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Περίληψη 

Αυτή η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου 

Υπολογιστή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του 

Πανεπιστημίου Πατρών. Αντικείμενό της είναι η μελέτη της αλληλεπίδρασης του χρήστη με 

εικονικά τρισδιάστατα περιβάλλοντα και στόχος της είναι να εξετάσει αν μπορεί η εμπειρία 

της αλληλεπίδρασης αυτής να βελτιωθεί χρησιμοποιώντας ένα φυσικό χειριστήριο. 

Στα πλαίσια της εργασίας σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα χειριστήριο βασισμένο στον 

μικροελεγκτή Arduino και αισθητήρες περιστροφικής κίνησης, καθώς και μία εφαρμογή του 

χειριστηρίου στο περιβάλλον της μηχανής γραφικών Unity 3D. Η εφαρμογή είχε σαν στόχο 

να επιτρέψει σε ένα δείγμα χρηστών να πραγματοποιήσει δοκιμή και αξιολόγηση του 

συνολικού συστήματος, που επέτρεψε την ανάλυση της αποτελεσματικότητας της 

πλατφόρμας αλλά και την συμβολή της στην εμπειρία εμβύθισης του χρήστη το εικονικό 

περιβάλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

English Abstract 

This diploma thesis was prepared for the Human Computer Interaction Group of the 

Department of Electrical and Computer Engineering of the University of Patras. The main 

objective of this thesis is the study of the interaction between the user and three dimensional 

virtual environments and its aim is to investigate whether the experience of this interaction 

can be improved using a naturally mapped controller. 

For the purposes of the thesis, a controller based on the Arduino microcontroller platform and 

rotational motion sensors, as well as an application of said controller in Unity 3D engine’s 

environment were designed and developed. The application aimed to allow a sample of users 

to participate in a testing and evaluation study of the effectiveness of the overall platform in 

addition to its contribution to the users’ immersion in the virtual environment. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγικά 

1.1 Εισαγωγή 

Η χρήση τρισδιάστατων περιβαλλόντων είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας της 

πλειοψηφίας των χρηστών διαφόρων ψηφιακών συσκευών, είτε γίνεται για σκοπούς 

εκπαιδευτικούς, είτε (συχνότερα) ψυχαγωγικούς.  

Ωστόσο, λόγω περιορισμών του υλικού, ο τρόπος αλληλεπίδρασης με τα περιβάλλοντα αυτά 

έχει καθιερωθεί να γίνεται με έμμεσα χειριστήρια, με συμβολικό χαρακτήρα (πχ τα βέλη σε 

ένα πληκτρολόγιο ή ο μοχλός ενός joystick), και με το πέρασμα του χρόνου, παρά τις 

αλματώδεις εξελίξεις στο χώρο των διάφορων μορφών ανιχνευτών κίνησης, η πλειοψηφία 

των αλληλεπιδράσεων παραμένει να γίνεται με συμβατικά χειριστήρια. 

1.2 Αντικείμενο της διπλωματικής 

Κίνητρο της παρούσας εργασίας είναι να βρει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να επιτευχθεί 

η βέλτιστη εμπειρία του χρήστη, κατά την αλληλεπίδρασή του με ένα τρισδιάστατο 

περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό θα συγκριθεί χειριστήριο που αντιστοιχεί με φυσικό τρόπο 

τις κινήσεις του χρήστη με τις κινήσεις που συμβαίνουν στην οθόνη, με ένα συμβατικό 

χειριστήριο (σε αυτήν την περίπτωση, το πληκτρολόγιο), για να διαπιστωθεί κατά πόσο η 

εμπειρία των χρηστών βελτιώνεται από τη χρήση μιας φυσικής διεπαφής με το περιβάλλον. 

Το ερώτημα που θέτουμε λοιπόν, είναι αν και κατά πόσο ένα φυσικό χειριστήριο (naturally 

mapped controller) θα βελτιώσει τόσο την απόδοση, όσο και την συνολική εμπειρία χρήσης 

και εμβύθισης του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον. 

Πρόσθετο κίνητρο για την επιλογή της σύγκρισης αποτελεί πρωτύτερη έρευνα στο χώρο, 

όπου συγκρίθηκε ένα φυσικό χειριστήριο (το Wiimote) με ένα συμβατικό gamepad για την 

εκτέλεση αθλητικών παιχνιδιών. [1],[2] Θεωρώ χρήσιμη συμβολή στο πεδίο να αναπτυχθεί 

ένα τέτοιο χειριστήριο για διαφορετικά σενάρια, ενώ η προσθήκη μιας νέας, επεκτάσιμης, 

μη εμπορικής και μη εξειδικευμένης στο χώρο των βιντεοπαιχνιδιών πλατφόρμας, θα δώσει 

τη δυνατότητα επέκτασης της έρευνας σε άλλους τομείς που κάνουν χρήση εικονικών 

περιβαλλόντων, όπως είναι η εκπαίδευση. 

1.3 Δομή εργασίας 

• Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναδρομή στη χρήση φυσικών χειριστηρίων για 

την αλληλεπίδραση με εικονικά περιβάλλοντα, κυρίως σε ότι αφορά εμπορικές 

ψυχαγωγικές εφαρμογές, καθώς και ένας σχολιασμός στην αντιμετώπιση των 

τεχνολογιών από τους χρήστες και τον τύπο. 
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• Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι τεχνολογίες που επιλέχθηκαν για 

την υλοποίηση του συστήματος που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εργασίας, και 

επεξηγείται ο λόγος προτίμησής τους. 

• Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η μέθοδος και η διαδικασία σχεδίασης του 

συστήματος, και τίθενται πιο συγκεκριμένα οι στόχοι της εφαρμογής του μέσα στο 

γενικό πλαίσιο των φυσικών χειριστηρίων. 

• Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η υλοποίηση του χειριστηρίου και του 

υποστηρικτικού λογισμικού του. 

• Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η πειραματική διαδικασία βάσει της οποίας 

αξιολογήθηκε κατά πόσο το σύστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που τέθηκαν. 

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και σχολιάζεται η σημασία τους για 

το ερώτημα που θέσαμε. 

• Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια τελική αποτίμηση της πορείας της 

εργασίας, της σημασίας των ευρημάτων, αλλά και σημειώνονται προτάσεις για 

μελλοντική επέκταση της έρευνας πάνω στο αντικείμενο. 
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Κεφάλαιο 2: Φυσικές διεπαφές και εικονικά 
περιβάλλοντα 

2.1 Οι φυσικές διεπαφές για αλληλεπίδραση 
με εικονικά περιβάλλοντα 

Η χρήση φυσικών διεπαφών και ανιχνευτών κίνησης για την αλληλεπίδραση με εικονικά 

περιβάλλοντα δεν είναι νέο φαινόμενο, και υπάρχουν εμπορικά παραδείγματα ήδη από τη 

δεκαετία του 1970, ενώ γνωστά παραδείγματα, όπως τα lightguns και το Powerglove της 

Nintendo, ήταν ήδη δημοφιλή από τη δεκαετία του 1980. 

 

Εικόνα 1 Το Lightgun της Nintendo 

Ένα από τα πρώτα εμπορικά παραδείγματα ήταν το γάντι του μποξ στο παιχνίδι Heavyweight 

Champ της Sega, όπου ο παίκτης έπρεπε να μιμείται τις κινήσεις του αθλήματος για να 

νικήσει τον αντίπαλό του στην οθόνη. 

Η ίδια ιδέα του αθλήματος του μποξ είχε μιμητές όπως το KO Punch, που αντί για το γάντι 

χρησιμοποιούσε αισθητήρες πίεσης σε ένα σάκο του μποξ. 

Αργότερα, τη δεκαετία του 1980 το πεδίο διευρύνθηκε, αρχικά με διάφορα παιχνίδια 

κερματοδέκτη, όπως το Hang On των Yu Suzuki και Sega AM2, όπου ο χρήστης καθόταν σε 

ένα πλήρους μεγέθους ομοίωμα μοτοσικλέτας που ανίχνευε την πλευρική κλίση, και στη 

συνέχεια με την είσοδο της Nintendo με το Power Pad, ένα χαλί που ανίχνευε τις θέσεις των 

ποδιών για παιχνίδια χορού το 1986, και αργότερα με το Power Glove το 1989. 

 

Εικόνα 2 Το Powerglove της Nintendo 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και από την πλευρά του χρήστη ένα άλλο περιφερειακό της 

Nintendo, το lightgun, έχει τα ίδια πλεονεκτήματα με ένα motion controller (τα οποία θα 

αναλυθούν παρακάτω), τυπικά δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτά καθώς δεν διαθέτει 

αισθητήρες κίνησης, ανιχνεύοντας αντί των κινήσεων του παίκτη, ένα φωτεινό σημάδι στην 

οθόνη.   Στα πλαίσια όμως των φυσικών διεπαφών έχει αξία, καθώς είναι ένα καλό 

παράδειγμα αλληλεπίδρασης με ένα φυσικό αντικείμενο για να επιτευχθεί ένας στόχος μέσα 

στην εφαρμογή. 

Αν και πολλές περεταίρω προσπάθειες έγιναν στο χώρο των motion controls από τη δεκαετία 

του 1980 και έπειτα, δεν κατάφεραν ποτέ να ξεπεράσουν το χαρακτηρισμό του ‘αντικειμένου 

περιέργειας’ (novelty ή gimmick, όπως χαρακτηρίστηκαν από τον ειδικό τύπο) και συνήθως 

τα χειριστήρια ήταν μέρος πακέτου με ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, ενώ η πλειοψηφία 

κατασκευαζόταν για τα arcades. 

Ένα από τα βασικά προβλήματα των χειριστηρίων αυτών ήταν ότι ήταν περιορισμένα σε μία 

εφαρμογή, είτε λόγω σχεδίασης, όπου πχ ένα γάντι του μποξ δεν να μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για τίποτα πέρα από έναν εξομοιωτή μποξ, είτε επειδή καμία κονσόλα δεν 

τολμούσε να υιοθετήσει ένα τέτοιο χειριστήριο ως  τον κύριο τρόπο χειρισμού της. 

Το μεγαλύτερο άλμα στην βιωσιμότητα της αγοράς για ένα χειριστήριο με ανίχνευση κίνησης 

έγινε το 2006 με την κυκλοφορία του Wii της Nintendo, του οποίου το χειριστήριο 

ενσωμάτωνε επιταχυνσιόμετρα για την ανίχνευση κίνησης και έναν ανιχνευτή εικόνας, ώστε 

να μπορεί να δείχνει ο χρήστης σε συγκεκριμένα σημεία της οθόνης. 

 

 

Εικόνα 3 Το Wiimote της Nintendo 

Η σημαντική εμπορική επιτυχία του Wii, το οποίο κατάφερε να ξεπεράσει σε πωλήσεις τις 

ισχυρότερες κονσόλες της γενεάς του, υπήρξε η αφορμή για τη μεγάλη αύξηση της 

δημοτικότητας των motion controls [3]. 
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Εικόνα 4 Το Kinect της Minrosoft 

Ένα από τα σημαντικότερα δείγματα της νέας γενιάς ανιχνευτών κίνησης, υπήρξε το Kinect 

της Microsoft, το οποίο αντί να χρησιμοποιεί κάποιο φυσικό χειριστήριο με αισθητήρες 

κίνησης, αποτελούταν από μία κάμερα που ανίχνευε τις κινήσεις των παικτών με ένα 

συνδυασμό υπέρυθρων και computer vision, επιτρέποντας έτσι στην εφαρμογή να 

χρησιμοποιεί ολόκληρο το σώμα του χρήστη ως χειριστήριο. 

2.2 Η εισαγωγή της εικονικής και επαυξημένης 
πραγματικότητας 

 

Εικόνα 5 Το Oculus Rift 

Η πιο πρόσφατη σημαντική εξέλιξη στον τομέα υπήρξε η κυκλοφορία των headsets εικονικής 

πραγματικότητας, τα οποία όχι μόνο χρησιμοποιούν αισθητήρες κίνησης για να 

προσανατολίσουν το οπτικό πεδίο του παίκτη, αλλά και χρησιμοποιούν χειριστήρια με 
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αντίστοιχους αισθητήρες για να εντάξουν και τις κινήσεις των χεριών του στο παιχνίδι, ενώ 

πλέον ακόμα και η στάση και θέση του σώματος του παίκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

την τεχνολογία αυτή, πετυχαίνοντας εμπειρία εμβύθισης που δεν μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί παλαιότερα. 

Παράλληλα παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη της επαυξημένης πραγματικότητας, όπου και 

πάλι οι αισθητήρες κίνησης χρησιμεύουν στο να εντάξουν νέες πληροφορίες εντοπίζοντας το 

περιβάλλον και την κίνηση του χρήστη. 

Προς το παρόν η αγορά της εικονικής πραγματικότητας προς το παρόν έχει περιορισμένη 

πρόσφυση, που περιορίζεται κυρίως σε πειραματικούς τίτλους από μικρές ομάδες 

προγραμματιστών, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους των συσκευών αλλά και των υψηλών 

απαιτήσεων συστήματος. Ωστόσο, είναι αρκετά πιθανό στο μέλλον η τεχνολογία αυτή να 

διαδοθεί αρκετά ώστε να αντικαταστήσει μερικώς τις οθόνες. Από την άλλη η επαυξημένη 

πραγματικότητα εισάγεται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα χάρη στα 

smartphones, ενώ επερχόμενες τεχνολογίες όπως το Hololens της Microsoft ενδέχεται να 

αυξήσουν ακόμα περισσότερο το ρόλο της στην καθημερινή δραστηριότητα, την επικοινωνία 

και την ψυχαγωγία. 

Επιπροσθέτως, ο συνδυασμός χρήσης πραγματικών φυσικών αντικειμένων σε συνδυασμό με 

τα εικονικά, σε εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, μπορεί να 

βελτιώσει ακόμα περεταίρω την εμπειρία των χρηστών, παρ’ όλο που σε πρώτη ανάλυση 

φαίνεται πως οι τεχνολογίες αυτές απομακρύνονται από τα απτά φυσικά χειριστήρια. 

2.3 Ο ρόλος των φυσικών διεπαφών στην 
εμπειρία του χρήστη 

Προηγούμενη έρευνα στο χώρο των φυσικών διεπαφών και των χειρισμών με βάση την 

κίνηση έχει δείξει πως εκεί που τα χειριστήρια αυτά υπερτερούν είναι όταν μπορούν να 

αποδώσουν τη φυσική και ενστικτώδη κίνηση του χρήστη μέσα στο παιχνίδι ή την εφαρμογή. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα διάφορα αθλητικά παιχνίδια του Wii, που 

εκμεταλλεύονται την ομοιότητα του Wiimote με τη λαβή πχ μίας ρακέτας του τένις, ενός 

σπαθιού ξιφασκίας ή ενός μπαστουνιού του γκολφ για να προσομοιώσουν το αντίστοιχο 

άθλημα. 

Αντίστοιχη επιτυχία έχουν οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας που χρησιμοποιούν τις 

θέσεις των χεριών του παίκτη για να εντοπίσουν την αλληλεπίδρασή του με εικονικά 

αντικείμενα, παρά την έλλειψη ενός απτού φυσικού αντικειμένου. 

Εκεί που τα χειριστήρια αυτά αποτυγχάνουν, είναι όταν επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν 

συμβολική σύνδεση των κινήσεων του παίκτη με τις κινήσεις επί της οθόνης, όπως η 

αντιστοίχιση μιας χειρονομίας με μία διαφορετική δράση του avatar στην εφαρμογή. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις η αντιστοίχιση είναι εξ’ ίσου συμβολική με τα συμβατικά χειριστήρια, 

ενώ το σφάλμα των αισθητήρων (που αναγκαστικά είναι πιο ασαφείς από απλά πλήκτρα) 

καταλήγει να επιδρά αρνητικά τόσο στην εμβύθιση του χρήστη, όσο και στην απόδοσή του 

στην επίτευξη των στόχων που θέτει η εφαρμογή.  
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Κεφάλαιο 3: Τεχνολογίες και πλατφόρμες 
που χρησιμοποιήθηκαν 

3.1 Arduino 

 

Το Arduino είναι μία πλατφόρμα ανάπτυξης ψηφιακών συσκευών και ΄έξυπνων΄ 

αντικειμένων που συνδυάζει έναν μικροελεγκτή (hardware) και το περιβάλλον ανάπτυξης 

εφαρμογών που το συνοδεύει (software).  Η πλατφόρμα έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα 

τελευταία χρόνια λόγω του open source χαρακτήρα της που κάνει ευκολότερη τη διακίνηση 

ιδεών μεταξύ των developers τόσο σε hardware όσο και σε software εφαρμογές, αλλά και 

της ποικιλίας από boards και του εύκολου στην εκμάθηση λογισμικού. 

3.2 Unity 3D 

 

Η Unity 3D είναι μία σύγχρονη game engine η οποία αν και ξεκίνησε ως μία χαμηλών 

απαιτήσεων μηχανή γραφικών για browser games και εφαρμογές για smartphones έχει 

εξελιχθεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς μηχανές για ανάπτυξη παιχνιδιών και διαδραστικών 

περιβαλλόντων σε όλες σχεδόν τις δημοφιλείς πλατφόρμες, ανταγωνιζόμενη πλέον τα 

μεγαλύτερα ονόματα του χώρου όπως είναι η Unreal Engine. 
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Η επιλογή της Unity έναντι των ανταγωνιστών της 

Το χρονικό διάστημα της ανάπτυξης του προγράμματος που ήταν η βάση αυτής της εργασίας, 

οι πιο δημοφιλείς μηχανές γραφικών που προσφέρουν δωρεάν προσωπικές άδειες σε 

ερασιτέχνες προγραμματιστές είναι η Unity 3D και η Unreal Engine 4. Τελικά προτιμήθηκε η 

χρήση της Unity 3D για τους εξής λόγους: 

• Μικρότερες απαιτήσεις συστήματος: Οι σχεδόν μηδαμινές για τα σημερινά 

δεδομένα απαιτήσεις συστήματος της Unity 3D engine, τουλάχιστον για μικρού 

μεγέθους εφαρμογές χωρίς πολύπλοκα λεπτομερή γραφικά και φυσική, ήταν 

βασικός λόγος για την προτίμησή της έναντι της Unreal, καθώς επιτρέπουν την 

ανάπτυξη και επίδειξη της εφαρμογής σε λιγότερο ικανά μηχανήματα. 

• Μικρότερο μέγεθος αρχείων: Σαν επέκταση του προηγούμενου επιχειρήματος, το 

μέγεθος των αρχείων ενός project στη Unity απέχει μία τάξη μεγέθους σε σχέση με 

την Unreal engine, πράγμα που καθιστά ευκολότερη τη μεταφορά αρχείων μεταξύ 

μηχανών για να γίνει η επίδειξη της εφαρμογής. 

• Ευκολότερος προγραμματισμός: Αν και η επιλογή της C++ ως βασική γλώσσα 

προγραμματισμού της Unreal Engine είναι η ιδανική για παιχνίδια μεγάλης κλίμακας 

όπου πρέπει να γίνεται τέλεια διαχείριση των πόρων του συστήματος, η πολύ 

απλούστερη στην εκμάθηση C# που χρησιμοποιείται από την Unity αποτελεί 

καλύτερη επιλογή για την εφαρμογή της εργασίας, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα 

απαιτητική για το σύστημα. 

3.3 IMU και AHRS 

Ο αισθητήρας που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία αυτή είναι το 9-DOF IMU Breakout της 

Adafruit. Ένα IMU (Inertial Measurement Unit) είναι ένα σετ αισθητήρων που μας επιτρέπει 

να μετρήσουμε τον προσανατολισμό ενός αντικειμένου στον 3D χώρο. [4] Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη χρήση 3 (τουλάχιστον) αισθητήρων, κάθε ένας εκ των οποίων έχει 3 

βαθμούς ελευθερίας. 

Το λογικά αναμενόμενο θα ήταν πως για τις 3 Euler γωνίες προσανατολισμού, ή όπως 

αναφέρονται συνήθως από τους κατασκευαστές χρησιμοποιώντας την αεροπορική 

ορολογία, pitch, roll και yaw, χρειάζεται αισθητήρας 3 βαθμών ελευθερίας. Για αυτόν το λόγο 

είναι χρήσιμο να εξηγηθεί ο ρόλος του κάθε αισθητήρα στην μέτρηση που γίνεται. 

 

Εικόνα 6 Οι γωνίες προσανατολισμού όπως ονομάζονται στα αεροσκάφη 
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Ο πρώτος από τους 3 αισθητήρες είναι το επιταχυνσιόμετρο (accelerometer) . Ο ρόλος του 

αισθητήρα αυτού είναι να υπολογίζει τον προσανατολισμό της συσκευής σε σχέση με το 

κέντρο της γης, χρησιμοποιώντας την επιτάχυνση της βαρύτητας . Άρα όπως φαίνεται και 

από το σχήμα, μπορεί να δώσει τις γωνίες pitch και roll, αλλά όχι το yaw, καθώς αυτό δεν 

αλλάζει τον προσανατολισμό της βαρύτητας ως προς τη συσκευή. [5] 

 

Εικόνα 7 2D αναπαράσταση της λειτουργίας του επιταχυνσιόμετρου 

Ο δεύτερος αισθητήρας είναι το γυροσκόπιο, το οποίο μετρά τη γωνιακή ταχύτητα ως προς 

τους 3 άξονες του χώρου, ωστόσο δεν δίνει την τιμή κάποιας γωνίας. [6] Για ένα ακριβές 

AHRS ενός αεροσκάφους ή για ένα VR headset, όπου η παραμικρή ανακρίβεια θα 

προκαλούσε ναυτία στο χρήστη, η μέτρηση αυτή είναι πολύτιμη, για τους σκοπούς της 

εργασίας αυτής όμως δεν έχει μεγάλη σημασία, και ο κώδικας του Arduino, όπως θα φανεί 

στη συνέχεια, αγνοεί την ύπαρξη του γυροσκοπίου. 

Ο τρίτος και τελευταίος αισθητήρας είναι το μαγνητόμετρο, το οποίο στην ουσία είναι μια 

ψηφιακή πυξίδα που δίνει την 3η και τελευταία γωνία, το heading. [7] Ο λόγος που η γωνία 

αναφέρεται ως heading και όχι ως yaw από τον κατασκευαστή, είναι ότι ο αισθητήρας και το 

λογισμικό του δίνουν τη γωνία όπως θα την έδινε η πυξίδα ενός αεροσκάφους, με range 0-

360 μοίρες,  σε αντίθεση με τις 3 γωνίες που υπολογίζουμε, που έχουν range από -180 έως 

180. Προφανώς αυτό διορθώνεται με μια απλή αφαίρεση. Ένα άλλο αξιοπρόσεκτο 

χαρακτηριστικό του μαγνητόμετρου είναι ότι το 0 του by default είναι ο μαγνητικός βοράς 

της γης. Άρα για τους σκοπούς ενός συστήματος με σημείο αναφοράς πχ την οθόνη, θα 

πρέπει να γίνεται calibration του αισθητήρα ώστε να υπολογίζεται νέο μηδέν. Αυτό μπορεί 

να γίνει πολύ εύκολα κρατώντας τον αισθητήρα στο heading όπου πρέπει να μηδενίσει, και 

το software στο controller να κρατήσει αυτή την τιμή και να την αφαιρεί από κάθε μελλοντική 

μέτρηση. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι  πολλοί κατασκευαστές τείνουν να συγχέουν τους όρους IMU 

και AHRS  στο marketing των προϊόντων τους. Ένα AHRS (Altitude and Heading Reference 

System) είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί ένα IMU 10 βαθμών ελευθερίας, με τον 

επιπλέον βαθμό να είναι η ατμοσφαιρική πίεση για μέτρηση υψομέτρου, και περιλαμβάνει 

επίσης το ίδιο το controller και το αντίστοιχο software, για να υπολογίσει τον 

προσανατολισμό και το υψόμετρο, συνήθως ενός αεροσκάφους. [8] Το σύστημα που 

κατασκευάστηκε για αυτήν την εργασία επομένως δεν είναι AHRS, καθώς δεν υπολογίζει 

υψόμετρο.  
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Κεφάλαιο 4: Σχεδίαση 

4.1 Ευχρηστία 

Βάσει το προτύπου ISO 9241-11, ευχρηστία είναι η δυνατότητα χρήσης ενός προϊόντος από 

καθορισμένους χρήστες, ώστε αυτοί να πετύχουν καθορισμένους στόχους με 

αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση σε καθορισμένο πλαίσιο χρήσης. [9] 

Σαν επέκταση του βασικού ορισμού, ο Nielsen προσθέτει την ευκολία εκμάθησης και τη 

χαμηλή συχνότητα σφαλμάτων [10]. Τα στοιχεία αυτά του ορισμού είναι καίριας σημασίας 

για την επιτυχή σχεδίαση του τελικού χειριστηρίου, αφού θέτουν τους στόχους βάσει των 

οποίων αξιολογείται η ικανοποίηση των απαιτήσεων που τίθενται. 

4.2 Ανθρωποκεντρική Σχεδίαση 

Καθώς κύριο μέλημα της σχεδίασης του χειριστηρίου είναι η βελτίωση της εμπειρίας και της 

εμβύθισης του χρήστη, η σχεδίαση έγινε με το χρήστη στο κέντρο της διαδικασίας. Λόγω της 

φύσης της εργασίας, το πρότυπο ISO 13407 που καθορίζει την ανθρωποκεντρική σχεδίαση 

δεν ακολουθήθηκε πιστά, όμως οι βασικές αρχές του αποτέλεσαν τη βάση της οργάνωσης 

της σχεδίασης σε επιμέρους δραστηριότητες, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ως προς την 

επίτευξη της βέλτιστης εμπειρίας χρήσης. [11] Βάσει των παραπάνω οι δραστηριότητες της 

σχεδίασης που πραγματοποιήθηκαν είναι: 

• Προσδιορισμός απαιτήσεων 

• Επιλογή σεναρίου χρήσης 

• Επιλογή σχεδιαστικών λύσεων 

• Αξιολόγηση σχεδιασμού σε σχέση με τις απαιτήσεις 

Οι παραπάνω δραστηριότητες επαναλαμβάνονται μέχρι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις. 

 

Figure 1 Σχηματική αναπαράσταση της ακολουθίας δραστηριοτήτων της σχεδίασης 
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4.3 Απαιτήσεις 

Το σύστημα που σχεδιάστηκε πρέπει να είναι σε θέση να επιτρέπει το χειρισμό ενός 3D 

περιβάλλοντος με χρήση ενός φυσικού αντικειμένου, εξοπλισμένου με αισθητήρες κίνησης. 

Ένα τέτοιο χειριστήριο πρέπει, σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί, να είναι σε θέση να 

προσφέρει στο χρήστη την αίσθηση της πιο άμεσης αλληλεπίδρασης με το εικονικό 

περιβάλλον, επιτρέποντας του να πραγματοποιήσει τις ενέργειες που θα έκανε αν είχε 

μπροστά του το εικονιζόμενο αντικείμενο στο φυσικό κόσμο. 

4.4 Σενάριο χρήσης 

Το σενάριο χρήσης που υλοποιήθηκε, είναι αυτό στο οποίο ο χρήστης μπορεί να μετακινεί 

ένα φυσικό αντικείμενο, το φυσικό χειριστήριο δηλαδή που κατασκευάστηκε στα πλαίσια 

αυτής της εργασίας, ώστε να περιεργαστεί ένα εικονικό αντικείμενο, και να μπορέσει να 

παρατηρήσει τα διάφορα χαρακτηριστικά του, καλύτερα από όσο θα μπορούσε με μία 

στατική εικόνα. 

 

Εικόνα 8 Σχηματική αναπαράσταση της βασικής λειτουργίας του χειριστηρίου 

4.5 Επιλογή σχεδιαστικών λύσεων και 
αξιολόγηση σχεδίασης με βάση τις απαιτήσεις  

Με βάση το σενάριο αυτό, επιλέχθηκαν οι αισθητήρες προσανατολισμού, καθώς στην 

παρατήρηση ενός αντικειμένου από διάφορες οπτικές γωνίες, οι σημαντικές κινήσεις είναι 

οι περιστροφικές, δηλαδή αυτές που αλλάζουν τον προσανατολισμό του αντικειμένου. 

Έτσι, ο σκοπός της σχεδίασης, είναι το να κατασκευαστεί ένα χειριστήριο που μεταφέρει την 

περιστροφική κίνηση του φυσικού αντικειμένου στο εικονικό με τον πιο ακριβή δυνατό 

τρόπο. 

Ως βάση για το κομμάτι του υλικού (hardware) επιλέχθηκε η πλατφόρμα του Arduino λόγω 

της ευκολίας στον προγραμματισμό, αλλά και τον επαναπρογραμματισμό, πράγμα που θα 

διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τη γρήγορη ανάπτυξη πρωτοτύπων. 
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Για το κομμάτι της αναπαράστασης του εικονικού αντικειμένου, επιλέχθηκε η Unity 3D 

engine, αφού είναι μία ελαφριά αλλά ισχυρή engine με εύχρηστο interface και σχετικά απλό 

scripting (μέσω της γλώσσας C#), που θα επέτρεπε όχι μόνο την εύκολη υλοποίηση των 

βασικών λειτουργιών, αλλά και τη γρήγορη ανάπτυξη ενός πειραματικού παραδείγματος για 

την αξιολόγηση από τους χρήστες. 

 

Εικόνα 9 Η βασική λειτουργία του συστήματος που σχεδιάστηκε 

 

1ο Στάδιο σχεδίασης 

Η πρώτη εκδοχή του χειριστηρίου που κατασκευάστηκε, λόγω περιορισμένων 

βιβλιογραφικών πηγών, διέθετε μόνο επιταχυνσιόμετρο. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε το ADXL 

335 Tri-Axis Accelerometer της Sparkfun. 

 

Εικόνα 10 ADXL 335 

Αξιολόγηση 1ου σταδίου 

Όπως έχει προαναφερθεί, αν και το επιταχυνσιόμετρο έχει 3 βαθμούς ελευθερίας, δεν 

μπορεί να δώσει τη γωνία yaw του φυσικού αντικειμένου, η οποία είναι ίσως η βασικότερη 

για την παρατήρηση ενός 3D μοντέλου. Άρα ο αισθητήρας αυτός δεν αρκεί για το επιθυμητό 

σενάριο χρήσης. 
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2ο στάδιο σχεδίασης 

Η δεύτερη έκδοση του χειριστηρίου στηρίχτηκε στην πλατφόρμα του Arduino 101 που 

ενσωματώνει επιταχυνσιόμετρο 3 αξόνων και γυροσκόπιο 3 αξόνων, ώστε να δοθεί στο 

εικονικό αντικείμενο ο 3ος βαθμός ελευθερίας που δεν υπήρχε στην 1η έκδοση. 

 

Εικόνα 11 Arduino 101 

Αξιολόγηση 2ου σταδίου 

Αν και η 2η έκδοση του χειριστηρίου διέθετε και τους 3 επιθυμητούς βαθμούς ελευθερίας, ο 

άξονας yaw, που μπορούσε να εκμεταλλευτεί μόνο το γυροσκόπιο, δεν είχε αρκετή ακρίβεια 

ώστε να αποδώσει σωστά τον προσανατολισμό του φυσικού αντικειμένου στην οθόνη. Άρα, 

ούτε αυτή η έκδοση είναι επαρκής για το σενάριο χρήσης που επιλέχθηκε. 
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3ο στάδιο σχεδίασης 

Για την 3η έκδοση του χειριστηρίου, έγινε επιστροφή στο αρχικό Arduino Uno, και επιλέχθηκε 

το 9-DOF IMU της Adafruit για τους αισθητήρες. Το συγκεκριμένο board συνδυάζει 

επιταχυνσιόμετρο 3 αξόνων, γυροσκόπιο 3 αξόνων και μανγητόμετρο 3 αξόνων. 

 

Εικόνα 12 9-DOF IMU της Adafruit 

Αξιολόγηση 3ου σταδίου 

Η προσθήκη μαγνητομέτρου επέτρεψε την ακριβή μέτρηση και των 3 περιστροφικών 

βαθμών ελευθερίας, ωστόσο, παρατηρήθηκε πως ο έντονος θόρυβος των αισθητήρων 

δημιουργεί μεγάλες δονήσεις στο εικονικό μοντέλο, μειώνοντας σημαντικά την ακρίβεια του 

τελικού αποτελέσματος. 

 

4ο στάδιο σχεδίασης 

Για την εξομάλυνση των δονήσεων που προέκυψαν από το 3ο βήμα, έπρεπε με κάποιον 

τρόπο το λογισμικό από την πλευρά της Unity να φιλτράρει τις τιμές των 3 γωνιών 

προσανατολισμού. Επιλέχθηκε η μέθοδος LerpAngle της βιβλιοθήκης Math, η οποία 

επιτρέπει την ομαλή μετάβαση μίας γωνίας από μία τιμή σε μία άλλη. 

 

Αξιολόγηση 4ου σταδίου 

Το πρόβλημα των δονήσεων διορθώθηκε και πλέον η αναπαράσταση του προσανατολισμού 

του φυσικού χειριστηρίου ήταν επαρκής για τους σκοπούς του σεναρίου χρήσης.    
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Κεφάλαιο 5: Υλοποίηση 

5.1 Συνδεσμολογία 

Αρχικά έγινε η σύνδεση του IMU Breakout με το Arduino UNO, σύμφωνα με τη 

συνδεσμολογία που προτείνεται από τον κατασκευαστή [12]. Πιο συγκεκριμένα, έγιναν οι 

παρακάτω συνδέσεις : 

• Το SCL του Breakout με το SCL του Arduino (πάνω στο Arduino η SCL αναγράφεται ως 

Α5) 

• Το SDA του Breakout με το SDA του Arduino (πάνω στο Arduino η SDA αναγράφεται 

ως Α4) 

• Το VIN του Breakout με το 5V του Arduino 

• Το GND του Breakout με το GND του Arduino 

 

Εικόνα 13 Η σύνδεση του Breakout με το UNO (εικόνα κατασκευαστή) 

Στη συνέχεια έγινε ο προγραμματισμός του Arduino και της Unity. 
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5.2 Προγραμματισμός Arduino 

Μετά την εγκατάσταση των απαραίτητων βιβλιοθηκών του κατασκευαστή, χρησιμοποιήθηκε 

μια τροποποιημένη έκδοση του παρεχόμενου παραδείγματος. 

Ο πλήρης κώδικας θα αναρτηθεί σε παράρτημα της εργασίας, οπότε εδώ θα αναλυθούν οι 

καίριες τροποποιήσεις του παραδείγματος. 

Το παράδειγμα χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς για τη μεταβλητή heading (το yaw, όπως 

προαναφέραμε) το μαγνητικό βορρά. Στην εφαρμογή που υλοποιήθηκε αυτό δεν θα ήταν 

βολικό. Αντί αυτού είναι επιθυμητό το μηδέν να είναι όταν η συσκευή δείχνει στην οθόνη. 

Για το λόγο αυτό στο setup βήμα της εκτέλεσης (το οποίο εκτελείται μία φορά όταν η 

συσκευή κάνει reset) γίνεται μία αρχική μέτρηση και στη συνέχεια στο κανονικό loop της 

συσκευής [13] το αφαιρείται από κάθε μέτρηση που στέλνεται στη Unity. 

Το string που αποστέλλεται μέσω του serial μορφοποιείται με τρόπο που κάνει όσο το 

δυνατόν ευκολότερη την ανάγνωσή του από τη Unity. 

Σαν workaround για την περιορισμένη υποστήριξη σειριακής επικοινωνίας, το Arduino 

περιμένει 40ms πριν την αποστολή του κάθε string, ώστε να μην στέλνει δεδομένα 

γρηγορότερα από όσο μπορεί να τα διαχειριστεί η Unity. Αυτό βέβαια περιορίζει την 

ταχύτητα εκτέλεσης στα 25 frames per second. 

Σημείωση: Για το πείραμα χρησιμοποιήθηκε καθυστέρηση 16.667ms ώστε οι μετρήσεις των 

δύο χειριστηρίων να είναι όμοιες, καθώς και οι δύο εφαρμογές τρέχουν με την ίδια ταχύτητα. 

Η μεγαλύτερη καθυστέρηση επιλέχθηκε για την portable εκδοχή της εργασίας που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρουσίαση, για να μπορεί να τρέξει σε λιγότερο ικανά μηχανήματα 

χωρίς προβλήματα. 

5.3 Προγραμματισμός Unity 

 

Εικόνα 14 Η δοκιμαστική σκηνή στον editor της Unity 
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Πριν τον προγραμματισμό της Unity είναι απαραίτητο να αλλάξει το compatibility mode από 

.net 2.0 subset σε .net 2.0 στα build settings της Unity για να προστεθεί η υποστήριξη 

(δυστυχώς μερική προς το παρόν, οι εντολές write δεν υποστηρίζονται όταν η μηχανή τρέχει 

σε πραγματικό χρόνο) της σειριακής επικοινωνίας. [14] 

Στην πλευρά της Unity το μόνο που απαιτείται είναι να διαβαστεί το string από το serial και 

να χωριστεί σε 3 float αριθμούς, ώστε να χρησιμοποιηθεί για το χειρισμό του παιχνιδιού. 

Στην περίπτωση του παραδείγματος της περιστροφής ενός 3D αντικειμένου 

χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα, χρειάζεται προσοχή στο ότι οι γωνίες δεν έχουν την ίδια 

αρίθμηση, ούτε τον ίδιο προσανατολισμό στη Unity σε σχέση με το Arduino. Η αντιστοίχιση 

είναι: 

• Pitch= x 

• Heading = -y 

• Roll = -z 

Όπως είναι προφανές από τη μετατροπή, η αλλαγή του heading σε yaw που αναφέρθηκε 

στην προηγούμενη παράγραφο δεν είναι απαραίτητη για τη Unity, λόγω του αυτόματου 

normalization. 

Να σημειωθεί ότι λόγω του calibration του αισθητήρα του Arduino, ενδέχεται οι άξονες pitch 

και roll να μην είναι σωστά προσανατολισμένοι. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο χρήστης να 

φέρει τον αισθητήρα στην θέση που επιθυμεί να μηδενίσουν όλοι οι άξονες και να κάνει 

reset το Arduino. 

 

Εικόνα 15 Η δοκιμαστική σκηνή σε λειτουργία (1) 
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Εικόνα 16 Η δοκιμαστική σκηνή σε λειτουργία (2) 

Επειδή η ακρίβεια του αισθητήρα κάνει τις τιμές να μεταβάλλονται γρήγορα προκαλώντας 

δονήσεις στο μοντέλο στην οθόνη, είναι απαραίτητο να γίνει εξομάλυνση των τιμών από την 

πλευρά της Unity, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση LerpAngle ως εξής: 

float roundedz = Mathf.LerpAngle(transform.eulerAngles.z, -z, 5.0f * Time.deltaTime); 

float roundedy = Mathf.LerpAngle(transform.eulerAngles.y, -y, 5.0f * Time.deltaTime); 

float roundedx = Mathf.LerpAngle(transform.eulerAngles.x, x, 5.0f * Time.deltaTime);  

Η μέθοδος αυτή θα εξομαλύνει τη μετάβαση από την προηγούμενη τιμή, στην τιμή που 

έλαβε το πρόγραμμα από το Arduino. 

 Μετά την εφαρμογή της μεθόδου αυτής υπάρχουν ακόμα κάποιες δονήσεις, οι οποίες όμως 

προκαλούνται από κάποιες τυχαίες λανθασμένες μετρήσεις που κάνει ο αισθητήρας. 

5.4 Συνολική δομή προγράμματος 

Η συνολική αρχιτεκτονική του προγράμματος, και η ροή δεδομένων μεταξύ των 

υποσυστημάτων του είναι η εξής: 

1 Το IMU κάνει μετρήσεις και τις μεταφέρει ως εισόδους στο Arduino 

2 Το Arduino επεξεργάζεται τις τιμές κατάλληλα ώστε να σταλούν στη Unity. 

3 Μέσω σειριακής επικοινωνίας (μέσω USB) το string με τις 3 συντεταγμένες μεταφέρεται 

στη Unity. 



26 
 

4 Το script ελέγχου στο game object ‘earth’ διαβάζει την τελευταία γραμμή της σειριακής 

και μετατρέπει το string σε 3 float που είναι και οι συντεταγμένες περιστροφής που 

χρησιμοποιούνται. 

5 (Μόνο στην πειραματική έκδοση) Μέσα στο script του ‘earth’ γίνεται ο υπολογισμός της 

προόδου του χρήστη με τις μεταβλητές winCount (που μετρά την πρόοδο του χρήστη 

στην παρούσα δοκιμασία) και trialCount (που δείχνει σε ποια δοκιμασία βρίσκεται ο 

χρήστης) 

6 (Μόνο στην πειραματική έκδοση) Το GUI script που βρίσκεται σε ξεχωριστό game object 

λαμβάνει τις winCount και trialCount και δείχνει στη γραφική διεπαφή του 

προγράμματος τις απαραίτητες πληροφορίες, ενώ διαδέτει και το μετρητή του σκορ. 

 

Εικόνα 17 Σχηματικό διάγραμμα της λειτουργίας του προγράμματος 
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Κεφάλαιο 6: Αξιολόγηση 

6.1 Σχεδίαση πειράματος 

 

Για την τελική αξιολόγηση του χειριστηρίου, σχεδιάστηκε ένα πείραμα, βάσει του οποίου θα 

δοκιμαζόταν αν και κατά πόσο το χειριστήριο συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης του 

χρήστη για την επίτευξη ενός στόχου μέσα σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον, καθώς και στη 

βελτίωση της αίσθησης εμβύθισης στο περιβάλλον αυτό. 

 Για την αξιολόγηση της σχεδίασης του πειράματος, ώστε οι συνθήκες να είναι κατά το 

δυνατόν ιδανικές επιλέχθηκε η μέθοδος του γνωσιακού περιδιαβάσματος (cognitive 

walkthrough) [15] βάσει της οποίας ο αξιολογητής πρέπει να απαντήσει τις παρακάτω 

ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα: 

1. Είναι οι χρήστες σε θέση να ερμηνεύσουν το αποτέλεσμα κάθε ενέργειας; 

2. Γνωρίζουν οι χρήστες ανά πάσα στιγμή αν η ενέργεια που ψάχνουν είναι διαθέσιμη; 

3. Αν βρουν την επιθυμητή ενέργεια, γνωρίζουν ότι είναι η σωστή για το αποτέλεσμα 

που θέλουν να επιτύχουν; 

4. Μετά την εκτέλεση της ενέργειας, γνωρίζουν αν το αποτέλεσμα που πέτυχαν είναι το 

επιθυμητό; 

Βάσει των παραπάνω κριτηρίων σχεδιάστηκε η διεπιφάνεια του προγράμματος που θα 

αναλυθεί παρακάτω. 

 

Αξιολόγηση από τους χρήστες 

Για την αξιολόγηση από τους χρήστες χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι: Η μέτρηση απόδοσης 

των χρηστών, και η συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Για την εξακρίβωση του αν βελτιώνει το 

χειριστήριο την απόδοση και εμπειρία του χρήστη, συλλέχθηκε ένα δείγμα από χρήστες που 

χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα μέσω του χειριστηρίου, και ένα δείγμα από χρήστες που 

έκαναν την ίδια διαδικασία με πληκτρολόγιο, με στόχο να πραγματοποιηθεί συγκριτική 

μελέτη. 

 

Μέτρηση απόδοσης 

Κατά την εκτέλεση της ζητούμενης εργασίας, μετρήθηκε το τελικό σκορ του κάθε χρήστη, σε 

κάθε προσπάθεια, από πέντε. Ο λόγος για την επιλογή των πέντε προσπαθειών ήταν για να 

αποφευχθεί το πιθανό σφάλμα που θα οφειλόταν στο γεγονός ότι οι χρήστες είναι πιο 

εξοικειωμένοι με το πληκτρολόγιο, ενώ δίνει και τη δυνατότητα μελέτης της καμπύλης 

εκμάθησης (learning curve) της συσκευής. Παράλληλα, οι χρήστες ενθαρρύνθηκαν να 

εξωτερικεύουν τις σκέψεις τους, βάσει του thinking aloud protocol [16], ώστε να 

αποκομιστούν σχόλια και απόψεις πάνω στο σύστημα.  



28 
 

Ερωτηματολόγια 

Μετά την ολοκλήρωση του πειράματος οι χρήστες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα 

ερωτηματολόγιο 31+1 ερωτήσεων, στο οποίο αξιολογούσαν τη συνολική εμπειρία χρήστης 

της πειραματικής διάταξης και την εμβύθιση στο εικονικό περιβάλλον. Τα ερωτηματολόγια 

αυτά, μέσω ερωτήσεων με απαντήσεις πάνω σε κλίμακα λίγο έως πολύ (1 έως 7), επιτρέπουν 

στον αναλυτή να έχει εικόνα για την υποκειμενική άποψη που αποκομίζει ο χρήστης για τη 

χρήση του συστήματος, πέρα από το αν απλά βελτιώνεται ή όχι η απόδοσή του. 

Για την αξιολόγηση με βάση τα ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση IEQ [17], η 

οποία αξιολογεί τη συνολική εμβύθιση του χρήστη (IEQ Immersion Score) καθώς και 5 

παραμέτρους που συμβάλλουν στην εμβύθιση,  τη γνωσιακή συμμετοχή (cognitive 

involvement), τη συναισθηματική συμμετοχή (emotional involvement), την αποκοπή από τον 

πραγματικό κόσμο (real world dissociation), τον έλεγχο (control) και την πρόκληση 

(challenge). Τα σκορ αυτά υπολογίζονται βάσει των αθροισμάτων των απαντήσεων στις 31 

ερωτήσεις. 

6.2 Το πρόγραμμα του πειράματος 

Για το πείραμα χρησιμοποιήθηκε ένα παιχνίδι, στο οποίο ο χρήστης καλείται να εντοπίσει 10 

περιοχές σε μία τρισδιάστατη υδρόγειο, σε περιορισμένο χρόνο. Το σκορ του παίκτη 

εξαρτάται από το χρόνο που απομένει, αν καταφέρει να τις βρει όλες, ή από το πόσες βρήκε, 

αν ο χρόνος λήξει. 

Οι περιοχές που πρέπει να βρεθούν, με τη σειρά με την οποία εμφανίζονται είναι: 

1. Η.Π.Α. 

2. Ευρώπη 

3. Ισπανία 

4. Ιταλία 

5. Ελλάδα 

6. Ηνωμένο Βασίλειο 

7. Νότια Αμερική 

8. Σκανδιναβική Χερσόνησος 

9.  Αυστραλία 

10. Μαδαγασκάρη 



29 
 

 

Εικόνα 18 Η βασική οθόνη του παιχνιδιού 

Για να υπολογιστεί μία δοκιμασία ως επιτυχής, ο χρήστης πρέπει να φέρει την περιοχή στο 

κέντρο της οθόνης και να την προσανατολίσει ώστε ο βοράς της περιοχής να ταυτίζεται με το 

βορά των συντεταγμένων. 

Όταν η θέση είναι σωστή, ο χρήστης πρέπει να κρατήσει την υδρόγειο στη θέση αυτή μέχρι 

ο μετρητής Certainty, στο άνω αριστερά μέρος της οθόνης να δείξει 100%. 

 

Εικόνα 19 Μια επιτυχημένη προσπάθεια 

Ο χρόνος που δίνεται στους παίκτες είναι 10000 game loops (περίπου 2,5 λεπτά) και ο 

μετρητής βεβαιότητας γεμίζει σε 100 game loops. 

Για να αποφευχθεί ο μετρητής να αδειάζει στιγμιαία σε περίπτωση που ο αισθητήρας δώσει 

μία λάθος τιμή, ο μετρητής αδειάζει με τον ίδιο ρυθμό που γεμίζει. 



30 
 

 

Εικόνα 20 Μια αποτυχημένη προσπάθεια 

Εφόσον ο σκοπός του πειράματος είναι να συγκριθεί ο φυσικός τρόπος χειρισμού με τα 

συμβατικά χειριστήρια τέτοιου τύπου εφαρμογών, αναπτύχθηκε και μια δεύτερη έκδοση του 

παιχνιδιού, όπου οι περιστροφές γίνονται με το πληκτρολόγιο.  Συγκεκριμένα τα χειριστήρια 

της έκδοσης αυτής είναι: 

A: Heading + 

D: Heading – 

W: Pitch + 

S: Pitch – 

Q: Roll+ 

E: Roll- 

Τα χειριστήρια αυτά επιλέχθηκαν ώστε ο χειρισμός να είναι όσο το δυνατόν πιο γνώριμος σε 

χρήστες με εμπειρία σε βιντεοπαιχνίδια, πράγμα που θεωρητικά κάνει το χειρισμό όσο πιο 

εύκολο γίνεται, ώστε η σύγκριση να είναι κατά το δυνατόν πιο δίκαιη. 

6.3 Διεξαγωγή πειράματος 

Το πείραμα διεξήχθη σε δύο στάδια.  Στο πρώτο στάδιο συμμετείχαν 13 άτομα τα οποία 

εκτέλεσαν το σενάριο με το χειριστήριο υπό εξέταση. Κάθε χρήστης έκανε 5 προσπάθειες, 

μετά από μία σύντομη εξοικείωση με το σύστημα σε μία δοκιμαστική σκηνή. Στη διάρκεια 

των προσπαθειών καταγραφόταν το σκορ του κάθε χρήστη, καθώς και όποιο σχόλιο 

επιθυμούσε να κάνει ο χρήστης για τη συνολική εμπειρία. Τα σχόλια θα παρουσιαστούν μαζί 

με τα αποτελέσματα παρακάτω. Μετά το πέρας των 5 προσπαθειών, κάθε χρήστης 

συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο του πειράματος. Στο δεύτερο στάδιο, συμμετείχαν 10 

διαφορετικά άτομα, τα οποία εκτέλεσαν τις ίδιες 5 προσπάθειες στο ίδιο σενάριο χρήσης, 

αλλά χρησιμοποιώντας την εκδοχή του προγράμματος με πληκτρολόγιο. Τα άτομα αυτά δεν 

συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια. 
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6.4 Αποτελέσματα μέτρησης απόδοσης 
χρηστών 

Οι ακόλουθοι πίνακες περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της μέτρησης απόδοσης των 

χρηστών, για κάθε μία από τις 2 φάσεις του πειράματος. 

Χρήστες χειριστηρίου Arduino (φάση 1η) 

1 2 3 4 5 6 7 

2615 346 350 3760 3722 350 200 

3417 3804 2362 4633 1494 1708 350 

3780 4002 774 6374 1288 3434 1492 

3941 4310 3194 6942 2064 4392 1680 

3944 4434 3190 7272 2101 5198 1836 

 

8 9 10 11 12 13 

2645 350 3622 3350 993 350 

4218 672 3997 3988 1675 1368 

4023 2114 5129 4503 3683 2544 

5239 2465 6230 5487 4537 2982 

6451 2848 6387 5593 4708 3259 

 

Χρήστες πληκτρολογίου (φάση 2η) 

1 2 3 4 5 

3125 2980 3087 2910 3102 

3303 3102 3260 3020 3080 

3317 3266 3263 3162 3240 

3402 3530 3596 3429 3418 

3726 3526 3881 4066 3547 

 

6 7 8 9 10 

3020 3020 3283 3012 2809 

2959 3100 3133 3350 3344 

3274 3145 3233 3386 3347 

3552 3494 3358 3537 3505 

4041 3875 3789 3501 3645 

 

Για την ευκολότερη παρατήρηση των αποτελεσμάτων παρατίθεται το ακόλουθο διάγραμμα, 

στο οποίο σημειώνονται οι μέσοι όροι των σκορ κάθε ομάδας σε κάθε προσπάθεια. 
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Σύγκριση των μέσων σκορ για κάθε τρόπο χειρισμού 

 

Όπως φαίνεται από μία πρώτη παρατήρηση του διαγράμματος, οι πρώτες προσπάθειες με 

το Arduino είχαν σαν αποτέλεσμα μικρότερη απόδοση από το πληκτρολόγιο, ενώ από την 

τέταρτη προσπάθεια και μετά το Arduino υπερίσχυσε. 

‘Ένα τέτοιο αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο, αφού οι χρήστες δεν είχαν προηγούμενη 

εμπειρία με παρόμοιο χειριστήριο, ενώ όλοι είχαν προφανώς χρησιμοποιήσει πληκτρολόγιο 

στο παρελθόν. 

Όταν λοιπόν οι χρήστες ξεπέρασαν την αρχική καμπύλη εκμάθησης του χειριστηρίου, η 

απόδοσή τους ήταν, όπως ήταν αναμενόμενο καλύτερη, όμως για ασφαλή εξαγωγή 

συμπερασμάτων, απαιτείται μία συγκριτική στατιστική μελέτη των αποτελεσμάτων. 

6.5 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων  

Για τη διεξαγωγή της συγκριτικής μελέτης των αποτελεσμάτων, επιλέχθηκε το  δίπλευρο t 

test δύο ανεξάρτητων δειγμάτων με υποτιθέμενες ανεξάρτητες διακυμάνσεις [18]. 

Ως μηδενική υπόθεση επιλέχθηκε η: 

- Η0: Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της μέσης απόδοσης των δύο χειριστηρίων 

 Ανεξάρτητη μεταβλητή του τεστ είναι ο τύπος χειριστηρίου, ενώ εξαρτημένη είναι η 

απόδοση του χρήστη. Το τεστ πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05. 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των τεστ για κάθε 

προσπάθεια. 
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1η προσπάθεια 
 

Arduino Keyboard 

Μέσος 1742,538462 3034,8 

Διακύμανση 2360713,269 16389,06667 

Μέγεθος δείγματος 13 10 

Υποτιθέμενη διαφορά μέσων 0 
 

βαθμοί ελευθερίας 12 
 

t -
3,018905225 

 

P(T<=t) μονόπλευρη 0,005342317 
 

t κρίσιμο, μονόπλευρο 1,782287556 
 

P(T<=t) δίπλευρη 0,010684634 
 

t κρίσιμο, δίπλευρο 2,17881283 
 

 

2η προσπάθεια 
 

Arduino Keyboard 

Μέσος 2591,230769 3165,1 

Διακύμανση 2164495,692 19359,87778 

Μέγεθος δείγματος 13 10 

Υποτιθέμενη διαφορά μέσων 0 
 

βαθμοί ελευθερίας 12 
 

t -1,398285722 
 

P(T<=t) μονόπλευρη 0,093667323 
 

t κρίσιμο, μονόπλευρο 1,782287556 
 

P(T<=t) δίπλευρη 0,187334646 
 

t κρίσιμο, δίπλευρο 2,17881283 
 

 

3η προσπάθεια 
 

Arduino Keyboard 

Μέσος 3318,461538 3263,3 

Διακύμανση 2610324,103 5642,677778 

Μέγεθος δείγματος 13 10 

Υποτιθέμενη διαφορά μέσων 0 
 

βαθμοί ελευθερίας 12 
 

t 0,122928183 
 

P(T<=t) μονόπλευρη 0,452099405 
 

t κρίσιμο, μονόπλευρο 1,782287556 
 

P(T<=t) δίπλευρη 0,90419881 
 

t κρίσιμο, δίπλευρο 2,17881283 
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4η προσπάθεια 
 

Arduino Keyboard 

Μέσος 4112,538462 3482,1 

Διακύμανση 2577017,103 5842,1 

Μέγεθος δείγματος 13 10 

Υποτιθέμενη διαφορά μέσων 0 
 

βαθμοί ελευθερίας 12 
 

t 1,413893548 
 

P(T<=t) μονόπλευρη 0,091404299 
 

t κρίσιμο, μονόπλευρο 1,782287556 
 

P(T<=t) δίπλευρη 0,182808598 
 

t κρίσιμο, δίπλευρο 2,17881283 
 

 

 

5η προσπάθεια 
 

Adruino Keyboard 

Μέσος 4401,615385 3759,7 

Διακύμανση 2983442,59 42543,34444 

Μέγεθος δείγματος 13 10 

Υποτιθέμενη διαφορά μέσων 0 
 

βαθμοί ελευθερίας 12 
 

t 1,327706406 
 

P(T<=t) μονόπλευρη 0,104489366 
 

t κρίσιμο, μονόπλευρο 1,782287556 
 

P(T<=t) δίπλευρη 0,208978733 
 

t κρίσιμο, δίπλευρο 2,17881283 
 

 

 

Σχολιασμός αποτελεσμάτων 

Παρατηρείται ότι πέρα από την πρώτη προσπάθεια, όπου όπως διαπιστώθηκε το 

γνωριμότερο στους χρήστες πληκτρολόγιο απέδωσε καλύτερα, δεν επιτεύχθηκε η 

απαραίτητη στατιστική σημαντικότητα ώστε να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα ως προς την 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης. 

Σε αυτό συμβάλει το σχετικά μικρό δείγμα αλλά και η πολύ μεγάλη διακύμανση του 

δείγματος που χρησιμοποίησε το Arduino, πράγμα που δείχνει πως ίσως δεν αντιδρούν όλοι 

οι χρήστες με τον ίδιο τρόπο στο νέο χειριστήριο, ενώ πιθανό είναι να απαιτείται σημαντικά 

μεγαλύτερη περίοδος εξοικείωσης με αυτό. 

Παρά την αβεβαιότητα του αποτελέσματος, οι πρώτες ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές ως προς 

τη βελτίωση της απόδοσης που επιτυγχάνεται από το φυσικό χειριστήριο, και πιθανότατα 

περεταίρω πειράματα θα το αποδείξουν πέρα από κάθε αμφισβήτηση.  
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6.6 Αξιολόγηση εμπειρίας χρηστών 

Σχόλια χρηστών 

Από τα σχόλια των χρηστών κατά τη διάρκεια των δοκιμών ήταν εμφανές ότι έδειξαν 

ενθουσιασμό για το νέο χειριστήριο, πράγμα που σημαίνει ότι το novelty effect επίδρασε 

θετικά στην άποψή τους για το σύστημα. Θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθεί κατά πόσο ο 

ενθουσιασμός αυτός θα παρέμενε μετά από εκτεταμένη χρήση του χειριστηρίου, κάτι βέβαια 

το οποίο δεν μπορεί να εξακριβωθεί με ένα εργαστηριακό πείραμα.  

Αρκετό ενδιαφέρον είχαν και τα επικριτικότερα σχόλια, που σίγουρα θα ενεργήσουν 

εποικοδομητικά σε συνέχεια της ανάπτυξης του συστήματος πέρα από τα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας. 

Δύο από τους χρήστες δήλωσαν πως η απόσταση του χειριστηρίου από το ψηφιακό 

αντικείμενο στην οθόνη μείωνε την ικανότητά τους να εμβυθιστούν στην ψευδαίσθηση ότι 

κρατούν το ψηφιακό αντικείμενο στα χέρια τους, πράγμα που θα μπορούσε να διορθωθεί 

μόνο με τη χρήση τεχνολογίας επαυξημένης ή μικτής πραγματικότητας, ώστε η χρήση της 

οθόνης να εκλείψει από το σύστημα. 

Ίσως το χρησιμότερο σχόλιο ήρθε από έναν χρήστη ο οποίος σχολίασε πως η ύπαρξη 

καλωδίου στο χειριστήριο του δημιουργούσε την αίσθηση πως υπάρχει ‘σωστός’ 

προσανατολισμός του χειριστηρίου προς την οθόνη (όπως με ένα mouse) με αποτέλεσμα να 

δυσκολεύεται να πειστεί για την ικανότητα του χειριστηρίου να περιστραφεί κατά την 

κατεύθυνση yaw (γύρω από τον κάθετο άξονα σε σχέση με τη γη) η οποία είναι και η 

χρησιμότερη κατεύθυνση περιστροφής για μία υδρόγειο σφαίρα. 

Η προφανής λύση για το φαινόμενο αυτό θα ήταν το χειριστήριο αυτό να γίνει ασύρματο, με 

μοναδική επιφύλαξη πως αν το σύστημα τοποθετηθεί σε δημόσιο χώρο η έλλειψη 

ενσύρματης σύνδεσης θα αύξανε την πιθανότητα κλοπής. 

 

Σχολιασμός απαντήσεων ερωτηματολογίων 

Λόγω του μεγάλου μεγέθους του ερωτηματολογίου, η πλήρης λίστα των ερωτήσεων καθώς 

και ο πλήρης πίνακας των απαντήσεων παρατίθεται σε παράρτημα στο τέλος της παρούσας 

εργασίας. Είναι ωστόσο ενδιαφέροντα κάποια από τα ευρήματα, τα οποία και θα 

σχολιαστούν παρακάτω (σε παρενθέσεις αναφέρεται η μέση απάντηση και η τυπική 

απόκλιση των απαντήσεων): 

• Οι χρήστες δήλωσαν ότι γενικά το παιχνίδι κατάφερε να τους τραβήξει την προσοχή 

(Μ: 5.29  ; SD: 0.99) 

• Δήλωσαν επίσης ότι κατέβαλαν σχετικά μεγάλη προσπάθεια για την ολοκλήρωσή του 

(M: 5.07 ; SD: 1.44) 

• Στην ερώτηση για το αν βαρέθηκαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είπαν σχεδόν 

καθόλου με πολύ μικρή απόκλιση (M: 2.00 ; SD: 1.18) 

• Στην ερώτηση για το αν διασκέδασαν ανταποκρίθηκαν θετικά (M: 5.29 ; SD: 0.91) 
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• Η ερώτηση για το αν ήταν εύκολος ο χειρισμός δίχασε αρκετά τις απόψεις (M: 4 ; SD: 

1.41) πράγμα που αποτελεί ένδειξη ότι η έλλειψη εξοικείωσης και η διαφορετικότητα 

του χειριστηρίου επέδρασε αρνητικά στις εντυπώσεις κάποιων χρηστών. 

• Παρ΄ όλα αυτά η αντίδραση στην ερώτηση για το αν οι κινήσεις στο παιχνίδι 

γινόντουσαν με δική τους θέληση η απόκρισή τους ήταν αρκετά θετική (M: 5.64 ; SD: 

1.41) 

• Αξίζει να σημειωθεί ότι γενικά οι χρήστες δεν βρήκαν το παιχνίδι δύσκολο αλλά η 

ερώτηση αυτή είχε αρκετά μεγάλη απόκλιση στις απαντήσεις (M: 3.57 ; SD: 1.91) 

• Οι χρήστες γενικά αποκρίθηκαν θετικά στην ερώτηση για το αν τους ενθουσίασε το 

παιχνίδι, αλλά χωρίς ιδιαίτερη έμφαση (Μ: 4.79 ; SD: 0.97) 

• Γενικά η ερώτηση για το αν ενθουσιάστηκαν από την εμπειρία του παιχνιδιού έλαβε 

αρκετά θετικές απαντήσεις, με πολύ μικρή συγκριτικά απόκλιση (M: 5.43 ; SD: 0.76) 

• Στην ερώτηση για το αν θα ξαναέπαιξαν το παιχνίδι οι χρήστες αποκρίθηκαν πολύ 

θερμά (M: 6.14 ; SD: 1.1) 

• Συνολικά την εμβύθισή τους στο παιχνίδι (με άριστα το 10) οι χρήστες αξιολόγησαν 

θετικά (M: 6.64 ; SD: 1.39) 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι γενικά αποσπάστηκαν θετικές απόψεις από το πείραμα, 

ενώ δεδομένης της απλότητας του παιχνιδιού η αξιολόγηση της εμβύθισης των χρηστών ήταν 

αρκετά εντυπωσιακή. 

Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το χειριστήριο, εκτός του ενδιαφέροντος λόγω περιέργειας 

που προκάλεσε στους χρήστες, βοήθησε την αλληλεπίδραση με το σύστημα να φανεί πιο 

φυσική και ρεαλιστική, πράγμα που φάνηκε από το γεγονός ότι οι χρήστες δήλωσαν 

εμβυθισμένοι στο παιχνίδι.  

 

Ανάλυση IEQ 

Από την ανάλυση IEQ προέκυψε η εξής βαθμολογία για την εφαρμογή του πειράματος. 

 

Εικόνα 21 Παρουσίαση του σκορ των 5 IEQ Immersion Factors 

Το IEQ Immersion Score, που προκύπτει από το άθροισμα όλων των απαντήσεων είναι 

συνολικά 1967. Το σκορ αυτό είναι μία συνολική εκτίμηση της εμπειρίας εμβύθισης των 

χρηστών και αποτελείται από 5 επιμέρους σκορ, που αποτελούνται από το άθροισμα των 
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απαντήσεων συγκεκριμένων κατηγοριών ερωτήσεων. Παρακάτω παρουσιάζεται η κάθε 

κατηγορία και η συμβολή της στο τελικό σκορ: 

• Γνωσιακή συμμετοχή: 652 

Η γνωσιακή συμμετοχή των χρηστών στον κόσμο της εφαρμογής ήταν και ο 

σημαντικότερος παράγοντας που συνέβαλε στην εμβύθισή τους, βάσει του 

συστήματος IEQ αλλά και βάσει των απαντήσεων των χρηστών. 

• Έλεγχος: 367 

Ο έλεγχος είναι ο βασικότερος παράγοντας που στοχεύει να βελτιώσει το σύστημα 

της φυσικής διεπαφής, και χάρη σε αυτό κατάφερε να γίνει ο δεύτερος 

σημαντικότερος παράγοντας που συμβάλει στην εμβύθισή, παρά το γεγονός ότι έχει 

τον δεύτερο μικρότερο συντελεστή βαρύτητας στο σύστημα IEQ. 

• Απόσπαση από τον πραγματικό κόσμο: 367 

Εξ’ ίσου μεγάλη σημασία δόθηκε από τους χρήστες στην ικανότητα της εφαρμογής 

να απορροφήσει την προσοχή τους μακριά από τον πραγματικό κόσμο. Παρ’ όλα 

αυτά ο συντελεστής της κατηγορίας αυτής είναι μεγαλύτερος, πράγμα που δείχνει 

ότι οι ερωτήσεις που αναφέρονται στο χειρισμό είχαν καλύτερη ανταπόκριση κατά 

μέσο όρο. 

• Συναισθηματική συμμετοχή: 345 

Η συναισθηματική συμμετοχή των χρηστών ήταν σχετικά μικρότερη από τους 

προηγούμενους παράγοντες, πράγμα απολύτως αναμενόμενο δεδομένου ότι το 

παιχνίδι που χρησιμοποιήθηκε δεν διέθετε κάποιου είδους πλοκή ή χαρακτήρες. 

Βάσει του πλήθους των ερωτήσεων, και άρα του συντελεστή βαρύτητας στη 

συνολική αξιολόγηση, ο παράγοντας αυτός είναι τρίτος σε προτεραιότητα για 

μέγιστο immersion. 

• Πρόκληση: 236 

Τελευταία σε σημασία στην ανάλυση IEQ, η πρόκληση ήταν με σημαντική διαφορά ο 

ασθενέστερος παράγοντας, πράγμα λογικό δεδομένης της απλότητας και σκόπιμης 

ευκολίας του παιχνιδιού, προκειμένου να αποφευχθούν οι αποτυχημένες 

προσπάθειες και να προκύψουν συγκρίσιμα σκορ για τη μέτρηση απόδοσης. Οι 

όποιες δυσκολίες συνάντησαν οι χρήστες οφείλονταν στην καμπύλη εκμάθησης του 

χειριστηρίου παρά στη δυσκολία ολοκλήρωσης των στόχων του παιχνιδιού. 

Συνολικά είναι αρκετά εμφανής η επίδραση του χειριστηρίου στην εμπειρία εμβύθισης, τόσο 

λόγω του βελτιωμένου χειρισμού, όσο και λόγω του ότι κατάφερε να ανεβάσει την ποιότητα 

της συνολικής εμπειρίας, πράγμα που φαίνεται από τα υψηλά σε γενικές γραμμές σκορ 

ακόμα και σε κατηγορίες στις οποίες το χειριστήριο δεν επέδρασε άμεσα, πράγμα που 

ενισχύει τα ευρήματα προηγούμενης έρευνας στο χώρο, όπου οι χρήστες είχαν καλύτερες 

εντυπώσεις για στοιχεία παιχνιδιών άσχετα με το χειρισμό, όπως τα γραφικά και η εξομοίωση 

της φυσικής, εξ’ αιτίας του ρεαλιστικότερου και φυσικότερου χειριστηρίου. 

Οι τρεις τομείς όπου το σκορ ήταν χαμηλότερο, πρόκληση, έλεγχος και συναισθηματική 

συμμετοχή, δείχνουν μία καλή ένδειξη για τη μελλοντική δουλειά στον τομέα της εμβύθισης.  

Η έλλειψη πρόκλησης και συναισθήματος ήταν καθαρά περιορισμός της εφαρμογής, καθώς 

ένα δυσκολότερο παιχνίδι που θα διέθετε και πλοκή με χαρακτήρες θα βελτίωνε σημαντικά 

το σκορ σε αυτούς τους τομείς. 

Όσο για τον έλεγχο, είναι εμφανές ότι κάποιοι χρήστες δεν πείστηκαν πλήρως για την 

προοπτική του φυσικού χειριστηρίου, όμως η περιορισμένη επαφή τους με αυτό θεωρώ πως 
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ήταν ένας βασικός παράγοντας μείωσης του σκορ στον τομέα αυτό. Θα ήταν ενδιαφέρον να 

μετρηθεί ο ίδιος παράγοντας σε μία διαφορετική εφαρμογή, ίσως μία όπου η ταχύτητα παίζει 

μικρότερο ρόλο και ο χρήστης έχει μεγαλύτερο χρόνο εξοικείωσης με σχετική άνεση. Ίσως 

ένα παιχνίδι με τη σύγχρονη μορφή του tutorialization, όπου ο χρήστης εισάγεται σταδιακά 

σε νέες λειτουργίες του χειρισμού, αρχικά χωρίς να απαιτείται κάτι δύσκολο από το μέρος 

του και στη συνέχεια παρουσιάζεται αυξανόμενη πρόκληση, ώστε ο χρήστης να υπερβεί το 

learning curve χωρίς να το αντιλαμβάνεται, να είναι η λύση. 

Μία άλλη υπόδειξη για τη βελτίωση του χειρισμού είναι και το σχόλιο από χρήστη που 

αναφέρθηκε παραπάνω, ότι δηλαδή η ύπαρξη του καλωδίου (και ίσως και η συνολική 

ευαίσθητη όψη του χειριστηρίου) έκανε τους χρήστες να αισθανθούν μία έλλειψη 

ελευθερίας κινήσεων που μπορεί να επηρέασε την άποψή τους για το συνολικό χειρισμό.  
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Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα και θέματα 
μελλοντικής μελέτης 

7.1 Συμπεράσματα 

Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα χειριστήριο 

βασισμένο σε αισθητήρες κίνησης πάνω στην πλατφόρμα Arduino, που στόχο έχει την  

βελτίωση της εμβύθισης αλλά και της απόδοσης του χρήστη κατά την αλληλεπίδρασή του με 

ένα εικονικό τρισδιάστατο περιβάλλον. 

Για την αξιοποίηση αλλά και την αξιολόγηση του χειριστηρίου αυτού αναπτύχθηκε ένα 

παιχνίδι στη μηχανή γραφικών Unity 3D, και διεξήχθη πειραματική μελέτη με τη συμβολή 

χρηστών, ώστε να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα και η συνολική εμπειρία χρήσης του 

συστήματος έναντι στο συμβατικό τρόπο χειρισμού με πληκτρολόγιο. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν αρκετά υποσχόμενα δεδομένα, χωρίς όμως να 

αποδεικνύουν καταληκτικά πως το χειριστήριο είναι ανώτερο, τουλάχιστον ως προς την 

απόδοση, ενώ έδειξαν πως η φυσικότητα του χειριστηρίου επιδρά θετικά στη συνολική 

εμπειρία εμβύθισης στο εικονικό περιβάλλον. 

7.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

Μελλοντική έρευνα και ανάπτυξη πάνω στο σύστημα που αναπτύχθηκε μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε 3 τομείς: 

1. Βελτίωση της πλατφόρμας: Σε αυτό το στάδιο οι περιορισμοί της συμβατότητας 

λογισμικού μεταξύ της Unity 3D και του Arduino επέβαλλαν την χρήση μίας 

πρωτόγονης μεθόδου εκτέλεσης της σειριακής επικοινωνίας, κάνοντας δύσκολη τη 

μεταφορά του συστήματος από ένα υπολογιστικό σύστημα σε ένα άλλο χωρίς 

επαναπρογραμματισμό του Arduino ή απώλεια απόδοσης από την πλευρά της Unity. 

Θεωρώ πως μελλοντικά η ανάπτυξη των δύο αυτών συστημάτων θα επιτρέψει μία 

λύση με βελτιωμένο portability. Επιπροσθέτως, μικρότερης σημασίας σχεδιαστικές 

βελτιώσεις, όπως η προθήκη μίας ασύρματης λειτουργίας, θα βοηθούσαν στο να 

βρει το σύστημα πιο ευρεία εφαρμογή. 

2. Μεγαλύτερης κλίμακας έρευνα χρηστών: Οι μεγάλες διακυμάνσεις που 

παρατηρήθηκαν στην απόδοση των χρηστών δείχνει πως για εξαγωγή ασφαλών 

αποτελεσμάτων απαιτείται μεγάλης κλίμακας δοκιμαστική έρευνα, ώστε να 

εξακριβωθεί το κέρδος στην απόδοση των χρηστών από τη χρήση του συστήματος. 

3. Επέκταση πλατφόρμας: Το βασικότερο ίσως πλεονέκτημα μίας πλατφόρμας που 

δημιουργήθηκε εξαρχής στο εργαστήριο, είναι η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης 

με σχετικά μικρό κόστος, ενώ η πολυμορφικότητα της πλατφόρμας του Arduino 

επιτρέπει την προσθήκη αισθητήρων, κουμπιών ή άλλων περιφερειακών, με στόχο 

το σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πιο πολύπλοκες εφαρμογές. Η 

ευχρηστία της Unity 3D επιτρέπει τη γρήγορη ανάπτυξη των εφαρμογών αυτών. Μία 
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από τις πιο ενδιαφέρουσες επεκτάσεις θα ήταν η προσθήκη μιας τεχνολογίας 

positional tracking, βάσει της οποίας το φυσικό αντικείμενο, ειδικά αν είναι 

ασύρματο, μπορεί να αλλάζει θέσεις και να χρησιμοποιούνται αυτές από το 

πρόγραμμα. 

Γενικά το σύστημα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μελλοντική ανάπτυξη,  με 

έμφαση στη ραγδαία ανάπτυξη των φυσικών διεπαφών, αλλά και την επεκτασιμότητα των 

χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών. Θεωρώ πως οι δυνατότητες των χειριστηρίων τέτοιου 

τύπου μπορούν να οδηγήσουν σε δημιουργικές λύσεις πολλών σεναρίων αλληλεπίδρασης 

με εικονικά περιβάλλοντα, και ακόμα και η εύρεση τέτοιων σεναρίων είναι από μόνη της ένα 

σημαντικό πεδίο μελέτης. 
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Παράρτημα 1: Κώδικας Arduino 
#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_Sensor.h> 

#include <Adafruit_LSM303_U.h> 

#include <Adafruit_9DOF.h> 

#include <Adafruit_L3GD20_U.h> 

 

/* Assign a unique ID to the sensors */ 

Adafruit_9DOF                 dof   = Adafruit_9DOF(); 

Adafruit_LSM303_Accel_Unified accel = Adafruit_LSM303_Accel_Unified(30301); 

Adafruit_LSM303_Mag_Unified   mag   = Adafruit_LSM303_Mag_Unified(30302); 

float zero_heading; 

 

/**************************************************************************/ 

/*! 

    @brief  Initialises all the sensors used by this example 

*/ 

/**************************************************************************/ 

void initSensors() 

{ 

  if(!accel.begin()) 

  { 

    /* There was a problem detecting the LSM303 ... check your connections */ 

    Serial.println(F("Ooops, no LSM303 detected ... Check your wiring!")); 

    while(1); 

  } 

  if(!mag.begin()) 

  { 

    /* There was a problem detecting the LSM303 ... check your connections */ 

    Serial.println("Ooops, no LSM303 detected ... Check your wiring!"); 

    while(1); 
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  } 

} 

 

/**************************************************************************/ 

/*! 

 

*/ 

/**************************************************************************/ 

void setup(void) 

{ 

  Serial.begin(115200); 

 // Serial.println(F("Adafruit 9 DOF Pitch/Roll/Heading Example")); Serial.println(""); 

   

  /* Initialise the sensors */ 

  initSensors(); 

  sensors_event_t accel_event; 

  sensors_event_t mag_event; 

  sensors_vec_t   orientation; 

 

  /* Read the accelerometer and magnetometer */ 

  accel.getEvent(&accel_event); 

  mag.getEvent(&mag_event); 

 

  /* Use the new fusionGetOrientation function to merge accel/mag data */   

  if (dof.fusionGetOrientation(&accel_event, &mag_event, &orientation)) 

  { 

    /* 'orientation' should have valid .roll and .pitch fields */ 

    zero_heading=orientation.heading; 

  } 

 delay(70);  
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} 

 

/**************************************************************************/ 

/*! 

    @brief  Constantly check the roll/pitch/heading/altitude/temperature 

*/ 

/**************************************************************************/ 

void loop(void) 

{ 

  sensors_event_t accel_event; 

  sensors_event_t mag_event; 

  sensors_vec_t   orientation; 

 

  /* Read the accelerometer and magnetometer */ 

  accel.getEvent(&accel_event); 

  mag.getEvent(&mag_event); 

 

  /* Use the new fusionGetOrientation function to merge accel/mag data */   

  if (dof.fusionGetOrientation(&accel_event, &mag_event, &orientation)) 

  { 

    /* 'orientation' should have valid .roll and .pitch fields */ 

    //Serial.print(F("Orientation: ")); 

    

      Serial.print(orientation.roll); 

      Serial.print(","); 

      Serial.print(orientation.pitch); 

      Serial.print(","); 

      Serial.print(orientation.heading-zero_heading); 

      Serial.println(); 

     

  } 
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 //delay(70);  

 delay(40); 

// delayMicroseconds(803); 

} 

 

Παράρτημα 2Α: Κώδικας παιχνιδιού Unity 
(χειρισμός με αισθητήρα) 
using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

using System.Collections; 

using System; 

//using System.Collections; 

using System.IO.Ports; 

using System.Globalization; 

 

 

public class rotatekeyboard : MonoBehaviour { 

    //int speed=100; 

    // Use this for initialization 

    SerialPort stream = new SerialPort("COM3", 115200); 

    public static int winCount = 0; 

    public static int trialCount = 0; 

    void Start () { 

        stream.Open(); 

         

    } 

  

 // Update is called once per frame 

 void Update () { 

       // stream.WriteLine("Ready"); 
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  string value = stream.ReadLine(); 

  string[] values = value.Split(','); 

        float x = float.Parse(values[1], CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat); 

        float y = float.Parse(values[2], CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat); 

        float z = float.Parse(values[0], CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat); 

        /* 

        x = Math.Round(x/5)*5; 

        y = Math.Round(y/5)*5; 

        z = Math.Round(z/5)*5; 

        float roundedx = (float)x; 

        float roundedy = (float)y; 

        float roundedz = (float)z; 

        */ 

        float roundedz = Mathf.LerpAngle(transform.eulerAngles.z, -z, 5.0f * Time.deltaTime); 

        float roundedy = Mathf.LerpAngle(transform.eulerAngles.y, -y, 5.0f * Time.deltaTime); 

        float roundedx = Mathf.LerpAngle(transform.eulerAngles.x, x, 5.0f * Time.deltaTime); 

        transform.eulerAngles = new Vector3( 

                roundedx, 

                roundedy, 

                roundedz 

            ); 

        //Console.WriteLine("{ 0},{ 1},{ 2}", roundedx.ToString(), (-roundedy).ToString(), 

roundedz.ToString()); 

        print("x="+roundedx+",y="+roundedy+",z="+roundedz+"Progress="+winCount); 

        //-15,-85,-15 US location 

        if (trialCount == 0) 

        { 

            if (transform.eulerAngles.x >= 345 && transform.eulerAngles.x <= 360 && 

transform.eulerAngles.y >= 65 && transform.eulerAngles.y <= 95 && transform.eulerAngles.z 

>= 315 && transform.eulerAngles.z <= 355) 

            { 
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                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 

            } 

            else if (winCount > 0) 

            { 

                winCount--; 

            } 

            if (winCount >= 100) 

            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                winCount = 0; 

            } 

        } 

        if (trialCount == 1) 

        { 

            if (transform.eulerAngles.x >= 20 && transform.eulerAngles.x <= 50 && 

transform.eulerAngles.y >= 190 && transform.eulerAngles.y <= 220 && 

transform.eulerAngles.z >= 0 && transform.eulerAngles.z <= 30) 

            { 

                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 

            } 

            else if (winCount > 0) 

            { 

                winCount--; 

            } 

            if (winCount >= 100) 
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            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                winCount = 0; 

            } 

        } 

        if (trialCount == 2) 

        { 

            if (transform.eulerAngles.x >= 15 && transform.eulerAngles.x <= 45 && 

transform.eulerAngles.y >= 180 && transform.eulerAngles.y <= 205 && 

transform.eulerAngles.z >= 5 && transform.eulerAngles.z <= 45) 

            { 

                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 

            } 

            else if (winCount > 0) 

            { 

                winCount--; 

            } 

            if (winCount >= 100) 

            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                winCount = 0; 

            } 

        } 

        if (trialCount == 3) 

        { 
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            if (transform.eulerAngles.x >= 20 && transform.eulerAngles.x <= 40 && 

transform.eulerAngles.y >= 180 && transform.eulerAngles.y <= 200 && 

transform.eulerAngles.z >= 0 && transform.eulerAngles.z <= 20) 

            { 

                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 

            } 

            else if (winCount > 0) 

            { 

                winCount--; 

            } 

            if (winCount >= 100) 

            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                winCount = 0; 

            } 

        } 

        if (trialCount == 4) 

        { 

            if (transform.eulerAngles.x >= 20 && transform.eulerAngles.x <= 40 && 

transform.eulerAngles.y >= 190 && transform.eulerAngles.y <= 210 && 

transform.eulerAngles.z >= 0 && transform.eulerAngles.z <= 20) 

            { 

                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 

            } 

            else if (winCount > 0) 
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            { 

                winCount--; 

            } 

            if (winCount >= 100) 

            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                winCount = 0; 

            } 

        } 

        if (trialCount == 5) 

        { 

            if (transform.eulerAngles.x >= 35 && transform.eulerAngles.x <= 65 && 

transform.eulerAngles.y >= 165 && transform.eulerAngles.y <= 195 && 

transform.eulerAngles.z >= 0 && transform.eulerAngles.z <= 20) 

            { 

                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 

            } 

            else if (winCount > 0) 

            { 

                winCount--; 

            } 

            if (winCount >= 100) 

            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                winCount = 0; 

            } 

        } 
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        if (trialCount == 6) 

        { 

            if (transform.eulerAngles.x >= 325 && transform.eulerAngles.x <= 355 && 

transform.eulerAngles.y >= 100 && transform.eulerAngles.y <= 130 && 

transform.eulerAngles.z >= 5 && transform.eulerAngles.z <= 35) 

            { 

                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 

            } 

            else if (winCount > 0) 

            { 

                winCount--; 

            } 

            if (winCount >= 100) 

            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                winCount = 0; 

            } 

        } 

        if (trialCount == 7) 

        { 

            if (transform.eulerAngles.x >= 30 && transform.eulerAngles.x <= 60 && 

transform.eulerAngles.y >= 205 && transform.eulerAngles.y <= 235 && 

transform.eulerAngles.z >= 20 && transform.eulerAngles.z <= 50) 

            { 

                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 



53 
 

            } 

            else if (winCount > 0) 

            { 

                winCount--; 

            } 

            if (winCount >= 100) 

            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                winCount = 0; 

            } 

        } 

        if (trialCount == 8) 

        { 

            if (transform.eulerAngles.x >= 15 && transform.eulerAngles.x <= 45 && 

transform.eulerAngles.y >= 295 && transform.eulerAngles.y <= 325 && 

transform.eulerAngles.z >= 330 && transform.eulerAngles.z <= 360) 

            { 

                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 

            } 

            else if (winCount > 0) 

            { 

                winCount--; 

            } 

            if (winCount >= 100) 

            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                winCount = 0; 
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            } 

        } 

        if (trialCount == 9) 

        { 

            if (transform.eulerAngles.x >= 325 && transform.eulerAngles.x <= 355 && 

transform.eulerAngles.y >= 215 && transform.eulerAngles.y <= 245 && 

transform.eulerAngles.z >= 325 && transform.eulerAngles.z <= 355) 

            { 

                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 

            } 

            else if (winCount > 0) 

            { 

                winCount--; 

            } 

            if (winCount >= 100) 

            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                //winCount = 0; 

            } 

        } 

 

        //transform.Rotate(roundedx - transform.rotation.x, roundedy - transform.rotation.y, 

roundedz - transform.rotation.z); 

 

    } 

} 
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Παράρτημα 2Β: Κώδικας παιχνιδιού Unity 
(χειρισμός με πληκτρολόγιο) 
using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

using System.Collections; 

using System; 

//using System.Collections; 

using System.IO.Ports; 

using System.Globalization; 

 

 

public class rotatekeyboard1 : MonoBehaviour { 

    int speed=100; 

    // Use this for initialization 

     

    public static int winCount = 0; 

    public static int trialCount = 0; 

    void Start () { 

        

         

    } 

  

 // Update is called once per frame 

 void Update () { 

        // stream.WriteLine("Ready"); 

        if (Input.GetKey(KeyCode.A)) 

        { 

            transform.Rotate(Vector3.up * speed * Time.deltaTime,Space.World); 

        } 

        if (Input.GetKey(KeyCode.D)) 
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        { 

            transform.Rotate(-Vector3.up * speed * Time.deltaTime, Space.World); 

        } 

        if (Input.GetKey(KeyCode.W)) 

        { 

            transform.Rotate(-Vector3.left * speed * Time.deltaTime, Space.World); 

        } 

        if (Input.GetKey(KeyCode.S)) 

        { 

            transform.Rotate(Vector3.left * speed * Time.deltaTime, Space.World); 

        } 

        if (Input.GetKey(KeyCode.Q)) 

        { 

            transform.Rotate(Vector3.forward * speed * Time.deltaTime, Space.World); 

        } 

        if (Input.GetKey(KeyCode.E)) 

        { 

            transform.Rotate(-Vector3.forward * speed * Time.deltaTime, Space.World); 

        } 

 

 

 

        //Console.WriteLine("{ 0},{ 1},{ 2}", roundedx.ToString(), (-roundedy).ToString(), 

roundedz.ToString()); 

        print("x="+ transform.eulerAngles.x + ",y="+ transform.eulerAngles.y + 

",z="+transform.eulerAngles.z+"Progress="+winCount); 

        //-15,-85,-15 US location 

        if (trialCount == 0) 

        { 

            if (transform.eulerAngles.x >= 345 && transform.eulerAngles.x <= 360 && 

transform.eulerAngles.y >= 65 && transform.eulerAngles.y <= 95 && transform.eulerAngles.z 

>= 315 && transform.eulerAngles.z <= 355) 
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            { 

                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 

            } 

            else if (winCount > 0) 

            { 

                winCount--; 

            } 

            if (winCount >= 100) 

            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                winCount = 0; 

            } 

        } 

        if (trialCount == 1) 

        { 

            if (transform.eulerAngles.x >= 20 && transform.eulerAngles.x <= 50 && 

transform.eulerAngles.y >= 190 && transform.eulerAngles.y <= 220 && 

transform.eulerAngles.z >= 0 && transform.eulerAngles.z <= 30) 

            { 

                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 

            } 

            else if (winCount > 0) 

            { 

                winCount--; 

            } 
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            if (winCount >= 100) 

            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                winCount = 0; 

            } 

        } 

        if (trialCount == 2) 

        { 

            if (transform.eulerAngles.x >= 15 && transform.eulerAngles.x <= 45 && 

transform.eulerAngles.y >= 180 && transform.eulerAngles.y <= 205 && 

transform.eulerAngles.z >= 5 && transform.eulerAngles.z <= 45) 

            { 

                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 

            } 

            else if (winCount > 0) 

            { 

                winCount--; 

            } 

            if (winCount >= 100) 

            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                winCount = 0; 

            } 

        } 

        if (trialCount == 3) 

        { 
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            if (transform.eulerAngles.x >= 20 && transform.eulerAngles.x <= 40 && 

transform.eulerAngles.y >= 180 && transform.eulerAngles.y <= 200 && 

transform.eulerAngles.z >= 0 && transform.eulerAngles.z <= 20) 

            { 

                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 

            } 

            else if (winCount > 0) 

            { 

                winCount--; 

            } 

            if (winCount >= 100) 

            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                winCount = 0; 

            } 

        } 

        if (trialCount == 4) 

        { 

            if (transform.eulerAngles.x >= 20 && transform.eulerAngles.x <= 40 && 

transform.eulerAngles.y >= 190 && transform.eulerAngles.y <= 210 && 

transform.eulerAngles.z >= 0 && transform.eulerAngles.z <= 20) 

            { 

                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 

            } 

            else if (winCount > 0) 
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            { 

                winCount--; 

            } 

            if (winCount >= 100) 

            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                winCount = 0; 

            } 

        } 

        if (trialCount == 5) 

        { 

            if (transform.eulerAngles.x >= 35 && transform.eulerAngles.x <= 65 && 

transform.eulerAngles.y >= 165 && transform.eulerAngles.y <= 195 && 

transform.eulerAngles.z >= 0 && transform.eulerAngles.z <= 20) 

            { 

                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 

            } 

            else if (winCount > 0) 

            { 

                winCount--; 

            } 

            if (winCount >= 100) 

            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                winCount = 0; 

            } 

        } 
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        if (trialCount == 6) 

        { 

            if (transform.eulerAngles.x >= 325 && transform.eulerAngles.x <= 355 && 

transform.eulerAngles.y >= 100 && transform.eulerAngles.y <= 130 && 

transform.eulerAngles.z >= 5 && transform.eulerAngles.z <= 35) 

            { 

                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 

            } 

            else if (winCount > 0) 

            { 

                winCount--; 

            } 

            if (winCount >= 100) 

            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                winCount = 0; 

            } 

        } 

        if (trialCount == 7) 

        { 

            if (transform.eulerAngles.x >= 30 && transform.eulerAngles.x <= 60 && 

transform.eulerAngles.y >= 205 && transform.eulerAngles.y <= 235 && 

transform.eulerAngles.z >= 20 && transform.eulerAngles.z <= 50) 

            { 

                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 
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            } 

            else if (winCount > 0) 

            { 

                winCount--; 

            } 

            if (winCount >= 100) 

            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                winCount = 0; 

            } 

        } 

        if (trialCount == 8) 

        { 

            if (transform.eulerAngles.x >= 15 && transform.eulerAngles.x <= 45 && 

transform.eulerAngles.y >= 295 && transform.eulerAngles.y <= 325 && 

transform.eulerAngles.z >= 330 && transform.eulerAngles.z <= 360) 

            { 

                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 

            } 

            else if (winCount > 0) 

            { 

                winCount--; 

            } 

            if (winCount >= 100) 

            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                winCount = 0; 
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            } 

        } 

        if (trialCount == 9) 

        { 

            if (transform.eulerAngles.x >= 325 && transform.eulerAngles.x <= 355 && 

transform.eulerAngles.y >= 215 && transform.eulerAngles.y <= 245 && 

transform.eulerAngles.z >= 325 && transform.eulerAngles.z <= 355) 

            { 

                if (winCount < 100) 

                { 

                    winCount++; 

                } 

            } 

            else if (winCount > 0) 

            { 

                winCount--; 

            } 

            if (winCount >= 100) 

            { 

                print("You Win!"); 

                trialCount++; 

                //winCount = 0; 

            } 

        } 

        //transform.Rotate(roundedx - transform.rotation.x, roundedy - transform.rotation.y, 

roundedz - transform.rotation.z); 

 

    } 

} 
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Παράρτημα 2Γ: Κώδικας παιχνιδιού Unity 
(Heads Up Display) 
using UnityEngine; 

using System.Collections; 

 

public class GUITest: MonoBehaviour { 

    int score = 10000; 

    void OnGUI() 

    { 

        if (rotatekeyboard.trialCount == 0) 

        { 

            GUI.Box(new Rect(10, 10, 140, 170), "Find The USA!"); 

        } 

        if (rotatekeyboard.trialCount == 1) 

        { 

            GUI.Box(new Rect(10, 10, 140, 170), "Find Europe!"); 

        } 

        if (rotatekeyboard.trialCount == 2) 

        { 

            GUI.Box(new Rect(10, 10, 140, 170), "Find Spain!"); 

        } 

        if (rotatekeyboard.trialCount == 3) 

        { 

            GUI.Box(new Rect(10, 10, 140, 170), "Find Italy!"); 

        } 

        if (rotatekeyboard.trialCount == 4) 

        { 

            GUI.Box(new Rect(10, 10, 140, 170), "Find Greece!"); 

        } 

        if (rotatekeyboard.trialCount == 5) 



65 
 

        { 

            GUI.Box(new Rect(10, 10, 140, 170), "Find the UK!"); 

        } 

        if (rotatekeyboard.trialCount == 6) 

        { 

            GUI.Box(new Rect(10, 10, 140, 170), "Find South America!"); 

        } 

        if (rotatekeyboard.trialCount == 7) 

        { 

            GUI.Box(new Rect(10, 10, 140, 170), "Find Scandinavia!"); 

        } 

        if (rotatekeyboard.trialCount == 8) 

        { 

            GUI.Box(new Rect(10, 10, 140, 170), "Find Australia!"); 

        } 

        if (rotatekeyboard.trialCount == 9) 

        { 

            GUI.Box(new Rect(10, 10, 140, 170), "Find Madagascar!"); 

        } 

        GUI.Box(new Rect(20, 40, 120, 30), "Certainty: " + rotatekeyboard.winCount + "%"); 

        GUI.Box(new Rect(20, 80, 120, 30), "Score: " + score); 

        GUI.Box(new Rect(20, 120, 120, 30), "Trial: " + ((rotatekeyboard.trialCount) + 1) + " out of 

10"); 

        if (rotatekeyboard.trialCount >= 10) 

        { 

            GUI.Box(new Rect(800, 400, 100, 20), "You win!"); 

        } 

        else 

        { 

            if (score > 0) 

            { 
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                score--; 

            } 

        } 

        if (score <= 0) 

        { 

            GUI.Box(new Rect(800, 400, 100, 20), "Game Over"); 

        } 

    } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα 3Α: Ερωτηματολόγιο 
πειράματος 
 

1. Το παιχνίδι τράβηξε την προσοχή σας; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πάρα πολύ 

 

2. Ήσασταν συγκεντρωμένος /η κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πάρα πολύ 

 

3. Πόση προσπάθεια καταβάλατε για να ολοκληρώσετε το παιχνίδι; 

Πολύ μικρή 1 2 3 4 5 6 7  Πολύ μεγάλη 
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4. Βάλατε τα δυνατά σας για να ολοκληρώσετε το παιχνίδι; 

Όχι 1 2 3 4 5 6 7  Ναι 

 

5. Βαρεθήκατε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πολλές φορές 

 

6. Είχατε αλληλεπίδραση με τον πραγματικό κόσμο όσο παίζατε; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πολλές φορές 

 

7. Ξεχάσατε τα καθημερινά σας προβλήματα και τις ανησυχίες όσο παίζατε; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πάρα πολύ 

 

8. Είχατε επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω σας όσο παίζατε; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πολύ μεγάλη 

 

9. Ήταν εύκολο να παρατηρείτε ό,τι συμβαίνει γύρω σας καθώς παίζατε; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πάρα πολύ 

 

10. Νιώσατε την ανάγκη να σταματήσετε να παίζετε, ώστε να δείτε τι συμβαίνει γύρω σας; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πολλές φορές 

 

11. Αλληλεπιδράσατε με στοιχεία του παιχνιδιού; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πολλές φορές 

 

12. Νιώσατε ότι ήσασταν αποκομμένος από τον φυσικό κόσμο καθώς παίζατε; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πάρα πολύ 

 

13. Διασκεδάσατε παίζοντας; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πάρα πολύ 

 

14. Πόσο εύκολο ήταν να «μπείτε» στο περιβάλλον του παιχνιδιού και να αφήσετε απέξω τον 

πραγματικό κόσμο; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πάρα πολύ εύκολο 

 

15. Ήταν εύκολη η χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πάρα πολύ 

 

16. Οι κινήσεις σας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού γίνονταν με δική σας θέληση; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Απόλυτα 

 

17. Βρήκατε το παιχνίδι δύσκολο; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πολύ δύσκολο 

 

18. Υπήρχαν στιγμές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που θέλατε να τα παρατήσετε; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πάρα πολλές 

 

19. Σας ενθουσίασε το παιχνίδι; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πάρα πολύ 



68 
 

 

20. Το παιχνίδι σας φάνηκε εύκολο; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πολύ εύκολο 

 

21. Καταλαβαίνατε αν τα προχωράτε σωστά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Απόλυτα 

 

22. Πώς πιστεύετε πως τα πήγατε στο παιχνίδι; 

Άσχημα  1 2 3 4 5 6 7  Πολύ καλά 

 

23. Φορτιστήκατε συναισθηματικά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πολλές φορές 

 

24. Είχατε την περιέργεια να δείτε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πολύ μεγάλη 

 

25. Πόσο πολύ θέλατε να κερδίσετε στο παιχνίδι; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πάρα πολύ 

 

26. Είχατε αγωνία για το αν τα πάτε καλά ή όχι στο παιχνίδι; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πολύ μεγάλη 

 

27. Υπήρχαν σημεία του παιχνιδιού που νιώθατε τόσο «μέσα» σε αυτό, ώστε να θέλετε να 

μιλήσετε απευθείας στο παιχνίδι; 

Κανένα  1 2 3 4 5 6 7  Πολλά σημεία 

 

28. Σας άρεσαν τα γραφικά του παιχνιδιού; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πάρα πολύ 

 

 

29. Ευχαριστηθήκατε το παιχνίδι; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πάρα πολύ 

 

30. Απογοητευτήκατε από τον τρόπο που το παιχνίδι τελείωσε; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7  Πάρα πολύ 

 

31. Θα ξαναπαίζατε το παιχνίδι; 

Με τίποτα 1 2 3 4 5 6 7  Οπωσδήποτε 

 

Πόσο εμβυθισμένος / η (immersed) νιώσατε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού; 

(10 = πάρα πολύ – 1= καθόλου) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Παράρτημα 3Β: Πλήρης πίνακας 
απαντήσεων ερωτηματολογίου 
 

 
Απαν
τ. 

         

Ερωτ
. 

1 2 3 4 5 6 7 Total Mean SD 

1 0 0 0 3 6 3 2 14 5,28571
4286 

0,99 

2 0 0 0 1 4 6 3 14 5,78571
4286 

0,89 

3 0 0 3 2 2 5 2 14 5,07142
8571 

1,44 

4 0 0 2 3 5 2 2 14 4,92857
1429 

1,27 

5 7 2 3 2 0 0 0 14 2 1,18 

6 2 2 0 1 1 4 4 14 4,78571
4286 

2,36 

7 1 1 0 6 0 3 3 14 4,71428
5714 

1,86 

8 0 0 3 2 6 1 2 14 4,78571
4286 

1,31 

9 1 4 2 3 3 1 0 14 3,42857
1429 

1,5 

10 7 3 3 1 0 0 0 14 1,85714
2857 

1,03 

11 0 0 0 1 5 3 5 14 5,85714
2857 

1,03 

12 2 1 5 3 1 2 0 14 3,42857
1429 

1,55 

13 0 0 0 2 8 2 2 14 5,28571
4286 

0,91 

14 0 0 2 2 4 5 1 14 5,07142
8571 

1,2 

15 1 1 3 2 6 1 0 14 4 1,41 

16 0 0 1 2 3 3 5 14 5,64285
7143 

1,34 

17 2 3 2 3 1 2 1 14 3,57142
8571 

1,91 

18 4 2 1 2 4 1 0 14 3,21428
5714 

1,85 

19 0 0 1 5 4 4 0 14 4,78571
4286 

0,97 

20 1 2 2 6 2 1 0 14 3,64285
7143 

1,34 

21 0 0 0 2 8 1 3 14 5,35714
2857 

1,01 
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22 2 2 0 4 2 4 0 14 4 1,84 

23 4 2 5 0 2 1 0 14 2,78571
4286 

1,63 

24 0 3 0 0 9 2 0 14 4,5 1,4 

25 0 0 1 1 1 6 5 14 5,92857
1429 

1,21 

26 0 2 4 2 2 4 0 14 4,14285
7143 

1,51 

27 5 2 2 3 2 0 0 14 2,64285
7143 

1,55 

28 0 1 2 2 6 3 0 14 4,57142
8571 

1,22 

29 0 0 0 2 4 8 0 14 5,42857
1429 

0,76 

30 2 3 3 3 1 2 0 14 3,28571
4286 

1,64 

31 0 0 0 2 1 4 7 14 6,14285
7143 

1,1 

 

Im
mer
s. 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tota
l 

Mean SD 

0 0 1 0 1 3 5 4 0 0 14 6,6428
57143 

1,39 

 


