να εντοπιστούν εύκολα κοινοί άξονες αξιολόγησης. 
Επιπρόσθετα, μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει τα επόμενα τέσ-
σερα επίπεδα: 
 
• Παιδαγωγικό-Ψυχολογικό 
• Τεχνικό-Λειτουργικό 
• Οργανωσιακό-Οικονομικό 
• Κοινωνικό-Πολιτιστικό 
 
Το παιδαγωγικό-ψυχολογικό επίπεδο περιλαμβάνει όλα τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Για παράδειγμα, η υποστήριξη διαφορετικών 
διδακτικών μεθοδολογιών, ο τρόπος παρουσίασης της γνώσης, τα εργαλεία που χρη-
σιμοποιούνται για την επίτευξη των μαθησιακών σκοπών, η  υποστήριξη των διαφο-
ρετικών ρόλων μαθητή - καθηγητή κ.τ.λ. Το τεχνικό-λειτουργικό επίπεδο  περιλαμ-
βάνει κριτήρια τα οποία αναφέρονται στον τεχνικό εξοπλισμό και τις δυνατότητές του  
και ασχολείται με θέματα όπως η σταθερότητα του συστήματος, το απαιτούμενο εύ-
ρος ζώνης, η σχεδίαση του interface κ.τ.λ. Το οργανωσικό-οικονομικό επίπεδο περι-
λαμβάνει θέματα όπως η αποτελεσματικότητα του συστήματος που σχεδιάστηκε κα-
θώς και το πόσο συμφέρει η χρήση του κυρίως από πλευράς κόστους σε σύγκριση και 
με άλλους πιο ¨παραδοσιακούς¨ τρόπους διδασκαλίας. Τελικά το κοινωνικό-
πολιτιστικό επίπεδο αξιολογεί το κατά πόσο η εφαρμογή που σχεδιάστηκε μπορεί να 
ενσωματωθεί στη συνολική πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων στα 
οποία απευθύνεται. 
 
Στην περίπτωση των συνεργατικών εικονικών περιβαλλόντων παρέχονται εργαλεία, 
ώστε ο καθηγητής να μπορεί να ¨κτίσει¨ το μάθημα και να προσδιορίσει τις δραστη-
ριότητες μάθησης εμπλουτισμένες με πολυμεσικές εφαρμογές και προγράμματα προ-
σομοίωσης. Ένα κρίσιμο σημείο είναι ότι ο καθηγητής θα πρέπει να οικοδομήσει τη 
διαδικασία της μάθησης χρησιμοποιώντας το διάλογο με το σπουδαστή ώστε να επι-
τευχθούν οι μαθησιακοί σκοποί. Έτσι, για κάθε περιβάλλον μάθησης θα πρέπει να 
ληφθούν υπ΄ όψη όχι μόνο τα εργαλεία που παρέχονται και η δομή του μαθήματος 
αλλά και πόσο υποστηρίζεται η διαλογικότητα και αλληλεπίδραση μεταξύ καθηγητών 
και σπουδαστών. 
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Σχετικά με την κονστρακτιβιστική θεωρία μάθησης (Constructivist Learning), θα 
πρέπει να  ακολουθούνται οι παρακάτω αρχές: 
• η κατανόηση προκύπτει από την αλληλεπίδραση του μαθητή με το περιβάλλον 
• ο τρόπος παρουσίασης προκαλεί το ενδιαφέρον για μάθηση 
• η μάθηση θα πρέπει να υποστηρίζει τόσο τη συνεργατικότητα όσο και τις ιδιαιτε-

ρότητες του κάθε μαθητή ξεχωριστά. 
 
Το ιδεολογικό μοντέλο (Conceptual Model), το οποίο στηρίζεται σε κονστρακτιβιστι-
κές αρχές μάθησης υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση  και επικεντρώνεται στον 
τρόπο με τον οποίο θα μπορεί να συνδυαστεί η συνεργατικότητα με τις ιδιαίτερες α-
νάγκες και δεξιότητες του κάθε μαθητή ξεχωριστά. 
 
Σχετικά με την αξιολόγηση συνεργατικών εικονικών περιβαλλόντων μάθησης (col-
laborative virtual learning environments) σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος με τον ο-
ποίο θα δομηθούν τα κριτήρια αξιολόγησης και οι μέθοδοι ανάλυσης. Επιπλέον, υ-
πάρχει η ανάγκη ανάπτυξης των θεωρητικών μοντέλων που υποστηρίζουν τη συνερ-
γατική μάθηση. Ακόμη, χρειάζεται να υπάρχουν ποικίλες μέθοδοι συλλογής των πλη-
ροφοριών και ανάλυσης των δεδομένων που προκύπτουν από τα ήδη υπάρχοντα συ-
στήματα. [49] Το διάγραμμα που παρουσιάζεται στην εικόνα 5 εμφανίζει τα σημεία 
ενδιαφέροντος σε ένα εικονικό περιβάλλον, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
συνεργατική μάθηση. Μερικά από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο διάγραμμα 
αυτό χρησιμοποιούνται στο μοντέλο αξιολόγησης που προτείνεται παρακάτω. 
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Εικόνα 3.49.: Στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη εικονικών περιβαλλόντων. 
(Πηγή: http://citeseer.nj.nec.com/312073.html) 

 
Το μοντέλο αξιολόγησης για συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα, που προτείνεται, 
προέκυψε τόσο από την τρέχουσα βιβλιογραφία όσο και από την εμπειρία των συγ-
γραφέων σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού στα πλαίσια του προ-
γράμματος “Οδύσσεια”. Το πρόγραμμα “Οδύσσεια”  στοχεύει στην εισαγωγή των 
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινή μαθησιακή δι-
αδικασία, ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πανεπιστήμιο Μακεδονίας εκτε-
λεί το έργο ‘ΕΠ.Ε.Ν.Δ.Υ.ΣΗ’ το οποίο ανήκει στη δράση Ε42 ‘Μεταπτυχιακή Εκπαί-
δευση Επιμορφωτών’. Το έργο αυτό δεν στοχεύει μόνο στην επιμόρφωση των επι-
λεγμένων εκπαιδευτικών αλλά και στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων η οποία 
περιέχει πληροφορίες πάνω σε εκπαιδευτικό λογισμικό σχεδόν για όλα τα θέματα δι-
δασκαλίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το λογισμικό αυτό, είναι διαθέσιμο 
στην αγορά και έχει αξιολογηθεί από τους ερευνητές του έργου. Η αξιολόγηση του 
λογισμικού αποτελεί την αφετηρία της δημιουργίας της βάσης δεδομένων και πραγ-
ματοποιείται βάσει ενός πλαισίου αξιολόγησης που σχεδιάστηκε στο πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, στα πλαίσια του έργου ΕΠΕΝΔΥΣΗ, (http://www.ithaca.uom.gr) το ο-
ποίο εξετάζει ταυτόχρονα την κοινωνική και την πρακτική αποδοχή ενός εκπαιδευτι-
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κού λογισμικού. Αρχικά, παρουσιάζεται το διάγραμμα με τους βασικούς άξονες αξιο-
λόγησης, ενώ παρακάτω ο πίνακας με τα κριτήρια αξιολόγησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.50.: Διάγραμμα με τους βασικούς άξονες αξιολόγησης Συνεργατικών Εικο-
νικών Περιβαλλόντων (Collaborative Virtual Environments –CVEs) 
(Πηγή: [77]) 
 
Το προτεινόμενο  μοντέλο αξιολόγησης για CVEs παρουσιάζεται παρακάτω: 

 
 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ - 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ - 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Παρουσίαση 
και οργάνω-
ση της ύλης 

Εργαλεία 
καθηγητή 

Εργαλεία 
μαθητή 

Διδακτικές 
θεωρίες 

Αξιολόγηση και 
έλεγχος της μά-

θησης 

Διαδικασίες 
υποστήριξης 
και ενημέρω-

σης 

Χαρακτηριστικά 
ανάπτυξης 

Σχεδίαση περι-
βάλλοντος επι-
κοινωνίας 

Εργαλεία 
διαχείρισης 

Θέματα Σχε-
διασμού 

Αλληλεπίδραση Πλοήγηση Ανατροφοδότηση
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A. 

Παιδαγωγικές -Ψυχολογ ικές  παράμετροι  

Α.1. 
Διδακτικές  Θεωρίες  

Α.1.1. Υποστηρίζεται η συνεργατική μάθηση 
Α.1.2. Υποστηρίζεται η μάθηση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή σχετικά με την πολι-

τιστική και κοινωνική του ανάπτυξη 
Α.1.3. Υποστηρίζεται η μάθηση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή σχετικά με την προ-

ηγούμενη μαθησιακή του εμπειρία 
Α.1.4. Υποστηρίζεται η συνεργατικότητα μεταξύ των εκπαιδευτών για επικοινωνία και δημιουργία 

από κοινού (team building) 
A.1.5. Υποστηρίζονται δυνατότητες βοήθειας για ενθάρρυνση και ανύψωση του ηθικού των σπου-

δαστών (building motivation) 
A.2.  Παρουσίαση και οργάνωση της ύλης 
A.2.1. Η ύλη που παρουσιάζεται είναι έγκυρη και αξιόπιστη 
Α.2.2. Η ύλη που παρουσιάζεται είναι σύμφωνη κατά το μεγαλύτερο βαθμό με τα αναλυτικά προ-

γράμματα 
Α.2.3. Η ύλη ανταποκρίνεται στην ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται 
Α.2.4. Η ύλη εξυπηρετεί και ανταποκρίνεται στους σκοπούς της μάθησης 
Α.2.5. 

Εργαλεία  καθηγητή  

Α.2.5.1. Μπορεί ο καθηγητής να συμμετέχει στη σχεδίαση και διαχείριση των μαθημάτων 
Α.2.5.2. Είναι εύκολος ο τρόπος παρακολούθησης και  ανανέωσης των μαθημάτων 
Α.2.5.3. Υπάρχουν οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων 
Α.2.5.4. Παρέχεται δυνατότητα on-line ελέγχου των μαθητών και on-line βαθμολογίας 
Α.2.5.5. Είναι αναγκαία η γνώση προγραμματισμού (html ή άλλων γλωσσών)  και γενικά απαιτούνται 

εξειδικευμένες γνώσεις σε κάποιον τομέα 
Α.2.5.6. Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης βαθμολόγησης (automated grading) των μαθητών 
Α.2.5.7. Υπάρχει έλεγχος στη σχεδίαση του περιβάλλοντος από τον καθηγητή 
Α.2.5.8. Είναι εύκολη η παρακολούθηση μαθημάτων (course monitoring) από τον καθηγητή (όπως ο 

έλεγχος της χρήσης των πληροφοριών και των πηγών του μαθήματος από μεμονωμένους 
σπουδαστές ή ομάδες σπουδαστών) 

Α.2.5.9. Περιλαμβάνει δυνατότητες που βοηθούν τους εκπαιδευτές να δημιουργούν ακολουθίες μαθη-
μάτων (learning sequences) 

Α.2.5.10. Περιλαμβάνει εργαλεία για τη δημιουργία ασκήσεων, quizzes, φύλλων εξέτασης κ.τ.λ. για 
τους μαθητές 

Α.2.5.11. Υπάρχουν εργαλεία που επιτρέπουν την από κοινού χρήση της γνώσης για τους εκπαιδευτές 
(π.χ. βάσεις δεδομένων που μπορεί να δημιουργηθούν με συμβουλές για τη διεξαγωγή των 
μαθημάτων, ασκήσεις κ.τ.λ.) 

Α.2.6. Εργαλεία μαθητή 
Α.2.6.1. Υπάρχει διαθέσιμη on-line βοήθεια για τους μαθητές 
Α.2.6.2. Υπάρχει η δυνατότητα παροχής e-mail για κάθε σπουδαστή (private e-mail) 
A.2.6.3. Διατίθεται πίνακας ανακοινώσεων (bulletin board) 
Α.2.6.4. Διατίθεται λίστα συζήτησης (discussion list) 
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Α.2.6.5. Υπάρχουν δυνατότητες ασύγχρονης επικοινωνίας (asynchronous communication) (BBS-
(Bulletin Board Service)-file-exchange για την ανταλλαγή αρχείων μέσω Internet, 
newsgroups) 

A.2.6.6. Υπάρχουν δυνατότητες σύγχρονης επικοινωνίας (synchronous communication) (chat- Internet 
Relay chat - IRC, voice chat το οποίο επιτρέπει σε δύο ή περισσότερους συμμετέχοντες να ε-
πικοινωνούν με τη βοήθεια μικροφώνου σε πραγματικό χρόνο, audio conferencing, video 
conferencing, whiteboard  - ένα διαμοιραζόμενο παράθυρο για κείμενο ή σχεδίαση (drawing), 
κοινή χρήση εφαρμογών (application sharing), υποστήριξη συναντήσεων σε εικονικούς χώ-
ρους (virtual spaces)) 

A.2.6.7. Έχει πρόσβαση ο κάθε  μαθητής στους βαθμούς του και γενικά στην κατάσταση της προόδου 
του 

Α.2.6.8. Διατίθεται γλωσσάριο του μαθήματος 
Α.2.6.9. Διατίθεται εργαλείο περιεχομένων 
Α.2.6.10. Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης 
Α.2.6.11. Περιλαμβάνονται δυνατότητες που υποστηρίζουν το αποτελεσματικό διάβασμα, όπως μαθή-

ματα για το πώς πρέπει να γίνεται η μελέτη μέχρι και εργαλεία επανάληψης  (study-skill 
building) 

Α.3. Αξιολόγηση και έλεγχος της μάθησης 
Α.3.1. Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το μαθητή αυτόνομα χωρίς τη βοήθεια του καθη-

γητή ή άλλων διδακτικών βιβλίων 
Α.3.2. Ο μαθητής μπορεί να αλληλεπιδράσει ελεύθερα με το λογισμικό ή υπάρχουν περιορισμοί 
Α.3.3. Το σύστημα ευνοεί την εκμάθηση στην πράξη 
Α.3.4. Χρησιμοποιούνται  ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής στην παρουσίαση των μαθημάτων 
Α.3.5. Χρησιμοποιούνται ερωτήσεις σωστού-λάθους 
Α.3.6. Χρησιμοποιούνται ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών 
Α.3.7. Χρησιμοποιούνται ερωτήσεις σύντομων ή και πιο εκτεταμένων απαντήσεων 
Α.3.8. Χρησιμοποιούνται ερωτήσεις ή ασκήσεις με χρονικό περιορισμό 
Α.3.9. Περιλαμβάνονται ασκήσεις που μπορεί να γίνουν ομαδικά 
Β. Τεχνικές-λειτουργικές παράμετροι 
Β.1. Χαρακτηριστικά ανάπτυξης 
Β.1.1. Υποστηρίζονται πολυμεσικές δυνατότητες (εικόνες, ήχος, video, VRML αρχεία κ.τ.λ.) 
Β.1.2. Μπορεί το λογισμικό της εφαρμογής να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές πλατφόρμες 

(Windows 95/98/NT, Macs με OS 7.5 ή πιο σύγχρονο) 
Β.1.3. Μπορεί το λογισμικό του server να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές πλατφόρμες (Unix, 

Windows NT) 
B.1.4. Υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων 
Β.1.5. Το λογισμικό υποστηρίζει κάποιον browser (Microsoft Inernet Explorer ή Netscape 

Navigator) 
B.1.6.  Υπάρχει πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες 
Β.2. 

Σχεδίαση  περιβάλλοντος  επικοινωνίας  

Β.2.1. 
Θέματα  σχεδιασμού  

Β.2.1.1. Οι οθόνες σχεδιάζονται με σαφή και ενδιαφέροντα τρόπο ώστε να προκαλούν την προσοχή 
του μαθητή 

Β.2.1.2. Το κείμενο επαυξάνει την πληροφορία, χωρίς όμως να καθιστά μονότονη την εφαρμογή 
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Β.2.1.3. Χρησιμοποιούνται γραφικά και εικόνες, χωρίς όμως να προκαλείται απόσπαση της προσοχής 
του μαθητή 

Β.2.1.4. Χρησιμοποιείται ήχος που επαυξάνει την παρουσίαση της πληροφορίας 
Β.2.1.5. Χρησιμοποιείται video που επαυξάνει την παρουσίαση της πληροφορίας 
Β.2.1.6. Ο χρήστης παριστάνεται με avatar στο εικονικό περιβάλλον 
Β.2.1.7. Η επιλογή και διαχείριση αντικειμένων γίνεται με ευκολία 
Β.2.1.8. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής πολλαπλών αντικειμένων 
Β.2.1.9. Παρέχεται ακριβής περιγραφή της θέσης και του προσανατολισμού των αντικειμένων 
Β.2.1.10. Υποστηρίζονται κινήσεις προσώπου, χεριών ή και σώματος σ΄ ένα avatar 
B.2.1.11. Υποστηρίζεται εμβύθιση (immersion) του συμμετέχοντα στο περιβάλλον  με χρήση κατάλλη-

λων συσκευών, όπως είναι τα ειδικά γάντια, το κράνος κ.τ.λ. 
Β.2.1.12. Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να αλλάξει τις ιδιότητες ενός αντικειμένου στον εικονικό 

χώρο 
Β.2.1.13. Ο χρήστης μπορεί να αλλάζει τη γωνία με την οποία βλέπει τα αντικείμενα ή και τους άλλους 

χρήστες 
Β.2.2. Αλληλεπίδραση 
Β.2.2.1. Η αλληλεπίδραση με το σύστημα γίνεται με εύκολο τρόπο και συμφωνεί με τις δυνατότητες 

της μαθησιακής ομάδας στην οποία απευθύνεται το λογισμικό 
Β.2.2.2. Υποστηρίζεται αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ μαθητών και καθη-

γητών 
Β.2.2.3. Η αλληλεπίδραση μπορεί να συμβεί στο οπτικό, ακουστικό πεδίο ή και μέσω κινήσεων του 

σώματος ή και με συνδυασμό των παραπάνω 
Β.2.3. Πλοήγηση 
Β.2.3.1. Η πλοήγηση γίνεται με εύκολο τρόπο 
Β.2.3.2. Υποστηρίζονται διάφοροι τύποι πλοήγησης (για αρχάριους, για πιο προχωρημένους κ.τ.λ.) 
Β.2.3.3. Περιλαμβάνεται πίνακας περιεχομένων των μαθημάτων 
Β.2.3.4. Περιέχονται τα βασικά πλήκτρα πλοήγησης (επόμενης, προηγούμενης σελίδας, επιστροφής 

στην αρχική σελίδα) 
Β.2.3.5. Παρέχεται πλήκτρο για παροχή βοήθειας 
Β.2.3.6. Παρέχεται πλήκτρο για αναζήτηση 
Β.2.3.7. Περιλαμβάνεται agent ο οποίος μπορεί να καθοδηγήσει το χρήστη στην εφαρμογή 
Β.2.3.8. Σε εκτεταμένα εικονικά περιβάλλοντα περιλαμβάνεται χάρτης πλοήγησης 
Β.2.3.9. Μετά από εκτεταμένη χρήση του εικονικού περιβάλλοντος δημιουργούνται αισθήματα κόπω-

σης ή ναυτίας 
Β.2.4. Ανατροφοδότηση 
Β.2.4.1. Υπάρχει ανάδραση σχετική με τις απαντήσεις των σπουδαστών στα διάφορα test ή ερωτήσεις 
Β.2.4.2. Υπάρχει ανάδραση σχετική με τη χρήση του λογισμικού 
Β.2.4.3. Υποστηρίζεται ανάδραση με τη δημιουργία ήχων, ειδικών φωτισμών κ.τ.λ. 
Β.2.4.4. Υπάρχουν ειδικές κινήσεις των avatar που είναι χαρακτηριστικές μετά από ορισμένες ενέργει-

ες (π.χ. χειροκρότημα μετά από μια σωστή απάντηση κ.τ.λ.)  
Β.3. Διαδικασίες υποστήριξης και ενημέρωσης 
Β.3.1. Υπάρχει βιβλίο οδηγιών για τους καθηγητές και σπουδαστές σχετικά με τη χρήση του λογι-

σμικού 
Β.3.2. Παρέχεται τεχνική  υποστήριξη από την εταιρία ανάπτυξης του λογισμικού 
Β.3.3. Παρέχεται πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, βιβλιογραφικές πηγές ή και σε βάσεις δεδομένων σχετι-

κά με θέματα που αφορούν το λογισμικό και την ανάπτυξή του 
Β.3.4. Η ενημέρωση του λογισμικού καθώς και η συντήρηση του site είναι συχνή 
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Β.3.5. Παρέχεται ικανοποιητική ασφάλεια όσον αφορά την ανταλλαγή αρχείων, email, βαθμολογιών 
κ.τ.λ. μέσω web 

B.3.6. Παρέχονται mirror sites ώστε να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σε περιπτώσεις που παρουσι-
αστούν προβλήματα στη χρήση του λογισμικού 

Β.3.7.  Υπάρχουν οδηγίες για την εγκατάσταση του  λογισμικού 
B.4. Εργαλεία διαχείρισης 
Β.4.1. Διατίθενται εργαλεία επαναφοράς του συστήματος μετά από την παρουσίαση κάποιου προ-

βλήματος (crash recovery tools) 
B.4.2. Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφάλειας (backup files) 
Β.4.3. Υπάρχουν εργαλεία που αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο server 
B.4.4. Υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής on-line (καθώς και πληρωμών) 
B.4.5. Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμών για επισκέπτες (guest account creation) 
B.4.6. Δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης μαθημάτων (εισαγωγή, διαγραφή ή ενημέρωση μαθητών, 

καθηγητών) 
Β.4.7. Μπορεί ο διαχειριστής (administrator) να ορίσει δικαιώματα πρόσβασης σε καθηγητές ή και 

μαθητές 
Β.4.8.  Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης από μακριά (remote access) 
Γ. Οργανωσιακές-Οικονομικές παράμετροι 
Γ.1. Ο παροχέας (η εταιρία που ανέπτυξε το λογισμικό) μπορεί να ¨φιλοξενεί¨ τα μαθήματα σε κά-

ποιον server 
Γ.2. Ο παροχέας μπορεί να παρέχει διαφήμιση των μαθημάτων 
Γ.3. Ο παροχέας θα είναι ιδιοκτήτης των περιεχομένων των μαθημάτων 
Γ.4. Η πολιτική χρέωσης (pricing policy) βασίζεται στον αριθμό των σπουδαστών που παρακο-

λουθούν το μάθημα 
Γ.5. Η χρέωση εξαρτάται από το χρόνο που κάποιος μαθητής παρακολουθεί το μάθημα 
Γ.6. Η τεχνική υποστήριξη, αν υπάρχει, χρεώνεται επιπρόσθετα 
Δ. Κοινωνικές-Πολιτιστικές παράμετροι 
Δ.1. Υποστηρίζεται η επικοινωνία της ομάδας λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις διαφορετικότητες στη 

θρησκεία ή στην πολιτιστική ανάπτυξη των συμμετεχόντων 
Δ.2. Υποστηρίζεται η επικοινωνία λαμβάνοντας υπ΄ όψη τη διαφορετικότητα στη γλώσσα 
Δ.3.  Υποστηρίζεται η επικοινωνία λαμβάνοντας υπ΄ όψη τη διαφορετικότητα στο φύλο 
Δ.4.  Υποστηρίζεται η επικοινωνία λαμβάνοντας υπ΄ όψη τη διαφορετικότητα στην ηλικία 

 
Πίνακας 3.9.: Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης για CVEs. 
(Πηγή: [77])
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