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Περίληψη 

Τα εικονικά περιβάλλοντα θεωρούνται από τα πλέον σύγχρονα εργαλεία που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στην εκπαίδευση. Μέσω αυτών ο µαθητής µπορεί να αποκτήσει την αίσθηση της 

παρουσίας παρόµοια µε ένα αντίστοιχο πραγµατικό περιβάλλον, να µεταφέρει τις προγενέστερες 

εµπειρίες που είχε στον πραγµατικό κόσµο και να αποκοµίσει καινούργιες αλληλεπιδρώντας µε τον 

εικονικό και να κατανοήσει σύνθετα περιβάλλοντα, καταστάσεις και φαινόµενα. Κατά τη διαδικασία 

πλοήγησής του στο εικονικό περιβάλλον, µπορεί να εκπαιδευτεί µε µεγαλύτερη ασφάλεια στην 

αντιµετώπιση καταστάσεων που στον πραγµατικό κόσµο θεωρούνται επικίνδυνες. 

Μια τέτοια κατάσταση είναι και η εκδήλωση µιας σεισµικής δραστηριότητας. Οι εκπαιδευτικές 

µέθοδοι για την αντιµετώπιση του σεισµού, που υπάρχουν σήµερα στα σχολεία, παρέχουν µια καλή 

ενηµέρωση για τα µέτρα προφύλαξης και αντιµετώπισης, αλλά οι µαθητές δεν έχουν σε καµία 

περίπτωση εµπειρία σε πραγµατικές συνθήκες παρουσίας στο φυσικό φαινόµενο. Από την άλλη 

πλευρά, η δηµιουργία ενός φυσικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα προσοµοιώνει το φαινόµενο 

του σεισµού µέσα στη σχολική τάξη, είναι µια δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία.  

Λαµβάνοντας υπόψη τον παραπάνω προβληµατισµό δηµιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό 

περιβάλλον εικονικής πραγµατικότητας για προσοµοίωση σεισµού σε σχολική τάξη. Πρόκειται για 

ένα ασφαλές περιβάλλον, εφικτού κόστους, που προσοµοιώνει αρκετά καλά το φυσικό. Επιπλέον 

εξασφαλίζει την παρουσία του µαθητή µέσα στον περιβάλλον και την δυνατότητα διαδραστικότητας 

που θα τον οδηγήσει στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα αποσκοπούν στην ασφαλή 

και σωστή αντίδρασή του.  

 Παρουσιάζεται ο τρόπος κατασκευής των αντικειµένων της τάξης. Το εργαλείο 

µοντελοποίησης που χρησιµοποιήθηκε είναι το 3D Studio Max. Περιγράφεται η σχεδίασή τους, ο 

χρωµατισµός τους, ο τρόπος αντιστοίχισης υφής και η εξαγωγή της εικονικής τάξης σε µορφή 

κατάλληλη ώστε να εισαχθεί σε λογισµικό εικονικής πραγµατικότητας για τον περαιτέρω καθορισµό 

της συµπεριφοράς τους. 

Το λογισµικό εικονικής πραγµατικότητας που χρησιµοποιήθηκε είναι το Virtools. 

Χρησιµοποιώντας το, δηµιουργήθηκαν διάφορα συµβάντα που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του 

σεισµού. Περιγράφεται ο τρόπος δηµιουργίας της σεισµικής δόνησης, του σπασίµατος των τζαµιών 

και της πτώσης γυαλιών στο πάτωµα, της πτώσης σοφάδων από σηµεία της οροφής και του τοίχου 

καθώς  και της δηµιουργίας  ρωγµής στον τοίχο.  

Η εφαρµογή δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να αποκτήσει ψυχολογική εξοικείωση και να 

ενισχύσει την αντιληπτικότητά του σχετικά µε το φαινόµενο, να βελτιώσει την απόδοσή του 

αποκοµίζοντας καινούργιες εµπειρίες και ταυτόχρονα να εφαρµόζει όσα έχει µάθει για τους τρόπους 

αντίδρασης σε περίπτωση σεισµού σε συνθήκες πραγµατικού γεγονότος.  

 
 



 

Summary 

Virtual environments are valuable tools for implementation in educational settings. Through 

their use, students can acquire a stronger and more detailed sense of reality, transferring their 

experiences acquired in the real world, to the world of virtual reality. Through the interaction between 

real and artificial environments, new experiences are formulated facilitating students in 

comprehending the basic constituents of complex environments, situations and phenomena in their 

everyday lives. The process of “navigation” in virtual environments is designed to train students in 

securely handling crisis situations that is, situations considered “dangerous” in the real world. 

An indicative example of a dangerous situation is an earthquake. Educational methods for 

handling similar crisis situations in school environments include theoretical background information 

on prevention and guidelines on confrontation. However, it should be denoted that students do not 

usually have any actual experience of handling crisis situations in real environments. Moreover, 

simulating the phenomenon of an earthquake in a real classroom for pedagogical purposes that is 

under real conditions creating is a very difficult and expensive procedure. 

Taking into consideration the above hypothesis, an educational environment of virtual reality 

was designed in order to simulate an earthquake occurring while students are present in a classroom. 

Such a virtual environment has many advantages: it is secure for students, not costly and very similar 

to the real life one that is to the actual classroom in the sense that students are free to interact within its 

confines. The aforementioned conditions will motivate and enhance students to develop the necessary 

mechanism in order to react appropriately and efficiently in the case of a crisis. 

The present dissertation attempts to present the ways through which school elements can be 

produced using 3D Studio Max as its modeling tool. Furthermore, it focuses on the functions through 

which these elements are designed, and the procedures used for their coloring and for texture mapping. 

Last but not least, it elaborates the introduction of virtual classroom into the appropriate virtual-reality 

software that is, Virtools. 

Additionally, we have created a variety of incidents taking place while the earthquake is 

occurring such as, glass breaking and dropping into the floor, parget dropping from the roof and wall, 

along with wall cracking etc.  

Summing up, this application offers students the opportunity to psychologically familiarize 

themselves with the phenomenon of an earthquake while at the same time reinforces their awareness 

of it. It offers students the possibility to acquire new experiences and improve their performance in 

crisis management (e.g. earthquake), and it simultaneously sets while an example-environment to 

apply their theoretical knowledge in real life situations. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ι. Το αντικείµενο της εργασίας 

Οι τεχνολογίες εικονικής πραγµατικότητας, ανήκουν σε έναν από τους νεότερους 

τοµείς της πληροφορικής. Με τη χρήση αυτών, ο χρήστης µπορεί να εµβυθίζεται  σε Εικονικά 

Περιβάλλοντα αποκτώντας την αίσθηση ότι συµµετέχει σε έναν κόσµο παρόµοιο µε τον 

πραγµατικό.  Θεωρούνται παράλληλα και από τα πιο σύγχρονα εργαλεία στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, αφού µε αυτά µπορεί να επεκταθεί η διδασκαλία µέσω υπολογιστή.  

Στον τοµέα της εκπαίδευσης απαιτείται οι µαθητές να κατανοήσουν σύνθετα 

περιβάλλοντα, καταστάσεις και φαινόµενα. Είναι εποµένως αναγκαίο να τους παρέχονται 

περιβάλλοντα φυσικά ή τεχνητά για να οικοδοµούν τη γνώση. Τα φυσικά περιβάλλοντα είναι 

λίγες φορές διαθέσιµα οπότε είναι απαραίτητο οι µαθητές να συµµετέχουν σε τεχνητά που 

προσοµοιώνουν τα φυσικά. Εξάλλου στη περίπτωση της εκπαίδευσης µαθητών για την 

αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών είναι επικίνδυνο και εξαιρετικά δύσκολο να παραχθούν 

οι συνθήκες που χρειάζονται σε ένα φυσικό περιβάλλον.  

Λύση στα παραπάνω αποτελούν τα εικονικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης. Ένα από αυτά 

παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία. Συγκεκριµένα εφαρµόζεται µια νέα προσέγγιση όσον 

αφορά τη βελτίωση της εκπαίδευσης των µελών µιας σχολικής κοινότητας για την καλύτερη 

αντιµετώπιση των επιπτώσεων που προκαλεί ο σεισµός σαν απρόβλεπτο φυσικό φαινόµενο. 

Γίνεται µια τεκµηρίωση για τους λόγους που προτείνεται η εικονική πραγµατικότητα για 

εκπαίδευση στη περίπτωση σεισµού. Για το σκοπό της εργασίας έχει σχεδιαστεί και 

υλοποιηθεί ένα εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον που προσοµοιώνει το φαινόµενο του 

σεισµού σε µια σχολική τάξη.  

Αναφέρονται τα εργαλεία λογισµικού που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της 

εικονικής τάξης. Παρουσιάζεται η µοντελοποίηση των αντικειµένων, ο χρωµατισµός τους, ο 

τρόπος αντιστοίχισης υφής, η σκίασή τους κλπ µε τη χρήση του 3D Studio Max, καθώς και τα 

συνολικά χαρακτηριστικά της αίθουσας (φωτισµός, κάµερες, ιδιότητες κλπ). Περιγράφεται 

επίσης ο τρόπος εξαγωγής της εικονικής τάξης σε µορφή κατάλληλη ώστε να εισαχθεί σε 
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λογισµικό εικονικής πραγµατικότητας (Virtools) για τον περαιτέρω καθορισµό της 

συµπεριφοράς τους. Περιγράφεται ο τρόπος δηµιουργίας των διαφόρων συµβάντων που 

λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του σεισµού και συγκεκριµένα ο τρόπος δηµιουργίας της 

σεισµικής δόνησης, του σπασίµατος των τζαµιών και της πτώσης γυαλιών στο πάτωµα, της 

πτώσης σοφάδων από σηµεία της οροφής και του τοίχου καθώς  και της δηµιουργίας  ρωγµής 

στον τοίχο. Τέλος, παρουσιάζονται τα scripts (Building Blocks) που χρειάστηκαν 

προκειµένου να δηµιουργηθούν τα παραπάνω.  

Η εφαρµογή µπορεί να επεκταθεί προσθέτοντας στην τάξη εικονικούς χαρακτήρες που 

θα παίζουν το ρόλο των µαθητών. Με αυτόν τον τρόπο και λαµβάνοντας υπόψη  τη 

δυνατότητα λειτουργίας της σε δικτυακό περιβάλλον, εξασφαλίζεται µεγαλύτερος βαθµός 

αλληλεπίδρασης και βελτίωση της κοινωνικής και συνεργατικής παρουσίας των µαθητών και 

των εκπαιδευτικών µεταξύ τους. 

ΙΙ. Η δοµή της εργασίας 

Η παρούσα εργασία περιλαµβάνει, πέραν του εισαγωγικού, τέσσερα κεφάλαια. 

Στο Κεφάλαιο 1, Εικονική  πραγµατικότητα , δίνεται ο ορισµός της εικονικής 

πραγµατικότητας και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του εικονικού κόσµου. Επίσης 

παρουσιάζεται η ιστορία της εικονικής πραγµατικότητας µέχρι σήµερα. Στη συνέχεια του 

κεφαλαίου περιγράφεται η αρχιτεκτονική και οι κατηγορίες συστηµάτων καθώς και ο 

κυριότερος εξοπλισµός υλικού και λογισµικού που απαιτείται για τη δηµιουργία των 

εικονικών κόσµων.  

Στο Κεφάλαιο 2, Εικονική  Πραγµατικότητα  και  Εκπαίδευση , περιγράφονται οι 

λόγοι για τους οποίους η χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγµατικότητας αποτελεί σηµαντικό 

βοήθηµα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρουσιάζονται κάποια εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

που έχουν αναπτυχθεί για τη διδασκαλία µαθηµάτων στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης 

και κάποια θετικά συµπεράσµατα όσον αφορά τη µάθηση από αυτά. Τέλος παρουσιάζονται 

κάποια εικονικά περιβάλλοντα προσοµοίωσης φυσικών καταστροφών. 

Στο Κεφάλαιο 3, ∆ιαχείριση  και  αντιµετώπιση  καταστροφών  από  τους  

σεισµούς  µε  χρήση  της  εικονικής  πραγµατικότητας , παρουσιάζονται τα 

πλεονεκτήµατα χρήσης τεχνολογιών εικονικής πραγµατικότητας στον τοµέα αντιµετώπισης 

του φαινοµένου του σεισµού από τους µαθητές. Αναφέρονται κάποιες τεχνικές 

αντιµετώπισης που έχουν αναπτυχθεί σε φυσικά περιβάλλοντα. Ορίζεται η αναγκαιότητα 

εισαγωγής περιβαλλόντων εικονικής πραγµατικότητας στην εκπαίδευση για την 
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προσοµοίωση τέτοιων φαινοµένων και τα πλεονεκτήµατα που παρέχουν έναντι των άλλων 

τεχνικών. Τέλος αναφέρονται ορισµένα εικονικά περιβάλλοντα που έχουν υλοποιηθεί για το 

σκοπό αυτό. 

Στο Κεφάλαιο 4, Το  εικονικό  περιβάλλον  της  αίθουσας  κατά  τη  διάρκεια  του  

σεισµού , περιγράφεται η εικονική αίθουσα που αναπτύχθηκε για τον παραπάνω σκοπό και 

αποτελεί το κυρίως θέµα της εργασίας. Παρουσιάζονται τα αντικείµενα της εικονικής 

σχολικής τάξης και ο τρόπος καθορισµού της συµπεριφοράς µεταξύ αυτών. Αναφέρονται οι 

τεχνικές λεπτοµέρειες δηµιουργίας και ο προγραµµατισµός των παραπάνω µοντέλων έτσι 

ώστε να δηµιουργηθούν τα διάφορα εφέ του σεισµού. Περιγράφεται η διαδικασία της 

σεισµικής δραστηριότητας και τα γεγονότα που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια αυτής. 

Τέλος παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε στην εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1.1 Εισαγωγή 

Η εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας άνοιξε νέους ορίζοντες σε 

όλους σχεδόν τους τοµείς της ζωής. Η συνεχόµενη αύξηση της επεξεργαστικής ισχύος, της 

µνήµης και της χωρητικότητας των υπολογιστών, η ανάπτυξη φιλικών διεπαφών 

επικοινωνίας ανθρώπου – µηχανής οδήγησαν σε µια πληθώρα τεχνολογικών εφαρµογών που 

το κυρίαρχο στοιχείο τους είναι η αλληλεπίδραση µε το χρήστη.  

Ανάµεσα στις κατηγορίες των εφαρµογών αυτών ανήκει και ο τοµέας της εκπαίδευσης. 

Οι νέες τεχνολογίες εµφανίζονται πολύ δηµοφιλείς ανάµεσα στα εργαλεία που 

χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευση του κοινού αλλά και για την ερευνά εκπαιδευτικών 

θεµάτων από τους ειδικούς. Είναι σε θέση να τροποποιήσουν τις παραδοσιακές τεχνικές 

πρόσκτησης της γνώσης να προσφέρουν εναλλακτικούς και πιο ελκυστικούς τρόπους 

παρουσίασης και να ενισχύσουν ποικίλες δραστηριότητες µάθησης (Παπαδόπουλος, 1999). 

∆ηµιουργούν τις προϋποθέσεις για νέες µαθησιακές δραστηριότητες που είναι ποιοτικά 

διαφορετικές από τις υπάρχουσες.  

Στον τοµέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας η έρευνα στρέφεται και προς αυτή τη 

κατεύθυνση επικεντρώνοντας περισσότερο σε τεχνολογίες συστηµάτων εικονικής 

πραγµατικότητας καθώς και την εισαγωγή αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία σε διάφορα 

γνωστικά αντικείµενα και σε διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες.  Το παρόν κεφάλαιο 

παρουσιάζει µια σύντοµη εισαγωγή στις τεχνολογίες εικονικής πραγµατικότητας και στις 

εφαρµογές τους. 
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1.2 Ορίζοντας την Εικονική Πραγµατικότητα 

Ο όρος Εικονική Πραγµατικότητα χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Jaron Lanier 

(Τζάρον Λέινιερ) το 1989 ο οποίος είναι ένας από τους πρωτοπόρους του συγκεκριµένου τοµέα 

και ιδρυτής της εταιρείας VPL Research (από τη φράση Virtual Programming Languages). Η 

εταιρεία ανέπτυξε κάποια από τα πρώτα συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας τη δεκαετία του 

1980. Άλλοι παρόµοιοι όροι περιλαµβάνουν 'τεχνητή πραγµατικότητα' (Myron Krueger, 

δεκαετία 1970), 'κυβερνοχώρος' (William Gibson, 1984), και πιο πρόσφατα, 'εικονικοί 

κόσµοι' και 'εικονικά περιβάλλοντα' (δεκαετία 1990) (K.-P. Beier 2001). 

Ως εικονική πραγµατικότητα (Virtual Reality, VR) ορίζεται ένα περιβάλλον βασισµένο σε 

υπολογιστή, ισχυρά αλληλεπιδραστικό, στο οποίο ο χρήστης συµµετέχει σε έναν "εικονικά 

πραγµατικό" κόσµο. Είναι µια διαδικασία η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να συµµετέχει 

σε αφηρηµένους χώρους όπου φυσική µηχανή και φυσικός παρατηρητής δεν υπάρχουν. Η ΕΠ 

είναι το µέσο εκείνο το οποίο επιτρέπει στον άνθρωπο να αναπαριστά, διαχειρίζεται και να 

αλληλεπιδρά µε ιδιαίτερα περίπλοκα δεδοµένα. (G. Burdea and P. Coiffet, 1994). 

Η εικονική πραγµατικότητα συνεπάγεται τη χρήση των προηγµένων τεχνολογιών, 

συµπεριλαµβανοµένων των υπολογιστών και των διάφορων περιφερειακών µονάδων 

πολυµέσων, για να παραγάγει ένα µιµούµενο (δηλ. εικονικό) περιβάλλον που οι χρήστες 

αντιλαµβάνονται τα αντικείµενα και τα γεγονότα σα να είναι στον πραγµατικό κόσµο. Με τη 

χρήση των ειδικά σχεδιασµένων µετατροπέων και των αισθητήρων, οι χρήστες αλληλεπιδρούν µε 

τις επιδειχθείσες εικόνες, µεταχειρίζονται και µετακινούν τα εικονικά αντικείµενα, και εκτελούν 

διάφορες ενέργειες µε έναν τρόπο που προκαλεί ένα αίσθηµα πραγµατικής παρουσίας στο 

εικονικό περιβάλλον (εµβύθιση) (Patrice (Tamar) Weiss and Adam S. Jessel, 1998). 

Για να κατανοηθεί ο όρος απαιτείται διαχωρισµός του ορισµού σε σχέση µε τον τρόπο 

αλληλεπίδρασης του χρήστη µε το εικονικό περιβάλλον. Είναι µια µεθοδολογία, και όχι µια 

εφαρµογή διασύνδεσης, που χρησιµοποιείται για την αλληλεπίδραση µε την εικονική 

πραγµατικότητα ή εικονικό κόσµο (virtual world). Η διαδικασία περιγράφεται και από άλλους 

ορισµούς, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Με βάση τον τεχνολογικό 

προσανατολισµό, χρησιµοποιούνται συνήθως οι ακόλουθοι τρεις όροι (Μικρόπουλος, Τ. Α., 

1998). 

 Τεχνητή πραγµατικότητα (artificial reality), που ορίζεται ως ένα αλληλεπιδραστικό 

περιβάλλον που περιλαµβάνει τη συµµετοχή του χρήστη σε συµβάντα στον υπολογιστή µε 

την εµπλοκή πολλών αισθήσεων και της κιναισθησίας.  

 Κυβερνοδιάστηµα (cyberspace), που είναι ένας χώρος στον οποίο το νευρικό σύστηµα του 

ανθρώπου και µηχανικοί και ηλεκτρονικοί τρόποι επικοινωνίας συνδέονται µε 
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υπολογιστικά συστήµατα.  

 Τηλεπαρουσία (telepresence), που είναι η αίσθηση της παρουσίας σε ένα µακρινό χώρο, µε 

τη δυνατότητα του χειρισµού αντικειµένων και της συνεργασίας µε άλλους ανθρώπους σ' 

αυτόν.  

Ο όρος εικονική πραγµατικότητα θεωρείται γενικότερος και χρησιµοποιείται καλύπτοντας 

και τους υπόλοιπους. 

1.3 Χαρακτηριστικά του εικονικού κόσµου 

Σε πολλούς ορισµούς της εικονικής πραγµατικότητας αναφέρεται συχνά ο όρος εικονικό 

περιβάλλον ή εικονικός κόσµος. Ο εικονικός κόσµος είναι ένα διαλογικό παραγόµενο από τον 

υπολογιστή πολυδιάστατο πρότυπο ενός πραγµατικού ή τεχνητού κόσµου. Ο εικονικός κόσµος 

αποτελείται από αντικείµενα που έχουν δύο ειδών χαρακτηριστικά: 

 Την εµφάνισή τους (appearance), δηλαδή το σχήµα, τις διαστάσεις και το χρώµα τους 

 Τη συµπεριφορά τους (behavior), που καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο αντιδρούν 

στην αλληλεπίδρασή τους µε το χρήστη. 

Τα τεχνολογικά µέσα που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία ενός εικονικού κόσµου 

περιλαµβάνουν υπολογιστές (υλικό και λογισµικό για τη σύνθεση και έλεγχο του εικονικού 

κόσµου) και περιφερειακά (για τη διάδραση του χρήστη), ενώ κατά τη διάδραση µπορεί να 

συµµετέχουν όλες οι αισθήσεις (µε πλέον συνηθισµένες την όραση, την ακοή και την αφή).  

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της εικονικής πραγµατικότητας, είναι η 

παροχή αίσθησης της πραγµατικής παρουσίας και του ελέγχου του εικονικού κόσµου. Το 

χαρακτηριστικό αυτό συχνά λέγεται εµβύθιση (immersion). Η εµβύθιση εκφράζει το βαθµό στον 

οποίο ο χρήστης αισθάνεται ότι βρίσκεται πραγµατικά µέσα στο εικονικό περιβάλλον και όχι στο 

πραγµατικό και επιτυγχάνεται σε µεγάλη ή σε µικρή έκταση στις διάφορες εφαρµογές, ανάλογα 

µε τους στόχους της ιδιαίτερης εφαρµογής, της τεχνικής πολυπλοκότητας και των δαπανών που 

απαιτούνται. Στην κατάσταση αυτή αποκόπτεται η όραση ή και οι άλλες αισθήσεις του χρήστη 

από τον πραγµατικό κόσµο Πολλές φορές είναι δυνατή και η µερική αποκοπή της ακοής µ’ αυτόν 

τον τρόπο.  

Για να είναι όσο το δυνατό καλύτερη η εµβύθιση, είναι σηµαντικό να αποµονωθεί ο 

χρήστης και οι αισθήσεις του από το πραγµατικό κόσµο, επικαλύπτοντας τα ερεθίσµατα του 

πραγµατικού κόσµου µε αντίστοιχα εικονικά, φτιαγµένα από το σύστηµα της Εικονικής 

Πραγµατικότητας. Από τις πέντε αισθήσεις, οι πιο σηµαντικές είναι η όραση, η ακοή και η αφή. 

Έτσι είναι πρωταρχικής σηµασίας ένα σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας να παρέχει 
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στερεοσκοπική εικόνα, δηλαδή δύο εικόνες από διαφορετική οπτική γωνία, µία για κάθε µάτι 

του χρήστη, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί η αίσθηση του βάθους στο χώρο 

(http://el.wikipedia.org). Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση κράνους ή τρισδιάστατων γυαλιών 

που χρησιµοποιώντας δύο οθόνες, µια σε κάθε µάτι, δίνουν την αίσθηση του βάθους και 

µπορούν να προβάλλουν στο χρήση τις εικόνες του εικονικού περιβάλλοντος στο οποίο έχει 

εµβυθιστεί. Παράλληλα η ύπαρξη στερεοσκοπικού ήχου βοηθάει το χρήστη να κατανοεί τι 

γίνεται γύρω του στον εικονικό χώρο που τον περιβάλλει µε πολύ φυσικό τρόπο, ενώ 

ταυτόχρονα αποκλείει τον χρήστη από τους ήχους του πραγµατικού κόσµου, οι οποίοι θα 

µπορούσαν να καταστρέψουν την εικονική του εµπειρία. Τέλος η αφή, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µε κατάλληλες συσκευές είτε για να µπορεί ο χρήστης να νιώθει τον κόσµο, 

π.χ. να ακουµπά ένα αντικείµενο και να νιώθει αντίσταση, είτε για να καθοδηγηθεί και να 

διευκολυνθεί στην εκτέλεση κάποιων συγκεκριµένων ενεργειών, π.χ. µοντελοποίηση 

τρισδιάστατων αντικειµένων. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί χρησιµοποιώντας ειδικά γάντια 

δεδοµένων τα οποία δίνουν την αίσθηση της αφής. Αν όλα τα παραπάνω συνδυαστούν και µε 

την ανίχνευση των κινήσεων του χρήστη µε κατάλληλες συσκευές ανίχνευσης, έτσι ώστε το 

εικονικό περιβάλλον να συµπεριφέρεται όπως και το πραγµατικό, τότε η όλη εµπειρία που θα 

αποκτήσει ο χρήστης µπορεί να είναι άκρως ρεαλιστική.  

Η Εικονική Πραγµατικότητα σχετίζεται και αντλεί γνώση από διαφορετικές 

επιστηµονικές περιοχές όπως τα γραφικά, τη τεχνητή νοηµοσύνη, την αλληλεπίδραση 

ανθρώπου – υπολογιστή, την εργονοµία, τη γνωσιακή επιστήµη, τη κοινωνιολογία, και τη 

ψυχολογία. 

Τα µοναδικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και η ευελιξία της δίνουν τη δυνατότητα για 

τη χρήση της σε εφαρµογές σχετικές µε διάφορες εργασίες. Επιτρέπει στους χρήστες να 

δοκιµάσουν και να αλληλεπιδράσουν µε ένα περιβάλλον παρόµοιο µε τον πραγµατικό κόσµο, 

το οποίο είναι ασφαλές, και στους κατάλληλους χρόνους, παρέχοντας έναν βαθµό ελέγχου 

της προσοµοίωσης που δεν είναι συνήθως δυνατή υπό τις πραγµατικές συνθήκες. (Patrice 

(Tamar) Weiss and Adam S. Jessel, 1998)  

Παρά το γεγονός ότι η εικονική πραγµατικότητα έχει αλλάξει πολύ τον τρόπο µε τον 

οποίο οι άνθρωποι είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν και να χειριστούν τις πληροφορίες, η 

χρησιµοποιούµενη τεχνολογία είναι στην πραγµατικότητα µια απόφυση των προηγούµενων 

γενεών υπολογιστών, και µερικά από τα τµήµατα ήταν σε χρήση για κάποιο χρόνο. Είναι µια 

φυσική έκβαση της συνεχούς ανάπτυξης της τεχνολογίας υπολογιστών, 

συµπεριλαµβανοµένης της διαθεσιµότητας της µεγαλύτερης µνήµης τυχαίας προσπέλασης 

(RAM), της γρηγορότερης ταχύτητας επεξεργασίας, των υψηλότερης χωρητικότητας µέσων 
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αποθήκευσης, των διαφορετικών συσκευών εισόδου, των ανάµεικτων περιφερειακών 

µονάδων πολυµέσων όπως οι ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές, οι κάρτες ήχου και γραφικών 

και των οπτικών δίσκων υψηλής ταχύτητας, και µιας βιοµηχανίας λογισµικού που 

αναπτύσσει όλο και πιο ρεαλιστικές τρισδιάστατες εφαρµογές. (Patrice (Tamar) Weiss and 

Adam S. Jessel, 1998)  

1.4 Ιστορία της Εικονικής Πραγµατικότητας 

(http://el.wikipedia.org) 

Τα πρώτα στοιχεία εικονικής πραγµατικότητας εµφανίζονται περίπου 15000 χρόνια 

π.Χ. µε προϊστορικές βραχογραφίες σε σπηλιές όπως στη Λασκώ στη νότια Γαλλία, όπου 

αναπαριστάνεται αποτελεσµατικά η τρίτη διάσταση σε διάφορα θέµατα, αλλά και µε τα 

διάφορα θρησκευτικά τελετουργικά, που προσπαθούσαν να αγκαλιάσουν όλες τις ανθρώπινες 

αισθήσεις και να προκαλέσουν δέος και θαυµασµό. Τέτοια παραδείγµατα εµβύθισης στην 

ιστορία της τέχνης υπάρχουν πάρα πολλά. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται το αρχαίο ελληνικό 

δράµα και τα ∆ιονύσια. 

Κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., όπου γίνονται οι πρώτες ιστορικές αναφορές στην τέχνη από 

τον Πλάτωνα και τους σύγχρονούς του, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη δραµατική χρήση της 

προοπτικής στα σκηνικά των έργων του Αισχύλου και του Σοφοκλή. Ένας από τους πιο 

καινοτόµους σκηνογράφους, ο Αγάθαρχος, έγραψε σηµειώσεις για το πώς χρησιµοποιούσε ο 

ίδιος την προοπτική σύγκλιση, οι οποίες ενέπνευσαν πολλούς Έλληνες γεωµέτρες εκείνης της 

εποχής να αναλύσουν µαθηµατικά το µετασχηµατισµό προβολής. ∆υστυχώς δεν έχουν 

διασωθεί αρχαία ελληνικά σκίτσα ή ζωγραφιές που χρησιµοποιούν την προοπτική, αλλά 

µπορούµε ίσως να πάρουµε µια γεύση από τα Ρωµαϊκά αντίγραφα, φτιαγµένα µάλλον από 

Έλληνες ζωγράφους στην Ποµπηία του πρώτου αιώνα µ.Χ. Φαίνεται ότι οι Έλληνες και 

Ρωµαίοι ζωγράφοι έφταναν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο τρισδιάστατου ρεαλισµού στα έργα 

τους χρησιµοποιώντας τη διαίσθησή τους, παρά σχεδιάζοντας τα πάντα από την αρχή µε 

ακρίβεια. 

Φτάνοντας στο 14ο αιώνα, στη Φλωρεντία, ο Giotto di Bondone ανακάλυψε εντελώς 

ξαφνικά ένα διαισθητικό τρόπο για την προβολή τρισδιάστατης προοπτικής σε µια 

δισδιάστατη επιφάνεια, όπως είναι ο καµβάς. Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην οργάνωση των 

αντικειµένων και των σχέσεων τους σαν να υπάρχει ένα και µοναδικό σηµείο θέασης, πράγµα 

που δηµιουργεί µια αίσθηση βάθους.  
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Η επόµενη εξέλιξη στον τοµέα της Εικονικής Πραγµατικότητας, έρχεται το 1778, όταν 

ο Σκωτσέζος ζωγράφος Robert Barker ζωγράφισε µια άποψη της πόλης του Εδιµβούργου 360 

µοιρών. Ο καµβάς ύψους περίπου τριών µέτρων τοποθετήθηκε σε ένα κυκλικό δωµάτιο µε 

διάµετρο περίπου 18 µέτρα. Οι θεατές εισέρχονταν στο κέντρο του δωµατίου και βρίσκονταν 

περικυκλωµένοι από τη σκηνή. Ο Barker αρχικά ονόµασε την εφεύρεσή του 'la nature á coup 

d' oeil', αλλά σε διαφηµίσεις του 1791 για µια αντίστοιχη ζωγραφιά για το Λονδίνο, 

χρησιµοποίησε τον όρο 'Πανόραµα', από τις ελληνικές λέξεις παν και όραµα. 

Στα µέσα του 18ου αιώνα, η νέα τεχνολογία της φωτογραφίας γίνεται δηµοφιλής, 

δίνοντας τη δυνατότητα στον άνθρωπο για πρώτη φορά στην ιστορία του να παίρνει και να 

ξαναδηµιουργεί πιστά αντίγραφα εικόνων, γεωγραφικών τόπων, ανθρώπων ή γεγονότων. Το 

1833 ο Wheatstone, επινόησε τη στερεοσκοπική οθόνη, η οποία επέτρεπε τη θέαση 

στερεοσκοπικών εικόνων, δίνοντας έτσι στο θεατή µια αίσθηση του βάθους. Ο David 

Brewster επεξεργάστηκε ακόµα περισσότερο την εφεύρεση αυτή το 1844, πράγµα που έκανε 

δυνατή την δηµιουργία ενός προϊόντος ευρείας κατανάλωσης µε το όνοµα Viewmaster στα 

µέσα του 19ου αιώνα. 

Το 1929 ο Edward Link κατασκευάζει τον πρώτο απλό µηχανικό εξοµοιωτή πτήσης, 

για την εκπαίδευση πιλότων σε εσωτερικούς χώρους και µακριά από πραγµατικά αεροπλάνα. 

Το 1946 κατασκευάζεται ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής, µε την ονοµασία ENIAC, από 

το πανεπιστήµιο της Πενσυλβάνια, για τον αµερικάνικο στρατό.  

Στη δεκαετία του 1950 ο Αµερικανός κινηµατογραφιστής Morton Heilig προτείνει "το 

σινεµά του µέλλοντος", το οποίο θα περικυκλώνει το θεατή µε αισθήσεις φτιαγµένες από 

µηχανήµατα και θα µεταφέρει τους θεατές σε µια άλλη διάσταση. Το Sensorama (εικόνα 1.1) 

που κατασκευάζεται από τον ίδιο το 1956, προσφέρει µια βόλτα µε µοτοσικλέτα στους 

δρόµους του Μανχάταν. Χρησιµοποιούνται τρισδιάστατα γραφικά, στερεοσκοπικός ήχος και 

δονητές. Ο χρήστης του µπορεί επίσης να νοιώσει τον αέρα να τον χτυπάει στο πρόσωπο και 

να µυρίσει αρώµατα της πόλης, όπως γιασεµί και ιβίσκο. Τελικά όµως το Sensorama 

αποδεικνύεται πολύ επαναστατικό για την εποχή του και αποτυγχάνει. 
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Εικόνα 1. 1 Morton Heilig -Sensorama 

Το 1961 οι µηχανικοί της εταιρίας Philco Comeau και Bryan δηµιουργούν ένα HMD 

(Head Mounted Display) µε την ονοµασία Headsight TV Surveillance System 

αποµακρυσµένης παρακολούθησης, µε ανίχνευση της κίνησης του κεφαλιού. Για να το 

επιτύχουν αυτό χρησιµοποιούν ένα ειδικά κατασκευασµένο ηλεκτροµαγνητικό σύστηµα. Το 

HMD αυτό χρησιµοποιήθηκε για την αποµακρυσµένη παρακολούθηση επικίνδυνων 

καταστάσεων.  

Το 1963 ο διδακτορικός φοιτητής του MIT Ivan Sutherland εισάγει τα 

αλληλεπιδραστικά γραφικά µέσω υπολογιστή µε την εφαρµογή του Sketchpad. Η 

συγκεκριµένη εφαρµογή χρησιµοποιεί ένα ελαφρύ στυλό για την επιλογή αντικειµένων, 

παράλληλα µε τη χρήση του πληκτρολογίου. Ο ίδιος το 1965 κάνει τα πρώτα βήµατα στο να 

συνδυάσει τους υπολογιστές και τη δηµιουργία Εικονικών Κόσµων µε την εργασία του "The 

ultimate display". Στην εργασία αυτή ουσιαστικά περιγράφει ένα δωµάτιο, όπου τα πάντα 

ελέγχονται από τον υπολογιστή και όλες οι ενέργειες του χρήστη µέσα σε αυτό έχουν τον ίδιο 

αντίκτυπο που θα είχαν και στον πραγµατικό κόσµο. Όπως αναφέρει και ο ίδιος "It is a 

looking glass into a mathematical wonderland". 

Το 1967, ο Fred Brooks επηρεασµένος από την εργασία του Sutherland, ξεκινάει το 

project GROPE, που έχει σαν στόχο να εξερευνήσει τη χρήση απτικής αλληλεπίδρασης για 

να βοηθήσει τους βιοχηµικούς να "αισθανθούν" τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ µορίων 

πρωτεΐνης.  

Το 1968, ο Sutherland κατασκευάζει το Sword of Damocles (Σπαθί του ∆αµοκλή), ένα 

HDM το οποίο πήρε το όνοµα του από το γεγονός ότι κρεµόταν από το ταβάνι (εικόνα 1.2). 

Χρησιµοποιούσε καθοδικές λυχνίες, είχε µηχανική ανίχνευση της κίνησης του κεφαλιού και 

πρόβαλλε εικόνες πάνω στον πραγµατικό κόσµο. Το εύρος πεδίου του ήταν 40 µοίρες και ο 
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χρήστης µπορούσε να δει σε πραγµατικό χρόνο, αντικείµενα σε wireframe µορφή να 

προβάλλονται πάνω στον πραγµατικό κόσµο.  

 

Εικόνα 1. 2 Ivan Sutherland - The Sword of Damocles 

Την ίδια χρονιά ο ίδιος και o David Evans ιδρύουν την εταιρία Evans and Sutherland 

Computer Corp. (E&S), η οποία ασχολείται µε συστήµατα οπτικοποίησης τα οποία 

χρησιµοποιούνται στο στρατό, σε εµπορικούς εξοµοιωτές καθώς και σε πλανητάρια και 

αλληλεπιδραστικά θέατρα. 

Το 1972, η εταιρία Atari προσφέρει στο ευρύ κοινό αλληλεπιδραστικά γραφικά 

πραγµατικού χρόνου, µε το παιχνίδι Pong. Η ίδια εταιρία στη συνέχεια θα συγκεντρώσει 

στους κόλπους της πολλούς µελλοντικούς πρωτοπόρους της Εικονικής Πραγµατικότητας, 

όπως είναι οι Alan Kay, Fisher, Bricken, Foster, Laurel, Walser, Robinett και Zimmerman.  

Το 1974 ο Myron Krueger δηµιουργεί τα πρωτοποριακά του έργα, Metaplay και 

Videoplace, όπου εξερευνά τις δυνατότητες της αλληλεπίδρασης µε τη βοήθεια υπολογιστή. 

∆ηµιουργούνται έτσι αλληλεπιδραστικά καλλιτεχνικά περιβάλλοντα, σχεδιασµένα µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να δίνουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα ελευθερίας επιλογής και 

προσωπικής έκφρασης.  

Το 1976 κατασκευάζεται το GROPE II, από τους P. J. Kilpatrick και Fred Brooks, το 

οποίο παρείχε force feedback (ανάδραση δύναµης) και χρησιµοποιούσε µηχανικούς 

βραχίονες, για να µεταφερθούν οι κινήσεις των χεριών των χηµικών που χρησιµοποιούσαν το 

σύστηµα, στα άτοµα φαρµάκων και να µεταβάλλουν τη συµπεριφορά τους. 

Το 1977 οι Tom Defanti και Daniel Sandin, βασιζόµενοι σε µια ιδέα του Rich Sayre 

κατασκεύασαν ένα απλό, ελαφρύ γάντι που χρησιµοποιούσε οπτικούς αισθητήρες για να 

αναγνωρίζει την κάµψη των δακτύλων. Ακολούθησαν το Digital Data Entry Glove, από τα 

εργαστήρια της Bell και το Dataglove από την εταιρεία VPL Research. Η ίδια εταιρεία 

ανέπτυξε µεταξύ άλλων το EyePhone, ένα κράνος µε έγχρωµη οθόνη, το AudioSphere, ένα 
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σύστηµα αναπαραγωγής τρισδιάστατου ήχου σε πραγµατικού χρόνου και το Issac, ένα 

σύστηµα παραγωγής εικόνας σε πραγµατικό χρόνο. (Λέπουρας, Πλατής) 

Το 1992 στο Πανεπιστήµιου του Illinois στο Chicago εφευρέθηκε η ιδέα ενός δωµατίου 

στους τοίχους του οποίου προβαλλόταν στερεοσκοπικά εικόνες ώστε να δίνεται η αίσθηση 

του βάθους. Το δωµάτιο που ονοµάστηκε CAVE (εικόνα 1.3) και υλοποιήθηκε από τους 

Carolina Cruz-Neira, Dan Sandin, και Tom DeFanti, εµβύθιζε τους χρήστες στον εικονικό 

κόσµο καθώς περιβαλλόντουσαν από εικόνες που κάλυπταν το οπτικό τους πεδίο. (Λέπουρας, 

Πλατής 2006)  

 

Εικόνα 1. 3 Σχηµατική αναπαράσταση CAVE 

Η τεχνολογία της εικονικής πραγµατικότητας συνεχίζει σήµερα να εξελίσσεται και έχει 

επικεντρωθεί σε µεγαλύτερο βαθµό στον τοµέα ανάπτυξης παιχνιδιών που απευθύνονται σε 

ένα ευρύ κοινό και που επιτρέπουν τη µερική εµβύθιση του χρήστη σε εικονικά περιβάλλοντα 

και τη διάδρασή του µε εικονικούς χαρακτήρες ή µε οµοιώµατα  άλλων παικτών που 

συνδέονται δικτυακά στον εικονικό κόσµο. 

1.5 Συστήµατα Εικονικής Πραγµατικότητας 

1.5.1 Αρχιτεκτονική συστηµάτων 

Η γενική αρχιτεκτονική ενός συστήµατος Εικονικής Πραγµατικότητας παρουσιάζεται 

στο σχήµα 1.1. (Λέπουρας, Πλατής 2006) 
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Σχήµα 1. 1 Αρχιτεκτονική συστήµατος Εικονικής Πραγµατικότητας 

Τα βασικά µέρη που αποτελούν µια εφαρµογή εικονικής πραγµατικότητας είναι: Input 

Process, Simulation Process, Rendering Process και World Database. Βασικός συντελεστής 

για τη σωστή διεκπεραίωση των διεργασιών αυτών είναι ο χρόνος εκτέλεσης. Αν υπάρχει 

καθυστέρηση στο χρόνο, υποβιβάζεται η ποιότητα που παρέχεται στον τελικό χρήστη, ο 

οποίος εξερευνά τον εικονικό κόσµο. Στη συνέχεια γίνεται µία ανάλυση για κάθε µία από τις 

διαδικασίες που προαναφέρθηκαν. 

1.5.1.1 Input Process 

Οι input processes (Jerry Isdale, 1998) ελέγχουν τις συσκευές που χρησιµοποιούνται 

για την εισαγωγή πληροφοριών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία 

συσκευών εισόδου. Μερικές από αυτές είναι: γάντια, mouse, joystick, keyboard, συσκευές 

κατάδειξης όπως ποντίκι τριών διαστάσεων, βραχίονες, 3D και 6D position trackers 

(συσκευές εντοπισµού θέσης) και άλλες. Επίσης µπορεί κάποιες από τις µονάδες εισόδου να 

είναι ταυτόχρονα και µονάδες εξόδου. Για παράδειγµα, ένας βραχίονας µε ανάδραση 

µεταφράζει τις κινήσεις του χεριού του χρήστη σε συµβάντα ενώ ταυτόχρονα µπορεί να 

µεταφέρει στο χρήστη την αίσθηση κάποιας δύναµης. Στη περίπτωση που η εφαρµογή 

εικονικής πραγµατικότητας είναι δικτυακή, θα πρέπει να µπορεί να διαχειρίζεται τις 

πληροφορίες που εισάγονται σε αυτήν από το δίκτυο. Το κρίσιµο σηµείο στην επεξεργασία 

εισόδων σε µια VR εφαρµογή είναι η επίτευξη όσο το δυνατό µικρότερης χρονικής 

καθυστέρησης για την αποστολή των πληροφοριών που εισάγονται προς το υπόλοιπο 
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σύστηµα. Πολλές φορές οι διαδικασίες εισόδου περιλαµβάνουν και διαδικασίες 

φιλτραρίσµατος και εξοµάλυνσης των δεδοµένων εισόδου. Αν στο σύστηµα είναι 

συνδεδεµένο κάποιο γάντι ως συσκευή εισόδου, τότε η input process είναι δυνατόν να 

περιλαµβάνει και µία διαδικασία αναγνώρισης χειρονοµίας. Σε αυτό το στάδιο της 

επεξεργασίας διαβάζονται οι πληροφορίες που εισάγονται από το γάντι και καθορίζεται το 

κατά πόσο έχει γίνει µία συγκεκριµένη χειρονοµία. 

1.5.1.2 Simulation Process 

Η Simulation process (Jerry Isdale, 1998) αποτελεί το κυριότερο µέρος σε µια 

εφαρµογή εικονικής πραγµατικότητας. Επεξεργάζεται τις πληροφορίες που προέρχονται από 

τις input processes και που υποδηλώνουν αλληλεπίδραση του χρήστη µέσα στο εικονικό 

περιβάλλον µε στόχο τη αναγνώριση των κινήσεων του. Χειρίζεται τις αλληλεπιδράσεις 

ανάµεσα στα αντικείµενα, τη συµπεριφορά των αντικειµένων που καθορίζεται από τον 

αντίστοιχο κώδικα σε scripting language, την εξοµοίωση του όλου συστήµατος και γενικά 

γνωρίζει την κατάσταση του εικονικού κόσµου κάθε χρονική στιγµή. Η εφαρµογή 

επεξεργάζεται τα συµβάντα όπως µια αντικειµενοστραφής γλώσσα προγραµµατισµού 

οδηγούµενη από γεγονότα. Εποµένως κατά την επεξεργασία των συµβάντων λαµβάνονται 

υπόψη κανόνες που επηρεάζουν τη διάδραση του χρήστη καθώς και το ίδιο το εικονικό 

περιβάλλον. Η γενική µορφή αυτών των κανόνων είναι «Εάν συµβάν Τότε …» (if – then). 

Για παράδειγµα, µπορεί να καθορίζονται κανόνες της µορφής «εάν ο χρήστης εισέλθει σε µια 

συγκεκριµένη περιοχή δείξε το κατάλληλο κείµενο». Στην ουσία, είναι µία διακριτή 

διαδικασία που εκτελείται επαναληπτικά ανά τακτό χρονικό διάστηµα που ονοµάζεται 

χρονικό βήµα (time step). Σε µε µία δικτυακή εφαρµογή εικονικής πραγµατικότητας, είναι 

δυνατόν να υπάρχουν πολλές simulation processes που εκτελούνται σε διαφορετικά 

µηχανήµατα και η κάθε µία να έχει το δικό της χρονικό βήµα (time step). Στην περίπτωση 

αυτή η δυσκολία έγκειται στην προσπάθεια συγχρονισµού των ξεχωριστών simulation 

processes. Σε προσαρµοστικά (adaptive) συστήµατα οι κανόνες µπορούν να τροποποιούνται 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του συστήµατος εικονικής πραγµατικότητας. Στη συνέχεια, η 

όποια ανάγκη για τροποποιήσεις καταγράφεται χρησιµοποιείται για συντεθεί µε βάση το 

υφιστάµενο µοντέλο του κόσµου το νέο εικονικό περιβάλλον.  

Γενικά µπορούµε να πούµε πως η simulation process δέχεται τις εισόδους από το 

χρήστη και ανάλογα µε τις προγραµµατισµένες µέσα στον εικονικό κόσµο διαδικασίες 
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(ανίχνευση συγκρούσεων, scripts κ.λ.π.), καθορίζει τα γεγονότα που θα πρέπει να συµβούν 

µέσα στον εικονικό κόσµο. 

1.5.1.3 Rendering Process 

Οι Rendering Processes (Jerry Isdale, 1998) αποδίδουν στο χρήστη την εικόνα του 

εικονικού κόσµου. ∆ηµιουργούν τις αισθήσεις και αποτελούν  διαδικασίες εξόδου. Το τελικό 

εικονικό περιβάλλον παρουσιάζεται µέσω των συσκευών εξόδου. Όταν η εφαρµογή εικονικής 

πραγµατικότητας είναι δικτυακή, κάθε µια διαδικασία εξάγει δεδοµένα και στις υπόλοιπες, 

εκτός από τον τελικό χρήστη. Αφού οι Rendering διαδικασίες δηµιουργούν τις αισθήσεις, 

είναι φυσιολογικό να υπάρχει µία τέτοια διαδικασία για κάθε µία από τις πιθανές αισθήσεις 

που µπορεί να δηµιουργήσει στο χρήστη µία εφαρµογή εικονικής πραγµατικότητας. Κάθε µία 

από αυτές δέχεται σαν είσοδο µία περιγραφή της κατάστασης του εικονικού κόσµου από τη 

Simulation Process ή απευθείας από τη βάση δεδοµένων του κόσµου (World Database). Οι 

Rendering Processes διακρίνονται σε κάποιες κατηγορίες ανάλογα µε το είδος της εξόδου 

στον τελικό χρήστη:  

 Visual Rendering 

Η Visual Rendering είναι η πιο κοινή διαδικασία και ιστορικά κάνει την 

εµφάνισή της στις εφαρµογές γραφικών (computer graphics) και animation. Βασικό 

χαρακτηριστικό της διαδικασίας αυτής είναι ο ρυθµός ανανέωσης των frames. Για να 

είναι αρκετά καλή η απόδοση του γραφικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητο να 

καθοριστεί ρυθµός τουλάχιστον 20 fps. Με αυτόν τον ρυθµό ο επιτυγχάνεται η οπτική 

αδράνεια του αµφιβληστροειδή του ανθρώπινου µατιού, που σηµαίνει ότι δεν είναι 

δυνατή η αντίληψη των διαλείψεων που υπάρχουν ανάµεσα στις εικόνες και 

δηµιουργείται η εντύπωση µιας συνεχούς απεικόνισης της ίδιας της κίνησης 

(µεταίσθηµα). 

Η διαδικασία του visual rendering αναφέρεται συχνά και ως rendering pipeline. 

Η ονοµασία αυτή έχει να κάνει µε τη σειρά των επιµέρους υπό-διαδικασιών που 

µπαίνουν σε λειτουργία προκειµένου να δηµιουργηθεί καθένα από τα frames. Μία 

rendering pipeline process αρχίζει µε µία περιγραφή του εικονικού κόσµου, των 

αντικειµένων που αυτός περιέχει, του φωτισµού στον εικονικό κόσµο καθώς και της 

θέσης από την οποία ο χρήστης βλέπει στον εικονικό κόσµο (viewpoint). Το επόµενο 

βήµα είναι η εξαφάνιση όλων εκείνων των αντικειµένων που δεν είναι ορατά στο 

χρήστη από τη συγκεκριµένη οπτική γωνία. Στη συνέχεια, µετασχηµατίζεται η 
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γεωµετρία των αντικειµένων που έχουν αποµείνει, πάντα µε βάση την οπτική γωνία 

από την οποία θεωρούµε πως ο χρήστης βλέπει τον εικονικό κόσµο. Το επόµενο και 

τελευταίο, στην ουσία, βήµα είναι αυτό που ονοµάζουµε pixel rendering.  

Είναι επίσης γνωστό ως αλγόριθµος φωτισµού η σκίασης (lighting ή shading 

algorithm). Υπάρχουν διάφορες δυνατές µέθοδοι υλοποίησης ανάλογα µε την ποιότητα 

ρεαλισµού και την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται. Η απλούστερη µέθοδος 

ονοµάζεται  επίπεδη σκίαση (flat shading) η οποία απλώς γεµίζει ολόκληρη την 

περιοχή µε το ίδιο χρώµα Η αµέσως πιο πολύπλοκη παρέχει κάποια διαφοροποίηση στο 

χρωµατισµό κατά µήκος των διαφόρων επιφανειών. Το επόµενο βήµα είναι η εισαγωγή 

σκίασης στις διάφορες επιφάνειες, η προσθήκη φωτισµού ξεχωριστού σε κάθε 

αντικείµενο, η ύπαρξη αντανάκλασης κ.λ.π. 

Μία αποτελεσµατική συντόµευση της διαδικασίας του visual rendering είναι η 

χρησιµοποίηση υφών (textures) στα αντικείµενα του εικονικού κόσµου. Αυτά στην 

ουσία είναι εικόνες που προσκολλώνται στις επιφάνειες των αντικειµένων. Με αυτό 

τον τρόπο, µηχανισµός rendering αντί να υπολογίζει το φωτισµό και τη σκίαση του 

αντικειµένου, καθορίζει  το τµήµα του texture που είναι ορατό στο χρήστη από τη 

συγκεκριµένη οπτική γωνία που αυτός βλέπει το αντικείµενο. Το αποτέλεσµα που 

προκύπτει δίνει τις περισσότερες φορές στο χρήστη την αίσθηση ότι η αναπαράσταση 

των αντικειµένων είναι πιο λεπτοµερής. Μερικά συστήµατα VR παρέχουν ειδικά 

αντικείµενα 'billboard' τα οποία εµφανίζονται πάντα από την οπτική γωνία που βλέπει ο 

χρήστης. Με τη τοποθέτηση µιας σειράς διαφορετικών εικόνων πάνω στα αντικείµενα 

‘billboard’, ο χρήστης µπορεί να αποκτήσει την αίσθηση κίνησης γύρω από το 

αντικείµενο. 

 Auditory Rendering 

Η εµβύθιση σε µια εφαρµογή εικονικής πραγµατικότητας µπορεί να βελτιωθεί µε 

την προσθήκη µιας µονάδας παραγωγής ήχου. Με αυτόν τον τρόπο αποκόπτεται και η 

ακοή του χρήστη µε τον πραγµατικό κόσµο και εµβυθίζεται περισσότερο στον 

εικονικό. Είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί µονοφωνική, στερεοφωνική ή και 3D 

ηχητική υποστήριξη. Η τελευταία περίπτωση είναι σχετικά δύσκολη στην υλοποίηση. 

Παρόλα αυτά η έρευνα γύρω από την παραγωγή 3D audio έδειξε ότι υπάρχουν πολλά 

θέµατα που σχετίζονται µε το σχήµα του εγκεφάλου και των αυτιών που επηρεάζουν 

την αναγνώριση τρισδιάστατων ήχων. Είναι δυνατή η εφαρµογή µίας πολύπλοκης 

µαθηµατικής συνάρτησης, που ονοµάζεται Head Related Transfer Function (HRTF), σε 

κάποιον ήχο, προκειµένου να προκύψει αυτό το αποτέλεσµα, να µετασχηµατιστεί 
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δηλαδή σε 3D audio. Η συνάρτηση αυτή εξαρτάται σηµαντικά από το σχήµα του 

αυτιού του καθενός καθώς και από άλλους παραπλήσιους παράγοντες. Παρόλα αυτά 

έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες για τη δηµιουργία γενικών συναρτήσεων που να 

είναι εφαρµόσιµες στην πλειοψηφία των ανθρώπων.  

Ταυτόχρονα ο ήχος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως ένα µέσο παροχής, στο 

χρήστη, πληροφορίας σχετικά µε την τραχύτητα των επιφανειών. Για παράδειγµα, όταν 

ο χρήστης κινείται σε επιφάνεια που θεωρούµε πως υπάρχει άµµος, το ηχητικό 

αποτέλεσµα θα πρέπει να είναι διαφορετικό από αυτό που θα παράγεται όταν θεωρούµε 

πως κινείται σε επιφάνεια που καλύπτεται από πέτρες. 

 Haptic Rendering 

Η διαδικασία του Haptic Rendering είναι η προσπάθεια δηµιουργίας στον 

χρήστη, της αίσθησης της αφής. Ο τοµέας αυτός της επιστήµης είναι σχετικά νέος και 

το πεδίο έρευνας είναι ευρύ. Κάποιες µελέτες έχουν γίνει σχετικά µε την δηµιουργία 

πραγµατικής αίσθησης αφής έτσι ώστε ο χρήστης να αισθάνεται για παράδειγµα 

υγρασία αν στον εικονικό κόσµο που περιπλανείται ακουµπά πάνω σε µία υγρή 

επιφάνεια. Παρόλα αυτά τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα βρίσκονται µάλλον µακριά 

από τα επιθυµητά επίπεδα.  

 Άλλες αισθήσεις 

Η αίσθηση της ισορροπίας και της κίνησης µπορεί να παραχθεί σε σηµαντικό 

βαθµό από µία εφαρµογή εικονικής πραγµατικότητας µε τη χρησιµοποίηση µίας 

πλατφόρµας κίνησης. Τέτοιες πλατφόρµες χρησιµοποιούνται συνήθως σε εξοµοιωτές 

πτήσης. 

Η αίσθηση της θερµοκρασίας είναι δυνατόν να αποδοθεί µε τη χρησιµοποίηση 

πολύ µικρών ηλεκτρικών θερµικών µονάδων, οι οποίες µπορούν να παράγουν την 

αίσθηση του κρύου και του ζεστού σε µία περιορισµένου χώρου περιοχή. Όµως τα 

συστήµατα αυτά έχουν σχετικά υψηλό κόστος. 

Η παραπάνω απλή αρχιτεκτονική µπορεί να εµπλουτισθεί µε επιµέρους υποσυστήµατα 

ανάλογα µε την περίπτωση. Εάν, για παράδειγµα, το σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας 

επιτρέπει την ταυτόχρονη παρουσία και διάδραση διαφορετικών χρηστών µέσα στον εικονικό 

κόσµο θα πρέπει κατά τη σύνθεση του εικονικού περιβάλλοντος να λαµβάνεται υπόψη η 

παρουσία και των υπολοίπων χρηστών µέσα στο εικονικό περιβάλλον. 
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1.5.2 Κατηγορίες συστηµάτων  

Ανάλογα µε τη συσκευή οπτικής απεικόνισης που χρησιµοποιείται, µπορούµε να 

κατατάξουµε τις εικονικές πραγµατικότητες στις ακόλουθες κατηγορίες (Χαρίτος & 

Μαρτάκος, 1999): 

 Εµβυθισµένη ΕΠ, όταν ο χρήστης εµβυθίζεται στο περιβάλλον µέσω ενός ειδικού 

κράνους (Head Mounted Display - HMD ή BOOM). 

Τα µοναδικά χαρακτηριστικά της εµβυθισµένης ΕΠ περιγράφονται περιληπτικά 

ακολούθως (K.-P. Beier, 2001):  

o Θέαση, η οποία επιτυγχάνεται µε την κίνηση του κεφαλιού και παρέχει µια 

φυσική διεπαφή για την πλοήγηση στον τρισδιάστατο κόσµο επιτρέποντας στο 

χρήστη να κοιτάζει γύρω, να περπατά ακόµη και να πετά µέσα στο εικονικό 

περιβάλλον. 

o Στερεοσκοπική θέαση που ενισχύει την αντίληψη του βάθους και του χώρου.  

o Οι αναλογίες του εικονικού κόσµου είναι σε αντιστοιχία µε τις αναλογίες του 

πραγµατικού κόσµου.  

o Ρεαλιστικές αλληλεπιδράσεις µε εικονικά αντικείµενα µέσω γαντιών και 

παρόµοιων συσκευών επιτρέπουν τον χειρισµό, τη λειτουργία και τον έλεγχο 

των εικονικών κόσµων.  

o Η πειστική παραίσθηση της πλήρους εµβύθισης στον εικονικό κόσµο µπορεί να 

αυξηθεί µε ακουστικές, απτικές και άλλες µη οπτικές τεχνολογίες.  

o ∆ικτυακές εφαρµογές επιτρέπουν διαµοιραζόµενα εικονικά περιβάλλοντα.  

 Επιτραπέζια ΕΠ, όταν χρησιµοποιείται απλά µια µονοσκοπική ή στερεοσκοπική οθόνη 

και η τρισδιάστατη απεικόνιση επιτυγχάνεται µέσω ειδικών γυαλιών. Αυτά στηρίζονται 

σε προσωπικό υπολογιστή και µπορεί να δουλέψουν ακόµη και χωρίς ιδιαίτερο 

εξοπλισµό. ∆ιατίθεται φθηνό λογισµικό για τέτοιες χρήσεις. Σχετική είναι και η 

κατηγορία Garage VR  που ασχολείται ακόµη και µε ιδιοκατασκευές εξειδικευµένων 

περιφερειακών συσκευών. 

 Προβολική ΕΠ, όταν η απεικόνιση γίνεται µέσω µονοσκοπικής ή στερεοσκοπικής 

προβολής από πολλαπλές οθόνες που κυκλώνουν το χρήστη, και τέλος 

 Κατοπτρικοί κόσµοι, όπου ο χρήστης βλέπει κάποια απεικόνιση του εαυτού του µέσα 

στο εικονικό περιβάλλον, µε την οποία αλληλεπιδρά σε πραγµατικό χρόνο. 

Σχηµατικά, η αντίστοιχη κατηγοριοποίηση φαίνεται στο σχήµα 1.2. Η εµβυθισµένη ΕΠ 

αντιστοιχεί στην πλήρη εµβύθιση (full immersion), η επιτραπέζια ΕΠ στην µη εµβύθιση (non 

immersion) και η προβολική ΕΠ στη µερική εµβύθιση (partial immersion). 



Κεφάλαιο 1 – Εικονική Πραγµατικότητα 

- 19 - 

 

Σχήµα 1. 2 Κατηγοριοποίηση των συσκευών απεικόνισης εξόδου (Traill et al ., 1997) 

1.6 Εξοπλισµός Hardware για τη δηµιουργία εφαρµογών Εικονικής 

Πραγµατικότητας 

1.6.1 Ανιχνευτές θέσης και κίνησης. 

Σε πολλές εφαρµογές εικονικής πραγµατικότητας, εκτός από την ανίχνευση της 

κίνησης του κεφαλιού, υπάρχει η ανάγκη ανίχνευσης της θέσης και / ή των γωνιών 

περιστροφής κάποιων µελών του σώµατος του χρήστη όπως για παράδειγµα των χεριών. 

Αυτό επιτυγχάνεται συσκευές που έχουν ειδικούς αισθητήρες και ονοµάζονται ανιχνευτές 

θέσης και κίνησης.  

 
Σχήµα 1. 3 Οι έξι βαθµοί 
ελευθερίας: θέση + 3 γωνίες
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Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών είναι οι βαθµοί ελευθερίας (σχήµα 

1.3), που εκφράζουν τον αριθµό των παραµέτρων κίνησης που ο ανιχνευτής µπορεί να 

µετρήσει, η χρήση ή µη πηγής, ανάλογα αν απαιτείται τοποθέτηση µιας σταθερής βάσης σε 

κάποιο σηµείο του χώρου, η ακτίνα λειτουργίας, που είναι η µέγιστη απόσταση από τη βάση 

στην οποία µπορεί να λειτουργήσει η συσκευή, η ακρίβεια µετρήσεων που προέρχονται από 

τον αισθητήρα, η ανάλυση, που αποτελεί ένα µέτρο της ελάχιστης διαφοράς της πραγµατικής 

θέσης ή γωνίας που θα προκαλέσει αλλαγή στην ένδειξη του αισθητήρα, και η υστέρηση, που 

αποτελεί το χρονικό διάστηµα που περνάει από τη στιγµή που ο αισθητήρας αντιληφθεί την 

κίνηση µέχρι τη µεταφορά της πληροφορίας στον υπολογιστή. 

(http://www.biomed.ntua.gr/ippokratis/activities/Seminaria/seminario1/seminario1.html) 

1.6.2 Γάντια δεδοµένων 

Τα γάντια δεδοµένων έχουν στόχο να ανιχνεύσουν την κίνηση των δακτύλων του 

χρήστη καθώς και τη θέση και την κατεύθυνση του χεριού, στέλνοντας τις πληροφορίες στον 

υπολογιστή (εικόνα 1.4).  

  

Εικόνα 1. 4 Γάντια δεδοµένων 

Αρχικά τα γάντια δεδοµένων αναµενόταν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην 

αλληλεπίδραση του χρήστη µε το εικονικό περιβάλλον. ∆ιάφορες προκαθορισµένες 

χειρονοµίες (gestures) µετακινούσαν τον χρήστη στο χώρο ή επιτελούσαν λειτουργίες όπως  

το πιάσιµο ενός αντικειµένου, η περιστροφή του κλπ. Καθώς όµως η τεχνολογία εξελισσόταν 

τα γάντια έπαψαν να παρουσιάζουν τόσο ενδιαφέρον καθώς οι προκαθορισµένες 

"χειρονοµίες" έπρεπε να αποµνηµονεύονται από το χρήστη ενώ κάποιες φορές ήταν και 

δύσκολο να πραγµατοποιηθούν.  

Οι κυριότερες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση της κλίσης των 

δακτύλων είναι η ηλεκτροµηχανική, όπου οι σύνδεσµοι στερεωµένοι στα δάκτυλα µετρούν 

τις κλίσεις τους (σχήµα 1.4), και η οπτική, όπου ένας βρόγχος οπτικής ίνας περνάει από κάθε 

δάκτυλο και, καθώς τα δάκτυλα λυγίζουν, ποσότητες του φωτός αντανακλώνται στα 
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τοιχώµατα της οπτικής ίνας δίνοντας έτσι τη δυνατότητα µέτρησης της κάµψης των δακτύλων 

(σχήµα 1.5). 

(http://www.biomed.ntua.gr/ippokratis/activities/Seminaria/seminario1/seminario1.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3 Ποντίκια τριών διαστάσεων  

Πρόκειται για ποντίκια που εκτός από τη δυνατότητα να ανιχνεύουν την κίνηση σε δύο 

διαστάσεις, ανιχνεύουν και την κίνηση κατά ύψος καθώς και περιστροφές. Θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι σε αρκετά συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας χρησιµοποιούνται και 

συνηθισµένα ποντίκια σα συσκευές εισόδου. Με συνδυασµούς κίνησης και των κουπιών του 

ποντικιού ο χρήστης µπορεί να µετακινείται και να περιστρέφεται στο χώρο. Παρόµοια 

συσκευή που χρησιµοποιείται για την πλοήγηση στον τρισδιάστατο χώρο είναι η 

τρισδιάστατη µπίλια (spaceball) (εικόνα 1.5). 

(http://www.biomed.ntua.gr/ippokratis/activities/Seminaria/seminario1/seminario1.html) 

 

Εικόνα 1. 5 Τρισδιάστατο ποντίκι - spacemouse (αριστερά & κέντρο) και τρισδιάστατη µπίλια - spaceball 
(δεξιά) 

1.6.4 Joysticks  

Τα joysticks αποτελούν µια εύχρηστη συσκευή για τη µετακίνηση του χρήστη στο 

εικονικό περιβάλλον. Αρχικές εφαρµογές τους ήταν οι εξοµοιωτές πτήσης και τα παιχνίδια. 

Σχήµα 1. 5 Οπτικό γάντι Σχήµα 1. 4 Ηλεκτροµηχανικό γάντι 
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Τα περισσότερα joysticks είναι δισδιάστατα, έχοντας δύο άξονες µετακίνησης (παρόµοια µε 

το mouse), αλλά υπάρχουν επίσης και τρισδιάστατα υπάρχουν. Ένα joystick είναι 

κατασκευασµένο έτσι ώστε κινώντας το αριστερά ή δεξιά µεταφέρεται σήµα κίνησης κατά 

µήκος του άξονα Χ και κινώντας το πάνω ή κάτω µεταφέρεται σήµα για τον άξονα.   Στο 

joystick που χρησιµοποιείται για την τρισδιάστατη µετακίνηση, στρίβοντας το 

αριστερόστροφα (αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού) ή δεξιόστροφα 

στέλνονται σήµατα κίνησης κατά µήκος του άξονα Ζ. Συνήθως περιλαµβάνουν κουµπιά των 

οποίων η κατάσταση µπορεί να διαβαστεί από τον υπολογιστή.  

 

 

Εικόνα 1. 6 1980: Joystick ενός πλήκτρου για παιχνίδια 

Σήµερα στην αγορά διατίθενται και µοντέλα που δε χρειάζονται στήριξη σε κάποια 

επιφάνεια (χρησιµοποιούν εσωτερικούς αισθητήρες κλίσης για την πραγµατοποίηση 

κινήσεων) και είναι δυνατό να πραγµατοποιούν χειρισµούς σε τρεις διαστάσεις. Με τη χρήση 

µάλιστα κατάλληλων αισθητήρων σε αυτά, µπορούν να παίξουν και το ρόλο του ανιχνευτή 

θέσης και κατεύθυνσης. 

1.6.5 Τρισδιάστατα γυαλιά 

Χρησιµοποιούνται συνήθως µε µονοσκοπικές αλλά και στερεοσκοπικές οθόνες και 

παρέχουν την αίσθηση του βάθους στις δισδιάστατες οθόνες. 

  

Εικόνα 1. 7 Τρισδιάστατα γυαλιά 
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Είναι γυαλιά που σε σύνδεση µε τον υπολογιστή, δηµιουργούν την παραίσθηση του 

τρισδιάστατου κόσµου. Περιλαµβάνουν υγρό κρύσταλλο και ένα φίλτρο πόλωσης έχοντας 

έτσι την ιδιότητα να γίνονται σκοτεινά όταν εφαρµόζεται ηλεκτρική τάση και στην αντίθετη 

περίπτωση να είναι διαφανή.  

1.6.6 Κράνη εικονικής πραγµατικότητας 

Τα Head Mounted Displays (HMDs) (κράνη εικονικής πραγµατικότητας), αποτελούν 

µια σηµαντική περιφερειακή συσκευή για εφαρµογές εικονικής πραγµατικότητας πλήρους 

εµβύθισης (immersive VR).   

Σκοπός της συσκευής αυτής είναι να απεικονίζει τον εικονικό κόσµο στα µάτια του 

χρήστη. Τα Head Mounted Displays συνήθως συνοδεύονται από συσκευές ανίχνευσης της 

κίνησης των τριών γωνιών περιστροφής του κεφαλιού. Η πληροφορία αυτή χρησιµοποιείται 

από τον υπολογιστή για να προσαρµόσει την εικόνα στην κατεύθυνση που κοιτά κάθε στιγµή 

ο χρήστης, διαδικασία χωρίς την οποία η χρησιµότητα του HMD µειώνεται σηµαντικά 

 

Εικόνα 1. 8 Head Mounted Display 

(http://www.biomed.ntua.gr/ippokratis/activities/Seminaria/seminario1/seminario1.html) 

Μια από τις σηµαντικότερες ιδιότητες των ανθρώπινων µατιών είναι η αντίληψη της 

τρίτης διάστασης, δηλαδή του βάθους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα µάτια βλέπουν τα 

αντικείµενα υπό ελαφρώς διαφορετική οπτική γωνία. Ο εγκέφαλος συνδυάζει την 

παρεχόµενη από τα δύο µάτια πληροφορία  και σχηµατίζει την αίσθηση του βάθους κάνοντας 

δυνατό τον υπολογισµό της απόστασης ενός αντικειµένου. Στα HMDs που περιλαµβάνουν 

δύο οθόνες προβολής προβάλλεται µια ελαφρώς διαφορετική άποψη του εικονικού 

περιβάλλοντος και σε συνεργασία µε κατάλληλο λογισµικό σε κάθε µια από τις οθόνες 

µπορούν να αποδώσουν την αίσθηση της τρίτης διάστασης προσοµοιώνοντας µε αυτό τον 

τρόπο την πραγµατική όραση. Η τεχνική αυτή λέγεται στερεοσκοπία και είναι δυνατή µόνο 

σε κράνη µε δύο οθόνες προβολής.  
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Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των HMDs είναι η δυνατότητα στερεοσκοπικής 

απεικόνισης, πεδίο της όρασης (FOV) που καλύπτει η παραγόµενη από το HMD εικόνα, οι 

παρεχόµενες ρυθµίσεις (δεδοµένου ότι κάθε χρήστης έχει τα δικά του φυσικά 

χαρακτηριστικά, τα HMDs πρέπει να παρέχουν δυνατότητα ρύθµισης µιας σειράς 

παραµέτρων που θα κάνουν ανετότερη τη χρήση τους) και η τεχνολογία των οθονών τους 

(υγρών κρυστάλλων (LCD) ή καθοδικής λυχνίας. 

1.6.7 Η διάταξη CAVE 

 Ένα χαρακτηριστικό σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας που κάνει χρήση οθονών 

προβολής είναι το "cave" στο οποίο ο χρήστης τοποθετείται σε ένα χώρο κάθε τοίχωµα του 

οποίου αποτελεί οθόνη προβολής. Έτσι ο χρήστης  περιβάλλεται από το εικονικό περιβάλλον 

που δηµιουργεί ο υπολογιστής. Με χρήση στερεοσκοπικών γυαλιών µάλιστα η αίσθηση 

ενισχύεται σηµαντικά. 

http://www.biomed.ntua.gr/ippokratis/activities/Seminaria/seminario1/seminario1.html) 

 

Εικόνα 1. 9  

Ένα από αυτά τα συστήµατα βρίσκεται εγκατεστηµένο στο  Ίδρυµα Μείζονος 

Ελληνισµού (Ι.Μ.Ε.). Το σύστηµα ονοµάζεται «Kιβωτός» και πρόκειται για ένα δωµάτιο 

διαστάσεων 3X3X3 µέτρα, όπου το πάτωµα και οι τοίχοι αποτελούν οθόνες προβολής. Για να 

έχουν τρισδιάστατη αίσθηση του χώρου οι επισκέπτες της «Kιβωτού», φορούν ειδικά 

στερεοσκοπικά γυαλιά.  



Κεφάλαιο 1 – Εικονική Πραγµατικότητα 

- 25 - 

 

Εικόνα 1. 10 Η διάταξη CAVE 

1.6.8 Η διάταξη ΒΟΟΜ 

Στη διάταξη BOOM (Binocular Omni-directional monitor) οι οθόνες και το οπτικό 

σύστηµα τοποθετούνται σ' ένα κουτί το οποίο τοποθετείται σ' ένα βραχίονα πολλαπλών 

συνδέσµων. Ο χρήστης βλέπει τον εικονικό κόσµο κοιτώντας µέσα στο κουτί και µπορεί να 

καθοδηγήσει το κουτί σε οποιαδήποτε θέση µέσα στον όγκο λειτουργίας της συσκευής. Οι 

αισθητήρες κίνησης βρίσκονται στους συνδέσµους του βραχίονα που κρατάει το κουτί. 

 

Εικόνα 1. 11 ∆ιάταξη BOOM 
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1.7 Εξοπλισµός Software για τη δηµιουργία εφαρµογών εικονικής 

πραγµατικότητας 

Τα διαθέσιµα εργαλεία για την ανάπτυξη εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας  

µπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες: στα “toolkits” και στα “authoring 

systems”.  

Τα toolkits είναι στην ουσία προγραµµατιστικές βιβλιοθήκες (κυρίως για C και C++) 

που παρέχουν ένα σύνολο από συναρτήσεις, µε τη βοήθεια των οποίων ένας ικανός 

προγραµµατιστής µπορεί να δηµιουργήσει εφαρµογές εικονικής πραγµατικότητας.  

Τα authoring systems είναι ολοκληρωµένα προγράµµατα µε γραφικές διεπαφές 

(graphic interfaces) που βοηθούν στην εύκολη παραγωγή εικονικών κόσµων χωρίς να 

χρειάζονται προγραµµατιστικές λεπτοµέρειες, πράγµα το οποίο δεν µπορεί να αποφύγει στην 

περίπτωση χρησιµοποίησης των toolkits. Τα συστήµατα αυτά περιλαµβάνουν συνήθως και 

µια γλώσσα προγραµµατισµού µε τη βοήθεια της οποίας γίνονται οι πιο πολύπλοκες 

ενέργειες, όπως για παράδειγµα η προσθήκη κάποιας συγκεκριµένης συµπεριφοράς σε 

κάποια από τα αντικείµενα του εικονικού κόσµου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

2.1 Εισαγωγή 

Για αρκετά χρόνια, στο χώρο της εκπαίδευσης, υποστηριζόταν η αντίληψη ότι ο 

κόσµος που υπάρχει γύρω µας είναι πραγµατικός και αντικειµενικός και σαν τέτοιος µπορεί 

να γίνει αντιληπτός διαµέσου των ανθρώπινων αισθήσεων. Το µοντέλο διδασκαλίας που 

επικρατούσε αντιµετώπιζε τη διδασκαλία σαν διαδικασία µεταβίβασης γνώσης από το 

δάσκαλο στο µαθητή (Σπύρτου κ.α., 1995). Αυτή η αντίληψη επηρέασε αρνητικά την 

εκπαιδευτική διαδικασία καθώς, σύµφωνα µε αυτή, ο δάσκαλος ήταν ο κυρίαρχος 

αναµεταδότης της γνώσης και ο µαθητής ήταν απλώς ένας παθητικός αποδέκτης των 

πληροφοριών. Με αυτό τον τρόπο ο µαθητής συνήθιζε απλά να αποστηθίζει πληροφορίες και 

σε καµιά περίπτωση δεν είχε κριτική σκέψη και πρωτοβουλία να ανακαλύψει τη γνώση ο 

ίδιος.  

2.2 Εποικοδοµητικό µοντέλο διδασκαλίας  

Γενικά η γνώση δε θεωρείται επαρκής όταν µεταφέρεται διαµέσου των λέξεων. 

Εξηγώντας λεκτικά ένα πρόβληµα δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένο ότι ο ακροατής του 

προβλήµατος θα οδηγηθεί σε κατανόηση του, ούτε µπορεί  να θεωρηθεί ότι ένας ακροατής 

που προφανώς "καταλαβαίνει" τι λέµε πρέπει απαραιτήτως να έχει τις ίδιες εννοιολογικές 

δοµές µε τις δικές µας. (Glasersfeld, 1989). Στο σηµερινό εκπαιδευτικό σύστηµα όµως δεν 

έχει γίνει αντιληπτή η παραπάνω σηµαντική αρχή. Πολλές φορές οι δάσκαλοι θεωρούν ως 

δεδοµένη την ικανότητα κατανόησης ενός προβλήµατος απλά και µόνο επειδή έχει διδαχθεί. 

∆εν λαµβάνουν υπόψη όµως τον τρόπο και τα µέσα διδασκαλίας που απαιτούνται για την 

καλύτερη κατανόηση και, το σηµαντικότερο, δεν αντιλαµβάνονται τις ιδιαιτερότητες του 
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κάθε µαθητή όσον αφορά τον τρόπο µάθησης. Ο µαθητής πλέον οδηγείται στην ενεργητική 

συµµετοχή µε µη ικανοποιητικά όµως αποτελέσµατα για το λόγω του ότι γνώριζε κάποια 

πράγµατα πριν από τη διδασκαλία. Οι προϋπάρχουσες ιδέες και απόψεις που έχει ο µαθητής 

είναι δύσκολο να αλλαχθούν και θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Τα καινούργια όµως αναλυτικά προγράµµατα δεν αντιµετωπίζουν το µαθητή σαν 

έναν γνώστη µε δικές του απόψεις µε αποτέλεσµα πολλές φορές να αποτυγχάνουν στους 

στόχους τους.. Για να αντιµετωπιστούν τα παραπάνω προβλήµατα αναδείχτηκε το 

εποικοδοµητικό µοντέλο διδασκαλίας. 

Με βάση την άποψη αυτή θεωρείται ότι ο µαθητής δεν αποδέχεται τη γνώση παθητικά 

αλλά συµµετέχει και την κατασκευάζει ενεργητικά. Μέσα από τις δικές του εµπειρίες 

µαθαίνει δοµώντας το δικό του νόηµα. ∆εν µεταφέρει τη γνώση που υπάρχει στον έξω κόσµο, 

αλλά κατασκευάζει ερµηνείες του κόσµου βασισµένες στην προηγούµενη εµπειρία του. 

Εποµένως η µάθηση µε αυτό τον τρόπο εξατοµικεύεται. Συνοπτικά, στη βάση της 

εποικοδοµητικής υπόθεσης για τη µάθηση βρίσκεται η άποψη ότι οι µαθητές µαθαίνουν όταν 

εποικοδοµούν ενεργητικά τις νέες γνώσεις στις υπάρχουσες (Ψύλλος κ.α., 1993) 

Ο κονστρακτιβισµός δηλαδή αρνείται την ύπαρξη αντικειµενικής γνώσης για την 

πραγµατικότητα (πεποίθηση που είναι κυρίαρχη στις παραδοσιακές επιστηµολογίες του 

εµπειρισµού-θετικισµού) εφόσον υπάρχουν πολλοί τρόποι να κατασκευάσει κανείς τον κόσµο 

και πολλές οπτικές για κάθε γνώση ή έννοια (Mcmahon, 1997). Ο κονστρακτιβισµός του 

Piaget ερµηνεύει τη µάθηση σαν µια διαδικασία προσαρµογής στο περιβάλλον µέσω των 

µηχανισµών της αφοµοίωσης (Assimilation), της συµµόρφωσης (accommodation) και της 

εξισορρόπησης (equilibration) (Mcmahon, 1997). Οι παρατηρήσεις του ριζοσπαστικού 

κονστρακτιβισµού βοήθησαν ώστε να γίνει αντιληπτό το ότι η έλλειψη ενός µοντέλου από τη 

µεριά του δασκάλου για τον τρόπο µάθησης των µαθητών του δεν καθιστά εφικτή την 

αλλαγή των εννοιολογικών τους δοµών. (Τζωρτζακάκης, 1999)  

2.3 Υπολογιστές και µοντέλα διδασκαλίας 

Μερικά από τα µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια εποικοδοµητική 

διδακτική προσέγγιση είναι οι ερωτήσεις, οι µεταφορές, τα µοντέλα αναλογίας, οι διάλογοι,  

η λύση των προβληµάτων, η γνωστική σύγκρουση, οι σχηµατικές αναπαραστάσεις του 

πλέγµατος των εννοιών, το δραµατικό παιχνίδι, οι προσοµοιώσεις.  

Οι προσοµοιώσεις µπορεί να αποτελέσουν ένα αρκετά αποτελεσµατικό εργαλείο. 

Βέβαια πολλές φορές η προσοµοίωση είναι αδύνατο να επιτευχθεί σε ένα φυσικό περιβάλλον. 
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Λύση σ’ αυτό το πρόβληµα µπορεί να προσφέρουν τα τεχνητά περιβάλλοντα προσοµοίωσης. 

Αυτά µπορούν να δηµιουργηθούν µε τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Η εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση έγινε στα τέλη του 1970. Στα πρώτα 

χρόνια λειτουργίας τους οι εκπαιδευτικές εφαρµογές δεν περιείχαν τίποτα περισσότερο από 

µια απλή παρουσίαση κειµένου και ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικές µε τις πληροφορίες που 

παρουσιάζονταν. Όταν ο χρήστης απαντούσε σωστά πήγαινε στο επόµενο επίπεδο αλλιώς οι 

ίδιες πληροφορίες επαναλαµβάνονταν µε την ίδια σειρά. Το µεγάλο τους πρόβληµα πέρα από 

την έλλειψη πολυµέσων τα οποία βοηθούν στην απόκτηση µεγάλου όγκου πληροφοριών σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα ήταν η έλλειψη αλληλεπίδρασης µε το µαθητή.  

Στην πορεία τα µαθησιακά περιβάλλοντα έγιναν γραφικά και προστέθηκαν τα 

πολυµέσα κάνοντας απλώς την παρουσίαση του µαθήµατος πιο ευχάριστη. Με τη βοήθεια 

των πολυµέσων και υπερµέσων µπορούµε να προσφέρουµε λεκτικές και µη λεκτικές 

πληροφορίες. Τα σηµερινά συστήµατα  επιτρέπουν στους µαθητές να αλληλεπιδρούν σε 

µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε το παρελθόν κάνοντας έτσι την µάθηση πιο ενεργητική. Οι 

σηµερινοί υπολογιστές παρέχουν µεγάλα αποθηκευτικά µέσα, άριστα γραφικά, αυξηµένη 

µνήµη και επιτρέπουν τη χρήση πιο αλληλεπιδραστικών πολυµεσικών και υπερµεσικών  

εφαρµογών. Οι υποστηρικτές τους πίστευαν ότι µε σωστή χρήση τους µπορούµε αυξήσουµε 

την παιδαγωγική αξία του περιεχοµένου. Τα συγκεκριµένα περιβάλλοντα όµως δεν 

µπορούσαν να εκπληρώσουν τους εκπαιδευτικούς σκοπούς για τους οποίους 

κατασκευάστηκαν καθώς  δεν είχαν σχεδιαστεί σύµφωνα µε θεωρίες µάθησης. Αυτά τα 

συστήµατα αποδείχτηκαν ανεπαρκή, αφού ήταν στατικά και εποµένως δεν έδιναν τη 

δυνατότητα στον µαθητή να κάνει τις δικές του επιλογές. Έτσι δεν ήταν σε συµφωνία µε τις 

νέες θεωρίες µάθησης οι οποίες θεωρούν τη µάθηση µια ενεργητική διαδικασία οικοδόµησης 

νέων πληροφοριών πάνω σε υπάρχοντα γνωστικά σχήµατα.  

Οι ερευνητές τα τελευταία χρόνια συµφωνούν ότι η µάθηση µε τη βοήθεια υπολογιστή 

δεν θα πρέπει να είναι µια παθητική καταγραφή γνώσεων. Για τον σχεδιασµό εκπαιδευτικών 

εφαρµογών θα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη το περιβάλλον του χρήστη και να του δίνουµε 

περισσότερο έλεγχο κατά τη διαδικασία της µάθησης. Γι αυτό η αρχιτεκτονική σχεδίαση του 

συστήµατος και το περιβάλλον διεπαφής µε τον χρήστη πρέπει να είναι σε συµφωνία µε τις 

σύγχρονες θεωρίες µάθησης. Και συγκεκριµένα η γνωστική ψυχολογία µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τη σχεδίαση αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων µάθησης.  

Oι διαφορετικές µέθοδοι διδασκαλίας ανάλογα µε το αντικείµενο µάθησης που µπορεί 

να ασκήσει ένας εκπαιδευτής είναι (Brailsford et al., 2002): 
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 ∆ιερευνητική προσέγγιση: Εδώ ο εκπαιδευτής δίνει µόνο το θέµα και οι µαθητές 

βάζουν τους στόχους,  βρίσκουν υλικό, διατυπώνουν και επαληθεύουν προτάσεις και 

προσπαθούν να τους κατακτήσουν µόνοι τους.  

 Μάθηση µε πράξη: Ο εκπαιδευτής βάζει τον στόχο και οι µαθητές προσπαθούν να 

βρουν το µονοπάτι για την κατάκτηση του. 

 Απευθείας διδασκαλία: Είναι το παραδοσιακό µοντέλο όπου ο εκπαιδευτής µεταδίδει 

τις γνώσεις του στους µαθητές. 

Αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις θα πρέπει να τις υποστηρίζουν και τα µαθησιακά 

περιβάλλοντα των υπολογιστών. Τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήµατα µπορούν να 

υποστηρίξουν µόνο τη µέθοδο της απευθείας διδασκαλίας και µέχρι κάποιο βαθµό τη µάθηση 

µε πράξη. 

2.4 Προσφορά της Εικονικής Πραγµατικότητας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

Τα περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη 

διερευνητική προσέγγιση ενός γνωστικού αντικειµένου καθώς και για τη µάθηση µε πράξη. 

Συγκεκριµένα στη διερευνητική προσέγγιση ο εκπαιδευτής θέτει έναν προβληµατισµό, οι 

µαθητές διατυπώνουν κάποιες υποθέσεις, στη συνέχεια επεξεργάζονται τα δεδοµένα και 

πειραµατίζονται, κάνουν έλεγχο υποθέσεων και τέλος εξάγουν συµπεράσµατα. Τα 

περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας µπορούν να τους βοηθήσουν στο στάδιο του 

πειραµατισµού και της επεξεργασίας δεδοµένων. 

Πολλοί ερευνητές και εκπαιδευτικοί επαγγελµατίες θεωρούν ότι η τεχνολογία VR 

προσφέρει ισχυρά οφέλη που µπορούν να υποστηρίξουν την εκπαίδευση. Μπορεί να 

επηρεάσει θετικά τη µαθησιακή διαδικασία γιατί παρέχει ισχυρή αλληλεπίδραση, άµεση 

ανταπόκριση του συστήµατος στις ενέργειες του χρήστη και ελευθερία των κινήσεων στην 

εικονική κατάσταση (Παναγιωτακόπουλος Χ., Πιερρακέας Χ., Πιντέλας Π., 2003). Για 

µερικούς, η δυνατότητα της  VR να διευκολύνει τις κονστρακτιβιστικές δραστηριότητες 

εκµάθησης είναι το βασικό ζήτηµα. Η τεχνολογία VR θα µπορούσε να είναι ένα ισχυρό 

εργαλείο για την εκπαίδευση βασισµένη στις immersive και δυναµικές ιδιότητές της. (Rose, 

1995). Άλλοι εστιάζουν στη δυνατότητα να παρασχεθούν εναλλακτικές µορφές εκµάθησης 

που µπορούν να υποστηρίξουν διαφορετικούς τύπους εκπαιδευοµένων  όπως οι οπτικά 

προσανατολισµένοι εκπαιδευόµενοι (Giti Javidi, 1999). Εποµένως δεν είναι µόνο το ζήτηµα 
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του κινήτρου για τους µαθητές που δικαιολογεί την αξιοποίηση των περιβαλλόντων VR, αλλά 

και η ισχυρή σύνδεση µεταξύ εκπαιδευτικών θεωριών και της εικονικής πραγµατικότητας.  

Στον τοµέα της εκπαίδευσης απαιτείται οι µαθητές να κατανοήσουν σύνθετα 

περιβάλλοντα, καταστάσεις και φαινόµενα. Είναι εποµένως αναγκαίο να παρέχονται στους 

µαθητές περιβάλλοντα φυσικά ή τεχνητά για να οικοδοµούν τη γνώση. Τα φυσικά 

περιβάλλοντα είναι λίγες φορές διαθέσιµα, οπότε είναι απαραίτητο οι µαθητές να 

συµµετέχουν σε τεχνητά που προσοµοιώνουν τα φυσικά. Τα εικονικά περιβάλλοντα 

παρέχουν αρκετά ρεαλιστικές προσοµοιώσεις της πραγµατικότητας και µπορούν να τα 

µεταφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο. (Ruggeroni, 2001). Με 

αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η εποικοδοµητική διδακτική προσέγγιση, όπως 

προαναφέρθηκε. 

Η προσφορά της VR στην εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται από τις παρακάτω 

δυνατότητές τους: (Θ. Γεωργίου, κ.α., «Πολυµέσα - ∆ίκτυα»  ∆ιδακτικό εγχειρίδιο Γ' Ενιαίου 

Λυκείου ΟΕ∆Β, 1999) 

 εξερεύνηση υπαρκτών αντικειµένων και χώρων στους οποίους δεν υπάρχει πρόσβαση 

από τους µαθητές  

 δηµιουργία και χειρισµός αφηρηµένων αναπαραστάσεων 

 µελέτη πραγµατικών αντικειµένων τα οποία είναι αδύνατο να κατανοηθούν 

διαφορετικά εξαιτίας του µεγέθους της θέσης και των ιδιοτήτων τους  

 δηµιουργία περιβαλλόντων και αντικειµένων τα οποία έχουν διαφορετικές από τις 

γνωστές ιδιότητες 

 αλληλεπίδραση µε πραγµατικούς ανθρώπους σε µακρινές φυσικές θέσεις ή 

φανταστικούς τόπους µε πραγµατικούς ή µη τρόπους 

Η ΕΠ συνδέεται µε τη φυσική συµπεριφορά. Ο προγραµµατισµός, το πληκτρολόγιο και 

το ποντίκι µπορούν να αντικατασταθούν από φυσικότερες λειτουργίες του µαθητή όπως οι 

χειρονοµίες, η κίνηση και η οµιλία. Μ' αυτόν τον τρόπο ο µαθητής αλληλεπιδρά µε το 

σύστηµα µέσω φυσικών αντικειµένων που δεν απαιτούν επιπλέον εξήγηση. Ενώ οι επιστήµες 

έχουν φυσική σηµασιολογία, ο τρόπος διδασκαλίας τους, που µέχρι τώρα είναι συµβολικός, 

δεν έχει. Η µελέτη ενός γνωστικού αντικειµένου προσανατολίζεται στην κατανόηση 

συµβολικών αναπαραστάσεων που συνήθως οδηγούν σε σύγχυση και παρανοήσεις. Η φυσική 

σηµασιολογία είναι αυτή που µαθαίνει ένα παιδί πριν από τη συµβολική και αυτή 

πετυχαίνεται µε την ΕΠ. Ο υπολογιστής είναι ένα ιδανικό εργαλείο για το χειρισµό συµβόλων 

και αφαίρεσης. Η ΕΠ παρέχει τον τρόπο διασύνδεσης µ' αυτά και διδάσκει τις έννοιες µέσα 

από εµπειρίες πρώτου προσώπου. Η µεταφορά στην αφαίρεση και τους συµβολισµούς 



∆ιπλωµατική Εργασία 

- 32 - 

ακολουθεί, όταν κρίνεται απαραίτητη. Η ΕΠ προσφέρει ένα δρόµο για τις αισθήσεις και τα 

αισθήµατα. Ο χρήστης έχει ισχυρή συναισθηµατική επίδραση, γεγονός που αποτελεί και ένα 

σηµείο προσοχής από τον εκπαιδευτικό και το σχεδιαστή του συστήµατος. (Μικρόπουλος Τ. 

Α., 1998) 

Ένα σύστηµα ΕΠ  εκµεταλλεύεται και αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά των 

παιδαγωγικών αρχών και της διδακτικής (Bricken, 1990). Ο παθητικός ρόλος του µαθητή στις 

διαλέξεις και στη µελέτη εγχειριδίων µετατρέπεται σε ενεργό µε τις εµπειρίες στα εικονικά 

περιβάλλοντα. Αυτό είναι σηµαντικό στοιχείο αφού µια από τις σπουδαιότερες αρχές 

λειτουργίας της αίθουσας διδασκαλίας είναι οι δραστηριότητες των µαθητών που καθορίζουν 

το αντικείµενο και τον τρόπο µάθησης. Σε ένα εικονικό περιβάλλον µπορεί να καθορίζεται 

και να µεταβάλλεται η θέση, η κλίµακα, η πυκνότητα της πληροφορίας, η αλληλεπίδραση και 

η απόκριση του συστήµατος, ο χρόνος και ο βαθµός συµµετοχής του χρήστη. Η ΕΠ παρέχει 

ένα ελεγχόµενο σε πολλά επίπεδα, εµπειρικό πλαίσιο. (Μικρόπουλος Τ. Α., 1998)  

Σηµαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι τα εικονικά περιβάλλοντα επιτρέπουν στους 

µαθητές να ασκήσουν τις διαφορετικές δυνατότητές τους, όσον αφορά το ρεπερτόριο των 

γνωσιακών δεξιοτήτων τους, πράγµα το οποίο δεν υποστηρίζεται στα συνηθισµένα 

αλληλεπιδραστικά συστήµατα υπολογιστών. Με τη χρήση αυτών προωθείται η εξατοµίκευση 

και ο τύπος µάθησης κάθε µαθητή. Παράλληλα ενθαρρύνεται η κοινωνικοποίηση και η 

συνεργασία µεταξύ των µαθητών µε τη συµµετοχή πολλών χρηστών στο ίδιο εικονικό 

περιβάλλον (Stuart & Thomas,1991).  

Συµπερασµατικά, η εικονική πραγµατικότητα έχει σηµαντικές εκπαιδευτικές και 

παιδαγωγικές εφαρµογές οι οποίες µπορούν να επεκταθούν σε µεγάλο εύρος διδακτικών και 

µαθησιακών χώρων ανοίγοντας έτσι νέους δρόµους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Επιτρέπουν να προσοµοιώσουµε νέα, δικής µας επινόησης, περιβάλλοντα. Τα περιβάλλοντα 

αυτά δεν λειτουργούν πλέον κάτω από τους νόµους της γνωστής φυσικής και της κοινής 

πραγµατικότητας. Συνεπώς µπορούν να µετασχηµατισθούν αρκετά εύκολα τις περισσότερες 

φορές από τη δραστηριότητα των εξερευνητών τους. 

2.4.1 Εικονικό Περιβάλλον και χρήστης 

Οι M. North S. North και J. Coble στην έρευνα τους “Virtual Reality Therapy: An 

Effective Treatment for Psychological Disorders” (1995), καταλήγουν στα ακόλουθα 

συµπεράσµατα όσον αφορά την χρήση Εικονικών Περιβαλλόντων: 
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 Η εµπειρία ενός ατόµου σε µια κατάσταση  σε ένα εικονικό περιβάλλον µπορεί να 

προκαλέσει τις ίδιες αντιδράσεις και τα ίδια συναισθήµατα που θα είχε αν βίωνε την 

κατάσταση στον πραγµατικό κόσµο. 

 Η αίσθηση της παρουσίας µέσα σε έναν εικονικό κόσµο είναι παρόµοια µε τον 

πραγµατικό κόσµο ακόµα και όταν το εικονικό περιβάλλον δεν αντιπροσωπεύει 

ακριβώς την πραγµατική κατάσταση. 

 Κάθε άτοµο φέρει το δικό του υπόβαθρο σε  µια εµπειρία εικονικής πραγµατικότητας.  

 Η εµπειρία µε ένα εικονικό περιβάλλον αυξάνει την αίσθηση του συµµετέχοντος στην 

εικονική παρουσία.  

 Η προσήλωση στα γεγονότα ενός εικονικού κόσµου είναι µεγαλύτερη σε  σύγκριση µε 

τον φυσικό κόσµο, κυρίως όταν  το θέµα έχει αρκετή αλληλεπίδραση για να αναπτύξει 

µια ισχυρή αίσθηση εικονικής παρουσία.  

 Οι αντιλήψεις ενός προσώπου για τις πραγµατικές καταστάσεις και τη συµπεριφορά 

στον πραγµατικό µπορεί να τροποποιηθούν και να βασιστούν στην εµπειρία του µέσα 

σε έναν εικονικό κόσµο. 

Με βάση τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η αίσθηση της παρουσίας του 

χρήστη σε ένα εικονικό περιβάλλον είναι παρόµοια µε την αίσθηση που αποκτά στο 

πραγµατικό περιβάλλον. Έχοντας εµπειρίες από το πραγµατικό κόσµο, µπορεί να 

αλληλεπιδράσει στον εικονικό και να αποκτήσει καινούριες εµπειρίες. Επίσης σηµαντικό 

είναι και το γεγονός ότι ο µαθητής δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον σε ένα εικονικό 

περιβάλλον απ’ ότι σε ένα πραγµατικό. Τα συµπεράσµατα αυτά είναι αρκετά ενδιαφέροντα 

αν θέλουµε να κατασκευάσουµε ένα εικονικό περιβάλλον το οποίο να προσοµοιώνει µια 

σχολική τάξη και το οποίο θα έπρεπε να δηµιουργεί στον µαθητή όλα εκείνα τα 

συναισθήµατα που του προκαλεί η παρουσία του στη  «φυσική» τάξη.  

2.4.2 Απόκτηση δεξιοτήτων µε τη χρήση Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων 

VR 

Ένας µαθητής εκτός από την αίσθηση παρουσίας και την ικανότητα εκτέλεσης 

διεργασιών που αποκτά κάνοντας χρήση ενός εικονικού περιβάλλοντος βελτιώνει και την 

απόδοσή του. Επίσης, ο εκπαιδευόµενος µπορεί να µεταφέρει τις δεξιότητες που απέκτησε σε 

ένα εικονικό περιβάλλον σε ένα πραγµατικό. Από έρευνες που έχουν γίνει σε διάφορα 

επιστηµονικά πεδία  έχει αποδειχθεί ότι η χρήση των προσοµοιωτών  ΕΠ έχουν αυξήσει 

σηµαντικά την επίδοση των εκπαιδευοµένων. 
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Οι J.A. Grundman, Robert S. Wigton, and Devin Nickol στην εργασία τους “A 

Controlled Trial of an Interactive, Web-based Virtual Reality Program for Teaching Physical 

Diagnosis Skills to Medical Students” (2000), στην οποία χρησιµοποίησαν πρόγραµµα 

διδασκαλίας σε ΕΠ για να τους φοιτητές Ιατρικής του Πανεπιστηµίου της Nebraska, 

καταλήγουν στα εξής συµπεράσµατα: 

 Οι φοιτητές που χρησιµοποίησαν τον προσοµοιωτή είχαν καλύτερο ποσοστό επιτυχίας 

στα τεστ από εκείνους που χρησιµοποίησαν το έντυπο υλικό. 

 Το 78% των φοιτητών που συµµετείχαν στην έρευνα προτίµησαν τον προσοµοιωτή και 

έδειξαν ενδιαφέρον για την χρήση παρόµοιων προγραµµάτων και σε άλλες θεµατικές 

ενότητες. 

Οι Burdea G, Patounakis G, Popescu V, Weiss RE στην εργασία τους “Virtual reality-

based training for the diagnosis of prostate cancer” (1999), εκπαίδευσαν µε τη χρήση 

προσοµοιωτή φοιτητές που δεν ανήκαν στην Ιατρική Σχολή στη διάγνωση καρκίνου του 

προστάτη και σύγκριναν τα αποτελέσµατα που είχαν µετά σε πραγµατικά περιστατικά µε 

φοιτητές της ειδικότητας της Ουρολογικής Σχολής που είχαν εκπαιδευτεί παραδοσιακά. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι: 

 Οι φοιτητές που δεν ανήκαν στην Ιατρική είχαν ποσοστό σωστής διάγνωσης 67% και 

οι φοιτητές της Ουρολογικής Σχολής στα αντίστοιχα περιστατικά ποσοστό 56%  

 Μετά την αντίστοιχη εκπαίδευση στον προσοµοιωτή των φοιτητών της Ουρολογικής 

Σχολής το ποσοστό σωστής διάγνωσης αυξήθηκε κατά 96% 

Εύκολα γίνεται κατανοητό ότι µέσω της ΕΠ  ένα άτοµο µπορεί να αυξήσει την  

αντιληπτικότητά του σε σχέση µε γεγονότα που λαµβάνουν χώρα  στον πραγµατικό κόσµο 

και µε τον τρόπο αυτό καθίσταται ικανό να αντιδρά µε τον κατάλληλο τρόπο σε  µια 

παρόµοια κατάσταση και στο πραγµατικό περιβάλλον.  

Τα χαρακτηριστικά αυτά σε συνδυασµό µε τα συµπεράσµατα από την προηγούµενη 

παράγραφο, οδηγούν στο λογικό αποτέλεσµα να θεωρήσουµε τη χρήση της ΕΠ σαν το  πλέον 

κατάλληλο εργαλείο για την κατασκευή εκπαιδευτικών εφαρµογών προσοµοίωσης οι οποίες 

ποικίλουν ανάλογα µε τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν τεθεί.  

2.4.3 VREs για την υποστήριξη της διδασκαλίας µαθηµάτων στην 

εκπαίδευση 

Φαίνεται ότι η εικονική πραγµατικότητα αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία συνεισφέροντας στον ενεργό ρόλο του µαθητή σε θέµατα στα οποία 
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δεν προσφέρονται άλλα µέσα και κυρίως δεν είναι υλοποιήσιµα στο εργαστήριο ή παρατηρήσιµα 

στο φυσικό περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια εικονικά περιβάλλοντα για την 

υποστήριξη διδασκαλίας διαφόρων µαθηµάτων στην εκπαίδευση 

2.4.3.1 Το Project 450 π.Χ.  

To  Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

ανέπτυξε το project 450 π.Χ.  το οποίο έχει ως αντικείµενο τη µελέτη, ανάπτυξη και 

αξιολόγηση ενός ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία της 

ιστορίας στη µέση εκπαίδευση. Οι κυριότεροι µαθησιακοί σκοποί της συγκεκριµένης 

εφαρµογής είναι να αποκτήσουν οι µαθητές µια ολοκληρωµένη αντίληψη για τα βασικά 

λειτουργικά στοιχεία µιας αρχαίας Ελληνικής πόλης, να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την 

τοπογραφία και τα πιο σηµαντικά σηµεία της πόλης του αρχαίου Πειραιά και να αποκτήσουν 

γνώσεις για τη συγκεκριµένη ιστορική εποχή µε ένα προσωπικό και βιωµατικό τρόπο 

(Κωστάκης, Π. κ.α., 2002) 

 Το ΕΠ  του συστήµατος ενσωµατώθηκε σε µια εφαρµογή πολυµέσων / υπερµέσων µε 

δύο βασικούς άξονες (Κωστάκης Π. κ.α. 2000):  

 ΞΕΝΑΓΗΣΗ, µια σειρά από καθοδηγούµενες διαδροµές στον εικονικό χώρο µε παροχή 

πληροφοριών µε τη µορφή αφήγησης (εικόνα 2.1). Ο χρήστης ακολουθώντας 

βιντεοσκοπηµένες διαδροµές οδηγείται σε κοµβικά σηµεία του ΕΠ. Επίσης µπορεί να 

παρακολουθεί τις πληροφορίες για το χώρο και τα ιστορικά δρώµενα που παρέχονται µε 

την µορφή αφήγησης. 

 

Εικόνα 2. 1 Μια οθόνη από το τµήµα του λογισµικού "ΞΕΝΑΓΉΣΗ". 

 ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ, πλοήγηση στο χώρο της αγοράς.  

Ο χρήστης µετακινείται στον τρισδιάστατο εικονικό χώρο ενώ παράλληλα παρακολουθεί 

στο χάρτη του αρχαιολογικού χώρου το σηµείο και τη γωνία θέασης. (εικόνα 2.2). Ο 
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χρήστης µετακινείται στο ΕΠ (πανόραµα στο κάτω µέρος της εικόνας). Η παράλληλη 

απεικόνιση της θέσης και της γωνίας θέασης στο επίπεδο (χάρτης) συµβάλλει στον 

καλύτερο προσανατολισµό του χρήστη. Όταν αποκτήσει ολοκληρωµένη αντίληψη του 

χώρου, µπορεί να µεγεθύνει το πανόραµα ώστε να καταλαµβάνει όλη την οθόνη, πράγµα 

που δίνει µεγαλύτερη αίσθηση συµµετοχής στον εικονικό κόσµο. 

 

Εικόνα 2. 2 Μια οθόνη από το τµήµα του λογισµικού "ΠΕΡΙΗΓΉΣΗ". 

Μερικά από τα χρήσιµα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την έρευνα είναι η θετική 

αντιµετώπιση της χρήσης των εικονικών περιβαλλόντων από τους µαθητές (ένα µικρό ποσοστό 

διατήρησε επιφυλάξεις λόγω της δυσκολίας χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών), η θετική 

αποδοχή του συγκεκριµένου λογισµικού, η βελτίωση της απόδοσης των µαθητών και η 

ευκολότερη προσέγγιση του γνωστικού αντικειµένου µε την επαφή τους στο εικονικό 

περιβάλλον, η δυνατότητα τέτοιων περιβαλλόντων να αποτελέσουν ένα ισχυρό µέσο 

αισθητοποίησης της ιστορίας και η βελτίωση των περιορισµένων δυνατοτήτων όσον αφορά την 

οπτική αναπαράσταση που παρέχει το εκπαιδευτικό µας σύστηµα (Κωστάκης Π. κ.α., 2000).  

2.4.3.2 To Project LAKE  

Στο ΠΤ∆Ε του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, διεξάγεται ένα εσωτερικό πρόγραµµα που έχει 

ως στόχο, τη διερεύνηση της εισαγωγής Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής, και ιδιαίτερα των 

τεχνολογιών Εικονικής Πραγµατικότητας, στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.  

Το εικονικό περιβάλλον LAKE  που αναπτύχθηκε επιτρέπει την κατανόηση του 

µηχανισµού του φαινοµένου του ευτροφισµού (Chalkidis et al., 1997 και Κατσίκης Α. κ.α., 

1997). Σε ένα κέντρο περιβαλλοντικής ενηµέρωσης αφού ο χρήστης πάρει πληροφορίες για το 

φαινόµενο του ευτροφισµού, εισέρχεται σε 3 εικονικά περιβάλλοντα στα οποία εξερευνά το 

βυθό µιας λίµνης και βλέπει την κατάσταση που επικρατεί όταν υπάρχει διαφορετικού επιπέδου 

µόλυνση. 
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Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη στάση των φοιτητών ως προς την εικονική 

πραγµατικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν θετικά. 

2.4.3.3 Το Project V-LASER  

Στο ΠΤ∆Ε του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων διεξάγεται ένα πρόγραµµα για τη διδασκαλία 

υποστήριξης της φυσικής του Laser µε χρήση εικονικών περιβαλλόντων (Mikropoulos, T. A., 

1997) 

 Απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και πραγµατεύεται το θέµα της φυσικής των 

laser. Ο χρήστης µπορεί να παρατηρήσει τρισδιάστατα  εικονικά εξαρτήµατα που αποτελούν µια 

συσκευή laser, να τα χρησιµοποιήσει µε τον κατάλληλο τρόπο, να συναρµολογήσει τη 

συσκευή, να τη θέσει σε λειτουργία και να µελετήσει τις συνθήκες λειτουργίας της. 

 

Εικόνα 2. 3 Ο χρήστης µε φυσιολογικούς χειρισµούς ελέγχει τη λειτουργία του laser 

Οι δραστηριότητες γίνονται σε ένα επιτραπέζιο σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας και 

µε φυσιολογικούς χειρισµούς του χρήστη χωρίς την ανάγκη για εκπαίδευση στη 

χρησιµοποιούµενη τεχνολογία. Μπορεί να πλοηγηθεί χρησιµοποιώντας ένα απλό ποντίκι, ένα 

spaceball  ή ένα space mouse, και να αλληλεπιδρά µε τα εικονικά αντικείµενα µε ένα γάντι 

δεδοµένων στο δεξί του χέρι. 

2.4.3.4 Το Project ROUND EARTH  

Στο Πανεπιστήµιο του Illinois αναπτύχθηκε το Round Earth Project (Johnson, A. et al., 

1999), που απευθύνεται σε παιδιά δηµοτικού σχολείου και έχει ως στόχο την αλλαγή της 

άποψης των παιδιών για το ότι η γη είναι επίπεδη. 
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Εικόνα 2. 4  

Στο Project παρουσιάζονται δύο εικονικοί κόσµοι, ο κόσµος του αστεροειδή και ο 

κόσµος της γης (εικόνα 2.4). ∆υο µαθητές δουλεύουν  ταυτόχρονα στον κάθε κόσµο. 

Υπάρχουν δύο ρόλοι. Ο ένας είναι ο αστροναύτης που µαζεύει διασκορπισµένα αντικείµενα 

και ο άλλος ο ελεγκτής που τον καθοδηγεί Ο αστροναύτης περπατά στην επιφάνεια τον 

αστεροειδή ή ίπταται πάνω από τη γη. Ο ελεγκτής βλέπει ότι και ο αστροναύτης αλλά και έχει 

και µια οπτική της γης ή του αστεροειδή από κάπου στο διάστηµα. Οι ρόλοι των δύο χρηστών 

εναλλάσσονται. 

2.4.3.5 Το Project  SCIENCE SPACE  

To George Mason University, το Πανεπιστήµιο του Houston και η NASA, ανέπτυξαν 

το Science Space Project (http://www.virtual.gmu.edu/vrhome.htm), το οποίο απευθύνεται σε 

µαθητές γυµνασίου και λυκείου. (Salzman et al., 1996 and M. C., Dede et al., 1996)  

   

Εικόνα 2. 5 

Αποτελείται από 3 εικονικά περιβάλλοντα, NewtonWorld, MaxwellWorld, και 

PaulingWorld (εικόνα 2.5). Το NewtonWorld πραγµατεύεται τους νόµους του Νεύτωνα και 

παρέχει ένα περιβάλλον για την έρευνα  της δυναµικής της µονοδιάστατης κίνησης. Σε µια 

περιοχή δραστηριοτήτων, δύο µπάλες διαφορετικών µαζών κινούνται και συγκρούονται από 

τους χρήστες. Σύµβολα δείχνουν την παρουσία ή όχι της τριβής και της βαρύτητας, οπτικά 

και ακουστικά ερεθίσµατα βοηθούν στην αντίληψη διαφόρων παραµέτρων. Το 

MaxwellWorld υποστηρίζει την εξερεύνηση ηλεκτροστατικών φαινοµένων καταλήγοντας 
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στους νόµους του Gauss . Το  PaulingWorld επιτρέπει τη µελέτη µοριακών δοµών µέσω 

ποικίλων αναπαραστάσεων.  

2.4.3.6 Το Project VICHER 

Στο Πανεπιστήµιο του Michigan έχει αναπτυχθεί το VICHER, (Bell, John T., and 

H.Scott Fogler, June 1995) το οποίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και 

πραγµατεύεται τη µηχανική χηµικών αντιδράσεων. 

 
α) β) γ) 

Εικόνα 2. 6 α) Η αρχική αίθουσα β) Καταλυτικές αντιδράσεις γ) Το δωµάτιο αντιδραστήρων 

Αναπαριστά ένα εικονικό χηµικό εργοστάσιο µε διάφορες αίθουσες (εικόνα 2.6). Στην 

αρχική αίθουσα ο χρήστης εξοικειώνεται µε το περιβάλλον της εικονικής πραγµατικότητας  

µαθαίνοντας πώς να πλοηγηθεί. Στο δωµάτιο του ατοµικού αντιδραστήρα ελέγχει και 

παρατηρεί τη λειτουργία του, ενώ έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στη µικροσκοπική δοµή 

των καταλυτών. Επίσης υπάρχει το δωµάτιο του µη ισοθερµικού αντιδραστήρα, όπου υπάρχει 

µια τρισδιάστατη µαθηµατική επιφάνεια στην οποία χρώµατα αντιπροσωπεύουν τη 

θερµοκρασία. Σε ένα τελευταίο δωµάτιο ελέγχεται η κατανόηση των θεµάτων που 

αναπτύχθηκαν. 
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2.4.3.7 Το Project WETLANDS ECOLOGY 

   

Εικόνα 2. 7 

Στο Kellogg Middle School KCOT αναπτύχθηκε το Wetlands Nitrogen World 

(http://www.imprintit.com/Creations/Nitrogen.html)  και πραγµατεύεται το θέµα της 

οικολογίας των υγροτόπων, των κύκλων του αζώτου, του νερού, του άνθρακα και της 

ενέργειας.  

Το περιβάλλον αποτελείται από µια µικρή λίµνη που έχει χλωρίδα και πανίδα των 

υγροβιότοπων των Β.∆. ΗΠΑ και στο τµήµα που αφορά, για παράδειγµα, τον κύκλο του 

αζώτου, ο χρήστης µετατρέπει το ελεύθερο άζωτο σε σταθερό, παρακολουθεί και συµµετέχει 

ενεργά στον κύκλο που κάνει το άζωτο στη φύση. 

2.4.3.8 Το Project LANDSCAPE VISUALIZATION  

Στο Πανεπιστήµιο της Μινεσότα, αναπτύχθηκε το Landscape Visualization (Berger P., 

et al.) Αποτελεί συνδυασµό εικονικής πραγµατικότητας και γεωγραφικών συστηµάτων 

πληροφοριών. 

 

Εικόνα 2. 8 

∆ορυφορικά στοιχεία κάλυψης γης απλώνονται πάνω σε τοπογραφικό πλέγµα. 

Τρισδιάστατα δένδρα δείχνουν το είδος και την πυκνότητα της δασοκάλυψης και άλλα στοιχεία 

του τοπίου απεικονίζονται από διαφορετικά χρώµατα και υφές. Ο χρήστης επιλέγει όχηµα 
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(αεροπλάνο, όχηµα εδάφους) και διαδροµή, πλοηγείται και παρατηρεί τα χαρακτηριστικά του 

τοπίου από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

2.4.3.9 Το Project GEOGRAPHIC EXPLORATION 

Στο Πανεπιστήµιο του Τέξας αναπτύχθηκε το GEOGRAPHIC EXPLORATION 

(Ludwig G. S., www.utexas.edu/depts/grg/eworks/wie/ludwig/earthwor.html), που 

ασχολείται µε την κατανόηση της µορφολογίας του εδάφους, τη διδασκαλία 

κατακόρυφου διαµελισµού, καθώς και την ανθρώπινη παρέµβαση και αστική ανάπτυξη. 

   

Εικόνα 2. 9 

Η εφαρµογή βασίζεται σε ταινίες που προκύπτουν από εικονικά τοπία, παρέχουν 

έτοιµες πλοηγήσεις και καθόλου αλληλεπίδραση µε το χρήστη. 

2.4.4 VREs για την διαχείριση και αντιµετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων 

Σηµαντικό χαρακτηριστικό των τεχνολογιών εικονικής πραγµατικότητας είναι το 

γεγονός ότι µπορούν να κατασκευαστούν περιβάλλοντα προσοµοίωσης για τη 

διαχείριση και αντιµετώπιση δύσκολων και επικίνδυνων φαινοµένων, όπως φυσικές 

καταστροφές π.χ. σεισµοί, πληµµύρες, καθώς και άλλων καταστάσεων µε ένα 

σηµαντικό πλεονέκτηµα, τη µεγαλύτερη ασφάλεια. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια 

περιβάλλοντα που έχουν υλοποιηθεί για τους παραπάνω σκοπούς. 

2.4.4.1 Chemical Casualty Simulation for Emergency Preparedness 

Training 

Εικονικό περιβάλλον για την προσοµοίωση της αντιµετώπισης βιολογικού ή χηµικού 

πολέµου σε µια πόλη. (Paul N. Kizakevich et al., 2003) 
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Το περιβάλλον αυτό έχει σαν στόχο την ιατρική κατάρτιση των εκπαιδευόµενων στη 

περίπτωση χηµικού ή βιολογικού πολέµου. Ο σκοπός της προσοµοίωσης είναι να καθορίσει ο 

εκπαιδευόµενος το κατάλληλο επίπεδο επίδρασης του πολέµου σε µεµονωµένα θύµατα. 

 

Εικόνα 2. 10 Αλληλεπίδραση µε τον εικονικό ασθενή 

Ο προσοµοιωτής, όπως φαίνεται  στην εικόνα 2.10, παρουσιάζει ένα σενάριο 

περιλαµβάνοντας ρυθµίσεις (π.χ., σκηνή µε τραύµα, ιατρική κλινική, δωµάτιο έκτακτης 

ανάγκης), συνθήκες, και ένας ή περισσότεροι ασθενείς. Ο εκπαιδευόµενος µπορεί να 

πλοηγηθεί και να ερευνήσει τη σκηνή, να αλληλεπιδράσει και να συζητήσει µε κάθε εικονικό 

ασθενή, να χρησιµοποιήσει τις ιατρικές συσκευές, να διαχειρίζεται τα φάρµακα, στοιχεία 

οργάνων ελέγχου, και να εκτελεί τις επεµβάσεις. Ο χρήστης µπορεί να αλληλεπιδράσει 

φυσικά µε τον εικονικό ασθενή (π.χ., να πάρει το σφυγµό του), κάνοντας δεξί κλικ στο 

σηµείο που ενδιαφέρεται  (δηλ., στον καρπό). Παράλληλα εµφανίζονται παράθυρα επιλογών 

για να µπορέσει να αλληλεπιδράσει (δηλ., να αξιολογήσει το σφυγµό, οπότε σε αυτήν την 

περίπτωση αναφέρεται και το ποσοστό σφυγµού και η ποιότητά του).  

Η σκηνή δωµατίου έκτακτης ανάγκης (εικόνα 2.11) χρησιµοποιείται για την 

εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού που λαµβάνει τα θύµατα σε ένα νοσοκοµείο. Με 

αυτήν την σκηνή, ο προσοµοιωτής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εκπαιδεύσει σε µια 

υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα. 
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Εικόνα 2. 11 Σενάριο δωµατίου έκτακτης ανάγκης 

Η σκηνή υπόγειου σταθµού (εικόνα 2.12)  χρησιµοποιείται για να απεικονίσει ένα 

τροµοκρατικό συµβάν, είτε σε ένα αυτοκίνητο, είτε στο σταθµό. Τα θύµατα παρουσιάζονται 

κοντά στην είσοδο του σταθµού, σε ένα πεζοδρόµιο στο ανοικτό περιβάλλον. Με αυτό τον 

τρόπο είναι διαθέσιµο ένα ασφαλές περιβάλλον για να µπορέσει ο χρήστης να εντοπίσει και 

να µεταχειριστεί το θύµα. 

 

Εικόνα 2. 12 Σενάριο προσοµοίωσης της σκηνής υπόγειου σταθµού 
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2.4.4.2 Transfer of spatial information from a virtual to a real environment 

in physically disabled children (Wilson PN et al., 1996) 

Στην έρευνα αυτή κατασκευάστηκε ένας προσοµοιωτής για την εκπαίδευση παιδιών µε 

φυσικές δυσλειτουργίες στο να αναγνωρίζουν τους σταθµούς συγκέντρωσης και τις εξόδους 

διαφυγής σε περίπτωση εκκένωσης κτιρίου. 

Στο περιβάλλον προσοµοίωσης παρουσιάζεται µια εικονική σχολική µονάδα και 

στόχος είναι η αύξηση της χωροταξικής αντίληψης µαθητών µε φυσικές δυσλειτουργίες   

 

Εικόνα 2. 13 

Τα πειράµατα έγιναν σε τρία στάδια: εξάσκηση των µαθητών µε µέτριες κινητικές 

δυσκολίες στην εύρεση σύντοµων διαδροµών µέσα στο κτήριο µε τη βοήθεια οπτικών ή 

ηχητικών σηµάτων, εξάσκηση µαθητών, που δε µπορούν να µετακινηθούν στην απόκτηση 

χωροταξικής αντίληψης και τέλος στην µελέτη του κατά πόσον µπόρεσαν να µεταφέρουν τις 

ικανότητες που απέκτησαν από το Εικονικό Περιβάλλον στον πραγµατικό κόσµο. 

 

Εικόνα 2. 14 

Με υπόδειξη των καθηγητών, επιλέχθηκαν τρεις οµάδες µαθητών µε παρόµοιο επίπεδο 

νοηµοσύνης που αντιστοιχούσε στο µέσο άνθρωπο. Μια οµάδα µαθητών που δεν 
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παρουσίαζαν καµία κινητική δυσκολία µε ηλικίες  13 – 16 ετών, µια οµάδα µαθητών µε 

µέτριες κινητικές δυσκολίες µε ηλικίες 11-14 ετών και µία οµάδα µαθητών µε ηλικίες 11-14 

ετών µε έντονες κινητικές δυσκολίες.  

 

Εικόνα 2. 15 

Τα αποτελέσµατα ήταν θετικά. Ενώ τα παιδιά µε κινητικά προβλήµατα είχαν σαφώς 

κατώτερες επιδόσεις στο Εικονικό Περιβάλλον από τα παιδιά µε καµία κινητική δυσκολία εν 

τούτοις η χωροταξική τους µνήµη (spatial memory) και η ικανότητα λήψης αποφάσεων 

βελτιώθηκαν σηµαντικά. Επίσης, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι µπόρεσαν σε µεγάλο βαθµό 

να µεταφέρουν τις ικανότητες που απέκτησαν από την εξάσκηση στο Εικονικό Περιβάλλον 

και στον πραγµατικό κόσµο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VR 

3.1 Εισαγωγή  

Από τις παραπάνω έρευνες, εύκολα µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι οι τεχνολογίες 

εικονικής πραγµατικότητας µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην προσοµοίωση φυσικών 

καταστροφών ή άλλων επικίνδυνων καταστάσεων παρέχοντας έτσι αύξηση της απόδοσης και 

της αντιληπτικότητας του εκπαιδευόµενου, καθώς επίσης και µεγαλύτερη ασφάλεια. Επίσης 

τα περιβάλλοντα µπορούν να παραµετροποιηθούν και να αλληλεπιδράσει πολλές φορές µε 

αυτά ο εκπαιδευόµενος, κάτι το οποίο είναι αδύνατο σε ένα φυσικό περιβάλλον και πολύ 

περισσότερο στη περίπτωση µεγάλων καταστροφών, φυσικών ή τεχνητών. 

Πολύ συχνά διάφορα µέρη του πλανήτη µας πλήττονται είτε από φυσικές καταστροφές, 

είτε από καταστροφές που προκαλούνται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Ως µεγάλη καταστροφή, 

φυσική ή µη ορίζεται κάθε σεισµός, πληµµύρα, έκρηξη, τυφώνας, πυρκαγιά που προκαλεί 

τόσο µεγάλες ζηµιές ώστε να κινητοποιηθούν οι κρατικοί µηχανισµοί για να ανακουφίσουν 

τα αποτελέσµατα της καταστροφής και της απώλειας. Οι συνέπειες είναι αρνητικές τόσο για 

τα ίδια τα άτοµα όσο και για τις τοπικές κοινότητες και την εθνική ισορροπία. Χιλιάδες 

άτοµα χάνουν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους, τραυµατίζονται ή πεθαίνουν. Τα 

αποτελέσµατα τέτοιων καταστροφών συνεχίζουν να υπάρχουν για χρόνια καθώς οι άνθρωποι 

κάνουν προσπάθειες ανακατασκευής και ανοικοδόµησης των κτηρίων τους. Η 

µακροπρόθεσµη ανάκαµψη ποικίλλει σηµαντικά εξ αιτίας της αλληλεπίδρασης των 

ψυχολογικών, κοινωνικών, πολιτισµικών, πολιτικών και οικονοµικών παραγόντων. 

(http://www.seismos.gr/Default.aspx?page=ps&menu=3-10KQ&text_id=3-11AB)  

Ειδικότερα σεισµός είναι ένα φυσικό φαινόµενο που µπορεί να προκαλέσει σοβαρές 

καταστροφές υλικές, οικονοµικές ακόµη και απώλεια ανθρώπινων ζωών. Στις περιοχές του 
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πλανήτη που πλήττονται συχνά από σεισµούς εµποδίζεται η οικονοµική πολιτιστική και 

τεχνολογική τους ανάπτυξη.  

Εποµένως κρίνεται αναγκαία η κατανόηση των επιπτώσεων ενός τέτοιου φαινοµένου 

στην ανθρώπινη κοινότητα. Θα πρέπει να λαµβάνονται κάποια µέτρα τόσο πριν όσο και κατά 

τη διάρκεια του φαινοµένου. Επιβάλλεται να γίνουν αντιληπτές οι συνέπειες των σεισµών και 

να αναλυθούν οι τρόποι αντιµετώπισης και πρόληψης. Για να αποφευχθούν ανθρώπινες 

απώλειες πρέπει να εµπεδωθεί τόσο από τους µαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς η 

σωστή συµπεριφορά κατά τη διάρκεια των σεισµών και να γίνουν βίωµα κάποιοι βασικοί 

κανόνες αυτενέργειας και αυτοπροστασίας. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει µέριµνα από τις 

σχολικές κοινότητες για την αντισεισµική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού. 

3.2 Εκπαίδευση στην αντιµετώπιση σεισµού µε ενηµέρωση  

Το παρελθόν έχει δείξει ότι οι επιπτώσεις των σεισµών οφείλονται στην έλλειψη 

εξάσκησης, εκπαίδευσης και αυτοδυναµίας του ανθρώπινου δυναµικού µέσα στις σχολικές 

κοινότητες. Για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα το Υπουργείο Παιδείας 

προσπαθεί να ενηµερώσει µαθητές και εκπαιδευτικούς σχετικά µε το σεισµό µε τους εξής 

µεθόδους:  

 οι "παθητικές" (η διάλεξη, η προβολή video ή ταινίας, οι διαφάνειες),  

 οι µέθοδοι "ενεργητικής συµµετοχής" (έρευνα, συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια, κλπ)  

 οι "βιωµατικές µέθοδοι" (η δραµατοποίηση, το θεατρικό παιχνίδι, το γράψιµο µιας 

ιστορίας, η συµβουλευτική, το διάγραµµα βιωµατικών εµπειριών, ο "καθρέπτης", η 

δηµιουργική έκφραση µε σχήµατα ζωγραφικής, οι φωτογραφίες κλπ). 

Οι παραπάνω µέθοδοι παρέχουν µια καλή ενηµέρωση για τα µέτρα προφύλαξης και 

αντιµετώπισης σε περίπτωση σεισµού, δεν είναι όµως τόσο παραστατικές και 

αλληλεπιδραστικές όσο σε ένα φυσικό ή τεχνητό περιβάλλον. Ιδιαίτερα σε περιοχές στις 

οποίες δεν υπάρχει συχνή σεισµική δραστηριότητα, πιθανό να απουσιάζει η εµπειρία του 

σεισµού. Θα ήταν σηµαντικό εποµένως η δηµιουργία συνθηκών όπου τα µέλη µιας σχολικής 

µονάδας θα µπορούν να  έρθουν µε κάποιο ασφαλή τρόπο σε επαφή µε το φυσικό φαινόµενο 

του σεισµού για την απόκτηση σηµαντικών εµπειριών και την ψυχολογική εξοικείωση.  

Αυτό µπορεί να γίνει εφικτό µε τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που θα 

προσοµοιώνει το φαινόµενο του σεισµού µέσα στη σχολική µονάδα, θα επιτρέπει τη 

βιωµατική εκπαίδευση των µαθητών, θα καταγράφει τα συναισθήµατα (πανικού, δέους, κλπ) 

και θα ελέγχει τη σωστή η εσφαλµένη αντίδραση του µαθητή την ώρα που εξελίσσεται το 
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φαινόµενο. Με αυτόν τον τρόπο θα του δίνει τη δυνατότητα να αποκτά ψυχολογική 

εξοικείωση µε το σεισµό και ταυτόχρονα να εφαρµόζει όσα θεωρητικά έχει µάθει για τους 

τρόπους αντίδρασης σε περίπτωση σεισµού σε συνθήκες πραγµατικού γεγονότος. 

Συνεπώς το πρόβληµα είναι πώς θα δηµιουργηθεί ένα τέτοιο περιβάλλον. Ο σεισµός 

είναι ένα φυσικό φαινόµενο που εκδηλώνεται χωρίς προειδοποίηση. Στη συνέχεια 

περιγράφονται κάποιοι τρόποι αντιµετώπισης χρησιµοποιώντας τεχνητά µέσα. 

3.3 Εκπαίδευση στην αντιµετώπιση σεισµού µε τεχνητά µέσα  

Σήµερα έχουν αναπτυχθεί κάποιες προσπάθειες προσοµοίωσης συνθηκών σεισµού µε 

τη κατασκευή µηχανικών προσοµοιωτών (κινούµενες πλατφόρµες) που προσοµοιώνουν µε 

µηχανικό τρόπο τις κινήσεις που λαµβάνουν χώρα σε µακέτες κτιρίων την ώρα της σεισµικής 

δόνησης.  

Η πρώτη χρησιµότητα των κινούµενων πλατφόρµων (shaking tables) ήταν η 

προσοµοίωση σεισµικής δραστηριότητας, ωστόσο αργότερα άρχισαν να µπαίνουν στο χώρο 

της κατασκευής κτηρίων.  

 

Εικόνα 3. 1 shaking tables 

Σήµερα οι προσοµοιωτές σεισµών αυτής της µορφής (εικόνα 3.1) χρησιµοποιούνται 

ευρέως στο επιστηµονικό πεδίο της Μηχανικής Κτιρίων και της Αρχιτεκτονικής στην έρευνα 

των χαρακτηριστικών των σεισµών και της αντοχής κτηρίων.  

Ένα δεύτερο επιστηµονικό πεδίο στο οποίο βρίσκουν εφαρµογή οι κινούµενες 

πλατφόρµες (shaking tables) είναι η εκπαίδευση του κοινού στην αύξηση της 

αντιληπτικότητας του σε σχέση µε το φαινόµενο του σεισµού και της σωστής αντίδρασής του 

την ώρα της εκδήλωσης του φυσικού φαινοµένου. Στόχος προφανώς είναι η ελαχιστοποίηση 
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των απωλειών και η βελτίωση του επιπέδου αντίδρασης που έχει ο άνθρωπος. 

(http://cive.seas.wustl.edu/wusceel/ucist//pdf/ucist.report.pdf)  

Αυτή η εφαρµογή γίνεται µε δύο τρόπους. Ο ένας είναι ο σχεδιασµός και η κατασκευή 

κινούµενων πλατφόρµων µικρού µεγέθους για αποκλειστική χρήση µέσα σε µια σχολική τάξη 

και ο δεύτερος τρόπος είναι η χρήση τέτοιων προσοµοιωτών µεγάλου µεγέθους 

3.3.1 Κινούµενες πλατφόρµες µικρής κλίµακας 

Μια τέτοια εφαρµογή υλοποιήθηκε από την UCIST (University Consortium on 

Instructional Shake Tables) η οποία ιδρύθηκε το 1999 και περιλαµβάνει πενήντα 

Πανεπιστήµια της Αµερικής και του εξωτερικού. Οι µαθητές παρακολουθούν επιδείξεις και 

πραγµατοποιούν πειράµατα (εικόνα 3.2) µε σκοπό την απόκτηση εµπειριών και δεξιοτήτων 

µε στόχο την πληρέστερη εκπαίδευσή τους στο θέµα των σεισµών και για την προσωπική 

τους ασφάλεια.  

Επίσης στις µικρού µεγέθους κινούµενες πλατφόρµες τοποθετούνται µακέτες δωµατίων 

όπου παρατηρούνται οι επιδράσεις που έχουν οι δονήσεις του εικονικού σεισµού σε 

αντικείµενα όπως κορνίζες, ράφια κλπ.  

 

Εικόνα 3. 2 

3.3.2 Μηχανικοί προσοµοιωτές µεγάλης κλίµακας 

 Σε αυτή τη περίπτωση πάνω στους µηχανικούς προσοµοιωτές µεγάλης κλίµακας 

τοποθετούνται κατασκευές-οµοιώµατα δωµατίου σε πραγµατική κλίµακα και 



∆ιπλωµατική Εργασία 

- 50 - 

διαµορφώνονται σαν σχολική τάξη (εικόνα 3.3). Οι µαθητές τοποθετούνται στα θρανία και 

βιώνουν τις ταλαντώσεις που προκαλεί ένα εικονικός σεισµός.  

 

Εικόνα 3. 3 

Με αυτό τον τρόπο εξοικειώνονται ψυχολογικά µε την αίσθηση της εκδήλωσης ενός 

σεισµού και καλούνται να εφαρµόσουν όσα έχουν µάθει θεωρητικά για το πως πρέπει να 

αντιδράσουν (εικόνα 3.4).  

 

Εικόνα 3. 4 

Προφανώς αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος εκπαίδευσης για την απόκτηση 

αντιληπτικότητας, δεξιοτήτων και ο καλύτερος τρόπος εξοικείωσης µε το φαινόµενο του 

σεισµού. ∆υστυχώς όµως τέτοιες εγκαταστάσεις είναι πολύ λίγες παγκοσµίως και η 

πρόσβαση σε αυτές, ακόµη και στις χώρες στις οποίες υπάρχουν, είναι εξαιρετικά 

περιορισµένη. Συνεπώς δεν είναι πρακτικά δυνατόν να βασιστεί η εκπαίδευση για την 

αντιµετώπιση των σεισµών στις εγκαταστάσεις κινούµενων πλατφόρµων µεγάλου µεγέθους. 

3.4  Εκπαίδευση στην αντιµετώπιση σεισµού µε εικονικά περιβάλλοντα 

Με µια πρώτη µατιά φαίνεται ότι η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος προσοµοίωσης 

σεισµού για την εκπαίδευση µαθητών και εκπαιδευτικών των σχολικών µονάδων είναι µια 

δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία. Επιπλέον η δηµιουργία του περιβάλλοντος µε φυσικά 

µέσα στον πραγµατικό κόσµο είναι αδύνατη. Πρέπει λοιπόν να δηµιουργηθούν περιβάλλοντα 
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µε τη δυνατότητα να αναπαριστούν  µια σχολική µονάδα ή ένα µέρος της και να παρέχουν τη 

δυνατότητα να προσοµοιώνουν την εκδήλωση σεισµού. Επιπλέον θα πρέπει να εξασφαλίζουν 

την παρουσία του µαθητή µέσα στον περιβάλλον και την δυνατότητα διαδραστικότητας που 

θα τον οδηγήσουν στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα αποσκοπούν στην 

ασφαλή και σωστή αντίδρασή του. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν λοιπόν τις υπάρχουσες δυσκολίες στην δηµιουργία ενός 

περιβάλλοντος προσοµοίωσης σεισµού για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού µιας 

σχολικής µονάδας κάποιες έρευνες χρησιµοποίησαν την εικονική πραγµατικότητα για την 

υλοποίηση ενός τέτοιου περιβάλλοντος προσοµοίωσης.. Ορισµένες εργασίες που έχουν 

πρωτοεφαρµόσει αυτή τη τεχνολογία στην εκπαίδευση ασχολούνται µε την επίδειξη σε 

εικονικά περιβάλλοντα των συνεπειών ενός σεισµού σε κτιριακές εγκαταστάσεις και τις 

ενέργειες αποκατάστασης που πρέπει να ακολουθήσουν. Μερικές από αυτές περιγράφονται 

στη παρούσα παράγραφο. 

3.4.1 Το Project E-5B 

Μια εργασία προς αυτή τη κατεύθυνση είναι το Project E-5B του Mid-America 

Earthquake Centre σε συνεργασία µε το Southern Illinois University Edwardsville (εικόνα 

3.5)   (http://mae.ce.uiuc.edu/research/research_briefs/Project_E_5B.html).  

 

Εικόνα 3. 5 The browser screen 

Το γραφικό περιβάλλον του προγράµµατος δηµιουργήθηκε χρησιµοποιώντας γλώσσα 

VRML και Java.  Η τρισδιάστατη τεχνολογία VRML επιτρέπει στο χρήστη για να κινηθεί 

µέσα και γύρω από διάφορα κτήρια και να δει τη ζηµία από όλες τις οπτικές γωνίες.  

Εκτός από τη βασισµένη στο WEB τρισδιάστατη εµπειρία, το πρόγραµµα µπορεί επίσης να 

καταδειχθεί για τις διαλογικές οθόνες µεγάλης κλίµακας. Ο χρήστης πλοηγείται µέσα στα 

δωµάτια και στους εξωτερικούς χώρους και έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει διάφορα 
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αντικείµενα πριν προκαλέσει την επόµενη σεισµική δόνηση. Ταυτόχρονα µπορεί να διαλέξει 

µέσα από διάφορα µενού πληροφορίες για το πώς να διαχειριστεί τα αντικείµενα που έχουν 

πάθει φθορές από τον σεισµό που προηγήθηκε. Η εργασία αυτή ασχολείται κατά βάση µε την 

τεχνική εκπαίδευση του  σε θέµατα κατασκευής και αποκατάστασης κτιριακών 

εγκαταστάσεων. Μπορεί όµως να θεωρηθεί σαν µια πολύ αξιόλογη προσέγγιση στην 

προσπάθεια προσοµοίωσης του φαινοµένου του σεισµού σε εικονικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. 

3.4.2 Το Σύστηµα SOL (Seismos On Line) 

Το Σύστηµα SOL  (http://www.seismos.gr) έχει ως στόχο τη σωστή, έγκαιρη και 

υπεύθυνη ενηµέρωση του κοινού µε (σχεδόν) όλα όσα θα ήθελε να ρωτήσει και να µάθει 

σχετικά µε το φαινόµενο των σεισµών. 

 
Το έργο υλοποιήθηκε από τους: PC SYSTEMS Α.Ε., το Εθνικό Αστεροσκοπείο 

Αθηνών (Γεωδυναµικό Ινστιτούτο), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας 

Λόγου, το Ίδρυµα Ευγενίδου, Πάντειον Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών  
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Το SOL είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να είναι προσβάσιµο από όλους τους πιθανούς 

χρήστες µαθητές, φοιτητές και σε οποιονδήποτε που επιθυµεί να µάθει κάτι περισσότερο 

σχετικά µε το φαινόµενο του σεισµού.  

 
Ο χρήστης εκτός των άλλων δυνατοτήτων (να δει τη σεισµικότητα σε κάποια περιοχή, 

να δει και να µεταβάλλει χάρτες κλπ) µπορεί να πλοηγηθεί σε διάφορα αλληλεπιδραστικά 

εικονικά περιβάλλοντα όπως ένα σχολείο, ένα δωµάτιο, ή µια πόλη, στα οποία ο χρήστης 

µπορεί να πειραµατιστεί µε αυτά και να βρει τρόπους ώστε να είναι ασφαλής αποκοµίζοντας 

έτσι κάποια βασικά στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια κατά τη διάρκεια µιας σεισµικής 

δραστηριότητας.  

 

3.4.3 VR and earthquake phobias  

Ένα εικονικό περιβάλλον προσοµοίωσης σεισµού αναπτύσσεται στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Virtual Reality tools for education on natural disasters, 

ΠΕΝΕ∆ 2003- http://poseidon.csd.auth.gr/Projects/emotion_analysis/index.htm).  

 Ο κύριος στόχος αυτής της δράσης είναι να ερευνηθεί ο τρόπος που τα εργαλεία 

εικονικής πραγµατικότητας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκπαίδευση στις φυσικές 

καταστροφές.. Μια προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα σύστηµα που θα επιτρέψει στους 
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εκπαιδευόµενους να αναπτύξουν τις ψυχολογικές δεξιότητές τους που θα τους επιτρέψουν να 

αντιµετωπίσουν µε ασφάλεια την πραγµατικότητα σε περίπτωση εκδήλωσης σεισµού.  

Στην αρχή, ένα ποσοστό (30%) των σπουδαστών θα εκπαιδευθεί στο περιβάλλον 

εικονικής πραγµατικότητας, ενώ οι υπόλοιποι θα εκπαιδευτούν µε τους παραδοσιακούς 

τρόπους. Στη συνέχεια κάθε εκπαιδευόµενος θα βυθιστεί σε ένα τρισδιάστατο εικονικό 

περιβάλλον προσοµοίωσης µιας σχολικής τάξης, µέσα στο οποίο θα βιώσει µια προσοµοίωση 

σεισµού. Πριν και µετά από τη διαδικασία προσοµοίωσης, θα γίνουν χρήσιµες µετρήσεις 

(όπως η κτύποι καρδιάς, ποσοστό εφίδρωσης κλπ) και θα αναλυθούν. Όλες οι ανωτέρω 

µετρήσεις θα χρησιµοποιηθούν για να προσδιορίσουν τη συγκινησιακή φόρτιση που 

περιγράφει µε τον πιο κατάλληλο τρόπο, το ψυχολογικό κράτος που χαρακτήρισε τον 

εκπαιδευόµενο κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης του σεισµού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ 

4.1  Εισαγωγή 

Από τις παραπάνω έρευνες και εφαρµογές συµπεραίνουµε ότι όταν ο µαθητής 

βρίσκεται µέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον αποκτά την αίσθηση παρουσίας όπως σε ένα 

αντίστοιχο πραγµατικό περιβάλλον, µεταφέρει προηγούµενες εµπειρίες και αποκοµίζει 

καινούργιες αλληλεπιδρώντας µε το εικονικό, είναι πιο ασφαλής κατά τη διαδικασία 

πλοήγησής του σ’ αυτό και εκπαιδεύεται σε τέτοιες συνθήκες και προϋποθέσεις που είναι 

αδύνατο να υπάρξουν στο πραγµατικό περιβάλλον (όπως στην περίπτωση µιας σεισµικής 

δραστηριότητας). 

Εποµένως κρίνεται απαραίτητη η χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγµατικότητας αφού 

µπορούν να θεωρηθούν πολύ κατάλληλες για την κατασκευή εκπαιδευτικών εφαρµογών οι 

οποίες ποικίλουν ανάλογα µε τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν τεθεί. Ένας τέτοιος 

στόχος είναι και η εκπαίδευση των µελών µιας σχολικής κοινότητας για τον τρόπο 

αντίδρασης αυτών στη περίπτωση που θα λάβει χώρα ένας σεισµός στο περιβάλλον του 

σχολείου, µε την οποία ασχολείται η παρούσα εργασία. Συγκεκριµένα δηµιουργήθηκε ένα 

εικονικό περιβάλλον το οποίο αναπαριστά µια σχολική τάξη στην οποία εκδηλώνεται µια 

σεισµική δραστηριότητα.  

Πρόκειται για ένα επιτραπέζιο σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας. Τα συστήµατα 

αυτά θεωρούνται τα περισσότερο πρόσφορα για την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση. 

Βασίζονται σε έναν ισχυρό προσωπικό υπολογιστή, το κατάλληλο λογισµικό και τα 

περιφερειακά διασύνδεσης µε πλέον προσιτή µια συσκευή πλοήγησης και χειρισµού στον 

τρισδιάστατο χώρο (spaceball). 
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Η παραπάνω επιλογή έγινε επειδή τα επιτραπέζια συστήµατα παρέχουν µια σειρά 

πλεονεκτηµάτων: (Α. Μικρόπουλος, κ.α., 1994): 

 Η πλήρης εµβύθιση ενός µαθητή παρουσιάζει δυσκολίες και δυσλειτουργίες που 

σχετίζονται µε τους τρόπους διασύνδεσής του και επιφέρουν την ασθένεια του 

κυβερνοχώρου που οφείλεται σε ψυχοσωµατικά αιτία. Για παράδειγµα 

χρησιµοποιώντας µια συσκευή HMD για την επίτευξη πλήρους εµβύθισης, µετά από 

εκτεταµένη χρήση παρουσιάζεται κόπωση των µατιών. 

 Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας κρίνεται απαραίτητη και η 

επικοινωνία του µαθητή µε τον εκπαιδευτικό ή µε άλλους µαθητές στον πραγµατικό 

κόσµο πράγµα το οποίο δε συναντάται όταν ο µαθητής εµβυθίζεται πλήρως στο 

εικονικό περιβάλλον.  

 Το προσιτό κόστος του συστήµατος για την εισαγωγή του στο σχολείο.  

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος κατασκευής των αντικειµένων 

της εικονικής τάξης, και ο τρόπος καθορισµού της συµπεριφοράς αυτών προκειµένου να 

επιτευχθεί η δηµιουργία των διαφόρων συµβάντων που εκτυλίσσονται κατά τη διάρκεια του 

σεισµού.   

4.2  Τα λογισµικά δηµιουργίας της εικονικής τάξης 

Τα βασικότερα λογισµικά που χρησιµοποιούνται σε µια εφαρµογή εικονικής 

πραγµατικότητας είναι το λογισµικό µοντελοποίησης, µέσω του οποίου κατασκευάζονται τα 

αντικείµενα του τρισδιάστατου χώρου και καθορίζεται η εµφάνισή τους (σχήµα, διαστάσεις, 

χρώµα κλπ), και το λογισµικό καθορισµού συµπεριφοράς µεταξύ αυτών των αντικειµένων, 

προκειµένου αυτά να ‘αποκτήσουν ζωή’ και να αλληλεπιδράσουν µεταξύ τους ή µε το 

χρήστη. Το λογισµικό αυτό πολλές φορές παρέχει και κάποιες δυνατότητες µοντελοποίησης, 

περιορισµένες όµως σε σχέση µε ένα εργαλείο του είδους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 

λογισµικά που χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να κατασκευαστεί η εφαρµογή. 

4.2.1 Το λογισµικό µοντελοποίησης 

Το εργαλείο µοντελοποίησης που επιλέχθηκε είναι το 3D Studio Max το οποίο 

αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα προγράµµατα δηµιουργίας και επεξεργασίας τρισδιάστατων 

γραφικών. Μια γενική όψη του περιβάλλοντος της σχολικής αίθουσας µέσα από το 3D Studio 

Max κατά τη διαδικασία του σχεδιασµού, παρουσιάζεται στην εικόνα 4.1. 
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Εικόνα 4. 1 Η εικονική τάξη µέσα από το 3D Studio Max κατά τη διαδικασία σχεδιασµού 

Χρησιµοποιώντας το συγκεκριµένο εργαλείο, κατασκευάστηκαν τα αντικείµενα της 

τάξης, τοίχοι, παράθυρα, θρανία, καρέκλες, πίνακας, πόρτα, υπολογιστής, φώτα Μέσω αυτού, 

παρέχεται η δυνατότητα να δηµιουργηθούν τρισδιάστατα µέρη, χαρακτήρες και αντικείµενα 

οποιουδήποτε τύπου. Το 3D Studio Max µπορεί πολύ ρεαλιστικά να απεικονίσει τα σχέδια 

των πραγµατικών αντικειµένων όπως κτήρια, αίθουσες άνθρωποι κλπ.  

Η ίδια όψη του περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία rendering παρουσιάζεται στην 

εικόνα 4.2. 
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Εικόνα 4. 2 Η εικονική τάξη µέσα από το 3D Studio Max κατά τη διαδικασία rendering 

4.2.2 Το λογισµικό καθορισµού συµπεριφοράς των αντικειµένων 

Η επιλογή ενός λογισµικού εικονικής πραγµατικότητας εξαρτάται κάθε φορά από το 

διαθέσιµο υλικό και το είδος του περιβάλλοντος που πρόκειται να αναπαρασταθεί. Στην 

εργασία αυτή επιλέχθηκε το Virtools  γιατί είναι κατάλληλο για ένα απλό υπολογιστικό 

σύστηµα µε υψηλές όµως δυνατότητες χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερα τεχνικά 

χαρακτηριστικά. Επίσης είναι ένα λογισµικό το οποίο επιτρέπει τη σύνδεση όλων των 

συσκευών εισόδου και εξόδου για τους στόχους της έρευνας (γυαλιά εµβύθισης, συσκευές 

ανίχνευσης κίνησης, πληκτρολόγιο, κλπ).  

Μια γενική εικόνα του περιβάλλοντος της σχολικής αίθουσας µέσα από το Virtools 

κατά τη διαδικασία του σχεδιασµού παρουσιάζεται στην εικόνα  4.3. Φαίνονται µερικά από 

τα frames που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία των διαφόρων συµβάντων κατά τη 

διάρκεια του σεισµού, καθώς επίσης και τα φώτα και οι κάµερες θέασης.  
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Εικόνα 4. 3 Η εικονική τάξη κατά τη διαδικασία σχεδιασµού µέσα από το Virtools 

Το Virtools ανήκει στην κατηγορία των authoring systems εποµένως επιτρέπει γρήγορα 

και εύκολα να δηµιουργηθούν συνθέσεις (compositions) πλούσιες σε διαδραστικό και 

τρισδιάστατο περιεχόµενο. Τα υπάρχοντα πρότυπα τρισδιάστατων µοντέλων, κινούµενων 

γραφικών, εικόνων, ήχων κλπ µπορούν να αποκτήσουν ζωή από τις τεχνολογίες 

συµπεριφοράς που παρέχει το εργαλείο αυτό. ∆εν είναι εργαλείο µοντελοποίησης εντούτοις 

απλά στοιχεία όπως οι κάµερες, φώτα, καµπύλες, στοιχεία διεπαφών, και τρισδιάστατα 

πλαίσια  µπορούν να δηµιουργηθούν εύκολα µε τη χρήση αυτού. Ακόµη σηµαντικό προσόν 

αποτέλεσε και η δυνατότητα του λογισµικού να συνεργάζεται µε φυλλοµετρητές για 

βασισµένες στο web εφαρµογές. Τέλος, συνεργάζεται αρκετά καλά µε το 3D Studio Max 

αφού παρέχεται η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης εξαγωγής των αντικειµένων του 3D 

Studio ώστε να είναι κατάλληλα να εισαχθούν στο Virtools. 

Η ίδια όψη της εικονικής αίθουσας κατά τη διαδικασία rendering παρουσιάζεται στην 

εικόνα 4.4. 
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Εικόνα 4. 4 Η εικονική τάξη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης µέσα από το Virtools 

4.3  Η δηµιουργία της εικονικής τάξης 

Στη παράγραφο αυτή περιγράφονται οι σηµαντικότερες ενέργειες που χρειάστηκαν για 

το πρώτο στάδιο δηµιουργίας της εφαρµογής που είναι η κατασκευή της εικονικής αίθουσας 

και των αντικειµένων της. Εκτός από τη δηµιουργία του περιβάλλοντος µε τη χρήση του 

εργαλείου µοντελοποίησης, χρειάστηκαν και κάποιες προσθήκες αντικειµένων, µέσω του 

Virtools, όπως textures, lights, cameras κλπ όπως και κάποιες αλλαγές των ρυθµίσεων αυτών  

για την καλύτερη απεικόνιση του εικονικού κόσµου. 

4.3.1 Σχεδίαση των αντικειµένων  

Χρησιµοποιώντας το 3D Studio Max και µε κατάλληλες διεργασίες έγινε η σχεδίαση 

των αντικειµένων, ο χρωµατισµός τους, η προσθήκη υφής (Texture) και άλλων 

χαρακτηριστικών. Επίσης πολλά αντικείµενα που κατασκευάστηκαν στον εικονικό κόσµο 

είναι σύνθεση πολλών επιµέρους αντικειµένων (π.χ. η βιβλιοθήκη µε τα βιβλία). Η Εικόνα 
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4.5 παρουσιάζει κάποια από αυτά κατά το σχεδιασµό µέσω του προγράµµατος και κατά τη 

rendering process.  

 
   

 
 

 
 

Εικόνα 4. 5 ∆ιαδικασίες σχεδιασµού και rendering αντικειµένων της αίθουσας στο 3D Studio Max 

Μετά την κατασκευή των αντικειµένων και ολόκληρης της αίθουσας στο 3D Studio 

Max ακολούθησε η εξαγωγή της µε τη µορφή nmo αρχείου και έπειτα η εισαγωγή της 

αίθουσας και των αντικειµένων στο Virtools για τυχόν αλλαγές ή προσθήκες ιδιοτήτων, τον 

περαιτέρω προγραµµατισµό τους και τη δηµιουργία του τελικού εικονικού περιβάλλοντος.  

Στα αντικείµενα εφαρµόστηκε η επιλογή set initial conditions για να βρίσκονται πάντα 

στο ίδιο σηµείο και να αρχικοποιούνται οι ρυθµίσεις τους καθώς ξεκινά η εφαρµογή και 

καθώς γίνεται restore initial conditions (εικόνα 4.6). 

 

Εικόνα 4. 6 Μερικά από τα αντικείµενα µε ιδιότητα set initial conditions στο Virtools 

Στην εικόνα 4.7 παρουσιάζονται τέσσερις όψεις της εικονικής σχολικής τάξης καθώς 

και τα αντικείµενα που έχουν εισαχθεί σ’ αυτή. 
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Εικόνα 4. 7 Τέσσερις όψεις της εικονικής σχολικής τάξης 

Στα αντικείµενα χρειάστηκε να ρυθµιστούν κάποιες ιδιότητες σκίασης, φωτισµού και 

υφής για την καλύτερη εµφάνισή τους. 

4.3.2 Φωτισµός και σκίαση 

Η τοποθέτηση ενός αντικειµένου σε ένα εικονικό περιβάλλον δεν είναι αρκετή. Θα 

πρέπει αυτό να φωτιστεί ώστε να είναι ορατό από το χρήστη. Σε έναν πραγµατικό κόσµο ο 

φωτισµός ενός αντικειµένου και η σκίαση του εξαρτώνται από πολλές µεταβλητές: το φως 

που υπάρχει στο περιβάλλον (ambient light), τις πηγές φωτός, τη δυνατότητα ανάκλασης της 

υφής του αντικειµένου, τα υπόλοιπα αντικείµενα, κλπ.  

Για το φωτισµό χρησιµοποιήθηκαν τρία φώτα στοιχισµένα στην κεντρική σειρά της 

οροφής (εικόνα 4.8). 
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Εικόνα 4. 8 Τα φώτα της τάξης 

Για το καθένα από αυτά δόθηκε η ιδιότητα point (εικόνα 4.9). Η ιδιότητα αυτή 

επιτρέπει στα φώτα να εκπέµπουν µια σφαίρα φωτός που εξασθενεί ανάλογα µε την ακτίνα 

επίδρασης που έχει οριστεί. Είναι επίσης ρεαλιστικός τρόπος ο φωτισµού µε πολύ καλά 

οπτικά αποτελέσµατα δεδοµένου ότι τα συνήθη φωτιστικά συµπεριφέρονται κατ’ αυτόν τον 

τρόπο. 

 

Εικόνα 4. 9 Καθορισµός ιδιότητας point light µέσω του Virtools 

Η Σκίαση των αντικειµένων είναι ο τρόπος µε τον οποίο απεικονίζεται ο φωτισµός στις 

επιφάνειές τους. Η µέθοδος σκίασης που ακολουθήθηκε είναι η µέθοδος Gouraud: Εδώ οι 

επιφάνειες αντιµετωπίζονται σαν οµαλές καµπύλες και η σκίαση αλλάζει κατά µήκος της 

επιφάνειας ανάλογα µε την καµπυλότητα και την κατεύθυνση του φωτός. Αποτελεί µια από 

τις πιο εξελιγµένες µεθόδους και αρκετά συχνά χρησιµοποιούµενη (εικόνα 4.10). 
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Εικόνα 4. 10 Καθορισµός µεθόδου σκίασης Gouraud µέσω του Virtools 

4.3.3 Texture mapping 

Όσον αφορά την αντιστοίχηση υφών (Texture Mapping), αναφερόµαστε στη 

δυνατότητα της µηχανής γραφικών (rendering engine) να τοποθετεί εικόνες πάνω σε 

επιφάνειες αντικειµένων προκειµένου να αυξηθεί ο ρεαλισµός (π.χ. ξύλινες επιφάνειες). 

Ακολουθήθηκαν όλοι οι δυνατοί τρόποι αντιστοίχισης υφών που υποστηρίζονται από 

σύγχρονες µηχανές γραφικών. Συγκεκριµένα παρέχουν: 

 Perspective Correct Texture Mapping: Οι υφές απεικονίζονται σωστά υπό οποιαδήποτε 

γωνία 

 ∆ιαφάνεια υφών: Καθορίζεται κάποιο χρώµα της υφής σα διαφανές οπότε και η µηχανή 

γραφικών δε σχεδιάζει τα συγκεκριµένα σηµεία της επιφάνειας (χρήσιµο π.χ. σε 

παράθυρα) 

 Πολλαπλά επίπεδα υφών: Πολύ σύγχρονο χαρακτηριστικό που επιτρέπει την 

αντιστοίχηση περισσότερων από µιας υφών σε µια επιφάνεια και διάφορους τρόπους 

συνδυασµού τους. Με αυτό τον τρόπο µπορούν να επιτευχθούν εφέ όπως η 

αντανακλάσεις νερού σε τοίχο. 

4.3.4 Οι κάµερες 

Στην αίθουσα τοποθετήθηκε µια βασική κάµερα έτσι ώστε να λαµβάνει τη βασική 

θέαση της εικόνας 4.1 καθώς και δύο βοηθητικές κάµερες. Στη βασική κάµερα εφαρµόστηκε 

η επιλογή set initial conditions (εικόνα 4.11) για να λαµβάνεται εικόνα πάντα από το ίδιο 

σηµείο καθώς ξεκινά η εφαρµογή και καθώς γίνεται restore initial conditions. 
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Εικόνα 4. 11 set initial conditions για την κάµερα 01 

4.3.5 Frames 

Στην εικονική τάξη κατασκευάστηκαν και κάποια frames για να αποδοθούν ιδιότητες 

του φυσικού κόσµου καθώς και για να προγραµµατιστούν τα διάφορα συµβάντα που 

λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του σεισµού. 

Μερικά frames που δηµιουργήθηκαν ήταν για την ενεργοποίηση του µηχανισµού 

Particle System, ο οποίος παράγει εφέ όπως σκόνη, µικρά κοµµάτια αντικειµένων κλπ. και 

για την απαγόρευση των particles να περάσουν προς τα κάτω όταν φτάσουν στο πάτωµα. Ο 

µηχανισµός περιγράφεται αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια. Στην εικόνα 4.12 φαίνονται τρία 

frames, ένα τοποθετηµένο στον τοίχο για την παραγωγή κοµµατιών σοφάδων του τοίχου κατά 

τη διάρκεια του σεισµού, ένα τοποθετηµένο στο παράθυρο για την παραγωγή κοµµατιών 

γυαλιών καθώς σπάει το τζάµι και ένα τοποθετηµένο στο δάπεδο για τη διακοπή της κίνησης 

των particles κάτω από το πάτωµα (particle deflector).  

    

Εικόνα 4. 12 Frames για το µηχανισµό Particle 

4.3.6 Το πάτωµα  

Για την αντιστοίχιση υφής του πατώµατος, χρησιµοποιήθηκε το texture της εικόνας 

4.13. Η υφή του texture είναι παρόµοια µε την υφή πλακιδίων.   
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Εικόνα 4. 13 Η υφή του πατώµατος 

Η εικόνα 4.14 παρουσιάζει την εµφάνιση του πατώµατος µετά την εφαρµογή του 

παραπάνω texture. 

 

Εικόνα 4. 14 Το πάτωµα µε την εφαρµογή της υφής 

Επίσης στο πάτωµα εφαρµόστηκε η ιδιότητα της βαρύτητας για να πέφτουν τα 

κοµµάτια γυαλιών και σοβάδων προς τα κάτω (εικόνα 4.15). Τα κοµµάτια αυτά παρήχθησαν 

µε το µηχανισµό Particle System του Virtools και είναι απαραίτητο να υπάρχει βαρύτητα για 

να µη σκορπίζουν προς όλες τις κατευθύνσεις.  

 

Εικόνα 4. 15 Εφαρµογή βαρύτητας στο πάτωµα µέσα από το Virtools 
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Τέλος τοποθετήθηκε και το προαναφερόµενο Frame µε την ιδιότητα Deflector, για να 

µην περνούν τα particles που παράγονται κάτω από το πάτωµα. Η εικόνα 4.16 δείχνει τις 

ρυθµίσεις του για τον παραπάνω σκοπό. 

 

Εικόνα 4. 16 Οι ιδιότητες του Deflector Frame 

4.3.7 Η οροφή  

Για την αντιστοίχιση υφής του ταβανιού, χρησιµοποιήθηκε το texture της εικόνας 4.17.  

 

Εικόνα 4. 17 Η υφή της οροφής 

Στην εικόνα 4.18 φαίνεται το ταβάνι της εικονικής τάξης µετά τη χρήση του παραπάνω 

texture. 

 

Εικόνα 4. 18 Η οροφή µετά την εφαρµογή της υφής 
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Στο πάνω µέρος της αίθουσας τοποθετήθηκαν, εκτός από το κανονικό ταβάνι, και δύο 

κοµµάτια σοβάδων στα οποία εφαρµόστηκε η ιδιότητα της απόκρυψης. Αυτά θα πέσουν κατά 

τη διάρκεια του σεισµού. Επίσης τοποθετήθηκαν αποκρυµµένα και τµήµατα οροφής τα οποία 

θα εµφανιστούν όταν οι σοβάδες ξεκινούν να πέφτουν (Εικόνα 4.19). 

 

Εικόνα 4. 19 Αποκρυµµένο τµήµα οροφής χωρίς σοφάδες 

4.3.8 Οι τοίχοι  

Στους τοίχους της αίθουσας χρησιµοποιήθηκε το texture της εικόνας 4.20. Επίσης 

κατασκευάστηκε ένα τµήµα τοίχου χωρίς σοβάδες που βρίσκεται στο ίδιο σηµείο µε το 

αρχικό. Στο τµήµα αυτό αρχικά εφαρµόστηκε η ιδιότητα της απόκρυψης. Το τµήµα 

εµφανίζεται όταν λαµβάνει χώρα η σεισµική δραστηριότητα. Τέλος κατασκευάστηκαν δύο 

συνεχόµενες ρωγµές στον τοίχο. Σε αυτές εφαρµόστηκε η ιδιότητα της απόκρυψης. Κατά τη 

διάρκεια του σεισµού οι ρωγµές εµφανίζονται η µια µετά την άλλη δίνοντας έτσι την αίσθηση 

µιας συνεχόµενης ρωγµής (εικόνα 4.20). 

 

  

Εικόνα 4. 20 Texture των τοίχων 
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4.4  Η συµπεριφορά των αντικειµένων της εικονικής τάξης 

Χρησιµοποιώντας το Virtools επιτυγχάνεται εύκολα µέσα από πληθώρα επιλογών, ο 

καθορισµός της συµπεριφοράς µεταξύ των αντικειµένων. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 

δηµιουργήθηκαν διάφορα συµβάντα που µπορούν να λάβουν χώρα στη σχολική τάξη κατά τη 

διάρκεια της σεισµικής δραστηριότητας και τα οποία είναι παρόµοια µε αυτά του 

πραγµατικού κόσµου. Μερικά από αυτά είναι τα απότοµα κουνήµατα της αίθουσας για την 

αίσθηση της σεισµικής δόνησης, το σπάσιµο ορισµένων τζαµιών, η δηµιουργία ρωγµής στο 

τοίχο και το πέσιµο ορισµένων σοβάδων από την οροφή και από τον τοίχο. Παράλληλα η όλη 

διαδικασία υποστηρίζεται από διάφορα ηχητικά σήµατα για να δώσει την όσο το δυνατό 

καλύτερη αίσθηση παρουσίας στο φαινόµενο που εξελίσσεται. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 

οι τεχνικές δηµιουργίας των παραπάνω συµβάντων. 

4.4.1 Αναγνώριση συγκρούσεων 

Η αναγνώριση συγκρούσεων (collision detection) περιλαµβάνει τους αλγορίθµους και 

τις τεχνικές µε τις οποίες µπορεί να ελεγχθεί κατά πόσο δύο στερεά αντικείµενα έρχονται σε 

επαφή καθώς και να εντοπισθούν τα σηµεία στα οποία συµβαίνει αυτό. Στην εικονική 

πραγµατικότητα η αναγνώριση συγκρούσεων είναι ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας στην 

προσπάθεια ανάπτυξης κόσµων που «συµπεριφέρονται» µε αληθοφανή τρόπο. Παρότι 

µαθηµατικά η αναγνώριση της επαφής δύο τρισδιάστατων σωµάτων είναι ένα πρόβληµα που 

αντιµετωπίζεται, για τις ανάγκες ενός συστήµατος εικονικής πραγµατικότητας απαιτείται ο 

έλεγχος αυτός να συµβαίνει σε πραγµατικό χρόνο καθιστώντας το πρόβληµα υπολογιστικά 

δαπανηρό και πολύπλοκο. Όλοι οι αλγόριθµοι δεν απαιτείται απλά να επισηµάνουν τη 

σύγκρουση δύο αντικειµένων αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουν και το ακριβές σηµείο ή 

σηµεία που συµβαίνει αυτό. 

Για να απλοποιηθεί η διαδικασία αναγνώρισης συγκρούσεων στη συγκεκριµένη 

εφαρµογή, χρησιµοποιήθηκαν δύο τεχνικές: 

 Στη πρώτη µέθοδο (bounding box) εισήχθησαν στη τάξη δευτερεύοντα αντικείµενα 

cubic, τα οποία δεν εµφανίζονται στην αίθουσα, και τοποθετήθηκαν σε κατάλληλα 

σηµεία του πατώµατος και λαµβάνει χώρα το αντίστοιχο script όταν έρθουν σε επαφή 

µε κάποιο άλλο αντικείµενο. Ένα παράδειγµα είναι η περίπτωση της πτώσης σοφάδων 

στο πάτωµα που περιγράφεται αναλυτικά πιο κάτω.  

 Στη δεύτερη µέθοδο (particle system deflector) τοποθετήθηκαν στο πάτωµα frames µε 

ιδιότητα particle deflector για να µπορούν τα διάφορα κοµµάτια που παράγονται από 
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µηχανισµούς particle να σταµατούν στο πάτωµα. Ένα παράδειγµα είναι η περίπτωση 

της θραύσης των τζαµιών και το πέσιµο γυαλιών στο πάτωµα που περιγράφεται 

αναλυτικά πιο κάτω. 

4.4.2 ∆ηµιουργία της σεισµικής δόνησης 

Για τη δηµιουργία της σεισµικής δόνησης µετακινείται η βασική κάµερα απότοµα σε 

τυχαίες θέσεις ώστε να δίνεται η αίσθηση του σεισµού. Στο σχήµα 4.1 παρουσιάζεται το 

script µε τα Building Blocks που χρειάστηκαν για το σκοπό αυτό. 

 

Σχήµα 4. 1 Το script του σεισµού 

Ο γράφος SHAKE δηµιουργεί διακριτές δονήσεις της κάµερας και παράλληλα 

εκτελείται ο ήχος του σεισµού. Στην έξοδο του SHAKE διακόπτεται ο ήχος. Αναλυτικά τα 

Building Blocks του SHAKE φαίνονται στο σχήµα 4.2. 

Χρησιµοποιήθηκαν τρία Random Building Blocks που παράγουν τυχαίους αριθµούς 

που αναπαριστάνουν τις συντεταγµένες ενός σηµείου στο χώρο. Παράλληλα παίρνονται οι 

συντεταγµένες της κάµερας κάθε φορά µε τα Get X, Get Y και Get Z Building Blocks και 

προστίθενται αντίστοιχα µε τους παραπάνω αριθµούς για να παραχθούν οι καινούργιες 

συντεταγµένες του σηµείου τοποθέτησης της κάµερας. Με τα Building Blocks Set 

Component Building Block και Set Position Building Block η κάµερα µετακινείται στη 

καινούργια θέση. Το Building Block Delayer καθυστερεί λίγο το µηχανισµό και µετά 

επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία.  Ο Timer Building Block χρησιµοποιείται για να ορίσει 

τη συνολική διάρκεια της σεισµικής δραστηριότητας. Παράλληλα µε τη δραστηριότητα, 

λαµβάνει χώρα και ο ήχος του σεισµού (Building Block Wave Player). Εποµένως µε συνεχή 

κουνήµατα της κάµερας δίνεται η αίσθηση του σεισµού στη σχολική τάξη.  
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Σχήµα 4. 2 Το script του γράφου SHAKE για τη δηµιουργία της σεισµικής δόνησης 

4.4.3 ∆ηµιουργία σπασίµατος των τζαµιών 

Αρχικά κατασκευάστηκαν κάποια κοµµάτια γυαλιών που αναπαριστάνουν το 

σπασµένο τζάµι και τοποθετήθηκαν στην ίδια θέση µε το κανονικό στον τοίχο. Στα γυαλιά 

αυτά εφαρµόστηκε η ιδιότητα της απόκρυψης, έτσι ώστε να φαίνεται µόνο το κανονικό 

παράθυρο. Επίσης δηµιουργήθηκαν και κάποια κοµµάτια σπασµένων γυαλιών που 

βρίσκονται αποκρυµµένα στο πάτωµα. Για την κατασκευή του θρυµµατισµού των τζαµιών 

κατά τη διάρκεια του σεισµού χρησιµοποιήθηκε το particle system του Virtools το οποίο 

παρέχει διάφορα οπτικά εφέ. Ένα από αυτά ήταν και η δηµιουργία πολλών κοµµατιών 

γυαλιών. Στο δάπεδο έχει εφαρµοστεί η ιδιότητα της βαρύτητας για να κατευθυνθούν τα 
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γυαλιά προς τα κάτω. Επίσης έχει τοποθετηθεί και ένα frame µε την ιδιότητα particle system 

deflector για να συγκρατήσει τα particles και να µην περάσουν κάτω από το δάπεδο. Τέλος, 

έχει εισαχθεί και ένας ήχος από σπάσιµο γυαλιών ο οποίος θα εκτελείται παράλληλα και 

εφόσον είναι ενεργοποιηµένος ο παραπάνω µηχανισµός. 

Ο µηχανισµός του σπασίµατος τζαµιών εφαρµόστηκε σε δύο παράθυρα της σχολικής 

τάξης. Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία σε ένα από αυτά πριν (εικόνα 4.21), κατά τη 

διάρκεια (εικόνα 4.22) και µετά (εικόνα 4.23) το σεισµό.  

 

Εικόνα 4. 21 Το αρχικό τζάµι 

Μετά από κάποια χρονική στιγµή, ξεκινάει η σεισµική δραστηριότητα. Τότε 

ενεργοποιείται ο µηχανισµός του particle system  ο οποίος παράγει µικρά κοµµατάκια 

γυαλιών. Κατά τη διάρκεια που είναι ενεργοποιηµένος ο παραπάνω µηχανισµός ακούγεται 

ένας χαρακτηριστικός ήχος σπασίµατος τζαµιού. Ταυτόχρονα το αρχικό τζάµι αποκρύπτεται 

και µετά από πολύ µικρό χρονικό διάστηµα εµφανίζονται τα σπασµένα κοµµάτια τζαµιού που 

βρίσκονταν αποκρυµµένα στην ίδια θέση (εικόνα 4.22).  
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Εικόνα 4. 22 Τα σπασµένα γυαλιά ξεκινούν να πέφτουν 

Τέλος όταν τα particles φτάσουν στο δάπεδο, εµφανίζονται τα κρυµµένα κοµµάτια 

τζαµιών που βρίσκονταν εκεί (εικόνα 4.23). 

 

Εικόνα 4. 23 Το τελικό τζάµι. Σπασµένα γυαλιά στο πάτωµα 

Στο σχήµα 4.3 παρουσιάζεται το script µε τα Building Blocks που χρειάστηκαν για το 

σκοπό αυτό. Το Delayer Building Block καθυστερεί κάποιο χρονικό διάστηµα µέχρι να λάβει 
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χώρα το σπάσιµο των τζαµιών. Στη συνέχεια εκτελείται το Spherical Particle System 

Building Block για τη δηµιουργία των κοµµατιών γυαλιών. Το συγκεκριµένο Building Block 

έχει εφαρµοστεί πάνω σε ένα Frame που βρίσκεται σε συγκεκριµένη θέση στο παράθυρο. 

Από αυτή τη θέση θα ξεκινήσουν να πετάγονται τα σπασµένα γυαλιά. Με την ενεργοποίηση 

αυτού εκτελείται ταυτόχρονα και ο ήχος σπασίµατος του τζαµιού µε τη χρήση του Wave 

Player Building Block. Στο τέλος του µηχανισµού Particle χρησιµοποιείται ένα ακόµη 

Delayer Building Block για να καθυστερήσει λίγο την εµφάνιση των γυαλιών που βρίσκονται 

στο πάτωµα. ∆ιαρκεί όσο διαρκεί η πτώση των γυαλιών. Τέλος τα Show Building Blocks 

εµφανίζουν τα σπασµένα γυαλιά του πατώµατος ενώ το Hide Building Block αποκρύπτει το 

αρχικό κανονικό παράθυρο.  

 

Σχήµα 4. 3 Το script για το σπάσιµο του τζαµιού 

Γενικά ένα Particle System παράγει διάφορα εφέ όπως καπνό, χιόνι, φωτιά κλπ. 

Μπορούµε όµως να του αλλάξουµε τις ρυθµίσεις έτσι ώστε να κάνει αναπαραγωγή ενός 

συγκεκριµένου αντικειµένου του εικονικού κόσµου. Στην εικόνα 4.24 παρουσιάζεται ο 

τρόπος αλλαγής των ρυθµίσεων. Στο πεδίο Particle Rendering δόθηκε η τιµή Object και στο 

πεδίο Objects δόθηκε ένα Group που περιέχει κοµµάτια γυαλιών (GlassesParticleGroup). 
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Εικόνα 4. 24 Ρυθµίσεις του Particle System για τη παραγωγή των γυαλιών 

Η παραπάνω τεχνική εφαρµόστηκε και στο δεύτερο τζάµι. Παρακάτω φαίνεται αυτό 

πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το σεισµό (εικόνα 4.25).  

Εικόνα 4. 25 Οι φάσεις σπασίµατος του δεύτερου τζαµιού 

4.4.4 ∆ηµιουργία σοβάδων οροφής που πέφτουν 

Αρχικά κατασκευάστηκαν κάποια τµήµατα σοφάδων που θα πέσουν. Αυτά βρίσκονται 

σε συγκεκριµένα σηµεία της οροφής και έχει εφαρµοστεί η ιδιότητα της απόκρυψης. Στα ίδια 

σηµεία έχουν τοποθετηθεί και αποκρυµµένα τµήµατα οροφής που θα εµφανιστούν κατά τη 

διάρκεια της πτώσης των σοφάδων.  Επίσης δηµιουργήθηκαν και κάποια κοµµάτια σοφάδων 

αποκρυµµένα στο πάτωµα. Για την κατασκευή του σύννεφου σκόνης που θα δηµιουργηθεί 

όταν οι σοφάδες φτάσουν στο πάτωµα χρησιµοποιήθηκε το particle system του Virtools. Στο 

δάπεδο έχει εφαρµοστεί η ιδιότητα της βαρύτητας για να κατευθυνθούν οι σοφάδες προς τα 

κάτω. Επίσης έχει τοποθετηθεί και ένα frame µε την ιδιότητα particle system deflector για να 

συγκρατήσει τα particles και να µην περάσουν κάτω από το δάπεδο. Τέλος έχει εισαχθεί και 

ένας ήχος από την πρόσκρουση των σοφάδων στο πάτωµα ο οποίος θα εκτελεστεί παράλληλα 

µε το σύννεφο σκόνης. 

Ο µηχανισµός της πτώσης των σοφάδων εφαρµόστηκε σε σηµεία της οροφής της 

σχολικής τάξης. Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία σε ένα από αυτά πριν (εικόνα 4.26), 

κατά τη διάρκεια  και µετά το σεισµό.  
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Εικόνα 4. 26 Πριν την πτώση σοφάδων 

Μετά από κάποια χρονική στιγµή, ξεκινάει η σεισµική δραστηριότητα. Αρχικά κάποια 

τµήµατα σοφάδων είναι αποκρυµµένα στην οροφή, ενώ κάποια άλλα αποκρυµµένα στο 

πάτωµα. Επίσης στο ταβάνι βρίσκεται αποκρυµµένο και το τµήµα οροφής που θα εµφανιστεί 

όταν πέσουν οι σοφάδες. Κατά τη διάρκεια του σεισµού το τµήµα σοβά  που ήταν κρυµµένο 

στο ταβάνι, εµφανίζεται και πέφτει προς τα κάτω (εικόνα 4.27). Ταυτόχρονα εµφανίζεται στο 

τµήµα της οροφής το κοµµάτι σοβάδων που έχει αποµείνει. 
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Εικόνα 4. 27 Κατά τη διάρκεια της πτώσης σοφάδων 

Οι σοφάδες φτάνοντας στο πάτωµα σταµατούν µε τη βοήθεια ενός κρυµµένου 

αντικειµένου cube, (εικόνα 4.28) στερεωµένου στο δάπεδο, και χρησιµοποιώντας το Box Box 

intersection building block,. Η τεχνική αυτή αναφέρθηκε παραπάνω και χρησιµοποιήθηκε για 

την αναγνώριση συγκρούσεων των σοφάδων µε το πάτωµα. 

 

Εικόνα 4. 28 Το αντικείµενο cube που αποκρύπτεται για τη διαδικασία collision detection 
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Παράλληλα δηµιουργείται ένα σύννεφο σκόνης µε τη βοήθεια ενός object particle 

system (εικόνα 4.29).  

 

Εικόνα 4. 29 Οι σοφάδες φτάνουν στο πάτωµα. Ενεργοποιείται το Particle System για την παραγωγή σκόνης 

Τέλος σχεδόν ταυτόχρονα µε το σύννεφο σκόνης, εµφανίζονται στο πάτωµα τα 

διαλυµένα κοµµάτια (εικόνα 4.30). 

 

Εικόνα 4. 30 Κοµµάτια σοφάδων µετά την πτώση 
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Στο σχήµα 4.4 παρουσιάζεται το script µε τα Building Blocks που χρειάστηκαν για το 

σκοπό αυτό. Το Delayer Building Block καθυστερεί κάποιο χρονικό διάστηµα µέχρι να λάβει 

χώρα η πτώση των σοφάδων. Το Show Building Block που ακολουθεί, εµφανίζει το τµήµα 

σοφά που πρόκειται να πέσει. Επίσης, χρησιµοποιώντας ένα Delayer Building Block και ένα 

Show Building Block, εµφανίζεται µετά από λίγο το τµήµα οροφής που αποµένει µετά την 

πτώση. Στη συνέχεια εκτελείται το Physicalize Building Block το οποίο δίνει τις γνωστές 

ιδιότητες της Φυσικής του πραγµατικού κόσµου στο τµήµα σοφάδων που πρόκειται να πέσει. 

Μια από τις ιδιότητες είναι η βαρύτητα, εποµένως αυτό κατευθύνεται κατακόρυφα. Ο σοφάς 

φτάνοντας στο πάτωµα σταµατάει σε εκείνο το σηµείο µε τη βοήθεια ενός κρυµµένου 

αντικειµένου cube στερεωµένου στο δάπεδο και χρησιµοποιώντας το Box Box Intersection 

Building Block. Παράλληλα ενεργοποιείται το Object Particle System Building Block και 

δηµιουργεί ένα σύννεφο σκόνης. Σχεδόν ταυτόχρονα τα Show Building Blocks εµφανίζουν 

στο πάτωµα τα διαλυµένα κοµµάτια που ήταν αποκρυµµένα. Παράλληλα εκτελείται και ένας 

ήχος πρόσκρουσης των σοφάδων στο πάτωµα µε τη χρήση του Wave Player Building Block. 

 

Σχήµα 4. 4 Το script της πτώσης σοφάδων 
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Ειδικότερα για το Particle System που δηµιουργήθηκε για την παραγωγή σκόνης 

εισήχθηκε το texture της εικόνας 4.31.  

 

Εικόνα 4. 31 Η υφή της σκόνης 

Στο πεδίο Texture του µηχανισµού Object Particle System δόθηκε σαν παράµετρος 

(εικόνα 4.32) το παραπάνω texture.  

 

Εικόνα 4. 32 Οι ιδιότητες του Particle System για την παραγωγή σκόνης 

 

Η παραπάνω τεχνική εφαρµόστηκε και σε δεύτερο σηµείο της οροφής. Στην εικόνα 

4.33 φαίνεται αυτό πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το σεισµό.  
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Εικόνα 4. 33 Πτώση σοφάδων από το δεύτερο σηµείο της οροφής 

4.4.5 ∆ηµιουργία σοβάδων τοίχου που πέφτουν 

Αρχικά κατασκευάστηκε ένα τµήµα χαλασµένου τοίχου που βρίσκεται στο ίδιο σηµείο 

µε το αρχικό. Σ’ αυτό εφαρµόστηκε η ιδιότητα της απόκρυψης. Επίσης δηµιουργήθηκαν και 

κοµµάτια σοβάδων τα οποία βρίσκονται αποκρυµµένα στο πάτωµα. Για την κατασκευή του 

των σοβάδων που πέφτουν κατά τη διάρκεια του σεισµού χρησιµοποιήθηκε το particle system 

του Virtools. Μέσω αυτού παρήχθησαν πολλά κοµµάτια σοβάδων. Στο δάπεδο έχει 

εφαρµοστεί η ιδιότητα της βαρύτητας για να κατευθυνθούν τα κοµµάτια προς τα κάτω. 

Επίσης έχει τοποθετηθεί και ένα frame µε την ιδιότητα particle system deflector για να 

συγκρατήσει τα particles και να µην περάσουν κάτω από το δάπεδο. Παρακάτω περιγράφεται 

η όλη διαδικασία πριν (εικόνα 4.34), κατά τη διάρκεια και µετά το σεισµό. 
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Εικόνα 4. 34 Ο τοίχος πριν το πέσιµο σοφάδων 

Μετά από κάποια χρονική στιγµή, όταν έχει ξεκινήσει η σεισµική δραστηριότητα 

ενεργοποιείται ο µηχανισµός του particle system  ο οποίος παράγει µικρά κοµµατάκια 

σοβάδων (εικόνα 4.35).  

 

Εικόνα 4. 35 Πέσιµο σοβάδων από τον τοίχο. Εµφανίζεται άλλο τµήµα και ενεργοποιείται το Particle System  
για την παραγωγή κοµµατιών 
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Μόλις ξεκινά ο παραπάνω µηχανισµός, εµφανίζεται ο χαλασµένος τοίχος. Παράλληλα 

κοµµάτια σοβάδων που παράγει το particle system πέφτουν προς τα κάτω. Τέλος όταν τα 

particles φτάσουν στο δάπεδο εµφανίζονται τα κοµµάτια σοβάδων που βρίσκονται εκεί 

(εικόνα 4.36). 

 

Εικόνα 4. 36 Ο τοίχος µετά το πέσιµο σοφάδων. Εµφανίζονται κοµµάτια στο πάτωµα 

Στο σχήµα 4.5 παρουσιάζεται το script µε τα Building Blocks που χρειάστηκαν για το 

σκοπό αυτό. Το Delayer Building Block καθυστερεί κάποιο χρονικό διάστηµα µέχρι να λάβει 

χώρα η πτώση σοβάδων. Στη συνέχεια εκτελείται το Planar Particle System Building Block 

για τη δηµιουργία των κοµµατιών. Το συγκεκριµένο Building Block έχει εφαρµοστεί πάνω σε 

ένα Frame που βρίσκεται σε συγκεκριµένη θέση στο τοίχο. Από αυτή τη θέση θα ξεκινήσουν 

να πετάγονται τα κοµµάτια. Με την ενεργοποίηση αυτού εµφανίζεται παράλληλα και ο 

αποκρυµµένος χαλασµένος τοίχος χρησιµοποιώντας το Show Building Block. Στο τέλος του 

µηχανισµού Particle χρησιµοποιείται ένα ακόµη Delayer Building Block για να καθυστερήσει 

λίγο την εµφάνιση κοµµατιών που βρίσκονται στο πάτωµα. ∆ιαρκεί όσο διαρκεί η πτώση 

αυτών. Τέλος τα Show Building Blocks εµφανίζουν τα κοµµάτια των σοφάδων στο πάτωµα.  
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Σχήµα 4. 5 Το script της πτώσης σοφάδων από τον πλαϊνό τοίχο 

Ειδικότερα για να λειτουργήσει ο µηχανισµός του Particle System αλλάχθηκαν οι 

ρυθµίσεις έτσι ώστε να κάνει αναπαραγωγή ενός συγκεκριµένου αντικειµένου του εικονικού 

κόσµου. Στην εικόνα 4.37 παρουσιάζεται ο τρόπος αλλαγής των ρυθµίσεων. Στο πεδίο 

Particle Rendering δόθηκε η τιµή Object και στο πεδίο Objects δόθηκε ένα Group που 

περιέχει κοµµάτια σοφάδων (Sofades). 

 

Εικόνα 4. 37 Ρύθµιση ιδιοτήτων του Particle System για την παραγωγή των κοµµατιών 
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4.4.6 ∆ηµιουργία ρωγµής στον τοίχο 

Αρχικά κατασκευάστηκαν δύο συνεχόµενες ρωγµές στον τοίχο. Σε αυτές εφαρµόστηκε 

η ιδιότητα της απόκρυψης. Επίσης δηµιουργήθηκαν και κοµµάτια σοβάδων τα οποία 

βρίσκονται αποκρυµµένα στο πάτωµα. Για την κατασκευή της ρωγµής χρησιµοποιήθηκε το 

particle system του virtools. Μέσω αυτού παρήχθησαν πολλά κοµµάτια σοβάδων από τον 

τοίχο κατά τη διάρκεια που γίνεται η ρωγµή. Στο δάπεδο έχει εφαρµοστεί η ιδιότητα της 

βαρύτητας για να κατευθυνθούν τα κοµµάτια προς τα κάτω. Επίσης έχει τοποθετηθεί και ένα 

frame µε την ιδιότητα particle system deflector για να συγκρατήσει τα particles και να µην 

περάσουν κάτω από το δάπεδο. Παρακάτω περιγράφεται η όλη διαδικασία πριν (εικόνα 4.38), 

κατά τη διάρκεια και µετά το σεισµό. 

 

Εικόνα 4. 38 Ο τοίχος πριν τη ρωγµή 

 

Μετά από κάποια χρονική στιγµή, όταν έχει ξεκινήσει η σεισµική δραστηριότητα 

δηµιουργείται µια ρωγµή στον τοίχο που επεκτείνεται (εικόνα 4.39). Ο µηχανισµός 

επέκτασης της ρωγµής επιτεύχθηκε εµφανίζοντας πρώτα την πρώτη ρωγµή και µετά από 

µικρό χρονικό διάστηµα τη δεύτερη δηµιουργώντας έτσι την αίσθηση ότι δηµιουργείται µια 

συνεχόµενη ρωγµή. 
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Εικόνα 4. 39 Ο τοίχος κατά τη διάρκεια της ρωγµής-ρωγµή που επεκτείνεται 

 Σχεδόν ταυτόχρονα παράγονται µικρά κοµµατάκια σοφάδων που πέφτουν προς τα 

κάτω (εικόνα 4.40).  

 

Εικόνα 4. 40 Κοµµάτια τοίχου πέφτουν κατά τη διάρκεια ρωγµής µέσω του Particle System 

Τέλος όταν τα particles φτάσουν στο δάπεδο εµφανίζονται τα κοµµάτια σοβάδων που 

βρίσκονται κάτω στο δάπεδο (εικόνα 4.41). 
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Εικόνα 4. 41 Ο τοίχος µετά τη ρωγµή. Εµφανίζονται κοµµάτια στο πάτωµα 

Στο σχήµα 4.6 παρουσιάζεται το script µε τα Building Blocks που χρειάστηκαν για το 

σκοπό αυτό. Το Delayer Building Block καθυστερεί κάποιο χρονικό διάστηµα µέχρι να λάβει 

χώρα η δηµιουργία της πρώτης ρωγµής. Στη συνέχεια το Show Building Block εµφανίζει την 

πρώτη ρωγµή. Το επόµενο Delayer Building Block καθυστερεί λίγο την εµφάνιση της 

δεύτερης ρωγµής η οποία εµφανίζεται τελικά µε το επόµενο Show Building Block. 

Επιτυγχάνεται µε αυτό τον τρόπο η αίσθηση µιας και µόνο ρωγµής που επεκτείνεται. Μετά 

από κάποιο πολύ µικρό Delayer ενεργοποιείται το Object Particle System Building Block για 

την αναπαραγωγή των κοµµατιών σοφάδων. Το συγκεκριµένο Building Block έχει 

εφαρµοστεί πάνω στη δεύτερη ρωγµή. Από αυτή τη θέση θα ξεκινήσουν να πετάγονται τα 

κοµµάτια. Στο τέλος του µηχανισµού Particle χρησιµοποιείται ένα ακόµη Delayer Building 

Block για να καθυστερήσει λίγο την εµφάνιση κοµµατιών που βρίσκονται στο πάτωµα. 

∆ιαρκεί όσο διαρκεί η πτώση αυτών. Τέλος τα Show Building Blocks εµφανίζουν τα 

κοµµάτια του πατώµατος.  
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Σχήµα 4. 6 Το script της ρωγµής 

Για να λειτουργήσει ο µηχανισµός του Particle System αλλάχθηκαν οι ρυθµίσεις έτσι 

ώστε να κάνει αναπαραγωγή ενός συγκεκριµένου αντικειµένου του εικονικού κόσµου. Στην 

εικόνα 4.42 παρουσιάζεται ο τρόπος αλλαγής των ρυθµίσεων. Στο πεδίο Particle Rendering 

δόθηκε η τιµή Object και στο πεδίο Objects δόθηκε ένα Group που περιέχει κοµµάτια 

σοφάδων (Sofades). 

 

Εικόνα 4. 42 Ρύθµιση ιδιοτήτων του Particle System  για τη ν παραγωγή κοµµατιών κατά τη ρωγµή 

4.4.7 ∆ηµιουργία του background 

Το backround  χρειάστηκε για την εµφάνιση του εξωτερικού περιβάλλοντος στην 

περίπτωση που θα λάβει χώρα το σπάσιµο των τζαµιών κατά τη διάρκεια του σεισµού. Για το 

backround επιλέχθηκε η εικόνα 4.43. 
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Εικόνα 4. 43 Η εικόνα του background  

Μετά την εισαγωγή της εικόνας στο Virtools ως texture, χρησιµοποιήθηκε το Set 

Background Image Building Block για να καθοριστεί ως background. Στο σχήµα 4.7 φαίνεται 

το script που απαιτήθηκε για το σκοπό αυτό. 

 

Σχήµα 4. 7 Το script για τη δηµιουργία του background 

4.5 Η συνολική εικόνα της τάξης κατά τη διάρκεια του σεισµού 

Η ενεργοποίηση του κάθε συµβάντος έγινε χρησιµοποιώντας ένα Delayer Building 

Block στην αρχή του κάθε script. Καθένα από αυτά έχει διαφορετικές τιµές για να 

εκτυλίσσονται τα συµβάντα σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Η χρονική διάρκεια του 

σεισµού καθορίστηκε στα 12 δευτερόλεπτα (Delayer Building Block) και σε αυτή 

εξελίσσεται η δόνηση της τάξης (γράφος SHAKE) και τα υπόλοιπα συµβάντα που 

περιγράφηκαν. Παράλληλα ενσωµατώνεται και ο ήχος του σεισµού (Wave Player Building 

Block). Κατά τη διάρκεια του σεισµού, τα συµβάντα παρουσιάζονται µε την παρακάτω 

σειρά: 

1. Σπάσιµο του τζαµιού του πρώτου παραθύρου και πέσιµο κοµµατιών γυαλιών στο 

πάτωµα (εικόνα 4.44). Το αντίστοιχο script ενεργοποιείται στο 1ο δευτερόλεπτο του 

σεισµού. 
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Εικόνα 4. 44 Σπάσιµο του πρώτου τζαµιού 

2. Πτώση σοφάδων από το πρώτο σηµείο της οροφής (εικόνα 4.45). Το αντίστοιχο script 

ενεργοποιείται στο 3ο δευτερόλεπτο του σεισµού. 

 

Εικόνα 4. 45 Πτώση σοφάδων από το πρώτο σηµείο 

3. Πτώση σοφάδων από το δεύτερο σηµείο της οροφής (εικόνα 4.46). Το αντίστοιχο script 

ενεργοποιείται στα 5,5 δευτερόλεπτα του σεισµού. 
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Εικόνα 4. 46 Πτώση σοφάδων από το δεύτερο σηµείο 

4. Σπάσιµο του τζαµιού του δεύτερου παραθύρου και πτώση των γυαλιών στο πάτωµα 

(εικόνα 4.47). Το αντίστοιχο script ενεργοποιείται στο 8ο δευτερόλεπτο του σεισµού. 

 

Εικόνα 4. 47 Σπάσιµο του δευτέρου τζαµιού 

5. Πτώση σοφάδων του τοίχου (εικόνα 4.48). Το αντίστοιχο script ενεργοποιείται στα 9,5 

δευτερόλεπτα του σεισµού. 
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Εικόνα 4. 48 Πτώση σοφάδων από τον τοίχο 

6. ∆ηµιουργία ρωγµής στον τοίχο (εικόνα 4.49). Το αντίστοιχο script ενεργοποιείται στο 

11ο δευτερόλεπτο του σεισµού. 

 

Εικόνα 4. 49 ∆ηµιουργία ρωγµής στον τοίχο 
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4.6 Συµπεράσµατα 

Χρησιµοποιώντας το εκπαιδευτικό περιβάλλον της εικονικής τάξης, ο µαθητής µπορεί να 

εµβυθιστεί  οπτικά και ηχητικά σε µια κατάσταση εικονικού σεισµού παρόµοια µε τον 

πραγµατικό κόσµο. Σηµαντικό όµως είναι το γεγονός ότι αποτελεί έναν ασφαλή χώρο 

απόκτησης δεξιοτήτων και εκπαίδευσης των µαθητών, σε αντίθεση µε τον πραγµατικό κόσµο 

όπου επικρατούν επικίνδυνες συνθήκες. Ο µαθητής µπορεί να αντιµετωπίσει τα διάφορα 

προβλήµατα, χωρίς να εκτίθεται σε κίνδυνο. 

Επίσης το περιβάλλον µπορεί εύκολα να παραµετροποιηθεί µέσω του Virtools και να 

παράγει κάθε φορά νέα συµβάντα και σε διαφορετικούς χρόνους κάτι το οποίο είναι αδύνατο στο 

φυσικό περιβάλλον. ∆ίνεται εποµένως η δυνατότητα στο χρήστη να δοκιµάσει και να 

αλληλεπιδράσει µε το περιβάλλον και στους κατάλληλους χρόνους, παρέχοντας έναν βαθµό 

ελέγχου της προσοµοίωσης που δεν είναι συνήθως δυνατή υπό τις πραγµατικές συνθήκες. 

Το περιβάλλον αυτό, εκτός από την απλή πλοήγηση µε πληκτρολόγιο, ποντίκι κλπ, µπορεί 

επίσης να παράσχει τη δυνατότητα της πλήρους εµβύθισης του µαθητή χρησιµοποιώντας 

συσκευές υψηλής τεχνολογίας, όπως κράνη, τρισδιάστατα γυαλιά, γάντια δεδοµένων κλπ, µε το 

ανάλογο βέβαια κόστος. Οι συσκευές αυτές µπορούν να υποστηρίξουν κινήσεις σώµατος των 

µαθητών και να ανταποκρίνονται άµεσα στις κινήσεις του εικονικού ανθρώπου δίνοντας 

καλύτερη αίσθηση εµβύθισης. Οι συσκευές µπορούν εύκολα να συνδεθούν σε συστήµατα 

υπολογιστών, που διαθέτουν κάρτες γραφικών που υποστηρίζουν την παραπάνω λειτουργία, και 

να προγραµµατιστούν µέσω του Virtools.  

Εποµένως δεν πρόκειται µόνο για ένα απλό περιβάλλον προσοµοίωσης. Συχνά οι έννοιες 

εικονική πραγµατικότητα και προσοµοίωση µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή συγχέονται. 

Η εικονική πραγµατικότητα εµπερικλείει και υλοποιείται µε προσοµοίωση, αλλά προϋποθέτει µια 

ποιοτικά διαφορετική αλληλεπίδραση του χρήστη µε το σύστηµα απ’ ότι η προσοµοίωση. 

Ουσιαστικά µέσω αυτής µπορούµε να παρακάµψουµε την οθόνη του υπολογιστή ως µέσο 

απεικόνισης και η αλληλεπίδραση να γίνει µε πολλαπλά κανάλια αισθήσεων 

(Παναγιωτακόπουλος Χ., Πιερρακέας Χ., Πιντέλας Π., 2003). Κάτι τέτοιο µπορεί να 

επιτευχθεί στη συγκεκριµένη εφαρµογή. 

Σηµαντικό πλεονέκτηµα της εφαρµογής είναι η εύκολη εξαγωγή του εικονικού κόσµου σε 

περιβάλλον web, αφού αυτό µπορεί να γίνει εύκολα µέσω του Virtools. Μπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από τους χρήστες για την πρόσβαση µε τη βοήθεια ενός απλού φυλλοµετρητή, 

χωρίς να υπάρχει απαραίτητα εγκατεστηµένο το λογισµικό. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται 

δύο οφέλη:  

 Η δυνατότητα εύκολης µετατροπής της σε δικτυακή εφαρµογή και εποµένως να 
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χρησιµοποιηθεί για εκπαίδευση από απόσταση. 

 Η καταλληλότητα της εφαρµογής για τη χρήση της στα σχολεία µέσω περιβάλλοντος 

web, αφού έτσι το κόστος είναι πιο προσιτό. 

Το περιβάλλον µπορεί επίσης να επεκταθεί, προσθέτοντας εικονικούς χαρακτήρες στην 

τάξη που θα παίζουν το ρόλο των µαθητών. Οι χαρακτήρες αυτοί µπορούν να προγραµµατιστούν 

για τον καθορισµό της συµπεριφοράς τους και να επιτευχθεί έτσι µεγαλύτερη αλληλεπίδραση µε 

τους χρήστες της εφαρµογής. Με αυτό τον τρόπο και µε βάση τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε 

δίκτυο, µπορεί να επεκταθεί και η λειτουργικότητα του περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει τη 

βάση για τη δηµιουργία ενός συνεργατικού περιβάλλοντος µάθησης από απόσταση. Μπορούν να 

ενσωµατωθούν και άλλοι εικονικοί άνθρωποι, αναπαραστάσεις µαθητών ή εκπαιδευτικών µέσω 

δικτύου, µε σκοπό την άµεση συνεργασία και βελτίωση της κοινωνικής και συνεργατικής 

παρουσίας των µαθητών και των εκπαιδευτικών µεταξύ τους. 

Με βάση τα παραπάνω, εφαρµόζονται σε ικανοποιητικό βαθµό οι αρχές παιδαγωγικής 

και διδακτικής µεθοδολογίας. Τα στοιχεία που συµβάλλουν καθοριστικά, ίσως και αποκλειστικά 

στην παιδαγωγική πληρότητα και αποτελεσµατικότητα ενός διδακτικού εργαλείου συνιστούν η 

αλληλεπίδραση, η παραµετροποίηση, η ρεαλιστικότητα και τα ανοιχτά περιβάλλοντα που 

προσφέρονται (Νικολού κ.α., 1999). Αρκετά από αυτά χαρακτηρίζουν την παρούσα εφαρµογή. 

Τέλος, ο µαθητής, χρησιµοποιώντας το εικονικό περιβάλλον της τάξης, µπορεί να 

ενισχύσει την αντιληπτικότητά του σχετικά µε το φαινόµενο του σεισµού, να συνηθίζει σε τέτοιες 

συνθήκες και να αντιδρά πιο ώριµα, να βελτιώνει την απόδοσή του όσον αφορά τις ενέργειες που 

πρέπει να κάνει υπό πραγµατικές συνθήκες, να αποκοµίσει καινούργιες εµπειρίες και να τις 

µεταφέρει στον πραγµατικό κόσµο, όταν χρειαστεί. 
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