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Εκπαιδευτικό θερμοκήπιο για 
παιδιά - Μανδραγόρας 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Εργασία στην εικονική πραγματικότητα 

Διδάσκων : Σπυρίδων Βοσινάκης 

Καραγιάννη Κατερίνα dpsd07013 

Μιχάλη Ιωάννα dpsd07023 

Φιλιππίδου Ελπινίκη- Αναστασία dpsd07060 

Αβραξίδη Έλλη dpsd07062 



 

Σύντομη περιγραφή 

Πρόκειται για ένα εικονικό θερμοκήπιο (ονομαζόμενο Madagoras)με σκοπό την εκμάθηση 

βασικών γεωργικών προϊόντων (μαρούλι, ντομάτα, δημητριακά κτλ) , φυτών (κισσός κτλ) και 

δέντρων (μηλιά, λεμονιά) με τα χαρακτηριστικά τους (ποσότητα νερού που χρειάζονται, εποχή 

που φυτεύονται κτλ). Το κύριο απευθυνόμενο κοινό είναι παιδιά.  

Στο κτήριο υπάρχουν τρεις όροφοι. Στο ισόγειο  βρίσκεται ο κήπος, στο πρώτο όροφο υπάρχει 

ένας χώρος για εκμάθηση περισσότερων πληροφοριών και  στο δεύτερο όροφο υπάρχει το 

τμήμα της βοτανολογίας όπου μπορείς να δεις τα βότανα σε εικόνες και να διαβάσεις στοιχεία 

για αυτά.  

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα επιπλέων χαρακτηρίστηκα και οι λειτουργίες του 

Θερμοκηπίου αναλυτικότερα.  

Απευθυνόμενο Κοινό – Στόχοι 

Το εικονικό θερμοκήπιο είναι εκπαιδευτικό και απευθύνεται σε παιδιά (έως 15 ετών). Στόχος 

είναι να μάθουν κάποια βασικά πράγματα γύρω από την κηπουρική και τις καλλιέργειες και να 

τους δοθεί η ευκαιρία να τα «ζήσουν» από κοντά. Αυτό συνήθως δεν είναι εφικτό για τους 

εξής λόγους:  

 λόγω των σημερινών συνθηκών ζωής (τα παιδιά μεγαλώνουν σε πόλεις και έχουν 
ελάχιστη ενασχόληση με φυτά)  

 λόγω του χρόνου που απαιτεί ο χώρος αυτός (τα φυτά μεγαλώνουν αργά και δεν είναι 
εύκολο να παρατηρηθεί η ανάπτυξη) 

 λόγω του γεγονότος ότι οι διεργασίες γίνονται «εσωτερικά» του φυτού και δεν είναι 
άμεσα ορατά τα αποτελέσματα των ενεργειών του κηπουρού 

Επειδή απευθυνόμαστε σε παιδιά, είναι ανάγκη οι πληροφορίες που παρουσιάζονται να είναι 

εύκολα κατανοητές και η εφαρμογή να μην είναι βαρετή αλλά να τραβάει το ενδιαφέρον του 

χρήστη, να τον παρακινεί να αλληλεπιδράσει, να είναι εύκολη η χρήση της και να μην θυμίζει 

το κλασικό μοντέλο μάθησης όπου ο μαθητής γίνεται δέκτης γνώσης που δεν μπορεί να 

αμφισβητήσει και πρέπει να μάθει απέξω. 

Ωστόσο, θεωρούμε ότι η εφαρμογή αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη και εκπαιδευτική (ή 

τουλάχιστον απλά διασκεδαστική) και για ενήλικες. 

 



 

Εικονική πραγματικότητα και θερμοκήπιο 

Η εικονική πραγματικότητα είναι κατάλληλη για εκπαιδευτικές εφαρμογές γιατί μπορεί να 

προσομοιώσει περιβάλλοντα πειραματισμού και μελέτης που πιθανόν να μην έχουμε τη 

δυνατότητα να κατασκευάσουμε στο πραγματικό κόσμο. Μέσω της εικονικής 

πραγματικότητας μπορούμε να απεικονίσουμε επαρκώς τρισδιάστατα αντικείμενα που δίνουν 

την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε ένα τρισδιάστατο χώρο ενισχύοντας την εμβύθισή μας σε 

αυτόν. Οι εικονικοί κόσμοι αποτελούν εφαρμογές που αξιοποιούν την εικονική  

πραγματικότητα σε περιβάλλον desktop. Ο χρήστης του εικονικού κόσμου βλέπει τον εαυτό 

του μέσω ενός avatar και έτσι έχει την αίσθηση της παρουσίας στον κόσμο. Ο χειρισμός των 

αντικειμένων και η πλοήγηση στον εικονικό κόσμο γίνονται απλά και ακολουθούν τους 

φυσικούς κανόνες όπως το περπάτημα και οι εντολές γίνονται μέσω επιλογής σε μενού. 

Στον εικονικό κόσμο έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και να επιβλέψουμε πράγματα και 

δραστηριότητες που δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε στο πραγματικό. Για παράδειγμα, η 

μελέτη της ανάπτυξης ενός φυτού μπορεί να γίνει ταχύτερα από ότι στον πραγματικό κόσμο 

αφού εμείς επιλέγουμε πόσο γρήγορα θα γίνει. Αντίστοιχα, μπορούμε να δούμε από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες αντικείμενα που στο πραγματικό κόσμο δεν μπορούμε όπως να 

δούμε την κορυφή ενός δέντρου ενώ στεκόμαστε δίπλα του. Ακόμη μπορούμε να 

προσεγγίσουμε την εφαρμογή που θα αναπτύξουμε σύμφωνα με τις ανάγκες της εφαρμογής 

και να περιορίσουμε το πρόβλημα όσο επιθυμούμε. Έτσι μπορούμε να υλοποιήσουμε το 

θερμοκήπιο με απλά εργαλεία και να προβάλλουμε τις πληροφορίες που εμείς θέλουμε. Γι 

αυτό μπορούμε να προσθέσουμε λειτουργίες που δεν υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο ή να 

αφαιρέσουμε εκείνες που θεωρούμε  περιττές. Τέλος μπορούν όλοι όσοι επιθυμούν να έχουν 

πρόσβαση σε αυτόν χωρίς να χρειάζεται να βρίσκονται στην ίδια περιοχή, και να 

αλληλεπιδρούν με τα διάφορα αντικείμενα.  Επομένως ο εικονικός κόσμος αποτελεί μία 

εξαιρετική λύση για την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού θερμοκηπίου. 
 

Τι λειτουργίες προσφέρει το περιβάλλον στους χρήστες ώστε 

να ικανοποιήσουν τους στόχους τους; 

 

Φυτά 



Στον βασικό χώρο του εικονικού θερμοκηπίου, ο χρήστης έχει την ευκαιρία να φυτέψει τρία 

είδη φυτών (ντοματιά, νάρκισσος και μαρούλι) κάνοντας touch στο χώμα του αντίστοιχου 

τομέα. Αμέσως φυτρώνει ένα βλαστάρι και στέλνεται προσωπικό μήνυμα σε αυτόν που το 

φύτεψε «Για να ποτίσετε, πληκτρολογήστε “water” στο chat». Όταν ποτιστεί ένα φυτό, 

πετάγεται νερό στο χώμα που μετά από λίγο φεύγει.  Πάνω από το βλαστάρι φαίνονται οι 

μέρες που περνάνε (μία μέρα = ένα δευτερόλεπτο) καθώς και η ανάπτυξη του φυτού μέχρι να 

φτάσει στην ώριμη μορφή του. Προϋπόθεση είναι να έχει ποτιστεί τουλάχιστον μία φορά από 

τον δημιουργό του.  

Σε δύο άλλα είδη φυτών (κισσός και καλαμπόκι) ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να φυτέψει (ή 

να ξεριζώσει το υπάρχον) και να παρατηρήσει την ανάπτυξή του από βλαστό έως πλήρως 

αναπτυγμένο φυτό. Αυτά δεν χρειάζονται πότισμα. 

Ο τομέας των δημητριακών δείχνει διάφορους σχηματισμούς σπαρτών (με νερό, με στεγνό 

χώμα κλπ) και σε ένα από αυτά ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, κάνοντας touch, να το δει να 

μεγαλώνει. 

Στα δύο δέντρα (μηλιά και λεμονιά) του θερμοκηπίου, ο χρήστης μπορεί να παίξει γεμίζοντας 

τα κλαδιά με καρπούς (κάνοντας touch) ή να σκουντουφλήσει στον κορμό τους και να κάνει τα 

φρούτα να πέσουν. 

 

Πληροφόρηση 

Στον βασικό χώρο του θερμοκηπίου, σε κάθε τομέα υπάρχει μια πινακίδα με βασικές 

πληροφορίες γύρω από το είδος του φυτού που φιλοξενεί, όπως το είδος του φυτού, 

θερμοκρασίες που προτιμάει, ανάγκες σε νερό και ήλιο, περίοδο φύτευσης και πόσο χρόνο 

χρειάζεται για να καρποφορήσει κλπ. 

Στον πρώτο όροφο υπάρχει χώρος όπου οι χρήστες μπορούν να καθίσουν και να 

παρακολουθήσουν ένα slide show με πληροφορίες γύρω από τα φυτά γενικότερα. Αυτές είναι: 

οι βασικές κατηγορίες, η κατηγοριοποίηση με βάση το μέγεθος, η διαδικασία της 

φωτοσύνθεσης, απαραίτητα συστατικά για την ανάπτυξη των φυτών κ.λ.π. Η παρουσίαση των 

διαφανειών γίνεται αυτόματα. 

Στον τρίτο όροφο, στον τομέα της Βοτανολογίας, μπορούμε να δούμε πολλές ποικιλίες 

βοτάνων σε εικόνα. Κάνοντας touch στην εικόνα, εμφανίζεται ένα κείμενο με πληροφορίες για 

το κάθε βότανο. Τέλος, ο χρήστης μπορεί να ψηφίσει για κάποιο βότανο που του άρεσε με το 

κουμπί «like» που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την εικόνα. Στον ίδιο όροφο υπάρχουν κι 



ενημερωτικές αφίσες για τον τρόπο παρασκευής αφεψήματος, βάμματος κ.λ.π. από τα 

βότανα. 

Κηπουρικά εργαλεία 

Μέσα στο θερμοκήπιο μπορούμε να βρούμε δύο βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην 

κηπουρική: ένα ποτιστήρι και ένα σκαλιστήρι. Πατώντας τα, τα avatar μπορούν να 

αναπαραγάγουν την κίνηση του ποτίσματος ή του σκαψίματος αντίστοιχα. 

 

 Άλλες λειτουργίες 

Τέλος, σε δύο σημεία (κοντά στην είσοδο και στον 3ο όροφο) υπάρχει εργαλείο καταγραφής 

σχολίων για να μας λέει ο επισκέπτης τις εντυπώσεις του. Κάνοντας touch σε ένα αντικείμενο, 

αρχίζει η καταγραφή. Κάνοντας πάλι touch σταματάει. Ακριβώς δίπλα υπάρχει άλλο 

αντικείμενο που ξαναλέει όσα σχόλια έχουν αποθηκευτεί. Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα-

κουμπί like που καταμετρά σε πόσους άρεσε αυτό που είδαν. 

     

 

Πλοήγηση 

Η πλοήγηση γίνεται με τις δυνατότητες πλοήγησης του Imprudence στον εικονικό κόσμο και με 

την προσθήκη νέων. Αυτές είναι : 

 Βάδισμα : πάνω βελάκι  

 Γρήγορο βάδισμα : διπλό πάτημα και κράτημα το πάνω βελάκι 



 Πέταγμα : page up 

 Ανέβασμα με τη χρήση σκάλας 

 Ανέβασμα με τη χρήση ανελκυστήρα



 

Τεχνικές λεπτομέρειες 

Κατασκευή κτηρίου θερμοκηπίου 

 

Το κτήριο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν ένα φυσικό θερμοκήπιο, να έχει 

χώρο φύτευσης και να είναι διαμπερές έτσι ώστε το φως του ήλιου να διαχέεται για να 

διατηρείται η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα επειδή αποτελεί εκπαιδευτικό 

κέντρο για παιδιά ο χώρος του απλού θερμοκηπίου αναβαθμίζεται με την προσθήκη 

υποδοχής, πρώτο και δεύτερο όροφο με εκπαιδευτικό υλικό. 

Για την κατασκευή του κτηρίου και όλων των επιμέρους εργαλείων χρησιμοποιήθηκαν τα απλά 

σχεδιαστικά εργαλεία που διαθέτει το Imprudence Viewer, με την προσθήκη κατάλληλων 

υφών, χρωμάτων και διαφάνειας.  

 υφή του μεταλλικού σκελετού του κτηρίου 

 υφή για το πάτωμα του κτηρίου 



 υφή του διαδρόμου στον κήπο 

Κατασκευή πόρτας 

 

Η πόρτα είναι περιστρεφόμενη. Αρχικα είναι ακίνητη και 

περιστρέφεται για λίγη ώρα όταν πλησιάσει κάποιο 

avatar.  

Ο κώδικας της πόρτας είναι: 

 

 Κώδικας 

Κώδικας για 
περιστροφή, 
μπαίνει στον 
κύλινδρο που 
ενώνει τα κάθετα 
τζάμια 

integer i = 0; 
default 
{ 
    state_entry(){ 
        llListen(22, "","",""); 
 
    } 
     
    listen(integer channel, string name, key id, string message){ 
             
        for(i=0; i<10; i++){ 
            rotation rot= llGetRot(); //diavazw trexousa peristrofh antik/nou 
            vector angle = llRot2Euler(rot); 
            angle.z += 0.1; //aktinia 
            rot = llEuler2Rot(angle); 
            llSetRot(rot); //8etw peristrofh sto antikeimeno 
 
        } 
 
                         
    } 
     
} 



Κώδικας που 
μπαίνει στο πάτωμα 
και ελέγχει αν 
πλησιάζει avatar 

default 
{ 
    collision_start(integer num_detected) 
    { 
       llSay(22, "push"); 
    } 
} 

 

Κατασκευή Ανελκυστήρα 

Το ασανσέρ ενώνει το ισόγειο με τον 1ο όροφο. Υπάρχει 

κουμπί για να τον καλείς. 

 

 

  

Κώδικας μέσα στο 
ασανσέρ 

integer floor = 81; 
vector pos; 
integer button = 0; 
  
default { 
   state_entry() { 
      llListen(81,"","",""); 
      llListen(82,"","",""); 
      llListen(83,"","",""); 
      llSitTarget(<0.0, 0.0, 0.0>, <0, 0, 90*DEG_TO_RAD, 0>); 
   } 
  
   listen(integer channel, string name, key id, string message) { 
        
        
      if((channel==82)&&(floor==81)) { 
         vector pos = llGetPos(); 
         pos.z += 10; 
         llSetPos(pos); 
         pos.z += 5; 
         llSetPos(pos); 
          
         floor=82; 
          
          



         key user = llAvatarOnSitTarget(); 
         if(user){ 
              llUnSit(user); 
            } 
      } 
      if((channel==81)&&(floor==82)) { 
         vector pos = llGetPos(); 
         pos.z -= 5; 
         llSetPos(pos); 
         pos.z -= 10; 
         llSetPos(pos); 
          
         floor=81; 
          
         key user = llAvatarOnSitTarget(); 
         if(user){ 
             llUnSit(user); 
             } 
      } 
      else if((channel==83)){ 
          button = 0; 
            if ((floor==82)&&(button==0)){ 
                vector pos = llGetPos(); 
                pos.z -= 5; 
                llSetPos(pos); 
                pos.z -= 10; 
                llSetPos(pos); 
          
                floor=81; 
                button = 1; 
            } 
            if((floor==81)&&(button==0)){ 
                vector pos = llGetPos(); 
                pos.z += 10; 
                llSetPos(pos); 
                pos.z += 5; 
                llSetPos(pos); 
          
                floor=82; 
                button = 1; 
            } 
             
        } 
           
   } 
} 



Κώδικας σε κάθε 
κουμπί ορόφου και 
στο κουμπί που 
καλεί το ασανσέρ 
(αλλάζει το κανάλι) 

default 
{ 
    touch_start(integer num_detected){ 
        llSay(81, ""); 
    } 
} 

 

 

Κατασκευή  δέντρων  

Τα δέντρα μοντελοποιήθηκαν με τα βασικά σχήματα που διαθέτει 

ο κόσμος χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους μετασχηματισμούς 

και υφές για να φαίνονται ρεαλιστικά. Η φυλλωσιά 

δημιουργήθηκε με την τεχνική της σύνθεσης εικόνων 2-

διαστάσεων τοποθετώντας τις με διαφορετική φορά για να 

δίνεται η εντύπωση του τρισδιάστατου αντικειμένου. Οι εικόνες 

έχουν τη μορφή .jpeg και .png ( για να διατηρείται η διαφάνεια), 

και εφαρμόστηκαν πάνω σε ορθογώνια παραλληλεπίπεδα. 

 φυλλωσιά λεμονιάς  κορμός λεμονιάς 

 φυλλωσιά μηλιάς    κορμός μηλιάς 

Για τους καρπούς των δέντρων χρησιμοποιήθηκαν τα βασικά σχήματα. 



 υφή λεμονιού   

υφή μήλου  

 υφή φύλλου στο μήλο 

Για είναι τα δέντρα λειτουργικά προστέθηκε σε αυτά κώδικας : 

 Κώδικας 

Εμφάνιση των καρπών me touch στο σημείο 
που γίνεται touch  
 

default 
{ 
   touch_start(integer num){ 
       vector pos=llDetectedTouchPos(0); 
       
llRezObject("apple",pos,<0,0,0>,ZERO_ROTATION,0); 
       llSetText("Touch to see what 
happens",<0.0,0.0,0.0>,1); 
    } 
} 

Οι καρποί πέφτουν όταν κάποιος σκουντάει 
στον κορμό 

default 
{ 
    collision_start(integer num_detected) 
    { 
       llRezObject("apple 2", llGetPos()+< llFrand(1), 
llFrand(2), 1>, <1.5,1.5,1.5>, <0,0,0,0>, 0); 
    } 
} 

 

 

Κατασκευή Σκαλιστηριού 

Για το σκαλιστήρι χρησιμοποιήθηκαν τα βασικά σχήματα 

με τους κατάλληλους μετασχηματισμούς, υφή ξύλου για 



τη χειρολαβή και υφή σκουριασμένου μετάλλου για το κυρίως σώμα. To σκαλιστήρι 

χρησιμοποιείται για να φυτέψει ο χρήστης ένα αντικείμενο όπως καλαμπόκι ή κισσό και για να 

αναπαράγει ένα μικρό animation με τις κινήσεις για το σκάψιμο. 

 

  υφή μετάλλου σκαλιστηριού 

 

 Κώδικας 

Σκαλιστήρι που αναπαράγει animation στο 
avatar 

default 
{ 
    touch_start(integer num){ 
        llRequestPermissions(llDetectedKey(0), 
PERMISSION_TRIGGER_ANIMATION); 
    } 
     run_time_permissions(integer perm) 
    { 
        if (perm & PERMISSION_TRIGGER_ANIMATION) 
        { 
           llStartAnimation("skapsimo22"); 
            llOwnerSay("animation will end in 5 seconds"); 
            llSetTimerEvent(5.0); 
        } 
    } 
    timer(){ 
        llSetTimerEvent(0.0); 
        llStopAnimation("skapsimo22");   
    } 
} 

Σκαλιστήρι που φυτεύει καλαμπόκι default 
{ 
    touch_start(integer num){ 
        llRequestPermissions(llDetectedKey(0), 
PERMISSION_TRIGGER_ANIMATION); 
         
        llSay(4100, "grow"); 
    } 
     run_time_permissions(integer perm) 
    { 
        if (perm & PERMISSION_TRIGGER_ANIMATION) 
        { 



           llStartAnimation("skapsimo22"); 
            llOwnerSay("animation will end in 5 seconds"); 
            llSetTimerEvent(5.0); 
        } 
    } 
    timer(){ 
        llSetTimerEvent(0.0); 
        llStopAnimation("skapsimo22");   
    } 
} 

 

 

Κατασκευή Ποτιστηριού 

Για το ποτιστήρι χρησιμοποιήθηκαν τα βασικά 

σχήματα με τους κατάλληλους μετασχηματισμούς 

και υφή σκουριασμένου μετάλλου με παραλλαγή 

στο χρώμα. Το σχήμα θέλαμε να είναι όμοιο με ένα 

συγκεκριμένο πρότυπο. 

 πρότυπο ποτιστήρι 

 υφή μετάλλου 

 Κώδικας 

Ποτιστήρι που αναπαράγει animation στο 
avatar 

default 
{ 
    touch_start(integer num){ 
        llRequestPermissions(llDetectedKey(0), 
PERMISSION_TRIGGER_ANIMATION); 



    } 
     run_time_permissions(integer perm) 
    { 
        if (perm & PERMISSION_TRIGGER_ANIMATION) 
        { 
           llStartAnimation("potisma"); 
            llOwnerSay("animation will end in 5 seconds"); 
            llSetTimerEvent(5.0); 
        } 
    } 
    timer(){ 
        llSetTimerEvent(0.0); 
        llStopAnimation("potisma");   
    } 
} 

Φύτεμα και ανάπτυξη φυτών  

 

1. Δημητριακά 
Για την κατασκευή των δημητριακών τοποθετήθηκαν 

υφές πάνω σε ορθογώνια παραλληλεπίπεδα. Για τη 

λειτουργικότητά τους αναπτύχθηκε κώδικας που τα κάνει 

να μεγαλώνουν έτσι ώστε ο θεατής να δει πώς 

αναπτύσσονται. 

καλαμπόκι 

 



κριθάρι    σιτάρι              βρώμη 

ρύζι            σίκαλη 

 

 Κώδικας 

Βρώμη που μεγαλώνει όταν ο χρήστης 
κάνει touch και μικραίνει με το χρόνο 

 
vector myScale; 
vector myPos; 
 
default 
{ 
 touch_start(integer num){ 
     state megalonei; 
    } 
     
} 
 
state megalonei 
{ 
    state_entry(){ 
        llSetTimerEvent(1.0);  
        myScale=llGetScale(); // trexouses diastaseis tou 
antikeimenou 
        myPos=llGetPos(); 
    } 
    touch_start(integer num){ 
        state mikrainei; 
    } 
    timer(){ 
        vector objScale=llGetScale(); 
        objScale +=<0.1,0.0,0.1>; 
        myPos+=<0.0,0.0,0.05>; 



        llSetPos(myPos); 
        if( objScale.x > myScale.x*5 ){ 
            llSetTimerEvent(0.0); 
           } 
        llSetScale(objScale);      
    } 
     
} 
 
state mikrainei 
{ 
    state_entry(){ 
        vector objScale; 
        objScale=<0.175,0.004,0.556>; 
        llSetScale(objScale); 
        llScaleTexture(1.0,1.0, ALL_SIDES);   
        myPos.z=20.44; 
        llSetPos(myPos); 
    } 
    touch_start(integer num){ 
        state megalonei; 
    } 
     
} 

Καλαμπόκι που μεγαλώνει με το χρόνο 
όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί το 
σκαλιστήρι 

integer i=0; 
integer planted = FALSE; 
integer days= 90; 
integer water = 0; //millilitres 
integer j=0; 
string log; 
integer fullgrown = FALSE; 
 
default 
{ 
    state_entry() 
    { 
        llListen(4100, "","","");         
        llSetTexture(TEXTURE_TRANSPARENT, ALL_SIDES); 
        llSetText("", <1.0, 1.0, 1.0>, 1.0); 
    } 
     
    listen(integer channel, string name, key id, string 
message){ 
        if ((message == "grow")&&(planted==FALSE)){ 
             
            planted = TRUE; 
            llSetTexture("corn"+1, ALL_SIDES); 
            llSetTimerEvent(1); 



            j=0; 
            i=0; 
             
        } 
        else if((message == "grow")&&(planted==TRUE)){ 
            planted = FALSE; 
            llSetTexture(TEXTURE_TRANSPARENT, ALL_SIDES); 
            llSetText("", <1.0, 1.0, 1.0>, 1.0); 
        } 
         
    } 
     
    timer(){ 
         
         
        if(j<=days){ 
             
            j++; 
            log = "Days: "+j; 
            llSetText(log, <1.0, 1.0, 1.0>, 1.0); 
            if(planted){ 
                if((j>18) && (j<36)){ 
                     
                    llSetTexture("corn"+1, ALL_SIDES); 
                } 
                else if((j>=36) && (j<54)){ 
                     
                    llSetTexture("corn"+2, ALL_SIDES); 
                } 
                else if((j>=54) && (j<72)){ 
                     
                    llSetTexture("corn"+3, ALL_SIDES); 
                } 
                else if((j>=72) && (j<90)){ 
                     
                    llSetTexture("corn"+4, ALL_SIDES); 
                } 
                else if(j>=90){ 
                     
                    llSetTexture("corn"+5, ALL_SIDES); 
                    fullgrown = TRUE; 
                                   
                } 
            } 
            if(j>=90){ 
                llSetText("", <1.0, 1.0, 1.0>, 1.0); 
            } 
             



        }         
    } 
} 

 

2. άλλα φυτά 
Τα φυτά αναπτύσσονται με τη διαδοχή διαφορετικών texture, τοποθετημένων σε ορθογώνια object 

με πολύ μικρό πάχος. 

 

 
 

          
 

 

Θα παρουσιαστεί ενδεικτικά ο κώδικας της ντομάτας. Είναι ο ίδιος που χρησιμοποιήθηκε και 

στα άλλα δύο είδη με μικρές διαφοροποιήσεις. 

 Κώδικας 

Κώδικας μέσα στο 
χώμα 
 
 
 
*μέσα στα 
περιεχόμενα του 

default{ 
     
     
    touch_start(integer num){ 
        vector pos = llDetectedTouchPos(0); 
        pos.z += 0.3; 
        llRezObject("tomatoP", pos, <0,0,0>, ZERO_ROTATION, 0); 



χώματος υπάρχει 
και το αντίστοιχο 
φυτό ως object 

        llSay(100,llDetectedKey(0)); 
 
 
    } 
     
} 

Κώδικας φυτού 
 
 
*μέσα στα 
περιεχόμενα του 
φυτού υπάρχουν οι 
υφές που θα 
χρησιμοποιηθούν 
για τα στάδια 
ανάπτυξης 

integer i=1; 
integer days= 60; 
integer mature = 20; 
integer water = 0; //millilitres 
integer j=0; 
string log; 
integer fullgrown = FALSE; 
string owner; 
key owner_key; 
integer chan = 1020; 
integer new; 
default 
{ 
     
    on_rez(integer i) { 
        new=TRUE; 
        llListen(100,"","",""); 
    } 
    state_entry() 
    { 
        //llSetTexture(TEXTURE_TRANSPARENT , ALL_SIDES); 
        llSetTexture(i+"Tomato", ALL_SIDES); 
        llSetText("", <1.0, 1.0, 1.0>, 1.0); 
        llListen(0, "",owner_key,""); 
         
        
    } 
     
    listen(integer channel, string name, key id, string message){ 
            
        if((channel=100)&&(new==TRUE)){ 
            //owner = message; 
            //llSay(0, owner); 
            owner_key = message; 
            owner = llKey2Name(owner_key); 
            llInstantMessage(owner_key, "Gia potisma plhktrologeiste \"water\" 
sto chat"); 
            new=FALSE; 
            llSetTimerEvent(1); 
        } 
         
       if ((message == "water")&&(id==owner_key)&&(water==0)){ 



            water += 5; //5=500 ml 
            llSay(101, "water"); 
        }  
    } 
     
     
    timer(){ 
         
         
         
        if(j<=(days+mature)){ 
             
            j++; 
            log = "Days: "+j; 
            llSetText(log, <1.0, 1.0, 1.0>, 1.0); 
            if(water>=5){ 
                if((j>15) && (j<30)){ 
                    //i++; 
                    llSetTexture(1+"Tomato", ALL_SIDES); 
                } 
                else if((j>=30) && (j<45)){ 
                    //i++; 
                    llSetTexture(2+"Tomato", ALL_SIDES); 
                } 
                else if((j>=45) && (j<60)){ 
                    //i++; 
                    llSetTexture(3+"Tomato", ALL_SIDES); 
                } 
                else if((j>=60) && (j<79)){ 
                    //i++; 
                    llSetTexture(4+"Tomato", ALL_SIDES); 
                } 
                else if(j>=79){ 
                    //i++; 
                    llSetTexture(5+"Tomato", ALL_SIDES); 
                    //fullgrown = TRUE; 
                    llSetText("", <1.0, 1.0, 1.0>, 1.0);               
                } 
            } 
            if(j>=79){ 
                llSetText("", <1.0, 1.0, 1.0>, 1.0); 
            } 
             
        } 
         
             
         
    } 



} 

 

3. Κισσός 

Ο κισσός αναπτύσσεται χωρίς πότισμα από τον 

χρήστη. Ο χρήστης φυτεύει ή ξεριζώνει τον 

κισσό κάνοντας κλικ στο σκαλιστήρι που 

βρίσκεται μπροστά του. Ο κώδικας του 

σκαλιστηριού παρατίθεται σε άλλο σημείο. 

 

 

  

Κώδικας κισσού integer i=0; 
integer planted = FALSE; 
integer days= 90; 
integer water = 0; //millilitres 
integer j=0; 
string log; 
integer fullgrown = FALSE; 
default 
{ 
    state_entry() 
    { 
        llListen(400, "","","");         
        llSetTexture(TEXTURE_TRANSPARENT, ALL_SIDES); 
        llSetText("", <1.0, 1.0, 1.0>, 1.0); 
    } 
     
    listen(integer channel, string name, key id, string message){ 
        if ((message == "grow")&&(planted==FALSE)){ 
             
            planted = TRUE; 
            llSetTexture(i+"ivy", ALL_SIDES); 
            llSetTimerEvent(1); 



            j=0; 
            i=0; 
             
        } 
        else if((message == "grow")&&(planted==TRUE)){ 
            planted = FALSE; 
            llSetTexture(TEXTURE_TRANSPARENT, ALL_SIDES); 
            llSetText("", <1.0, 1.0, 1.0>, 1.0); 
        } 
         
    } 
     
    timer(){ 
         
         
        if(j<=days){ 
             
            j++; 
            log = "Days: "+j; 
            llSetText(log, <1.0, 1.0, 1.0>, 1.0); 
            if(planted){ 
                if((j>18) && (j<36)){ 
                     
                    llSetTexture(1+"ivy", ALL_SIDES); 
                } 
                else if((j>=36) && (j<54)){ 
                     
                    llSetTexture(2+"ivy", ALL_SIDES); 
                } 
                else if((j>=54) && (j<72)){ 
                     
                    llSetTexture(3+"ivy", ALL_SIDES); 
                } 
                else if((j>=72) && (j<90)){ 
                     
                    llSetTexture(4+"ivy", ALL_SIDES); 
                } 
                else if(j>=90){ 
                     
                    llSetTexture(5+"ivy", ALL_SIDES); 
                    fullgrown = TRUE; 
                                   
                } 
            } 
            if(j>=90){ 
                llSetText("", <1.0, 1.0, 1.0>, 1.0); 
            } 
             



        } 
         
             
         
    } 
} 

 

 

Πότισμα 

Το πότισμα γίνεται με τη χρήση δύο άλλων αντικειμένων: η 

σταγόνα, ένα αόρατο αντικείμενο πάνω από τα φυτά που 

φτιάχνει αντίγραφα της σταγόνας με κάποια ταχύτητα. Τα 

αντικείμενα αυτά επικοινωνούν με τα φυτά. 

 

 

 

 

 

 

  

Κώδικας μέσα στο 
αόρατο ποτιστήρι 
 

integer i; 
default 
{ 



 
 
*μέσα στα 
περιεχόμενα του 
υπάρχει η σταγόνα 
ως object 

    state_entry() 
    { 
        llListen(101, "","",""); 
         
        
    } 
     
    listen(integer channel, string name, key id, string message){ 
        if(message=="water"){ 
            for(i=0; i<15; i++){ 
                llRezObject("drop2", llGetPos()-< llFrand(3), llFrand(8), 1>, 
<1.5,1.5,1.5>, <0,180*DEG_TO_RAD,0,0>, 0); 
            } 
        } 
    } 
} 

 

 

 

Κατασκευή έκθεσης βοτάνων 

Για να πραγματοποιήσουμε μία χρήσιμη 

έκθεση βοτάνων χρειαστήκαμε διαδραστικά 

panels που θα χρησιμεύουν ως pop up 

windows για να παρουσιάζουν πληροφορίες. 

Επιπλέον την εμπλουτίσαμε με δυνατότητα 

like για να δούμε σε πόσους χρήστες 

αρέσουν τα βότανα ή βρίσκουν χρήσιμες τις 

πληροφορίες, και με δυνατότητα 

καταγραφής σχολίων. Οι εικόνες με τα 

βότανα και τις πληροφορίες τοποθετούνται 

σε ορθογώνια παραλληλεπίπεδα. 



                                       

τρόπος παρουσίασης του βοτάνου – Φασκόμηλο 

 κουμπί like 

 λειτουργία καταγραφής  σχολίου 

 λειτουργία αναπαραγωγής σχολίων 

 Κώδικας 

Κώδικας πάνελ πληροφοριών  
default 
{ 
     state_entry() 
    { 
        llListen(37,"","","");  // to antikeimeno me akouei sto 
kanali 23 oti kai an tou po 

touch touch 



    } 
    listen(integer channel, string name, key id, string 
message) 
    { 
        if(message=="show"){ 
            llSetAlpha(1, ALL_SIDES); // OTAN TO AKOUEI 
llSetAlphaemfanizete 
        } 
        if(message=="hide"){ 
            llSetAlpha(0, ALL_SIDES); // OTAN TO AKOUEI 
llSetAlphaemfanizete 
        } 
    } 
} 

Κώδικας πάνελ με φωτογραφία βοτάνου default{ 
   touch_start(integer num){ 
       llSetText("Touch to see more info or hide 
info",<0,0,0>,1);  
       state show; 
    } 
} 
 
state show{ 
    state_entry(){ 
        llSay(37,"show"); 
    } 
    touch_start(integer num){ 
       state hide; 
    } 
     
} 
 
state hide{ 
    state_entry(){ 
        llSay(37,"hide"); 
    } 
    touch_start(integer num){ 
       state show; 
    }} 

Κώδικας like  integer counter=0; 
 
default 
{ 
    state_entry() 
    { 
       llSetText(""+counter,<1,1,1>,1);  
    } 



    touch_start(integer num) 
    { 
        counter+=1; 
        llSetText(""+counter,<1,1,1>,1);   
    } 
} 

 

Κατασκευή παρουσίασης 

Στον πρώτο όροφο όπου τα παιδιά 

μπορούν να μάθουν κάποια πράγματα 

για τα φυτά, κατασκευάσαμε μία 

παρουσίαση με εικόνες πάνω σε πάνελ. Η 

παρουσίαση παίζει μόνη της σε 

επανάληψη. Ακόμη προστέθηκαν 

καρεκλάκια για να κάθονται οι χρήστες.  

Εικόνες παρουσίασης με τη σειρά: 

 



 



 

 

 Κώδικας 

Κώδικας πάνελ παρουσίασης integer i=1; 
integer diafanies=6; 
 
default 
{ 
    state_entry() 
    {     
        llSetTimerEvent(15.0); 
    } 
    timer(){ 
        if(i<=diafanies){ 
           llSetText("Diafania "+i+"apo"+diafanies, 



<0.0,0.0,0.0>,1); 
           llSetTexture("pic"+i, ALL_SIDES); 
           i++;  
        } 
        else{ 
            i=1;    
        } 
         
    } 
} 

Κώδικας καρέκλας default 
{ 
    state_entry() 
    { 
        llSitTarget(<-0.4,-0.15,0.75>, 
llEuler2Rot(<0,0,265*DEG_TO_RAD>)); 
    } 
} 

 

 

Καταγραφή σχολίων 

 

Η καταγραφή σχολίων και η αναπαραγωγή των προηγούμενων γίνεται μέσω δύο 

αντικειμένων. 

 

 



 

 

  

Κώδικας 
καταγραφής 

string log; 
integer rec = FALSE; 
default 
{ 
    touch_start(integer num) 
    { 
        if(rec==FALSE){ 
            llListen(0, "","",""); 
            rec=TRUE; 
            llSetText("RECORDING...", <0.0, 1.0, 0.0>, 1.0); 
        } 
        else{ 
            rec=FALSE; 
            llSetText("PRESS TO LEAVE COMMENT.", <1.0, 0.0, 0.0>, 1.0); 
        } 
    } 
     
    listen(integer channel, string name, key id, string message){ 
        if(rec==TRUE){ 
            log = "<"+name+">: "+message+"\n"; //apo8hkeyei sto log k onoma 
aytou pou milhse 
            llSay(3334 , log); 
        } 
    } 
} 

Κώδικας 
αναπαραγωγής 

string comments; 
default 
{ 
    state_entry() 
    { 
        llListen(3334, "", "", ""); 
    } 
     
    listen(integer channel, string name, key id, string message){ 
        comments += message; 
    } 
     
    touch_start(integer num){ 
        llSay(0 , comments); 
    } 
} 

 



 

Κατασκευή ταμπελών 

Οι ταμπέλες από τελούνται από υφές και είναι μη διαδραστικές. 

 



 

 

Τεχνική αναφορά animation 

Στην παρούσα εργασία δημιουργήθηκαν δύο animation. Το ένα αφορούσε το πότισμα και το άλλο το 

σκάψιμο. Για τη δημιουργία τους χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα QAnimator. Πρόκειται για ένα 

πρόγραμμα που ειδικεύεται στο animation σε περιβάλλον OpenSim. Μέσα από τη διεπαφή που σου 

παρέχει μπορείς να δημιουργήσεις keyframes επάνω σε ένα timeline για κάθε μέρος του σώματος. 

Αφού δημιουργήσεις  ένα αρχικό keyframe, στη συνέχεια μετακινώντας με drag το μέρος του σώματος 

του avatar το τοποθετείς στη θέση όπου θέλεις. Μετέπειτα, δημιουργώντας ένα ακόμα keyframe σε 



άλλο χρονικό σημείο μετακινώντας ξανά ένα μέρος του σώματος κοκ, δημιουργείτε κίνηση αυτόματα, 

αφού το πρόγραμμα υπολογίζει τις ενδιάμεσες θέσεις .  

 

 

 



 

 

 

Αναφορές 

 http://hci-dpsd.wikispaces.com/vr 

 http://woman-life.ucoz.com/publ/11-1-0-341 

 http://www.anthopoleia.com/fyta_search.asp?ftcd=8&sss=3 

 http://www.phyto.gr/ 

 A Survey of Usability Evaluation in Virtual Environments: Classification and Comparison 

of Method (Joseph L. Gabbard Deborah Hix, Doug A. Bowman) 

 http://wiki.secondlife.com/wiki/LSL_Portal 
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