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Περιγραφή
Περιγραφή πολυ-μεθοδολογικής προσέγγισης για τη σχεδίαση εικονικών
περιβαλλόντων,
δίνοντας
έμφαση
στη
διαδικασία
σχεδίασης
της
αλληλεπίδρασης. Η ανάπτυξη της προσέγγισης αυτής, βασίζεται στη μελέτη
υπαρχόντων προσεγγίσεων από ποικίλα επιστημονικά πεδία, καθώς και
πλαισίων που αφορούν τη διαχείριση της ποικιλίας. Στο στάδιο ανάλυσης της
διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης, εξετάζονται ενδογενείς και
εξωγενείς της διαδικασίας παράγοντες που επιδρούν στη σχεδίαση της
αλληλεπίδρασης, ενώ ταυτόχρονα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία
με τη διαδικασία σχεδίασης του εικονικού κόσμου.
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

1 Εισαγωγή
Η τελευταία δεκαετία, χαρακτηρίζεται κυρίως από την αλματώδη εξέλιξη
της τεχνολογίας και των υπολογιστικών συστημάτων, τόσο σε πρακτικό –
υλικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο έρευνας. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε νέα
δεδομένα και ανάγκες όσον αφορά τις διαδικασίες και τα μέσα
αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τα διάφορα υπολογιστικά συστήματα. Ένα
από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της νέας αυτής τάσης, αποτελεί ο
χώρος της Εικονικής Πραγματικότητας. Η ανάπτυξη του τομέα της εικονικής
πραγματικότητας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ενδιαφέρον που επέδειξε η
ερευνητική κοινότητα για το συγκεκριμένο χώρο τα τελευταία χρόνια, σε
συνδυασμό με τις τεράστιες δυνατότητες που προσέφερε η εξέλιξη των
υπολογιστικών συστημάτων, όσον αφορά την υπολογιστική ισχύ καθώς και τα
νέα συστήματα αλληλεπίδρασης. Ταυτόχρονα, κατά την ανάπτυξη και
διάδοση των εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας παρατηρείται μια
διαρκείς και αυξανόμενη τάση εκμετάλλευσης και υιοθέτησης των εφαρμογών
του συγκεκριμένου επιστημονικού τομέα, από άλλους κλάδους όπως η
ιατρική, η βιομηχανία, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία κτλ. Το γεγονός αυτό έχει
ως αποτέλεσμα τη συνεχή εξέλιξη και διαφοροποίηση των εκάστοτε
διαδικασιών και τεχνολογιών του χώρου, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες
και οι ιδιαιτερότητες του κάθε επιμέρους τομέα.
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Η τεχνολογία και οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας μπορούν να
χαρακτηριστούν ως σύγχρονος διάδοχος των παραδοσιακών συστημάτων
αλληλεπίδρασης, που βασίζονται στη χρήση μενού επιλογών και γραφικών
ελέγχου. Στις παραδοσιακές διεπαφές χρήστη μέσω γραφικών (Graphical
User Interfaces - GUIs), ο χρήστης αλληλεπιδρά με κάποιο υπολογιστικό
σύστημα μέσω κατάλληλων συσκευών εισόδου, πραγματοποιώντας
προκαθορισμένες ενέργειες για τη μεταφορά πληροφορίας – δεδομένων στο
σύστημα. Επιπλέον, οι παραδοσιακές διεπαφές χρήστη αφορούν επί το
πλείστον μεταφορές ενός εικονικού γραφειακού περιβάλλοντος (desktop), η
αλληλεπίδραση του χρήστη με αυτές πραγματοποιείται σε μη πραγματικό
χρόνο, ενώ οι συσκευές εισόδου είναι κυρίως παραδοσιακά περιφερειακά
συστήματα επιτραπέζιου υπολογιστή, όπως ποντίκι, πληκτρολόγιο κτλ, ή
παραλλαγές αυτών. Αντίθετα, στα συστήματα εικονικής πραγματικότητας
υφίσταται ψηφιακή αναπαράσταση – οπτικοποίηση (visualization) υπαρκτών
ή φανταστικών
περιβαλλόντων μέσω τρισδιάστατων γραφικών, η
αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα πραγματοποιείται σε πραγματικό
χρόνο (real time) μέσω ποικίλων και εξειδικευμένων συστημάτων εισόδου –
εξόδου. Ταυτόχρονα, σε πολλές περιπτώσεις συστημάτων εικονικής
πραγματικότητας, οι χρήστες πραγματοποιούν τις διάφορες διεργασίες
αλληλεπίδρασης μέσω ενεργειών – κινήσεων παρόμοιες με αυτές που θα
πραγματοποιούσαν για την υλοποίηση αντίστοιχων διεργασιών στο φυσικό
περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά των
συστημάτων εικονικής πραγματικότητας, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι
πρόκειται για μια τεχνολογία η οποία, μέσω της ανάπτυξης της σε βάθος
χρόνου, θέτει σήμερα νέα δεδομένα στη φιλοσοφία και τη σχέση των
χρηστών με τα υπολογιστικά συστήματα. Ταυτόχρονα, ενισχύεται ακόμη
περισσότερο η έννοια της αλληλεπίδρασης με μια απεικόνιση και όχι με
καθεαυτό τον υπολογιστή, αφού οι χρήστες βιώνουν την ψευδαίσθηση ότι
αλληλεπιδρούν μέσω ενός τεχνητού, τρισδιάστατου απεικονιστικού
περιβάλλοντος και όχι μέσω της πληκτρολόγησης εντολών ή της επιλογής
από μενού εντολών. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη
των Sherman και Judkins, οι οποίοι διαφοροποιούν τα συστήματα εικονικής
πραγματικότητας από τα συμβατά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
αναφέροντας ότι, σε ένα συμβατό σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή η
συμπεριφορά είναι προβλέψιμη, εκτός εάν το σύστημα καταρρεύσει ή
προσβληθεί από κάποιον ιό. Εντούτοις, αυτό που λαμβάνει χώρα στα εικονικά
περιβάλλοντα εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το χρήστη του ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Αυτό που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην εικονική
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πραγματικότητα και τα συμβατά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τις
ταινίες, την τέχνη κτλ, είναι ο συνυπολογισμός των ενεργειών του χρήστη
στον κόσμο της ψευδαίσθησης, και η ικανότητα του να επηρεάσει ότι υπάρχει
μέσα σε αυτόν (Sherman and Judkins 1992).

1.1 Προσεγγίσεις ανάλυσης της έννοιας της
εικονικής πραγματικότητας
Ανεξάρτητα
από
τη
συσχέτιση και την επιρροή των
συστημάτων
εικονικής
πραγματικότητας
από
τις
παραδοσιακές διεπαφές χρήστη, η
εικονική
πραγματικότητα
δεν
μπορεί να θεωρηθεί ως απλά ένα
μέσο αλληλεπίδρασης ανθρώπου
υπολογιστή
ή
μια
υψηλής
τεχνολογίας διεπαφή. Αντιθέτως,
υφίστανται εφαρμογές οι οποίες
καλύπτουν – επιλύουν πραγματικά
προβλήματα
σε
διάφορους
κλάδους. Η έκταση στην οποία μια
εφαρμογή
εικονικής
πραγματικότητας
μπορεί
να
επιλύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, η οποία έγκειται στην έκταση
απόδοσης της προσομοίωσης, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανθρώπινη
φαντασία (human imagination) (Grigore C. Burdea, Grigore C. C. Burdea,
and Philippe Coiffet 2003). Η έννοια της φαντασίας εισάγεται από τον
(Burdea 1993), ο οποίος σε μια προσπάθεια περιγραφής της εικονικής
πραγματικότητας, πλαισιώνουν τις δυο έννοιες της εμβύθισης και της
αλληλεπίδρασης, οι οποίες είναι πιο γνωστές και διαδεδομένες στους
περισσότερους χρήστες, με το χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φαντασίας το
οποίο αναφέρεται στην ικανότητα αντίληψης μη υπαρκτών καταστάσεων από
τον άνθρωπο (3Is, Immersion – Interaction – Imagination).

Εικόνα 1: Περιγραφή εικονικής πραγματικότητας
3I's

Επίσης, σε μια ανάλυση των δομικών χαρακτηριστικών των εικονικών
περιβαλλόντων, η οποία πραγματοποιείται από τους (Ellis and Kaiser 1993, 216
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3) αναγνωρίζονται το περιεχόμενο, η γεωμετρία και η δυναμική ως τα τρία
βασικά λειτουργικά στοιχεία ενός εικονικού περιβάλλοντος. Ως περιεχόμενο
περιγράφεται το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε ένα εικονικό
περιβάλλον, αποτελούμενο από εικονικά αντικείμενα και δράστες (actors). Ο
όρος της γεωμετρίας αναφέρεται στην περιγραφή του περιβάλλοντος μέσα
στο οποίο τοποθετείται το περιεχόμενο (συναντάται και ως θεατρική σκηνή)
ενώ τέλος, ως δυναμική αναγνωρίζεται το σύνολο των κανόνων που διέπουν
την αλληλεπίδραση μεταξύ περιεχομένου και περιβάλλοντος.
Τέλος, σε μια προσέγγιση περιγραφής της εικονικής πραγματικότητας, ο
(Zeltzer
1992)
προτείνει
την
τρισδιάστατη
ταξινόμηση
(γραφική
αναπαράσταση) των εικονικών περιβαλλόντων, στο εσωτερικό ενός κύβου
(AIP cube). Σε κάθε άξονας του κύβου προσμετρούνται τα επίπεδα
αυτονομίας, αλληλεπίδρασης και παρουσίας (Autonomy – Interaction –
Presence) σε κλίμακα από το μηδέν έως το ένα. Οι τρεις παραπάνω έννοιες
αναφέρονται στα εξής:
•

Αυτονομία: η ικανότητα των στοιχείων του εικονικού περιβάλλοντος να
ενεργούν από μόνα τους

•

Αλληλεπίδραση: το ποσοστό ελέγχου που παρέχει το σύστημα, όσον
αφορά
τη
δυνατότητα
διαχείρισης
στοιχείων
του
εικονικού
περιβάλλοντος και την πραγματοποίηση διεργασιών

•

Παρουσία: το εύρος και η πιστότητα των αισθητήριων καναλιών
(εισόδου - εξόδου) του χρήστη που ελέγχει το περιβάλλον
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Εικόνα 2: Γραφική ταξινόμηση εικονικών περιβαλλόντων - AIP cube

1.2 Αναγνώριση προβληματικού χώρου – Στόχοι
εργασίας
Μελετώντας κανείς τη βιβλιογραφία και την έρευνα που αφορά τη
διαδικασία σχεδίασης εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας αντιλαμβάνεται
εύκολα την ύπαρξη μιας μεγάλης ποικιλίας μεθόδων, μεθοδολογιών,
σχεδιαστικών κανόνων, εργαλείων κτλ, που αντιμετωπίζουν το θέμα από
διαφορετική οπτική γωνία, δίνοντας κυρίως έμφαση στην κάλυψη επιμέρους
αναγκών και στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Ο πλουραλισμός
αυτός οφείλεται κυρίως στην πολυδιάστατη φύση του θέματος καθώς και στη
διαφορετικότητα που παρατηρείται μεταξύ των εφαρμογών. Επιπλέον είναι
ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός, ότι στην πλειοψηφία των προσεγγίσεων δεν
εξετάζεται ολιστικά η διαδικασία σχεδίασης εικονικών περιβαλλόντων, αλλά
υποσύνολα αυτής όπως είναι για παράδειγμα η μοντελοποίηση του
τρισδιάστατου κόσμου ή οι μέθοδοι αλληλεπίδρασης των χρηστών με το
εικονικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των
επιμέρους σχεδιαστών του κάθε υποσυνόλου της διαδικασίας σχεδίασης έχει
ως αποτέλεσμα την παραγωγή εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας
χαμηλής απόδοσης, οι οποίες δεν καλύπτουν στο έπακρο τις πραγματικές
ανάγκες και τους στόχους της εφαρμογής. Οι παραπάνω απόψεις ενισχύονται
από τον (Steve Bryson 1995) ο όποιος αναφέρει ότι δεν υπάρχει κοινώς
αποδεκτή θεωρία σχεδίασης εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας και ότι
μια πετυχημένη εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας θεωρείτε κάτι το
αξιοπρόσεκτο, αναγνωρίζοντας ως βασική αιτία γι’ αυτό την αποτυχία
σχεδίασης.
18
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Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω ως προβληματικό χώρο της διαδικασίας
σχεδίασης εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, και σε μια προσπάθεια
κάλυψης αυτού, πραγματοποιείται η παρούσα διπλωματική εργασία που έχει
ως στόχο:
•

Τη μελέτη, ταξινόμηση και αξιολόγηση των ερευνητικών προσεγγίσεων
από διάφορους επιστημονικούς χώρους που εμπλέκονται στη διαδικασία
σχεδίασης εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας.

•

Την πρόταση μεθοδολογικής προσέγγισης σχεδίασης εφαρμογών
εικονικής πραγματικότητας, η οποία δίνει έμφαση στη σχεδίαση της
αλληλεπίδρασης της εφαρμογής, αλλά ταυτόχρονα εξετάζει την όλη
διαδικασία ολιστικά με συνεχή αλληλεξάρτηση και ανατροφοδότηση με
τα επιμέρους τμήματα της διαδικασίας και κυρίως με τη διαδικασία
σχεδίασης – μοντελοποίησης του τρισδιάστατου κόσμου.

•

Την εφαρμογή της μεθοδολογικής προσέγγισης που προτείνεται και
ανάπτυξη εφαρμογής εικονικού περιβάλλοντος.

•

Την αξιολόγηση της μεθοδολογικής προσέγγισης βάσει της εφαρμογής
που αναπτύχθηκε.

1.3 Δομή της εργασίας
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γίνεται προσπάθεια περιγραφής
μιας πολύ-μεθοδολογικής προσέγγισης για τη σχεδίαση εικονικών
περιβαλλόντων. Η διαδικασία της σχεδίασης ‘διαχωρίστηκε’ σε δυο βασικά
τμήματα – θεματικές ενότητες, τη σχεδίασης της αλληλεπίδρασης και τη
σχεδίαση του τρισδιάστατου κόσμου. Ο διαχωρισμός αυτός στην
πραγματικότητα δεν υφίσταται, αλλά πραγματοποιείται σε θεωρητικό επίπεδο
για να είναι διακριτοί οι ρόλοι των σχεδιαστών και οι θεματικές ενότητες.
Ταυτόχρονα, θεωρείται αναγκαία η συνεργασία των σχεδιαστών κατά τη
διάρκεια όλης της διαδικασίας.
Ο πρώτος θεματικός χώρος που αφορά την περιγραφή πολύμεθοδολογικής προσέγγισης σχεδίασης εικονικών περιβαλλόντων, δίνοντας
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έμφαση στη διαδικασία σχεδίασης της αλληλεπίδρασης, πραγματοποιείται
στην παρούσα ανάλυση, ενώ η διαδικασία σχεδίασης του τρισδιάστατου
κόσμου πραγματοποιείται στη διπλωματική εργασία του Χναράκη Νικολάου.
Στη συνέχεια αναλύεται η δομή της εργασίας:
Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια εισαγωγική ανάλυση σχετικά
με την έννοια, τις ορολογίες και τους ορισμούς του επιστημονικού χώρου της
εικονικής
πραγματικότητας,
ενώ
ταυτόχρονα
αναγνωρίζονται
ο
προβληματικός χώρος και οι στόχοι της εργασίας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται
μια
σύντομη
ιστορική
ανασκόπηση
της
εξέλιξης
της
εικονικής
πραγματικότητας, ενώ στο τέλος αναγνωρίζονται οι κατηγορίες εικονικών
περιβαλλόντων, οι κατηγορίες εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας καθώς
και οι επιστημονικοί χώροι που έχουν άμεση σχέση με το χώρο της εικονικής
πραγματικότητας.
Στο
δεύτερο
κεφάλαιο
πραγματοποιείται
έρευνα,
ανάλυση
προσεγγίσεων, ενώ στη συνέχεια οι προσεγγίσεις αυτές κατηγοριοποιούνται
σε τέσσερις κατηγορίες (περιόδους). Αντίστοιχα στο τρίτο κεφάλαιο
εξετάζονται πλαίσια που αφορούν τη δημιουργία πολύ-μεθοδολογικών
προσεγγίσεων. Με βάση τη έρευνα που πραγματοποιείται στα δυο
προηγούμενα κεφάλαια, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η επιλογή και ανάλυση
‘κυρίαρχου’ μεθοδολογικού πλαισίου.
Στα επόμενα κεφάλαια πραγματοποιείται η περιγραφή, η εφαρμογή και η
αξιολόγηση της πολύ-μεθοδολογικής προσέγγισης. Αναλυτικότερα, το πέμπτο
κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση των αρχικών βασικών σταδίων της
πολύ-μεθοδολογίας. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ο ‘διαχωρισμός’ της
διαδικασίας, με το κεφάλαιο έξι να περιλαμβάνει την ανάλυση της διαδικασίας
σχεδίασης της αλληλεπίδρασης.
Τέλος, στο κεφάλαιο επτά, αναλύεται η εφαρμογή – υλοποίηση της
πολύ-μεθοδολογικής που περιγράφεται, ενώ το τελευταίο κεφάλαιο
περιλαμβάνει την καταγραφή συμπερασμάτων για την παραπάνω διαδικασία –
ανάλυση.
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1.4 Ορολογία - Ορισμοί
Όσον αφορά την ορολογία περιγραφής των συστημάτων του
συγκεκριμένου επιστημονικού χώρου, τα οποία χαρακτηριζόντουσαν στο
παρελθόν (και σε μεγάλο βαθμό ακόμα και σήμερα) με το γενικότερο όρο
'εικονική πραγματικότητα', παρατηρείται στη βιβλιογραφία μια πληθώρα
ερμηνειών, χρησιμοποιώντας κατά καιρούς συνώνυμους – εναλλακτικούς
όρους όπως, δυνητική ή πλασματική πραγματικότητα, εικονικός κόσμος
(Virtual
world),
συνθετικός
κόσμος
(Synthetic
world),
τεχνητή
πραγματικότητα, συστήματα εικονικών περιβαλλόντων (Virtual environment
systems), συνθετική εμπειρία (synthetic experience) κτλ.
Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια στην επιστημονική κοινότητα
τείνουν να έχουν επικρατήσει οι όροι 'εικονικά περιβάλλοντα' και 'συστήματα
εικονικών περιβαλλόντων' έναντι του όρου 'εικονική πραγματικότητα' για
τρεις βασικούς λόγους:
•

Ο όρος 'εικονική πραγματικότητα' παρουσιάζει μια αντιφατικότητα,
καθώς με το 'εικονική' αναφέρεται σε μια μη πραγματική – φανταστική
κατάσταση, ενώ το 'πραγματικότητα' δηλώνει κάτι υπαρκτό – φυσικό.

•

Στο περιεχόμενο ενός εικονικού περιβάλλοντος δεν εντάσσεται το
σύνολο των στοιχείων του φυσικού κόσμου και των ιδιοτήτων τους,
αλλά τμήμα αυτών, επομένως δεν μπορεί να γίνει λόγος για καθολική
αναπαράσταση
της
πραγματικότητας
μέσω
ενός
εικονικού
περιβάλλοντος.

•

Ο όρος 'πραγματικότητα' δεν καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων,
καθώς ένα εικονικό περιβάλλον δεν αποτελεί απαραίτητα αντιγραφή –
αναπαράσταση τμήματος του φυσικού κόσμου, αλλά μπορεί να είναι
κάποιο φανταστικό περιβάλλον με μη πραγματικές ιδιότητες και νόμους.

Στο ίδιο γενικό πλαίσιο με την ορολογία του χώρου, κινείται και η
απόδοση ορισμού της εικονικής πραγματικότητας, καθώς δεν υφίσταται
κάποιος συγκεκριμένος και καθολικά αποδεκτός ορισμός που να αποσαφηνίζει
και να προσδιορίζει σφαιρικά την έννοια και τα χαρακτηριστικά του χώρου. Η
δυσκολία βάσει της οποίας δεν έχει επικρατήσει κάποια κοινός αποδεκτή
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ερμηνεία, εντοπίζεται σύμφωνα με τους (Γιαννάκα et al. 2005) στους
παρακάτω αλληλοσυνδεόμενους παράγοντες:
•

Στην ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της εικονικής
πραγματικότητας καθώς και στις προσπάθειες να καθιερωθεί ένας
καθολικά αποδεκτός ορισμός.

•

Στην
αναγνώριση
και
στον
προσδιορισμό
της
εικονικής
πραγματικότητας μέσα από το τεράστιο εύρος των τεχνολογιών
υλισμικού (hardware) και λογισμικού (software).

•

Στην αναγνώριση και αξιολόγηση της εμπειρίας που παρέχει η εικονική
πραγματικότητα, η οποία και τη διαφοροποιεί από τα άλλα συστήματα
που παράγονται από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality)
Κατά τη διαδικασία εξέλιξης και διαφοροποίησης των εικονικών
περιβαλλόντων, έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί, οι οποίοι διέφεραν
μεταξύ τους, εξαιτίας της διαφορετικής οπτικής γωνίας που προσέγγιζαν το
χώρο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Jaron Lanier, ο οποίος θεωρείται ο
πατέρας του όρου 'εικονική πραγματικότητα', αναγνωρίζεται ένα σύστημα
εικονικής πραγματικότητας ως “ένα αλληλεπιδραστικό, τρισδιάστατο
περιβάλλον, το οποίο αναπτύχθηκε από ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο
οποίο μπορεί κάποιος να εμβυθιστεί” (Lingard 1995). Σε έναν πιο γενικό
ορισμό των Aukstakalnis και Blatner, όπου το εικονικό περιβάλλον
αναγνωρίζεται ως μέσο διάδρασης, αναφέρεται ότι, “η εικονική
πραγματικότητα αποτελεί ένα μέσο για τους ανθρώπους προκειμένου να
οπτικοποιήσουν, να διαχειριστούν και να αλληλεπιδράσουν με τα
υπολογιστικά συστήματα όσο και με εξαιρετικά πολύπλοκα δεδομένα”
(Aukstakalnis, Blatner, and Roth 1992). Επίσης, ο Gigante δίνοντας έμφαση
στον τομέα της εμβύθισης και της αλληλεπίδρασης αναφέρει ότι “η εικονική
πραγματικότητα είναι μια εμβυθισμένη, πολύ - αισθητική εμπειρία.
Χαρακτηρίζεται από την ψευδαίσθηση της συμμετοχής σε ένα συνθετικό
περιβάλλον και όχι απλώς από την εξωτερική παρατήρηση ενός τέτοιου
περιβάλλοντος” (Gigante 1993). Τέλος, εξετάζοντας κυρίως την τεχνική
άποψη του θέματος, οι Loffler και Anderson αναφέρουν ότι “η εικονική
πραγματικότητα είναι ένα τρισδιάστατο περιβάλλον σε υπολογιστή του οποίου
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η απεικόνιση γίνεται σε πραγματικό χρόνο και εξαρτάται από τη συμπεριφορά
του χρήστη” (Loeffler and T. Anderson 1994).
Εικονικό Περιβάλλον (Virtual Environment)
Αναλύοντας τις δυο έννοιες του όρου 'εικονικό περιβάλλον', ως
'εικονικό' ορίζεται η κατάσταση επιρροής από μη πραγματικά γεγονότα και το
'περιβάλλον' ως οι όροι, οι περιστάσεις και οι επιρροές που περιβάλλουν και
επιδρούν σε μια δομή (organism) (Merriam-Webster's New Collegiate
Dictionary , 9th Eddition). Ο όρος 'εικονικό περιβάλλον' συναντάται στη
βιβλιογραφία
με
διφορούμενη
ερμηνεία.
Σε
πολλές
περιπτώσεις
χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του όρου 'εικονική πραγματικότητα',
περιγράφοντας με αυτό τον τρόπο το σύνολο των στοιχείων και των
διαδικασιών που απαρτίζουν ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας, ενώ
ταυτόχρονα σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται για την περιγραφή των
απεικονιζόμενων στοιχείων και των αντικειμένων (τρισδιάστατο μοντέλο)
ενός περιβάλλοντος. Στα πλαίσια της πρώτης ερμηνείας οι (Bishop and Fuchs
1992) υποστηρίζουν ότι ο όρος 'εικονικό περιβάλλον' αποδίδει ακρίβεια
περιγραφής σε σχέση με το 'εικονική πραγματικότητα', ενώ ο ορισμός που
προτείνουν αναγνωρίζει τα εικονικά περιβάλλοντα ως πραγματικού χρόνου
αλληλεπιδραστικά γραφικά τρισδιάστατων μοντέλων, όπου σε συνδυασμό με
τεχνολογίες απεικόνισης παρέχουν στους χρήστες την αίσθηση της εμβύθισης
στο μοντέλο του κόσμου και στην απευθείας διαχείριση. Αντίθετα, ο (Douglas
A. Bowman 1999) ορίζει το εικονικό περιβάλλον ως ένα τρισδιάστατο μοντέλο
ενός χώρου το οποίο απεικονίζεται στους χρήστες μέσω μιας εγωκεντρικής
οπτικής άποψης χρησιμοποιώντας τρισδιάστατα γραφικά υπολογιστή. Εάν και
ο ορισμός που αποδίδει ο Bowman έχει τα χαρακτηριστικά της δεύτερης
άποψης, ταυτόχρονα δηλώνει ότι δεν προτιμάει να χρησιμοποιεί τον όρο
'εικονική πραγματικότητα' ορίζοντας την ως την εμπειρία παρουσίας σε ένα
εικονικό περιβάλλον. Τέλος, στο ίδιο πλαίσιο οι (Barfield and Furness 1995)
ορίζουν το εικονικό περιβάλλον ως, αναπαράσταση ενός υπολογιστικού
μοντέλου ή βάσης δεδομένων, το οποίο αλληλεπιδραστικά μπορεί να βιωθεί
και να διαχειριστεί από τους χρήστες.
Εικονικός Κόσμος (Virtual World)
Όσον αφορά την ερμηνεία του όρου 'εικονικός κόσμος' και σε αυτή την
περίπτωση δεν παρατηρείται ταύτιση των προσεγγίσεων. Ειδικότερα, κατά τη
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χρήση του όρου από πεδία πληροφορικής που εξετάζουν υπολογιστικά
συστήματα, το διαδίκτυο κτλ, ως εικονικός κόσμος φέρεται να ορίζεται το
σύστημα - περιβάλλον που υποστηρίζει τη συνεύρεση πολλών χρηστών
ταυτόχρονα μέσω κάποιου δικτύου. Για παράδειγμα ο (Bell Mark) ορίζει ως
εικονικό κόσμο, ένα συγχρονισμένο, συνεχές δίκτυο ανθρώπων, που
αντιπροσωπεύονται από εικονικούς πράκτορες, και το οποίο απλοποιείται
μέσω υπολογιστών. Αντίθετα, στο χώρο της εικονικής πραγματικότητας,
αποδίδεται μια σαφέστερη ερμηνεία αναγνωρίζοντας ως εικονικό κόσμο το
σύνολο του εικονικού μοντέλου και των διάφορων στοιχείων του, σε
συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά – ιδιότητες τους. Πιο συγκεκριμένα, οι
(William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003) ως εικονικό κόσμο ορίζουν
την περιγραφή μιας συλλογής των αντικειμένων ενός χώρου, καθώς και των
κανόνων και των σχέσεων που διοικούν τα αντικείμενα αυτά. Τέλος, στο ίδιο
πλαίσιο, ο (Diehl 2001) αναφέρει ότι ένας εικονικός κόσμος αποτελείται από
μοντέλα τρισδιάστατων χώρων βασιζόμενα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και
από αντικείμενα περιορισμένης αλληλεπίδρασης. Ένας χρήστης μπορεί να
κινηθεί σε αυτούς τους χώρους και να αλληλεπιδράσει με τα αντικείμενα.
Στη συνέχεια αποδίδονται ορισμοί βασικών ορολογιών των εικονικών
περιβαλλόντων:
Εμβύθιση (Immersion):
Ως εμβύθιση χαρακτηρίζεται ο βαθμός στον οποίο οι απεικονίσεις των
υπολογιστών είναι ικανές να παρέχουν μια περιληπτική, εκτεταμένη,
περιβαλλόμενη και έντονη ψευδαίσθηση της πραγματικότητας στις αισθήσεις
των χρηστών των εικονικών περιβαλλόντων (Slater and Wilbur 1997).
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τους (William R. Sherman and  Alan B. Craig
2003), αναγνωρίζονται δυο υποκατηγορίες εμβύθισης: η φυσική εμβύθιση,
όπου πρόκειται για τη σωματική είσοδο σε ένα μέσο και η διανοητική
εμβύθιση, η οποία αναγνωρίζεται ως μια κατάσταση βαθύ αποκλεισμού αναστολής αμφιβολίας - συμμετοχής.
Παρουσία - παρεύρεση (Presence):
Σε πολλές περιπτώσεις ο όρος 'παρουσία' χρησιμοποιείται και ως
συνώνυμο της εμβύθισης (Douglas A. Bowman 1999). Επίσης, όπως
υποστηρίζουν οι (Steuer, Biocca, and Levy 1995) η ιδέα και η έννοια της
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παρουσίας προκύπτει από την προσπάθεια ορισμού της εικονικής
πραγματικότητας βάσει ορολογιών που αφορούν την εμπειρία του ανθρώπου
και όχι βάσει του τεχνολογικού υλικού. Οι (Witmer and Singer 1998) ορίζουν
την παρουσία ως την υποκειμενική εμπειρία του να βρίσκεσαι σε ένα χώρο ή
ένα περιβάλλον, ακόμα και εάν είναι προσαρμοσμένο φυσικά μέσα σε ένα
άλλο. Ο (Heeter 1992) υποστηρίζει ότι υφίστανται τρία είδη παρουσίας. Η
περιβαλλοντολογική, που αναφέρεται στο βαθμό που ένα περιβάλλον
αντιλαμβάνεται την παρουσία κάποιου και αντιδρά στις ενέργειες του, η
κοινωνική, όπου κατά την παρουσία πολλών χρηστών στο ίδιο εικονικό
περιβάλλον, το περιβάλλον εφοδιάζεται με επιπλέον πληροφορία – στοιχεία,
με αποτέλεσμα να είναι πιθανότερο κάθε χρήστης να βιώσει μεγαλύτερα
επίπεδα παρουσία και τέλος, η τρίτη και πιο διαδεδομένη, κατηγορία είναι η
ατομική παρουσία, όπου πρόκειται για μέτρηση του βαθμού αίσθησης κάποιου
ότι βρίσκεται μέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον.
Ψευδαίσθηση (Illusion):
Η ψευδαίσθηση, έχοντας άμεση σχέση με το ποσοστό εμβύθισης και την
παρουσίας κάποιου σε ένα εικονικό περιβάλλον, αναφέρεται γενικά στην
καταγραφή μιας αντίληψης ως πραγματικής, χωρίς όμως να υπάρχει
αντίστοιχο εξωτερικό αίτιο που να τη δημιουργεί ή να την παράγει (αντίληψη
χωρίς αντικείμενο). Η ψευδαίσθηση μπορεί να διαχωριστεί σε οπτική,
ακουστική, απτική κτλ, ανάλογα με το είδος της πληροφορίας και τα
αισθητήρια κανάλια στα οποία απευθύνεται.

1.5 Ιστορική αναδρομή εικονικής πραγματικότητας
Σε ένα γενικό πλαίσιο, μπορεί να θεωρηθεί ότι η βασική λογική της
εικονικής πραγματικότητας, η οποία εστιάζεται στην απεικόνιση πραγματικών
ή φανταστικών καταστάσεων, πρωτοεμφανίζεται στην προϊστορική εποχή με
τις απεικονίσεις σε πέτρα πραγματικών στοιχείων ή γεγονότων όπως ήταν για
παράδειγμα το κυνήγι, οι θρησκευτικές τελετές, τα φυσικά φαινόμενα κτλ.
Παρόμοια στοιχεία εντοπίζονται σε βάθος χρόνου σε αρκετά παραδείγματα,
όπως η προσπάθεια απόδοσης προοπτικής άποψης στο χώρο των σκηνικών
του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, στο χώρο ζωγραφικής και την προβολή
τρισδιάστατης προοπτικής σε δισδιάστατη επιφάνεια (Giotto di Bondone, 14ος
αιώνας) και στην εμφάνιση για πρώτη φορά της λογικής της παρουσίας σε
έναν 'τεχνητό χώρο', όπου ο Robert Barker (1778) ζωγράφισε μια άποψη
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της πόλης του Εδιμβούργου 360 μοιρών τοποθετώντας τον καμβά σε κυκλική
διάταξη.
Όσον αφορά τη σύγχρονη δομή των συστημάτων εικονικών
περιβαλλόντων, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, τα πρώτα στοιχεία
εμφανίζονται το 1929, όπου ο Edward Link κατασκευάζει τον πρώτο μηχανικό
εξομοιωτή πτήσης για την εκπαίδευση πιλότων σε εσωτερικούς χώρους, ενώ
σημαντικό παράγοντα για την εξέλιξη του χώρου αποτέλεσε η κατασκευή του
πρώτου ηλεκτρονικού υπολογιστή (ENIAC, 1946). Το 1956, ο Αμερικάνος
κινηματογραφιστής Morton Heilig, εμπνευσμένος από το Cinerama (ευρεία
οθόνη προβολής εικόνων) προτείνει "το σινεμά του μέλλοντος" το οποίο
περικυκλώνει όλες τις αισθήσεις των θεατών, μεταφέροντας τους σε μια άλλη
διάσταση. Ο ίδιος εξελίσσοντας την αρχική ιδέα, το 1960, κατασκευάζει το
Sensorama, ένα μονο-χρηστικό σύστημα προσομοίωσης μοτοσυκλέτας το
οποίο παρείχε στους χρήστες τεχνικά ερεθίσματα όπως τρισδιάστατη οπτική
άποψη, ηχητική πληροφορία, δόνηση, αίσθηση του αέρα και οσμή. Το
Sensorama αποτελεί την πρώτη εφαρμογή στη λογική της εμβύθισης και
απομόνωσης του χρήστη από το εξωτερικό περιβάλλον.
Οι μηχανικοί της εταιρίας Philco Comeau & Bryan αναπτύσσουν το
1961, το Headsight TV Surveillance System, ένα σύστημα απομακρυσμένης
απεικόνισης το οποίο τοποθετείται στο κεφάλι (Head Mounted Display),
έχοντας ενσωματωμένο σύστημα παρακολούθησης της κίνησης του κεφαλιού.
Στη διδακτορική του διατριβή ο Ivan Sutherland (1963) εισάγει τα
αλληλεπιδραστικά γραφικά μέσω υπολογιστή με την εφαρμογή του
Sketchpad. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιείται ένα ελαφρύ στυλό
για την επιλογή αντικειμένων, παράλληλα με τη χρήση του πληκτρολογίου. Ο
ίδιος, δυο χρόνια αργότερα παρουσιάζει το 'Ultimate display' το οποίο
πρόκειται για ένα αλληλεπιδραστικό εικονικό περιβάλλον, που δίνει τη
δυνατότητα στο χρήστη να διαχειριστεί τα στοιχεία ενός δωματίου,
παρέχοντας του ταυτόχρονα πληροφορία ανατροφοδότησης. Βασισμένος στο
Ultimate display, ο Fred Brooks το 1967 ξεκινάει το GROPE, ένα σύστημα που
είχε στόχο να βοηθήσει τους βιοχημικούς να αισθανθούν την αλληλεπίδραση
μεταξύ των μορίων πρωτεΐνης (Frederick P. Brooks et al. 1990). Ο Ivan
Sutherland, έχοντας ιδρύσει με τον David Evands την εταιρία Evans and
Sutherland Computer Corp, παρουσιάζει την ίδια χρονιά το Sword of
Damocles (Σπαθί του Δαμοκλή), ένα σύστημα απεικόνισης τοποθετούμενη
στο κεφάλι, το οποίο θεωρείται το πρώτο σύστημα επαυξημένης
πραγματικότητας. Μέσω του Sword of Damocles, ο χρήστης μπορούσε να δει
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σε πραγματικό χρόνο, αντικείμενα σε πλεγματική (wireframe) μορφή να
προβάλλονται πάνω στον πραγματικό κόσμο.
Το 1972, η εταιρία ATARI, προσφέρει στο ευρύ κοινό αλληλεπιδραστικά
γραφικά πραγματικού χρόνου, με το παιχνίδι Pong. Η ίδια εταιρία στη
συνέχεια (1981) θα δημιουργεί ερευνητικό εργαστήριο συγκεντρώνοντας
πολλούς μελλοντικούς πρωτοπόρους της εικονικής πραγματικότητας, όπως
είναι οι Alan Kay, Fisher, Bricken, Foster, Laurel, Walser, Robinett και
Zimmerman. Η εταιρία των Sutherland και Evands το 1973, παραδίδει το
Novoview, το πρώτο ψηφιακό υπολογιστικό σύστημα παραγωγής εικόνων
(γραφικά υπολογιστή), για προσομοίωση πτήσεων. Το 1976 ολοκληρώνεται
από τον Myron Krueger το πρωτότυπο Videoplace. Το Videoplace
χρησιμοποιεί κάμερες και άλλες συσκευές εισόδου για τη δημιουργία ενός
εικονικού κόσμου ο οποίος ελέγχεται μέσω αδέσμευτων ελεγκτών από τους
χρήστες (Krueger, Gionfriddo, and Hinrichsen 1985). Το εργαστήριο
Electronic Visualization το 1977 αναπτύσσει το Sayre Glove (βασισμένο στην
ιδέα του φοιτητή Rich Sayre), το οποίο αποτελεί το πρώτο γάντι
αλληλεπίδρασης, μέσω του οποίου υπήρχε δυνατότητα παρακολούθησης των
κινήσεων του χεριού του χρήστη.
Στα μέσα τις δεκαετίας του '80, συγκεκριμένα το 1984, ο Michael
McGreevy δημιούργησε το πρώτο εικονικό περιβάλλον τερματικών σταθμών
της NASA (γνωστό και ως προσωπικός προσομοιωτής και σύστημα εικονικής
πραγματικότητας), για χρήση στην έρευνα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου
υπολογιστή. Επίσης, με τη συμβολή των Jim Humphries, Saim Eriskin και Joe
DeardonSuper Cockpit ο Michael McGreevy σχεδιάζει και αναπτύσσει το
εικονικό σύστημα οπτικής παρακολούθησης Virtual Visual Environment
Display system (VIVED, pronounced "vivid") το οποίο αποτελεί το πρώτο
χαμηλού κόστους σύστημα, με ευρύ οπτικό πεδίο, στερεοφωνικό και
ανιχνευτή θέσης, εκμεταλλευόμενος την τεχνολογία οθονών υγρών
κρυστάλλων (LCD). Αργότερα, στην αεροπορική βάση Wright Patterson υπό
τις οδηγίες του Tom Furness, το 1986, αναπτύσσεται το Super Cockpit, το
οποίο παρείχε οπτικά, ακουστικά και απτικά ερεθίσματα και ελεγχόταν
αλληλεπιδραστικά από τον εκπαιδευόμενο πιλότο μέσω κινήσεων του
κεφαλιού, των οφθαλμών, των χεριών αλλά και μέσω ομιλίας. Την ίδια
χρονιά, ο Jaron Lanier ιδρύει την εταιρεία VPL Research, η οποία λίγο
αργότερα κατασκευάζει το διάσημο Data Glove (1985) και το Eyephone HMD
(1988) τα οποία αποτελούν τις πρώτες εμπορικές συσκευές εικονικής
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πραγματικότητας. Το 1989 ο Jim Humphries σχεδιάζει το BOOM, το οποίο
αποτελούνταν από ένα μικρό κουτί, που περιέχει δύο οθόνες CRT,
συνδεδεμένο με ένα βραχίονα. Ο χρήστης μέσα από το κουτί έβλεπε τον
εικονικό κόσμο, ενώ ταυτόχρονα μπορούσε να κινηθεί στο εικονικό
περιβάλλον μετακινώντας το κουτί, του οποίου η φυσική θέση υπολογιζόταν
μέσω του βραχίονα. Στα τέλη του '80, στο πανεπιστήμιο της Βόρειας
Καρολίνας, αναπτύσσεται μια εφαρμογή εικονικού
περιβάλλοντος
αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, στο οποίο οι χρήστες μπορούν να προηγηθούν
(walk - through), ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν διάφορες συσκευές έτσι
ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί η ποιότητα της εφαρμογής αυτής.
Στις αρχές του '90, σχεδιάστηκε από την NASA, το Virtual Wind Tunnel,
μια εφαρμογή η οποία επέτρεπε την παρακολούθηση και την έρευνα
διανυσματικών πεδίων (flow-fields) με τη βοήθεια συστημάτων, όπως το
BOOM και DataGlove. Το 1992, υλοποιείται η ιδέα ενός δωματίου με γραφική
απεικόνιση στους τοίχους του από το εργαστήριο Electronic Visualization του
Πανεπιστημίου του Ιλινόις. Το σύστημα αυτό ονομάστηκε CAVE (CAVE
Automatic Virtual Environment) (Cruz-Neira, Sandin, and DeFanti 1993) και
βασικό του πλεονέκτημα ήταν η μεγάλη γωνία οπτικού πεδίου στους χρήστες.
Επίσης, οι χρήστες περπατούσαν ελεύθερα μέσα στο χώρο αυτό, ενώ
ταυτόχρονα συστήματα ανίχνευσης παρακολουθούσαν την τοποθεσία και τον
προσανατολισμό τους, ρυθμίζοντας κατάλληλα την οπτική άποψη. Το 1993
παρουσιάζεται η έννοια της επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented
Reality - AR), μια τεχνολογία που παρουσιάζει εικονικά στοιχεία, στο φυσικό
κόσμο εμπλουτίζοντας τον (Bryson 1993). Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση
ημιδιαφανών οθονών που προσαρμόζονται στο κεφάλι του χρήστη. Η
τεχνολογία αυτή είχε χρησιμοποιηθεί και νωρίτερα στον εξοπλισμό των
πιλότων. Στον τομέα της έρευνας, το 1993, πραγματοποιούνται τα δυο πρώτα
ακαδημαϊκά
συνέδρια
ειδικά
για
την
κοινότητα
της
εικονικής
πραγματικότητας, στο Σιάτλ (VRAIS '93) και στο Σαν Χοσέ (Research
frontiers in Virtual Reality IEEE Workshop). Το ίδιο έτος ο φοιτητής Thomas
Massie και ο καθηγητής Kenneth Salisbury κατασκευάζουν το PHANTOM, μια
απτική συσκευή αλληλεπίδρασης χαμηλού κόστους, ενώ το 1996 η Ascension
Technologies Corporation παρουσιάζει το Motion Star, ένα σύστημα
ασύρματης, μαγνητικής παρακολούθησης. Στα τέλη της δεκαετίας (1999)
ύστερα από τη συνεργασία του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, του Human
Interfaces Laboratory και του ATR Media Intergration & Communication
παρουσιάζεται το ARToolkit. Ένα δωρεάν λογισμικό, ανοιχτού κώδικα κυρίως
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για τη σχεδίαση εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας. Επιπλέον το
ARToolkit παρέχει μια μέθοδο παρακολούθησης τοποθεσίας μέσω βίντεο, η
οποία απαιτεί τη χρήση μόνο ενός υπολογιστή και μιας κάμερας.
Η παραπάνω ιστορική ανασκόπηση, πραγματοποιήθηκε κυρίως βάσει των
αναλύσεων των: (Kooper 1994), (Strickland), (Hillis 1999), (Mazuryk and
Gervautz 1996), (William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003), (Heap
1995),

1.6 Κατηγορίες εικονικών περιβαλλόντων
Στη βιβλιογραφία συναντώνται διάφορες κατηγοριοποιήσεις των
εικονικών περιβαλλόντων, οι οποίες διαφοροποιούνται εξαιτίας των
διαφορετικών κριτηρίων τα οποία εξετάζονται κάθε φορά. Τα κριτήρια αυτά
μπορεί να αφορούν στοιχεία όπως ο αριθμός των χρηστών που μπορούν να
λάβουν ταυτόχρονα μέρος σε ένα εικονικό περιβάλλον (μονο-χρηστικό /
πολύ-χρηστικό εικονικό περιβάλλον), η αυτονομία και η δυναμικότητα ενός
περιβάλλοντος και των στοιχείων του, η ύπαρξη ή όχι διαδικασιών
αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον κτλ. Οι πιο κοινές κατηγοριοποιήσεις
πραγματοποιούνται βάσει του είδους και του περιεχομένου της εφαρμογής
του εικονικού περιβάλλοντος, καθώς και βάσει του υλικού (συσκευές εισόδου
και εξόδου) που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των εφαρμογών.

1.6.1
Κατηγοριοποίηση
βάσει υλικού

εικονικών

περιβαλλόντων

–

Ένα βασικό κριτήριο βάσει του οποίου γίνεται κατηγοριοποίηση των
εικονικών περιβαλλόντων είναι το εξειδικευμένο υλικό διεπαφής, δηλαδή οι
συσκευές εισόδου - εξόδου του συστήματος. Μέσω των διαφορετικών αυτών
συσκευών παρέχονται και διαφορετικά συστήματα διεπαφής και διαδικασίες
αλληλεπίδρασης με το εικονικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το παραπάνω
κριτήριο διακρίνονται τέσσερις βασικές κατηγορίες συστημάτων εικονικών
περιβαλλόντων: τα περιβάλλοντα εμβύθισης (immersive environments),
τα περιβάλλοντα οθόνης ή επιτραπέζια περιβάλλοντα (desktop
environments), περιβάλλοντα προβολής ή προβολικά (projected
environments)
και
τα
ενισχυμένα
περιβάλλοντα
(augmented
environments) (Bolzoni 1994).
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Στα περιβάλλοντα εμβύθισης οι χρήστες εφοδιάζονται με οθόνες οι
οποίες προσαρμόζονται στο κεφάλι (head-mounted display) μέσω των οποίων
πραγματοποιείται η αναπαράσταση του εικονικού περιβάλλοντος. Οι συσκευές
αυτές αποτελούνται από δύο μικροσκοπικές οθόνες τοποθετημένες σε μικρή
απόσταση από τα μάτια του χρήστη και οι οποίες προβάλουν γραφικές
απεικονίσεις του περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, είναι σύνηθες
οι συσκευές
αυτές
να περιλαμβάνουν ενσωματωμένα
συστήματα
παρακολούθησης των κινήσεων (head tracker) μέσω των οποίων
υπολογίζεται η θέση και ο προσανατολισμός του οπτικού πεδίου του χρήστη
ρυθμίζοντας έτσι την αναπαράσταση της σκηνής στην αντίστοιχη άποψη. Το
χαρακτηριστικό των συστημάτων αυτών, το οποίο αποτελεί και το βασικό
τους πλεονέκτημα, είναι ότι ο χρήστης απομονώνεται και δεν δέχεται
δεδομένα (κυρίως οπτικές πληροφορίες) από το φυσικό κόσμο,
επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλα ποσοστά εμβύθισης. Ταυτόχρονα
με τις οθόνες αναπαράστασης που προσαρμόζονται στο κεφάλι του χρήστη,
μπορεί να γίνει χρήση ειδικών συσκευών εισόδου – εξόδου για την
πραγματοποίηση των διαδικασιών αλληλεπίδρασης του χρήστη με το εικονικό
περιβάλλον, όπως είναι για παράδειγμα τα γάντια αλληλεπίδρασης ή τα
απτικά συστήματα. Παρ' όλα αυτά η κατηγορία περιβαλλόντων εμβύθισης
απαιτεί τη χρήση εξειδικευμένων και δαπανηρών τεχνολογιών, γεγονός που
αποτελεί τροχοπέδη για τη διευρυμένη χρήση τους, ενώ ταυτόχρονα
απαιτείται και κάποιο διάστημα εξοικείωσης – προσαρμογής των χρηστών με
τα συστήματα αυτά.
Στα περιβάλλοντα προβολής, το εικονικό περιβάλλον απεικονίζεται σε
φυσικό χώρο, όπως είναι για παράδειγμα ένα δωμάτιο ή μια επιφάνεια
εργασίας. Μέσω των συστημάτων αυτών παρέχονται μικρότερα ποσοστά
εμβύθισης συγκριτικά με τα περιβάλλοντα εμβύθισης. Στα περιβάλλοντα
προβολής χρησιμοποιούνται μεγάλες επιφάνειες για την προβολή του
εικονικού κόσμου, ενώ επιπλέον παρέχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης
παρουσίας περισσότερων του ενός χρηστών. Στην κατηγορία αυτή
παρατηρούνται και διάφορες παραλλαγές όπως είναι η προβολή του εικονικού
περιβάλλοντος σε περισσότερες από μια επιφάνειες ή οι κατάλληλα
διαμορφωμένοι χώροι προβολής, όπου οι χρήστες εισάγονται σε ένα χώρο
στον οποίο το εικονικό περιβάλλον προβάλλεται σε όλες του τις επιφάνειες.
Τέλος και σε αυτή την κατηγορία τα υλικά και οι τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται είναι εξειδικευμένα και ακριβά συστήματα.
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Στην κατηγορία των επιτραπέζιων εικονικών περιβαλλόντων ή
περιβαλλόντων
οθόνης,
περιλαμβάνονται
συστήματα
εικονικής
πραγματικότητας τα οποία χρησιμοποιούν οθόνες συμβατών υπολογιστικών
συστημάτων για την αναπαράσταση του εικονικού κόσμου. Τα συστήματα
αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν την εμπειρία μιας πλήρους
εμβύθισης (στα ποσοστά των προηγούμενων κατηγοριών) αφού στο οπτικό
πεδίο του χρήση ταυτόχρονα με την οθόνη στην οποία προβάλλεται το
εικονικό περιβάλλον, περιλαμβάνεται μεγάλο ποσοστό του φυσικού κόσμου.
Επομένως, με δεδομένο το γεγονός ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα
απομόνωσης του χρήστη από τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, τα
περιβάλλοντα οθόνης βασίζονται στην ψυχολογική εμβύθιση καταφέρνοντας
σε πολλές περιπτώσεις να επιστήσουν όλη την προσοχή του χρήστη στο
περιβάλλον. Επίσης, σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες κατηγορίες που
συνήθως γίνεται χρήση συστημάτων παρακολούθησης των κινήσεων, στα
επιτραπέζια εικονικά περιβάλλοντα η πληροφορία της θέσης και του
προσανατολισμού του χρήστη γίνεται μέσω της χρήσης κλασικών συσκευών
εισόδου των επιτραπέζιων υπολογιστικών συστημάτων, όπως είναι το
πληκτρολόγιο, το ποντίκι, τα χειριστήρια κτλ. Τα συστήματα επιτραπέζιων
εικονικών περιβαλλόντων αποτελούν την πλέον προσιτή και κατ' επέκταση
δημοφιλή κατηγορία εικονικών περιβαλλόντων, εξαιτίας κυρίως των
διαδεδομένων και εύχρηστων συστημάτων που χρησιμοποιούν, καθώς και
λόγω των χαμηλών οικονομικών απαιτήσεων.
Τα
ενισχυμένα
εικονικά
περιβάλλοντα
(augmented
virtual
environmets), γνωστά και ως περιβάλλοντα επαυξημένης εικονικής
πραγματικότητας, πρόκειται για μια κατηγορία εικονικών περιβαλλόντων στα
οποία γίνεται συνδυασμός της πραγματικής σκηνής που βιώνει ο χρήστης με
εικονικά στοιχεία ή σκηνές. Στα ενισχυμένα εικονικά περιβάλλοντα γίνεται
χρήση συσκευών απεικόνισης των εικονικών στοιχείων, μέσω των οποίων ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονα να βλέπει και το φυσικό περιβάλλον
(see through). Σκοπός αυτών των εικονικών περιβαλλόντων είναι η παροχή
επιπρόσθετης πληροφορίας στους χρήστες για κάποιο φυσικό περιβάλλον
μέσω εικονικών στοιχείων. Τα ποσοστά εμβύθισης στο εικονικό περιβάλλον
δεν είναι υψηλά, κάτι το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό εξαιτίας της
λογικής των περιβαλλόντων αυτών, καθώς οι χρήστες δέχονται μεγάλα
ποσοστά πληροφορίας (οπτικοακουστικής) από το φυσικό περιβάλλον.
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Ανεξάρτητα από τις τέσσερις παραπάνω βασικές κατηγορίες,
αναγνωρίζονται κάποιες υποκατηγορίες, συνδυασμοί ή παραλλαγές αυτών οι
οποίες
είτε
αφορούν
πολύ
εξειδικευμένες
εφαρμογές
εικονικής
πραγματικότητας, είτε δεν είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό διαδεδομένες τη
δεδομένη χρονική στιγμή. Παραδείγματα τέτοιων υποκατηγοριών είναι:
•

Εικονικά περιβάλλοντα προσομοίωσης: Στην κατηγορία αυτή γίνεται
χρήση εξειδικευμένων συστημάτων (πλατφόρμες) έτσι ώστε οι
συνθήκες παρουσίας και οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης του χρήστη με
το εικονικό περιβάλλον να αποτελούν αντιγραφή πραγματικών
καταστάσεων. Τα συστήματα και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται σε
αυτή την κατηγορία εξαρτώνται από το είδος της εφαρμογής και από το
φυσικό περιβάλλον το οποίο προσομοιώνεται. Αντιπροσωπευτικότερο
παράδειγμα της κατηγορίας αυτής είναι οι προσομοιωτές πτήσης, όπου
γίνεται αντιγραφή των πραγματικών συνθηκών χρήσης ενός
αεροσκάφους.

•

Εικονικά
περιβάλλοντα
τηλεπαρουσίας
(telepresence
virtual
environmets): πρόκειται για εικονικά περιβάλλοντα όπου μέσω
κατάλληλων συστημάτων μεταφοράς πληροφορίας ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα
να
λαμβάνει
ερεθίσματα
από
μια
πραγματική
απομακρυσμένη από αυτόν τοποθεσία και να αλληλεπιδρά με τα
στοιχεία της απομακρυσμένης θέσης αυτής.

1.6.2
Κατηγοριοποίηση εικονικών περιβαλλόντων –
βάσει περιεχομένου (δυνατότητες αλληλεπίδρασης)
Η κατηγοριοποίηση των εικονικών περιβαλλόντων βάσει περιεχομένου
πραγματοποιείται με βασικό κριτήριο τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης που
μπορούν να πραγματοποιήσουν οι χρήστες μέσα στο περιβάλλον.
Λαμβάνοντας υπόψη όμως την πολυδιάστατη φύση του χώρου και την
πληθώρα διεργασιών που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ένα εικονικό
περιβάλλον, γίνεται εύκολα αντιληπτή η παρουσία πολλών επιμέρους
κριτηρίων βάσει των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί κατηγοριοποίηση
των εικονικών περιβαλλόντων, όπως είναι για παράδειγμα οι διαδικασίες και
οι τεχνικές αλληλεπίδρασης, η διαδικασίες πλοήγησης (fly-through, walkthrough), η μορφή της πληροφορίας μέσω της οποίας πραγματοποιείται η
αλληλεπίδραση (πχ ακουστικά εικονικά περιβάλλοντα - Aural VE's), οι
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διαδικασίες ανατροφοδότησης πληροφορίας από το σύστημα κτλ. Εξετάζοντας
όμως το σύνολο των δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης που παρέχονται στους
χρήστες από το σύστημα, αναγνωρίζονται τρία βασικά είδη εικονικών
περιβαλλόντων: τα παθητικά, τα εξερευνητικά και τα διαδραστικά
(Μπουρδάκης).
•

Στα παθητικά εικονικά περιβάλλοντα, οι χρήστες λαμβάνουν μέρος στο
εικονικό περιβάλλον ως απλοί - εξωτερικοί παρατηρητές χωρίς να έχουν
τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τον εικονικό κόσμο και τα στοιχεία
αυτού. Επιπρόσθετα, η πορεία που διαγράφουν μέσα στο εικονικό
περιβάλλον κατά την ‘πλοήγηση’ τους είναι προκαθορισμένη και δεν
μπορούν να επέμβουν και να τη διαφοροποιήσουν. Συνήθως, τα
παθητικά εικονικά περιβάλλοντα αφορούν αρχιτεκτονικές εφαρμογές ή
εφαρμογές περιήγησης - ξενάγησης, όπου σκοπός τους είναι η παροχή
συγκεκριμένων πληροφοριών για κάποιο φυσικό περιβάλλον το οποίο
αναπαριστάται εικονικά στους χρήστες.

•

Τα εξερευνητικά εικονικά περιβάλλοντα αποτελούν την πλειοψηφία
των περιβαλλόντων που υπάρχουν σήμερα. Αντίθετα με τα παθητικά
εικονικά περιβάλλοντα, σε αυτή την κατηγορία η πορεία που
διαγράφουν οι χρήστες μέσα στο εικονικό περιβάλλον ελέγχεται από
τους ίδιους και δεν είναι προκαθορισμένη. Παρ 'όλα αυτά και σε αυτή
την περίπτωση οι χρήστες δεν έχουν δυνατότητα πραγματοποίησης
άλλον διεργασιών, όπως για παράδειγμα η αλληλεπίδραση με τα
επιμέρους στοιχεία – αντικείμενα του εικονικού κόσμου.

•

Τέλος, στα διαδραστικά εικονικά περιβάλλοντα, όπως συμβαίνει και
στα ερευνητικά εικονικά περιβάλλοντα η πορεία πλοήγησης ελέγχεται
από τους ίδιους τους χρήστες, ενώ ταυτόχρονα τους παρέχεται η
δυνατότητα να διαχειριστούν στοιχεία του εικονικού κόσμου, καθώς και
να επέμβουν ακόμα σε βασικά χαρακτηριστικά – ιδιότητες του
περιβάλλοντος. Για παράδειγμα διεργασίες που μπορούν να
πραγματοποιήσουν οι χρήστες σε μια εφαρμογή διαδραστικού εικονικού
περιβάλλοντος, είναι η μετακίνηση, αφαίρεση ή αλλαγή των ιδιοτήτων
ενός εικονικού αντικειμένου, η αλλαγή των καιρικών συνθηκών που
επικρατούν στο περιβάλλον, η άντληση επιλεγμένων πληροφοριών κτλ.
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1.7 Κατηγορίες εφαρμογών εικονικών
περιβαλλόντων
Τα εικονικά περιβάλλοντα μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη σε
πολλά και διαφορετικά πεδία εφαρμογών με επιτυχία και συνεχώς η
επιστημονική κοινότητα μελετά την εφαρμογή τους σε νέους τομείς. Τα
χαρακτηριστικά των εφαρμογών εικονικών περιβαλλόντων που έχουν
προσελκύσει το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη τους σε αρκετούς
διαφορετικούς τομείς είναι η δυνατότητα αναπαράστασης τόσο πραγματικών
περιβαλλόντων και καταστάσεων όσο και φανταστικών, καθώς και η
δυνατότητα αλληλεπίδραση με περιβάλλοντα που στο φυσικό κόσμο
υπάρχουν απαγορευτικοί παράγοντες να πραγματοποιηθούν, όπως είναι το
κόστος, η επικινδυνότητα, η πρόσβαση κτλ. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα
σημαντικός παράγοντας για την εξέλιξη και διάδοση των εφαρμογών
εικονικών περιβαλλόντων είναι η αίσθηση και η εμπειρία που παρέχεται στους
χρήστες κατά την παρουσία τους μέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον.
Ο παρακάτω διαχωρισμός των εφαρμογών εικονικών περιβαλλόντων είναι
ενδεικτικός, δεδομένο του ότι κάποια εφαρμογή μπορεί να ανήκει σε πάνω
από μία κατηγορίες. Μερικοί από τους πιο σημαντικούς χώρους εφαρμογής
των εικονικών περιβαλλόντων σύμφωνα με τους (Καλαμπαλίκης and
Κάτσικας 1992), (Anon 1993) είναι οι παρακάτω:
•

Εκπαίδευση: Η εικονική πραγματικότητα μπορεί να χαρακτηριστεί ως
ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για τον τομέα της εκπαίδευσης. Μέσω των
εφαρμογών εκπαιδευτικού χαρακτήρα παρέχεται στους χρήστες η
δυνατότητα εξερεύνησης και εκμάθησης θεματικών περιοχών οι οποίες
δεν είναι προσβάσιμες στον πραγματικό κόσμο. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι η εικονική τάξη – εικονικά
μαθήματα όπου ένας ή παραπάνω χρήστες μπορούν να συμμετέχουν σε
μια διαδικασία διδασκαλίας αλληλεπιδρώντας με ένα εικονικό
περιβάλλον (ή μέσω τηλεπαρουσίας με ένα φυσικό χώρο), η
πραγματοποίηση εικονικών πειραμάτων που είναι δύσκολο, επικίνδυνο
ή υψηλού κόστους έτσι ώστε να εκτελεστούν στην πραγματικότητα, οι
προσομοιωτές
πραγματικών
συνθηκών
και
περιβαλλόντων
(περιβάλλοντα εξάσκησης). Επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό για τη
διαδικασία εκμάθησης μέσω εικονικών περιβαλλόντων αποτελεί το
γεγονός ότι η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας ευχάριστης και
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πρωτότυπης για τους χρήστες διαδικασίας, ενώ οι δυνατότητες και τα
μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια εφαρμογή κάνουν την
'εικονική' εκπαίδευση αποδοτικότερη σε συνάρτηση με τις πραγματικές
διαδικασίες.
•

Ψυχαγωγία: Εάν και η χρησιμοποίηση των εικονικών περιβαλλόντων
στον τομέα της ψυχαγωγίας – διασκέδασης επικεντρώνεται κατά κύριο
λόγο στα βιντεοπαιχνίδια και τα παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών,
η πλειοψηφία των εφαρμογών εικονικών περιβαλλόντων, ανεξάρτητα
περιεχομένου, μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει μια ψυχαγωγική και
ενδιαφέρουσα εμπειρία προς τους χρήστες. Στον τομέα των εφαρμογών
παιχνιδιών ηλεκτρονικού υπολογιστή παρατηρείται μεγάλη ανάπτυξη
και εξέλιξη όσον αφορά τα γραφικά και την ρεαλιστικότητα, τις
μεθόδους αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον και της αίσθησης της
παρουσίας του χρήστη. Το γεγονός αυτό, είναι αποτέλεσμα της
αυξημένης ζήτησης και του ενδιαφέροντος το οποίο έχουν επιδείξει οι
χρήστες για τη συγκεκριμένη κατηγορία εφαρμογών, καθώς και των
δυνατοτήτων που παρέχουν σε υπολογιστική ισχύ τα ολοένα
εξελισσόμενα υπολογιστικά συστήματα. Επιπρόσθετα, στην κατηγορία
αυτή μπορούν να ενταχθούν εφαρμογές που αφορούν τις τέχνες, όπως
είναι για παράδειγμα μια εφαρμογή εικονικού θεάτρου, καθώς και
εφαρμογές άθλησης όπου πραγματοποιείται ρεαλιστική προσομοίωση
υπαίθριων φυσικών περιβαλλόντων.

•

Ιατρική: Οι εφαρμογές εικονικών περιβαλλόντων χρησιμοποιούνται με
επιτυχία στο χώρο της ιατρικής, κυρίως σε τομείς που αφορούν την
εκπαίδευση, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Πιο συγκεκριμένα, οι
εφαρμογές
εκπαιδευτικού
χαρακτήρα
αφορούν
κυρίως
την
προσομοίωση χειρουργικών επεμβάσεων, στις οποίες πολύ σημαντικός
παράγοντας είναι η χρήση εξειδικευμένων απτικών συστημάτων
αλληλεπίδρασης μέσω των οποίων παρέχεται μια ιδιαίτερα ρεαλιστική
προσέγγιση των πραγματικών συνθηκών στους χρήστες, καθώς και τη
χρήση τρισδιάστατων μοντέλων του ανθρώπινου σώματος για την
ανάλυση της ανατομίας. Επίσης, η τρισδιάστατη μοντελοποίηση της
πληροφορίας που συλλέγεται από τομογραφίες ή ακτινογραφίες έχει
αποδειχθεί πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον τομέα της διάγνωσης
ασθενειών. Τέλος, όσον αφορά τη θεραπεία, μέσω εφαρμογών
εικονικών περιβαλλόντων οι ασθενείς βοηθούνται να ξεπεράσουν το
πρόβλημα τους μέσω της έκθεσης τους σε καταστάσεις αυξανόμενης
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δυσκολίας, αντιμετωπίζοντας μέσω αυτής της διαδικασίας κυρίως
ψυχολογικές παθήσεις, όπως είναι για παράδειγμα η ακροφοβία.
•

Οπτική μοντελοποίηση ή οπτικοποίηση πληροφοριών: Πρόκειται
για εφαρμογές οι οποίες βασίζονται στο κύριο χαρακτηριστικό των
εικονικών περιβαλλόντων που είναι η αλληλεπίδραση με τρισδιάστατα
μοντέλα γραφικών και οι οποίες προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο
για την αναζήτηση – εξερεύνηση και ερμηνεία πληροφοριών.
Λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ικανότητα του ανθρώπου να
αναγνωρίζει, να επεξεργάζεται και να αξιολογεί ευκολότερα μορφές,
σχήματα και μοτίβα από μεγάλου όγκου κείμενο ή αριθμούς, οι
εφαρμογές αυτές αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη
διαχείριση και την καλύτερη κατανόηση πληροφοριών και δεδομένων.
Παραδείγματα εφαρμογών εικονικών περιβαλλόντων της κατηγορίας
αυτής αποτελούν, η οπτικοποίηση συστημάτων πληροφοριών
(απεικόνιση των στοιχείων βάσης δεδομένων), η οπτικοποίηση
οικονομικών δεδομένων και η οπτικοποίηση δομής δικτύων.

•

Μάρκετινγκ: Οι χώροι του μάρκετινγκ και της διαφήμισης
χρησιμοποιούν τις εφαρμογές εικονικών περιβαλλόντων μέσω των
οποίων
αναπαριστώνται
φυσικές
περιοχές
τοποθεσίες
ή
οπτικοποιούνται διαδραστικοί κατάλογοι προϊόντων όπου οι χρήστες
έχουν τη δυνατότητα να δουν ή και να δοκιμάσουν προϊόντα. Σε αυτή
την κατηγορία εντάσσονται εφαρμογές εικονικών ταξιδιών, όπου οι
χρήστες μπορούν να βρεθούν εικονικά σε έναν πιθανό προορισμό
διακοπών, καθώς και εφαρμογές καταστημάτων ηλεκτρονικού
εμπορίου.

•

Τηλεχειρισμός: Μέσω ρεαλιστικών συστημάτων διεπαφής τα οποία
παρέχονται από εφαρμογές εικονικών περιβαλλόντων, μπορούν να
πραγματοποιηθούν διάφορες επικίνδυνες ή απομακρυσμένες διεργασίες
στο φυσικό κόσμο έμμεσα μέσω τηλερομποτικών (telerobot)
συστημάτων. Τέτοιου είδους διεργασίες μπορεί να είναι για παράδειγμα
η μεταφορά επικινδύνων υλικών, η επισκευή πυρηνικού αντιδραστήρα,
η προσέγγιση πυρκαγιάς, η κατασκευή μικροκυκλωμάτων κτλ.

•

Εφαρμογές για άτομα με ειδικές ανάγκες: Μέσω εφαρμογών
εικονικών περιβαλλόντων, παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης των
ικανοτήτων ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία
ή περισσότερες από τις αισθήσεις τους. Η λογική που ακολουθείται σε
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αυτού του είδους τις εφαρμογές είναι η 'μετάφραση' της εισερχόμενης
και εξερχόμενης πληροφορίας σε μορφή – αισθήσεις που μπορούν να
γίνουν αντιληπτές. Επιπρόσθετα, εφαρμογές εικονικών περιβαλλόντων
συνεισφέρουν στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και στη δοκιμή νέων
εμπειριών από άτομα με ειδικές ανάγκες.
•

Σχεδιασμός και ανάπτυξη: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν
εφαρμογές εικονικών περιβαλλόντων στις οποίες πραγματοποιείται
οπτικοποίηση ενός έργου (προϊόντος ή συστήματος) κατά τη διαδικασία
σχεδίασης – μελέτης του, με σκοπό την εξέταση και την αξιολόγηση
των χαρακτηριστικών και λειτουργιών του. Για παράδειγμα, κατά τη
διαδικασία σχεδίασης ενός προς παραγωγή βιομηχανικού προϊόντος,
μέσω εφαρμογής εικονικού περιβάλλοντος μπορούν να εξεταστούν
χαρακτηριστικά όπως η καταστευασιμότητα, η εργονομία, η δυνατότητα
συντήρησης, η στατικότητα και αντοχή, η εμφάνιση, οι διαδικασίες
χειρισμού μέσω σεναρίων χρήσης κτλ. Η διαδικασία ελέγχου μέσω
εικονικού πρωτοτύπου, πραγματοποιείται πριν την παραγωγή ή
ολοκλήρωση του αντικείμενου, με αποτέλεσμα να δίνεται στους
σχεδιαστές η δυνατότητα διόρθωσης προβλημάτων που αναδύονται.
Ένα επιπλέον παράδειγμα αξιοποίησης των εφαρμογών της κατηγορίας
αυτής είναι η αρχιτεκτονική και διακόσμηση, όπου ο αρχιτέκτονας ή ο
μελλοντικός χρήστης έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν μέσα στο
τρισδιάστατο μοντέλο ενός κτιρίου ή ενός διαμορφωμένου χώρου, πριν
από την πραγματική κατασκευή του.

•

Τηλεπαρουσία:
Οι
εφαρμογές
εικονικών
περιβαλλόντων
τηλεπαρουσίας, επιτρέπουν σε ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη
απόσταση μεταξύ τους, να επικοινωνούν ή να εργάζονται μαζί σε ένα
εικονικό περιβάλλον. Ως εξέλιξη των εφαρμογών αυτών, μπορούν να
χαρακτηριστούν οι εικονικές κοινότητες, όπου άνθρωποι οι οποίοι
μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και ιδέες μέσω διαδικτύου ή άλλων
συνεργατικών δικτύων έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνονται σε
ένα πολύ-χρηστικό εικονικό περιβάλλον και να πραγματοποιούν
διάφορες διεργασίες που αφορούν τα ενδιαφέροντα τους.

Επιπλέον, παρατηρούνται και άλλοι τομείς που γίνεται χρήση
εφαρμογών εικονικών περιβαλλόντων, οι οποίοι δεν αναφέρονται παραπάνω
στις βασικές κατηγορίες, είτε επειδή δεν είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό
διαδεδομένες, είτε γιατί παρουσιάζουν ένα συνδυαστικό χαρακτήρα,
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συνδυάζοντας
χαρακτηριστικά
των
βασικών
παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι:

κατηγοριών.

Μερικά

•

Εφαρμογές
αρχαιολογίας,
όπου
πραγματοποιείται
εικονική
αναπαράσταση φυσικών περιβαλλόντων και καταστάσεων της
αρχαιότητας. Οι εφαρμογές αυτές δίνουν τη δυνατότητα
αναπαράστασης ολόκληρων μνημείων και πόλεων της ιστορίας, είτε
μέσω κλασσικών εικονικών περιβαλλόντων, είτε μέσω εφαρμογών
επαυξημένης
πραγματικότητας,
όπου
μνημεία
που
έχουν
καταστραφεί προβάλλονται στο φυσικό τους χώρο. Εκτός από τον
εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα, οι εφαρμογές αυτές έχουν αποτελέσει
ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την έρευνα στον τομέα της
αρχαιολογίας.

•

Εφαρμογές αστρονομίας, στις οποίες αντίστοιχα με τις εφαρμογές
της αρχαιολογίας πραγματοποιείται αναπαράσταση ενός χώρου με
τον οποίο δεν μπορούμε ο άνθρωπος να έχει φυσική επαφή. Μέσω
της γραφικής αναπαράστασης πλανητών και διαστημικών χώρων, οι
χρήστες έχουν τη δυνατότητα εικονικής παρουσίας σε πλανητικά
συστήματα ή στο περιβάλλον κάποιου πλανήτη. Με αυτόν τον τρόπο
ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία της εκπαίδευσης, ενώ
ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή των εφαρμογών
στον τομέα της έρευνας.

•

Στρατιωτικές εφαρμογές και εφαρμογές αμυντικής ασφάλειας. Η
βιομηχανία άμυνας έχει αποτελέσει έναν από τους μεγαλύτερους
χρηματοδότες της έρευνας της εικονικής πραγματικότητας. Ο
συγκεκριμένος χώρος, εκμεταλλεύεται την εικονική πραγματικότητα,
είτε με εφαρμογές οι οποίες προσομοιώνουν ρεαλιστικές συνθήκες
πολέμου, οι οποίες χρησιμοποιούνται στη διαδικασία εκπαίδευσης
του ανθρώπινου δυναμικού, είτε με εφαρμογές στις οποίες
πραγματοποιούνται εικονικές δοκιμές οπλικών συστημάτων.

1.8 Επιστημονικές περιοχές
Η επιστήμη που ασχολείται με τα εικονικά περιβάλλοντα άπτεται
πολλών επιστημονικών περιοχών. Από τις επιστημονικές αυτές περιοχές
αντλεί επιστημονική γνώση, αλλά και τεχνολογίες τις οποίες χρησιμοποιεί. Οι
πιο σημαντικές από αυτές της επιστημονικές περιοχές είναι οι εξής:
38

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

•

Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή (Human Computer
Interaction - HCI): Η αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή είναι
η γνωστική περιοχή της πληροφορικής που μελετάει το σχεδιασμό,
την ανάπτυξη και την αξιολόγηση διαδραστικών υπολογιστικών
συστημάτων, δηλαδή συστημάτων που αλληλεπιδρούν με τους
χρήστες (ACM 1992). Γίνεται άμεσα σαφές, μέσω του παραπάνω
ορισμού, η σημαντικότητα του επιστημονικού χώρου της
αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή στη διαδικασία σχεδίασης
εικονικών περιβαλλόντων. Πιο συγκεκριμένα η αλληλεπίδραση
ανθρώπου υπολογιστή, αναμφισβήτητα, έχει αποτελέσει τη βάση για
την ανάπτυξη του συνόλου των διαδικασιών αλληλεπίδρασης στα
εικονικά περιβάλλοντα, προσφέροντας μεθόδους σχεδίασης,
σχεδιαστικές οδηγίες κτλ τα οποία αποτελούν παράγωγα έρευνας για
τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης των χρηστών με υπολογιστικά
συστήματα μέσω παραδοσιακών διεπαφών. Η αλληλεπίδραση
ανθρώπου υπολογιστή είναι ένας επιστημονικός χώρος που
εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και ως στόχο έχει να
υποστηρίξει τη σχεδίαση υπολογιστικών συστημάτων εύχρηστων και
προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των χρηστών
τους (Αβούρης, Νικόλαος 2000).

•

Γραφικά υπολογιστή (Computer Graphics): Με τον όρο γραφικά
υπολογιστή θα μπορούσε να περιγραφεί η χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή για τον καθορισμό, χειρισμό, αποθήκευση και απεικόνιση
πληροφοριών. Η απεικονιζόμενη αυτή πληροφορία μπορεί να
αποτελείται από δισδιάστατα ή τρισδιάστατα στοιχεία. Για την
παραγωγή των απεικονίσεων αξιοποιούνται τεχνικές και μοντέλα που
αναπαριστούν είτε τμήμα του φυσικού κόσμου, είτε ένα φανταστικό
περιβάλλον. Για παράδειγμα μοντέλα που αναπαριστούν τον τρόπο
αλληλεπίδρασης του φωτός με το περιβάλλον, την κίνηση, τη
δημιουργία ειδικών εφέ (νερό, καπνός), κτλ. Μερικές ενδεικτικές
εφαρμογές των γραφικών είναι η σχεδίαση υποστηριζόμενη από
υπολογιστή (CAD), η δημιουργία συνθετικών ταινιών, η γραφική
αλληλεπίδραση με το χρήστη, τα ηλεκτρονικά παιγνίδια κα. Στην
εικονική πραγματικότητα τα γραφικά υπολογιστή προσφέρουν
αλγόριθμους και τεχνικές για τη παραγωγή γραφικών σε πραγματικό
χρόνο, καθώς και τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης του χρήστη με τα
γραφικά αυτά.

39

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

•

Ηλεκτρονικά παιγνίδια (Computer Games): Τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια αναδύθηκαν σαν φυσική εξέλιξη των τεχνικών εξελίξεων
των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σύμφωνα με την (Laurel 2001) το
πρώτο παιχνίδι δημιουργήθηκε το 1962 από φοιτητές του MIT που
προσπαθούσαν να σχεδιάσουν μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή για να
εκμεταλλευτούν το λογισμικό παραγωγής γραφικών pattern που
μόλις είχαν σχεδιάσει. Το παιχνίδι που προέκυψε ήταν το Spacewar
(ο πρόγονος του πασίγνωστου Space Invaders). Τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια ήταν η φυσική εξέλιξη ενός μέσου που απαιτούσε τη
συμμετοχή του χρήστη. Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια
ολόκληρη επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δυο κύρια πεδία έρευνας.
Πρώτον ένα θεωρητικό πεδίο που ασχολείται με τη διερεύνηση της
έννοιας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (και προσπαθεί να απαντήσει
σε ερωτήματα όπως το τι είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, τη σχέση
και τις διαφορές που έχει με την έννοια του παραδοσιακού
παιχνιδιού, ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν ένα παιχνίδι πιο
ευχάριστο από ένα άλλο, ποια είναι τα είδη των ηλεκτρονικών
παιχνιδιών κτλ) και ένα πρακτικό - τεχνικό πεδίο όπου προσπαθεί να
δημιουργήσει, να βελτιώσει και να απορρίψει τεχνικές σχεδιασμού (η
έρευνα γίνεται σε πολλά επίπεδα, όπως στο επίπεδο του συνολικού
σχεδιασμού του παιχνιδιού, είτε στο επίπεδο ενός απλού τεχνικού
ζητήματος όπως ο σχεδιασμός ενός αποδοτικού αλγορίθμου
αναζήτησης μέσα στα πλαίσια ενός παιχνιδιού πραγματικού χρόνου).

•

Τεχνητή
νοημοσύνη
(Artificial
Intelligence):
Τεχνητή
νοημοσύνη είναι ο τομέας της επιστήμης των υπολογιστών που
ασχολείται με τη σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων τα οποία
είναι ικανά να μιμηθούν τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες,
εμφανίζοντας έτσι χαρακτηριστικά που αποδίδουμε συνήθως σε
ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα η επίλυση
προβλημάτων, η αντίληψη πληροφορίας μέσω της όρασης, η
μάθηση, η εξαγωγή συμπερασμάτων, η κατανόηση φυσικής
γλώσσας, κτλ (Βλαχάβας et al. 2006). Στην επιστήμη των εικονικών
περιβαλλόντων η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται στη
δημιουργία των ευφυή εικονικών πρακτόρων, εικονικών πρακτόρων
δηλαδή που δεν ακολουθούν προκαθορισμένες συμπεριφορές, αλλά
έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις από μόνοι τους
(Βοσινάκης, Σπύρος 2006). Συστήματα που περιέχουν ευφυείς
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εικονικούς πράκτορες ονομάζονται ευφυή εικονικά περιβάλλοντα.
•

Ψυχολογία: Η ψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετά τον νου, ή
τη συμπεριφορά, ή απλούστατα, τους ανθρώπους. Στο σχεδιασμό
των εικονικών περιβαλλόντων η επιστήμη της ψυχολογίας συμβάλει
στη
δημιουργία
των
κατάλληλων-επιθυμητών
νοητικών
καταστάσεων και ερεθισμάτων του εκάστοτε συστήματος τα οποία θα
συμβάλουν ώστε ο χρήστης να βιώσει μία εικονική εμπειρία, καθώς
και στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς των χρηστών σε
συγκεκριμένα ερεθίσματα.

•

Γνωστική ψυχολογία (Cognitive Psychology): Η γνωστική
ψυχολογία ασχολείται με την μελέτη των εσωτερικών διαδικασιών
μέσω των οποίων αποκτάται η γνώση. Ορισμένες από τις κύριες
περιοχές της γνωστικής ψυχολογίας είναι η αντίληψη, η μνήμη, η
αναπαράσταση και η γλώσσα. Η γνωστική ψυχολογία είναι χρήσιμη
στην ανάπτυξη εικονικών περιβαλλόντων σε θέματα που σχετίζονται
με την μνήμη των χρηστών, στην αντιληπτική τους ικανότητα, στη
δυνατότητα
αντίληψης
και
χρήσης
των
μεταφορών
του
περιβάλλοντος κλπ.

•

Εργονομία: Η εργονομία είναι η επιστήμη που ασχολείται με το
σχεδιασμό κάθε είδους εργαλείων, εξοπλισμού αλλά και συστημάτων
εργασίας (Λάιος and Σιούταρη 2003). Η προσφορά της εργονομίας
στη σχεδίαση των εικονικών περιβαλλόντων είναι η διαχείριση
προβλημάτων που σχετίζεται με θέματα ανθρώπινης φυσιολογίας.
Έτσι επιτυγχάνετε η ανάπτυξη συστημάτων τα οποία είναι πιο
εύχρηστα, άρα και πιο αποδοτικά.
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2 Ανάλυση και κατηγοριοποίηση
προσεγγίσεων (State of the art)
2.1 Εισαγωγή
Στο σημείο αυτό πραγματοποιείται έρευνα και ανάλυση διάφορων
προσεγγίσεων σχεδίασης, που προέρχονται από τους επιστημονικούς κλάδους
της σχεδίασης εικονικών περιβαλλόντων, της αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή και της σχεδίασης συστημάτων. Πρόκειται για τρεις
επιστημονικούς χώρους οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τη διαδικασία
σχεδίασης εικονικών περιβαλλόντων. Οι προσεγγίσεις που μελετούνται στο
σημείο αυτό, κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τους (David E. Avison and Guy
Fitzgerald 2005) σε τέσσερις περιόδους. Η αναγνώριση των τεσσάρων αυτών
περιόδων δεν αφορούν χρονικό προσδιορισμό της ανάπτυξης της κάθε
μεθοδολογίας, αλλά πρόκειται για κατηγοριοποίηση σε περιόδους με βάσει το
περιεχόμενο, τη δομή και τη φιλοσοφία ανάπτυξης των μεθοδολογιών. Οι
προσεγγίσεις που αναφέρονται και αναλύονται στη συνέχεια παρουσιάζονται
ως ενδεικτικά παραδείγματα των τεσσάρων περιόδων και δεν αποτελούν το
σύνολο των υφιστάμενων προσεγγίσεων.
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2.2 Μεθοδολογικοί περίοδοι και κατηγοριοποίηση
προσεγγίσεων
Οι προσεγγίσεις που αναλύονται στο σημείο αυτό, κατηγοριοποιούνται
σε τέσσερις περιόδους μεθοδολογιών ανάπτυξης συστημάτων σύμφωνα με
τους (David E. Avison and Guy Fitzgerald 2005). Ο διαχωρισμός των
μεθοδολογιών γίνεται στις εξής κατηγορίες: προ-μεθοδολογική περίοδος (Premethodology Era), πρώιμη-μεθοδολογική περίοδος (Early Methodology Era),
μεθοδολογική περίοδος (Methodology Era) και μετά-μεθοδολογική περίοδος
(Post-methodology Era). Ο σκοπός αυτής της κατηγοριοποίησης δεν είναι να
μελετηθεί η χρονική ανάπτυξη των μεθοδολογιών, αλλά να περιγράψει τις
σημαντικότερες τάσεις στην ανάπτυξη συστημάτων. Οι τέσσερις αυτές
μεθοδολογικοί περίοδοι, δεν κρίνονται μεταξύ τους, αξιολογώντας τις
προσεγγίσεις της μιας περιόδου ως καλύτερες ή πληρέστερες συγκριτικά με
τις προσεγγίσεις κάποιας άλλης περιόδου. Όλες οι προσεγγίσεις
χαρακτηρίζονται ως χρήσιμες και αναγκαίες, ενώ ο διαχωρισμός και η
κατηγοριοποίηση τους στις περιόδους, πραγματοποιείται βάσει της
διαφορετικότητας των προσεγγίσεων, οι οποίες ενασχολούνται και
αντιμετωπίζουν διαφορετικά ζητήματα. Στη σύγχρονη ανάπτυξη των
εικονικών περιβαλλόντων, παρατηρείται συνδυασμός τεχνικών και θεωριών
από αυτές τις περιόδους. Στη συνέχεια, για κάθε μία από τις παραπάνω
περιόδους αναφέρονται μερικά παραδείγματα, τα οποία αναγνωρίζονται ως
χαρακτηριστικά στον επιστημονικό τους τομέα, έτσι ώστε να γίνει καλύτερη η
κατανόηση τους. Για την μελέτη των μεθοδολογιών χρησιμοποιούνται οι όροι
οντολογία (ontology): αναγνώριση των στοιχείων που αντιλαμβάνονται ως
σημαντικά προς ανάλυση, επιστημολογία (epistemology): προσδιορισμός των
χαρακτηριστικών της γνώσης σχετικά με τα αντικείμενα που ασχολείται η
ανάλυση, πραξεολογία (praxeology): αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο
αποκτάται η γνώση και αξιολογία (axiology): αναγνώριση της αξίας της
γνώσης που αποκτήθηκε (J. A. Anderson 1996)
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2.2.1
Προ-μεθοδολογική περίοδος (Pre-Methodological
era)
Η ανάπτυξη εφαρμογών κατά την περίοδο αυτή, γίνεται χωρίς κάποια
καθορισμένη μεθοδολογία, δίνοντας έμφαση κυρίως στην επίλυση τεχνικών
προβλημάτων τα οποία
πηγάζουν από περιορισμούς του υλισμικού.
Ταυτόχρονα, οι ανάγκες των χρηστών σπάνια καθορίζονται, ενώ δίνεται
έμφαση στη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων συστημάτων παρά στην
ανάπτυξη νέων. Γενικά οι προσεγγίσεις που προτείνονται στη συγκεκριμένη
περίοδο είναι ατομιστικές, με αποτέλεσμα το φτωχό έλεγχο και
προγραμματισμό.
Οι οντολογικές αντιλήψεις αυτής της περιόδου ασχολούνται με το
σχεδιασμό
των
εικονικών
περιβαλλόντων
οι
οποίες
στερούνται
συγκεκριμένων
φορμαλιστικών
μεθοδολογιών
ανάπτυξης.
Οι
επιστημολογικοί ισχυρισμοί βασίζονται στη θεμελιώδη αρχή της ‘αληθινής
γνώσης’ που προέρχεται από μία μονοδιάστατη, απλοποιημένη κατανόηση της
σχεδιαστικής διαδικασίας. Η γνώση θεωρείται ότι είναι συγκεκριμένη και
κατακτάται μέσω κατανόησης και επεξήγησης όλων των γνωστών
σχεδιαστικών θεμάτων. Επίσης η γνώση είναι εξατομικευμένη, προερχόμενη
από το σχεδιαστή ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ειδικός, ενώ τέλος θεωρείται
υποθετικά αξιόπιστη. Η γνώση αποκτάται βάσει παραδοχών οι οποίες
προέρχονται μέσω της χρήσης εργαλείων, τα οποία βασίζονται σε εμπειρικές
και επιστημονικές αντιλήψεις. Η γνώση είναι συχνά υποκειμενικά
προσδιοριζόμενη και δεν αναλύεται μέσω αλληλεπίδρασης με άλλα μέλη της
επιστημονικής κοινότητας. Οι σχεδιαστές είναι κυρίως προγραμματιστές ή
μηχανικοί οι οποίοι εξειδικεύονται στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων και
πειραματίζονται με πλήθος τεχνικών θεμάτων. Η αξία της γνώσης που
αποκτήθηκε δίνει έμφαση στην αξιολόγηση των τεχνικών και των διαδικασιών
που χρησιμοποιούνται για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων.
Λόγω της φύσης αυτού του συγκεκριμένου τρόπου ανάπτυξης
εικονικών περιβαλλόντων, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως εμπειρικός, δεν
υπάρχουν αρκετές γραπτές αναφορές. Οι πρώτες επιστημονικές μελέτες που
ασχολούνται με τις μεθοδολογίες της περιόδους αυτής είναι των (S Smith and
Duke 2001) και (G. Jounghyun Kim et al. 1998). Σε αυτές τις πρώτες
προσπάθειες σχεδιασμού εικονικών περιβαλλόντων η σχεδιαστική διαδικασία
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επικεντρώνεται εμπειρικά στα εξής θέματα: 1) αναγνώριση των σχεδιαστικών
προδιαγραφών και 2) επικέντρωση στην ανάπτυξη και αξιολόγηση των
εργαλείων λογισμικού, παρά στη σχεδιαστική διαδικασία. Οι ερευνητές δίνουν
έμφαση στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων που σχετίζονται με τις
εφαρμογές εικονικών περιβαλλόντων και την ανάπτυξη τους. Τέλος, λόγω
του ότι η έννοια της σχεδίασης εικονικών περιβαλλόντων, σε αυτή την
περίοδο, βρίσκεται ακόμα σε «εμβρυακό» στάδιο άνευ πρότερης εμπειρικής
γνώσης αλλά και χωρίς απώτερο στόχο, οι περισσότεροι ‘σχεδιαστές’
ταυτίζονται με το ρόλο του προγραμματιστή - μηχανικού ο οποίος στοχεύει
κυρίως στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

2.2.1.1

Παραδείγματα

Ο Molina (Molina, JP. et al. 2005) αναγνωρίζει μέσω των εργασιών των
(S Smith and Duke 2001) και (G. Jounghyun Kim et al. 1998), ότι οι πρώτες
πρακτικές ανάπτυξης εικονικών περιβαλλόντων αποτελούνταν από τις εξής
διαδικασίες:
•
•
•

δημιουργία των τρισδιάστατων μοντέλων
τοποθέτηση τους στον εικονικό κόσμο
προσθήκη λειτουργιών και χαρακτηριστικών συμπεριφοράς

Σημαντικότερα προβλήματα είναι η λανθασμένη διάδραση και τα
προβλήματα χρηστικότητας, λόγω της απομονωμένης αντιμετώπισης των
παραπάνω. Με στόχο την επίλυση αυτών των προβλημάτων οι (G. Jounghyun
Kim et al. 1998) προτείνουν μία διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού, η οποία
μέσω εργαλείων θα καθορίζει τις προδιαγραφές για τη μορφή, τη λειτουργία
και τη συμπεριφορά (form, function, behaviour). Τα τρία αυτά στοιχεία
απαρτίζουν μια εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας, τα οποία είναι
αλληλοεπηρεαζόμενα και αλληλοσυνδεόμενα, σε μία ταυτόχρονη και
επαναληπτική διαδικασία.
Ένα παράδειγμα σύνταξης οδηγιών σχεδιασμού (design guidelines) που
αφορούν τα χαρακτηριστικά διεπαφών χρήστη στο χώρο της αλληλεπίδρασης
ανθρώπου – υπολογιστή, γίνεται από τους (S. L. Smith et al. 1986). Στόχος
των κανόνων που αναφέρουν είναι να βοηθήσουν τους σχεδιαστές:
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•
•
•
•
•
•

στη λήψη αποφάσεων,
στην επίτευξη – κάλυψη των σχεδιαστικών απαιτήσεων,
στην αξιολόγηση της διάδρασης,
στη μείωση των επαναλήψεων κατά τη διαδικασία της σχεδίασης,
στη βελτίωση των εργαλείων – τεχνικών και συστημάτων για την
ανάπτυξη λογισμικού,
και γενικά στην ανάπτυξη αποδοτικότερων διαδικασιών σχεδίασης.

Σύμφωνα με τις σχεδιαστικές απαιτήσεις, της εκάστοτε εφαρμογής,
προτείνονται οι κατάλληλες οδηγίες οι οποίες για να επιτευχθούν πρέπει να
ακολουθηθούν συγκεκριμένοι σχεδιαστικοί κανόνες. Ο κατάλογος αυτός
περιέχει 944 κανόνες χωρισμένους στις παρακάτω κατηγορίες: κανόνες
εισαγωγής δεδομένων (Data Entry), κανόνες παρουσίασης δεδομένων (Data
Display), κανόνες ελέγχου συνέχειας (Sequence Control), κανόνες
υποβοήθησης χρήστη (User Guidance), κανόνες μετάδοσης δεδομένων (Data
Transmission) και κανόνες προστασίας δεδομένων (Data Protection). Κάθε
κανόνας της συλλογής αυτής είναι αυστηρά διατυπωμένος και ακολουθείται
από παραδείγματα εξαιρέσεις και σχόλια, ενώ στο τέλος παρέχονται αναφορές
σε πρότυπα βιβλία ή στην ίδια τη συλλογή. Πρόκειται για ένα αυστηρό
μοντέλο σχεδίασης μέσω σχεδιαστικών οδηγιών, το οποίο εξαιτίας του πολύ
μεγάλου όγκου πληροφορίας, η διαδικασία εύρεσης των κατάλληλων
κανόνων είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Τέλος, το πλαίσιο αυτό, δεν καταφέρνει να
εκπληρώσει τους στόχους του λόγω της δυσχρηστίας και του μεγάλου χρόνου
που απαιτείται για την έρευνα και την εφαρμογή του.
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Μεθοδολογία / Προσέγγιση
και ερευνητές
Software Engineering
Virtual Worlds - 1998

Χαρακτηριστικά

of •
•

Καθορισμός προδιαγραφών για φόρμα –
λειτουργία - συμπεριφορά

•

Στόχος: επιτυχημένη διάδραση, ευχρηστία

G. Jounghyun Kim
Kyo Chul Kang

Ανάπτυξη λογισμικού, χρήση εργαλείων

Hyejung Kim
Jiyoung Lee

Desing
Guidelines
for •
Designing User Interface
Software - 1986
•
Sidney L. Smith
Jane N. Mosier

Παροχή συνόλου σχεδιαστικών οδηγιών,
χωρισμένες σε κατηγορίες
Στόχος: λήψη αποφάσεων από τους
σχεδιαστές, κάλυψη σχεδιαστικών
απαιτήσεων, αξιολόγηση διάδρασης, μείωση
επαναλήψεων, βελτίωση εργαλείων και
τεχνικών

Πίνακας 1: Προ-μεθοδολογική περίοδος

2.2.2
Πρώιμη-μεθοδολογική
methodology era)

περίοδος

(Early

Στις προσεγγίσεις της πρώιμης – μεθοδολογικής περιόδου, δίνεται
έμφαση στην αναγνώριση διαφορετικών φάσεων - βημάτων στην ανάπτυξη
των συστημάτων, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων προγραμματισμού
που υπήρχε στην προηγούμενη περίοδο. Τα βήματα αυτά πρέπει να
εφαρμόζονται σε μία διαδοχική - σειριακή ακολουθία (μοντέλο καταρράκτη),
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(Αβούρης, Νικόλαος 2000, 135-136) όπου κάθε φάση θα πρέπει να
ολοκληρώνεται ώστε να αρχίσει η επόμενη. Επίσης παρατηρείται η έννοια της
επανάληψης μεταξύ των φάσεων, αν και στην πράξη συνήθως αγνοείται.
Η οντολογία της περιόδου αυτής σχετίζεται με το σχεδιασμό των
εικονικών περιβαλλόντων αλλά επίσης και με την αναγνώριση της ανάγκης
για έλεγχο του τρόπου σχεδιασμού εξαιτίας της πολυπλοκότητας του
σχεδιασμού εικονικών περιβαλλόντων. Η επιστημολογία εστιάζει στον έλεγχο
της σχεδιαστικής διαδικασίας μέσω σχεδιαστικών μεθόδων και καθοδηγείται
από την ανάγκη για έλεγχο της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των
σχεδιαστικών προδιαγραφών. Η προσπάθεια της περιόδου αυτής,
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δομημένων σχεδιαστικών μεθοδολογιών. Ο
τρόπος για να επιτευχθεί αυτό (πραξεολογία), βασίζεται στην αναγνώριση
φάσεων - σταδίων κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού εικονικών
περιβαλλόντων, τα οποία θα οδηγήσουν στον καλύτερο έλεγχο της
σχεδιαστικής διαδικασίας. Οι μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν είναι γνωστές
ως μοντέλα καταρράκτη (waterfall model) και αποτελούνται από στάδια
ανάπτυξης τα οποία θα πρέπει απαραίτητα να ακολουθούνται σε σειριακή
μορφή και τα οποία απαιτούν την ολοκλήρωση τους ώστε να μεταβεί η
διαδικασία στο επόμενο στάδιο. Τα στάδια αυτά συνήθως περιλαμβάνουν:
μελέτη εφικτότητας (feasibility study), εξέταση συστήματος (system
investigation),
ανάλυση
(analysis),
σχεδιασμό
(design),
ανάπτυξη
(development), εφαρμογή (implementation) και συντήρηση (maintenance).
Η αξιολογία της περιόδου αυτής εξετάζει, ως πρωταρχικό στόχο τη μείωση
της πολυπλοκότητας αλλά αγνοεί την αξιολόγηση της ίδιας της δομημένης
μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε. Εξαιτίας αυτού, αναδύονται σημαντικά
προβλήματα τα οποία είναι αξιοπρόσεκτα στα εικονικά περιβάλλοντα, τα οποία
είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με την παραπάνω συντηρητική σχεδιαστική
διαδικασία. Τα προβλήματα αυτά είναι παρόμοια με αυτά που αναφέρονται
από τους (David E. Avison and Guy Fitzgerald 2005) σχετικά με τη σχεδίαση
συστημάτων: αποτυχία στην εκπλήρωση των αναγκών των πελατών,
συντηρητικά εικονικά περιβάλλοντα εξαιτίας της επαναχρησιμοποίησης
εφαρμογών, αστάθεια, ανελαστικότητα, απογοήτευση χρηστών και
προβλήματα τεκμηρίωσης.
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2.2.2.1

Παραδείγματα

Η ανάπτυξη εικονικών περιβαλλόντων σε αυτή την περίοδο είναι κυρίως
μία διαδικασία χρήσης γνωστών πρακτικών οι οποίες αναγνωρίζονται ως
αρκετά δομημένες μέθοδοι που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
σχεδιαστών. Τυπικά παραδείγματα τέτοιων πρακτικών αναφέρονται στις
εργασίες των (Stephen R. Ellis 1991), (Thalmann, D. 1994) σχετικά με το
σχεδιασμό περιβαλλόντων, όπως και στις εργασίες των, (Bordegoni 1994)
(van Dam, Herndon, and Gleicher 1994) σχετικά με τη σχεδίαση της
διάδρασης. Αναγνωρίζονται ως βασικά στάδια - βήματα που ακολουθούνται
στις μεθοδολογίες τους τα παρακάτω:
•

•

Για το σχεδιασμό περιβαλλόντων: γεωμετρία, ενσάρκωση του χρήστη,
εικονικοί πράκτορες ή εικονικοί ηθοποιοί και αντικείμενα που υπάρχουν
στο περιβάλλον.
Για το σχεδιασμό της διάδρασης: πλοήγηση και έλεγχος οπτικής
άποψης,
αλληλεπίδραση
διαχείριση
αντικειμένων
(επιλογή,
περιστροφή και μετακίνηση αντικειμένων), χειρισμός αντικειμένων για
αλλαγή της κατάστασης τους και αναζήτηση για εύρεση των
περιεχομένων ενός αντικειμένου.

Μια άλλη πηγή μεθοδολογιών αυτής της περιόδου είναι τα εγχειρίδια
λογισμικού για τη σχεδίαση εικονικών περιβαλλόντων. Σύμφωνα με τους
(Molina, JP. et al. 2005), το EON Reality (Eonreality 2005) προτείνει ότι η
δημιουργία εικονικών κόσμων με το εργαλείο αυτό είναι τόσο εύκολη σαν να
ακολουθείς τρία βήματα: τρισδιάστατη μοντελοποίηση σε ένα τρίτο λογισμικό
μοντελοποίησης, εξαγωγή της γεωμετρίας για το εργαλείο ανάπτυξης και
τέλος προγραμματισμός της διάδρασης.
Η (K. Kaur 1997) μελετώντας περιπτώσεις σχεδίασης αναγνωρίζει ότι
συνήθως ακολουθείται η παρακάτω μεθοδολογία ανάπτυξης εικονικών
κόσμων, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:
•
•
•
•
•

καθορισμός προδιαγραφών
συλλογή υλικών από των πραγματικό κόσμο
δημιουργία των μοντέλων γραφικών
ανάπτυξη αντικειμένων και τοποθέτηση τους στον εικονικό κόσμο
εμπλουτισμός του περιβάλλοντος με φυσικά στοιχεία και αλληλεπιδράσεις
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Ταυτόχρονα, αναφέρει ότι οι εφαρμογές εικονικών περιβαλλόντων
παρουσιάζουν προβλήματα χρηστικότητας, καθώς στη σχεδιαστική διαδικασία
δεν συμπεριλαμβάνονται καθόλου ανθρώπινοι παράγοντες.
Ο (Gerard Kim 2005) αναγνωρίζει τη μεγάλη δυσκολία στην ανάπτυξη
εφαρμογών, ενώ τονίζει ότι απαιτείται βαθιά γνώση σε διάφορα επιστημονικά
πεδία. Σημαντικότεροι παράγοντες και απαιτήσεις που διαφοροποιούν τα
συστήματα εικονικών περιβαλλόντων από άλλες εφαρμογές είναι:
•
•

•

η επίτευξη των απαιτήσεων απόδοσης σε πραγματικό χρόνο σε συνδυασμό
με ένα αποδεκτό επίπεδο ρεαλισμού και εμβύθισης
η μοντελοποίηση της εμφάνισης και των φυσικών ιδιοτήτων των
αντικειμένων σε σχέση και με σκοπό να εξυπηρετούν τις λειτουργίες και τη
συμπεριφορά των αντικειμένων αυτών
η εξέταση πολλών διαφορετικών στυλ τεχνικών διάδρασης σε σχέση με τις
διάφορες διεργασίες και τις συσκευές εισόδου εξόδου

Επίσης τονίζεται την ύπαρξη δυσκολιών στην επίτευξη πολλών διαφορετικών
στόχων, μερικοί από τους οποίους είναι αλληλοσυγκρουόμενοι. Τέλος
προτείνεται ένα μοντέλο ανάπτυξης συστημάτων εικονικής πραγματικότητας
το οποίο αποτελείται από διάφορα στάδια στην κλασσική σπειροειδή
διαδικασία, περιλαμβάνοντας επαναλήψεις μεταξύ των σταδίων. Τα στάδια
του παραπάνω μοντέλου είναι:
•
•

•
•

Εικονογραφημένο σενάριο και ανάλυση απαιτήσεων (storyboarding
requirement analysis)
Συνολική
συμπεριφορά
συστήματος
(gross
system
behavior).
Περιλαμβάνεται,
καθορισμός
συστήματος
(system
specification),
σχεδιασμός συστήματος (system design) και προσομοίωση και επαλήθευση
συστήματος (system simulation and validation)
Απόδοση και διάσπαση διεργασιών (performance/ task decompositions),
καθορισμός μοντέλων αλληλεπίδρασης (behavior models refinement)
Βελτίωση παρουσίας (improving presence)

Η συγκεκριμένη προσέγγιση εάν και προτείνει μια συστημική άποψη
αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της πολυπλοκότητας, μέσω της εφαρμογής της
μεθοδολογίας που προτείνεται, φαίνεται ότι δεν ξεφεύγει από την κλασσική
ενασχόληση με τα τεχνικά θέματα.
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Μεθοδολογία / Προσέγγιση
και ερευνητές

Χαρακτηριστικά

Pictorial Communication in
Virtual And Real
Environments – 1991

•

Δομημένες μέθοδοι

•

Σχεδίαση εικονικού μοντέλου

Stephen R. Ellis

•

Βασικά στάδια: 1) γεωμετρία, 2) ενσάρκωση
χρήστη, 3) εικονικοί πράκτορες, 4)
αντικείμενα περιβάλλοντος

Automatic Control and
Behavior of Virtual Actors –
1994
Thalmann, D
An environment
specification
recognition
of
gestures – 1993

for

the •
and
dynamic •
•

Bordegoni, M

Δομημένες μέθοδοι
Σχεδίαση αλληλεπίδρασης
Βασικά στάδια: 1) πλοήγηση (έλεγχος
οπτικής άποψης), 2) διαχείριση
αντικειμένων, 3) χειρισμός αντικειμένων για
αλλαγή της κατάστασης τους, 4) εύρεση
περιεχομένων αντικειμένου

The challenges of 3D
interaction – 1994
Kenneth P. Herndon
Andries van Dam
Michael Gleicher
Developing VR applications: •
the TRES-D methodology –

Χρήση εργαλείων - εγχειρίδια λογισμικού
(EON Reality)
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2005
•

Βασικά στάδια: 1) τρισδιάστατη
μοντελοποίηση, 2) εξαγωγή γεωμετρίας, 3)
προγραμματισμός διάδρασης

•

Αντιμετώπιση προβλημάτων χρηστικότητας

•

Συμμετοχή των χρηστών στη διαδικασία
σχεδίασης

•

Βασικά στάδια: 1) καθορισμός
προδιαγραφών, 2) συλλογή υλικού από
πραγματικό κόσμο, 3) δημιουργία μοντέλων
γραφικών, 4) ανάπτυξη αντικειμένων, 5)
εμπλουτισμός του περιβάλλοντος

•

Σπειροειδή δομή μοντέλου ανάπτυξης

•

Αναγνωρίζονται ως σημαντικότεροι
παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία:
απαιτήσεις απόδοσης σε πραγματικό χρόνο,
προβλήματα μοντελοποίησης, εμφάνισης και
φυσικών ιδιοτήτων των αντικειμένων,
ποικιλία τεχνικών αλληλεπίδρασης

•

Βασικά στάδια: 1) Εικονογραφημένο σενάριο
και ανάλυση απαιτήσεων, 2) Συνολική
συμπεριφορά συστήματος, 3) Απόδοση και
διάσπαση διεργασιών, 4) Βελτίωση
παρουσίας

Molina, JP
AS. García
V López
P. González
Σύνηθες μεθοδολογία
σχεδίασης εικονικών
περιβαλλόντων Designing
virtual environments for
usability – 1998
Kaur, K

Designing Virtual Reality
Systems: The Structured
Approach – 2005
Gerard Kim

Πίνακας 2: Πρώιμη-μεθοδολογική περίοδος
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2.2.3

Μεθοδολογική περίοδος (Methodology era)

Περίοδος κατά την οποία για πρώτη φορά γίνεται χρήση της έννοιας της
μεθοδολογίας, αποτελούμενη από φάσεις, διαδικασίες, κανόνες, τεχνικές,
εργαλεία, τεκμηριώσεις, διαχείριση και επιμόρφωση. Σκοπός των
προσεγγίσεων αυτής της περιόδου είναι να ξεπεραστούν οι περιορισμοί που
συναντούνται στην πρώιμη – μεθοδολογική περίοδο. Επίσης σημαντικό
στοιχείο είναι η ύπαρξη φιλοσοφίας πίσω από τη μεθοδολογία. Γενικοί στόχοι
των μεθοδολογιών της περιόδου αυτής είναι: η ανάπτυξη καλύτερων τελικών
προϊόντων, η καλύτερη διαδικασία ανάπτυξης και τέλος η τυποποίηση των
διαδικασιών.
Η παρούσα μεθοδολογική περίοδος κρίνεται ως η πιο παραγωγική από
άποψη επιστημολογικής σκέψης για το σχεδιασμό των εικονικών
περιβαλλόντων, καθώς ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών και σχεδιαστών
εικονικών περιβαλλόντων επικεντρώνονται στην ανάλυση εμπειρικών
σχεδιαστικών πρακτικών, αλλά και στη σχεδιαστική σκέψη. Οι οντολογικές
αντιλήψεις της περιόδου αυτής ασχολούνται και πάλι με το σχεδιασμό των
εικονικών περιβαλλόντων, ενώ αναγνωρίζεται και η ανάγκη για έλεγχο του
τρόπου σχεδιασμού, δίνοντας όμως έμφαση κυρίως στην ανάλυση των
περιορισμών που δημιουργήθηκαν από τις δομημένες μεθοδολογίες της
προηγούμενης περιόδου. Η επιστημολογία της περιόδου αυτής ασχολείται με
την καλύτερη κατανόηση της χρήσης και της έννοιας των μεθοδολογιών.
Ταυτόχρονα, θεωρείται δεδομένο ότι οι δομημένες μεθοδολογίες που
περιορίζουν τη σχεδιαστική διαδικασία πρέπει να αντικατασταθούν από πιο
ευέλικτες. Το πραξεολογικό ενδιαφέρον της περιόδου αυτής επικεντρώνεται
στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση των μεθοδολογιών. Η πεποίθηση ότι μία
μεθοδολογία είναι ικανή να προσφέρει τα μέσα για μείωση της
πολυπλοκότητας εγκαταλείπεται και αντικαθιστάται από την ιδέα της
ολιστικής σχεδίασης, όπου οι μεθοδολογίες βρίσκονται σε μία κατάσταση
συνεχούς επανακαθορισμού. Η μεθοδολογία αποτελεί μια συλλογή
επιστημονικών ιδεών, που προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονικούς
κλάδους (άρα και διαφορετικής οπτικής) και για πρώτη φορά στην ιστορία της
σχεδίασης εικονικών περιβαλλόντων, η συμμετοχή των χρηστών θεωρείται
αναγκαία για την ανάπτυξη και αξιολόγηση τους. Τα αξιολογικά στοιχεία της
περιόδου δίνουν έμφαση στην αξιολόγηση νέων ιδεών για να
συμπεριληφθούν ή να αποκλειστούν από τη συγκεκριμένη μεθοδολογία,
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στοχεύοντας σε αυτό που θεωρείται σημαντικό, που είναι ο εμπλουτισμός της
μεθοδολογίας. Αυτό συνήθως οδηγεί σε ανίσχυρες, πολύπλοκες μεθοδολογίες
οι οποίες γίνονται δύσχρηστες εξαιτίας της υπέρ-πληροφόρησης και της μη
ρεαλιστικής εκτίμησης ή αδυναμίας να ακολουθηθούν οι σχεδιαστικές
οδηγίες.

2.2.3.1

Παραδείγματα

Η Kaur ήταν μία από τους πρώτους ερευνητές που επικεντρώθηκαν
στην ανάπτυξη ολιστικών μεθοδολογικών απόψεων για τη σχεδίαση
εικονικών περιβαλλόντων, ενώ ταυτόχρονα δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση
προβλημάτων που αφορούν τη χρηστικότητα. Στη διδακτορική της διατριβή
(Kulwinder Kaur 1998), υπογραμμίζει τρείς βασικές περιοχές στη σχεδίαση
εικονικών περιβαλλόντων που πρέπει να εξεταστούν για τη βελτίωση της
ευχρηστίας:
•

διεργασίες ανάπτυξης (Development Activities):
καθορισμός
προδιαγραφών (requirement specification), σχεδίαση συστήματος
(system design), σχεδίαση διεπαφής (interface design), ανάπτυξη
(implementation), αξιολόγηση (evaluation)

•

κατηγορίες εικονικών περιβαλλόντων (Classes of VE): μονο-χρηστικά
(single-user), πολυ-χρηστικά (multiuser), μοντέλα πραγματικού
κόσμου (real world model), επιτραπέζια (desktop), αφαιρετικά
περιβάλλοντα (abstract), εμβύθισης (immersive), επαυξημένης
πραγματικότητας (augmented), προβολής (projected)

•

κριτήρια σχεδιασμού (Design Considerations): ευχρηστία (usability),
κόστος (cost), εργονομία (ergonomics), ρεαλιστικότητα (reliabiloity),
πόροι (utility), ασφάλεια (health and safety), κίνητρο (motivation).

Βασιζόμενη σε αυτήν την ιδέα, η Kaur προτείνει ένα ευέλικτο θεωρητικό
μοντέλο το οποίο οι σχεδιαστές εικονικών περιβαλλόντων μπορούν να
χρησιμοποιήσουν ώστε να παράγουν αποδοτικά και κυρίως να αξιολογήσουν
τα εικονικά περιβάλλοντα ως προς τη χρηστικότητα. Η διαδικασία που
προτείνει περιέχει τα εξής στάδια:
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•
•
•
•
•
•
•

ορισμός προδιαγραφών
καθορισμός στοιχείων
καθορισμός διάδρασης
σχεδιασμός στοιχείων
σχεδιασμός διάδρασης
ανάπτυξη περιβάλλοντος
αξιολόγηση περιβάλλοντος

Ο (C. Fencott 1999) εισάγει μια μεθοδολογική άποψη που τονίζει τους
δύο σημαντικούς παράγοντες για το σχεδιασμό εικονικών περιβαλλόντων:
•
•

την αισθητική άποψη του σχεδιασμού εικονικών περιβαλλόντων για τη
δημιουργία επιθυμητών αντιληπτικών αντιδράσεων
τη μηχανική άποψη του σχεδιασμού για τη δημιουργία σχεδίων και
μοντέλων από τα οποία θα δημιουργηθεί και θα δοκιμαστεί το
επιθυμητό αποτέλεσμα

Βασισμένος στις παρατηρήσεις της Kaur, δημιουργεί μία αντίστοιχη, κυκλική,
μη γραμμική μεθοδολογική προσέγγιση, προτείνοντας τα επόμενα βήματα:
•
•
•
•
•

μοντελοποίηση προδιαγραφών (requirements modeling)
εννοιολογική μοντελοποίηση (conceptual modeling)
αντιληπτική μοντελοποίηση (perceptual modeling)
μοντελοποίηση της δομής (structural modeling)
ανάπτυξη (building)

Τέλος προτείνει τη χρήση διαφόρων εργαλείων και τεχνικών για την
υποβοήθηση των διεργασιών του κάθε σταδίου.
Ένα άλλο παράδειγμα μεθοδολογικού πλαισίου της μεθοδολογικής
περιόδου είναι το VEDEF (Wilson, Eastgate, and D’Cruz 2002) το οποίο
παρέχει ένα δομημένο συστημικό πλαίσιο για το σχεδιασμό εικονικών
περιβαλλόντων. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους σχεδιαστές “καθορίζοντας
ποιά θέματα είναι σχετικά, τί πληροφορία χρειάζονται, τί αποφάσεις πρέπει
να ληφθούν σε κάθε στάδιο και πως τα στάδια συνδέονται μεταξύ τους
συμπεριλαμβάνοντας επαναλήψεις ανατροφοδότησης”. Μέσω του VEDEF
γίνεται προσπάθεια να ξεπεραστούν τέσσερις περιορισμοί που παρατηρούνται
55

Κεφάλαιο 2: Ανάλυση και κατηγοριοποίηση προσεγγίσεων (State of the art)

στα εικονικά περιβάλλοντα: τεχνικοί περιορισμοί, περιορισμοί ευχρηστίας,
περιορισμοί εφαρμογών και περιορισμοί αξιολόγησης. Το πλαίσιο αποτελείται
από έξι βασικά στάδια:
•
•
•
•
•
•

προετοιμασία (preparation)
ανάλυση (analysis)
προδιαγραφές (specifications)
ανάπτυξη (building)
εφαρμογή - εγκατάσταση (implementation)
αξιολόγηση (evaluation)

Τα στάδια αυτά αναλύονται εκτενώς σε επιμέρους βήματα, που περιγράφουν
αναλυτικά τις διαδικασίες για την ανάπτυξη του εικονικού περιβάλλοντος. Η
μεθοδολογία περιλαμβάνει διαδικασίες ανατροφοδότησης και επαναλήψεων,
και αποτελεί μια σύνθετη προσέγγιση εξαιτίας της εκτενούς ανάλυσης. Τέλος,
εάν και το μοντέλο ανάπτυξης εφαρμόζεται καλύτερα ακολουθώντας top –
down (σχεδίαση διεργασιών και επιλογή μεταφορών) διαδικασία σχεδίασης,
αναγνωρίζεται η ανάγκη σε μερικές περιπτώσεις να γίνεται χρήση bottom –
up (σχεδίαση για απόδοση) διαδικασίας.
Η μεθοδολογία VRID των (Tanriverdi and Jacob 2001) υποστηριζόμενη
από το μοντέλο VRID έχει σκοπό:
•
•
•

να βοηθήσει τους σχεδιαστές να σκεφτούν καθολικά τη συνολική
σχεδίαση της διάδρασης
να διαχωρίσει τη διαδικασία της σχεδίασης σε μικρότερα και άρα
ευκολότερα στη σχεδίαση τμήματα
να υποβοηθήσει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των
χρηστών, των σχεδιαστών και των προγραμματιστών

Η μεθοδολογία που προτείνεται είναι μια top - down μεθοδολογία, που
απαιτεί όμως επαναλήψεις μεταξύ των δύο επιπέδων (γενικό - ειδικό). Το
πρώτο - υψηλό επίπεδο (High-level Design phase), αποτελείται από τις εξής
φάσεις:
•
•
•

προσδιορισμός πληροφορίας
προσδιορισμός αντικειμένων
μοντελοποίηση αντικειμένων
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Στο δεύτερο - χαμηλό επίπεδο (Low-level Design phase) συλλέγεται
πληροφορία από το προηγούμενο επίπεδο και δημιουργείται ο καθορισμός
των υπό-στοιχείων των αντικειμένων ώστε να καταλήξουμε στο λεπτομερή
σχεδιασμό τους. Παρόλα αυτά δεν επιτυγχάνεται πλήρως ο στόχος της
επικοινωνίας – συνεργασίας μεταξύ των σχεδιαστών, των χρηστών και των
προγραμματιστών, καθώς δεν προτείνεται λύση για το συγκεκριμένο
πρόβλημα, αλλά αναφέρεται ότι αναδύεται μέσω της μεθοδολογίας που
προτείνεται. Επίσης μολονότι η μεθοδολογία ασχολείται μόνο με την ανάλυση
της διάδρασης σε εικονικά περιβάλλοντα, δεν αναγνωρίζονται τα υπόλοιπα
βασικά στοιχεία που απαρτίζουν μια εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας,
αλλά περιγράφονται ως το παράδειγμα της μεταφοράς του μαύρου κουτιού
(black - box), κάτι το οποίο είναι αντίθετο με την έννοια της καθολικής
σχεδίασης. Τέλος, από τη στιγμή που η μεθοδολογία που προτείνεται αποτελεί
μια top - down διαδικασία, ασχέτως με το εάν περιλαμβάνει επαναλήψεις,
πρόκειται για μια γραμμική διαδικασία, σε αντίθεση με ότι υποστηρίζουν οι
συγγραφείς της.
Η μεθοδολογία TRES-D (Molina, JP. et al. 2005) βασίζεται σε
επαναληπτικές διαδικασίες και στόχος είναι η προσαρμογή της σε πλήθος
διαφορετικών εφαρμογών εικονικών περιβαλλόντων. Μέσω της μεθοδολογίας
προσπαθούν να προσδιοριστούν οι διαφορετικοί ρόλοι των σχεδιαστών που
εμπλέκονται στη σχεδιαστική διαδικασία, τα εργαλεία που έχουν στόχο να
υποβοηθήσουν την υλοποίηση των εργασιών και τις αρχές και οδηγίες
σχεδιασμού που βοηθούν τους σχεδιαστές να ολοκληρώσουν τις εργασίες
αυτές. Η διανομή των παραπάνω εργασιών γίνεται στα εξής στάδια:
•
•
•
•
•
•

αρχικοποίηση προδιαγραφών
κατανόηση προδιαγραφών
σχεδίαση πρωτοτύπου
επαναληπτική σχεδίαση σε δύο επίπεδα: υψηλού και χαμηλού επιπέδου
(abstract/presentation)
ανάπτυξη
εφαρμογή και συντήρηση

Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι ότι έχει κατανοήσει την
ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ των διάφορων ρόλων που υπάρχουν στη
σχεδιαστική διαδικασία και αναδύεται λόγω της έλλειψης ενός κοινού
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“λεξιλογίου”. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος προτείνεται η
συμμετοχή μη ειδικών, οι οποίοι όμως θεωρούνται ότι είναι αυτοί που
κατέχουν την πληροφορία - γνώση, στη σχεδιαστική διαδικασία, παρέχοντας
τους μη εξειδικευμένα εργαλεία ώστε να δημιουργούν οι ίδιοι τα σχεδιαστικά
πρωτότυπα. Επίσης προτείνεται η δημιουργία εργαλείων, διαγραμμάτων
αποφάσεων, για μη - ειδικούς που θα βοηθούν στη λήψη τεχνικών
αποφάσεων. Η παράληψη της μεθοδολογία TRES-D είναι ότι δεν αναγνωρίζει
την ισότητα μεταξύ των διαφόρων σχεδιαστών, αλλά τοποθετεί κάποιον ο
οποίος επιβλέπει την όλη διαδικασία και ο οποίος θεωρείται ειδικός, αν και
από την αρχή γίνεται αναφορά για την ανάγκη ανάπτυξης από μη ειδικούς.
Τέλος όσον αφορά τα εργαλεία λήψης αποφάσεων τα οποία προτείνονται,
πιστεύουμε ότι δεν είναι από μόνα τους ένα ικανό εργαλείο για να δώσει
λύσεις στον τεράστιο και πολύπλοκο χώρο των τεχνικών χαρακτηριστικών
μίας εφαρμογής εικονικού περιβάλλοντος.
Ο (Steve Bryson 1995) υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη και
κοινώς αποδεκτή θεωρία σχεδίασης εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας.
Αυτό συμβαίνει για δυο λόγους: α) είτε λόγω της αναποτελεσματικής χρήσης
της τρισδιάστατης διεπαφής είτε β) λόγω της αποτυχίας παροχής της
απόδοσης που απαιτείται. Επομένως, αναγνωρίζει δυο βασικές απαιτήσεις
κατά τη διαδικασία της σχεδίασης: α) το εικονικό περιβάλλον και η διεπαφή
του θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις διεργασίες που εκτελούνται, β)
αυστηροί περιορισμοί απόδοσης θα πρέπει να επιτυγχάνονται, ώστε να
ευνοείται το περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας. Οι δυο αυτές απαιτήσεις
βρίσκονται συχνά σε σύγκρουση και η επιτυχημένη σχεδίαση μιας εφαρμογής
θα πρέπει να σέβεται ταυτόχρονα και τις δυο παραπάνω απαιτήσεις. Για αυτό
το λόγο αναφέρεται ότι, η σχεδίαση είναι μια διαδικασία ‘από την κορυφή
προς τα κάτω’ (με την έννοια ότι η συνολική διεργασία οδηγεί στη σχεδίαση)
αλλά και ‘από τη βάση προς τα πάνω’ (με την έννοια ότι η απόδοση οδηγεί
στη σχεδίαση). Επίσης, συμπεραίνεται ότι μια καλή πρακτική σχεδίασης είναι
αυτή η οποία ‘συναντιέται στη μέση’ δηλαδή ικανοποιεί ταυτόχρονα και τις
δυο σχεδιαστικές απαιτήσεις. Σχετικά με τη σχεδίαση ‘από την κορυφή προς
τα κάτω’ αναφέρει ορισμένες γενικές αρχές οι οποίες συνοψίζονται γύρω από
την ιδέα της ‘μεταφοράς’. Σχετικά με τη σχεδίαση ‘από τη βάση προς τα
πάνω, καταρχήν διαχωρίζει τους περιορισμούς απόδοσης σε δυο κατηγορίες
(οπτικής και αλληλεπίδρασης) και δίνει κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις για
αυτούς τους περιορισμούς, προτείνοντας και διάφορους παράγοντες που θα
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πρέπει να ελέγχονται κατά τη διαδικασία αυτή. Τέλος αναφέρει ότι ο
συνδυασμός των δυο αυτών προσεγγίσεων δεν είναι εύκολο να
πραγματοποιηθεί και είναι αναμενόμενο ότι θα υπάρχει ανάδραση που θα
επηρεάζει τη σχεδίαση και από τα δυο άκρα της διαδικασίας. Η σχεδιαστική
διαδικασία που προκύπτει είναι μια επαναληπτική διαδικασία σε πολλά επίπεδα
που πρέπει να είναι ευέλικτη και να επιτρέπει σημαντικούς επανασχεδιασμούς,
ενώ εισάγει και την έννοια της συμμετοχής των χρηστών. Βασικά στοιχεία της
διαδικασίας είναι η ανάλυση απόδοσης, ο έλεγχος του συστήματος και η
δοκιμή από τους χρήστες.
Οι (Gabbard, Swan, and JE 1999) προτείνουν μια δομημένη
επαναληπτική
μεθοδολογία,
που
προέρχεται
από
το
χώρο
της
αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή, η οποία έχει ως στόχο την
εξασφάλιση
της
ευχρηστίας
στα
εικονικά
περιβάλλοντα
μέσω
ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και αξιολόγησης. Η ανάπτυξη διαχωρίζεται σε
δυο μέρη:
•
•

στον τομέα συμπεριφοράς (behavioral) – όπου αναπαριστά την άποψη
του χρήστη και τη διάδραση του χρήστη με την εφαρμογή
στον κατασκευαστικό τομέα (constructional) – όπου αναπαριστά την
άποψη του σχεδιαστή λογισμικού και του συστήματος γενικότερα

Για τους παραπάνω τομείς αναγνωρίζονται διάφοροι ρόλοι με διαφορετική
εκπαίδευση, προσόντα και χαρακτηριστικά, οι οποίοι ασχολούνται με την
ευχρηστία. Επομένως, για την ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων απαιτείται
η συνεργασία των δυο τομέων και των ρόλων που υπάρχουν στους τομείς
αυτούς. Η μεθοδολογία που προτείνεται βασίζεται σε σειριακή ανάπτυξη και
αποτελείται από τέσσερα μέρη:
•
•
•

•

ανάλυση διεργασιών χρήστη
αξιολόγηση βάσει οδηγιών σχεδιασμού από ειδικούς
διαμορφωτική
ανθρωποκεντρική
αξιολόγηση
(πραγματοποιείται
αξιολόγηση από τους χρήστες, από τα πρώτα στάδια και καθ’ όλη τη
διάρκεια της σχεδιαστικής διαδικασίας)
συνολική συγκριτική αξιολόγηση

Τέλος σε μια σύγκριση της μεθοδολογίας αυτής με άλλες, ισχυρίζονται ότι
είναι επιτυχημένη, οικονομικά αποδοτική και βελτιώνει την ευχρηστία.
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Μεθοδολογία / Προσέγγιση
και ερευνητές

Χαρακτηριστικά

Designing
virtual •
environments for usability –
1998
Kaur, K

Towards a Design
Methodology for Virtual
Environments - 1999

Αναγνωρίζονται ως βασικές περιοχές της
σχεδίασης εικονικών περιβαλλόντων: οι
διεργασίες
ανάπτυξης,
οι
κατηγορίες
εικονικών
περιβαλλόντων,
τα
κριτήρια
σχεδιασμού

•

Βασικά στάδια: 1) ορισμός προδιαγραφών, 2)
καθορισμός
στοιχείων,
3)
καθορισμός
διάδρασης, 4) σχεδιασμός στοιχείων, 5)
σχεδιασμός
διάδρασης,
6)
ανάπτυξη
περιβάλλοντος, 7) αξιολόγηση περιβάλλοντος

•

Έμφαση στην αντιμετώπιση
που αφορούν τη χρηστικότητα

•

Αναγνωρίζονται ως βασικότεροι παράγοντες η
αισθητική άποψη και η μηχανική άποψη

•

Κυκλικής δομής διαδικασίας

•

Χρήση εργαλείων – τεχνικών υποβοήθησης

•

Βασικά στάδια: 1) μοντελοποίηση
προδιαγραφών, 2) εννοιολογική
μοντελοποίηση, 3) αντιληπτική
μοντελοποίηση, 4) μοντελοποίηση δομής, 5)
ανάπτυξη

•

Δομημένο συστημικό πλαίσιο

•

Στόχος: καθορισμός σχετικών θεμάτων,
απαιτούμενης πληροφορίας, λήψη
αποφάσεων, σύνδεση σταδίων και
διαδικασιών

•

Διαδικασίες επανάληψης και

προβλημάτων

Fencott, C

Structured development of
virtual environments
(VEDEF) -2002
Wilson, J.R
Eastgate, R
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ανατροφοδότησης
•

Βασικά στάδια: 1) προετοιμασία, 2) ανάλυση,
3) προδιαγραφές, 4) ανάπτυξη, 5) εφαρμογή
– εγκατάσταση, 6) αξιολόγηση

•

Διαδικασία top – down

•

Στόχος: καθολική αντιμετώπιση της
συνολικής διαδικασίας, τμηματοποίηση
διαδικασίας, επικοινωνία μεταξύ
εμπλεκομένων

•

Επαναλήψεις μεταξύ γενικού και ειδικού
επιπέδου

•

Βασικά στάδια: 1) προσδιορισμός
πληροφορίας, 2) προσδιορισμός
αντικειμένων, 3) μοντελοποίηση αντικειμένων

•

Στόχος: προσαρμογή σε διάφορα είδη
εφαρμογών

•

Προσδιορισμός διαφορετικών ρόλων των
σχεδιαστών, εργαλείων υποβοήθησης, αρχών
και οδηγιών σχεδιασμού

•

Αναγνώριση ανάγκης επικοινωνίας μεταξύ
των σχεδιαστών

P. González

•

Βασικά στάδια: 1) αρχικοποίηση
προδιαγραφών, 2) κατανόηση προδιαγραφών,
3) σχεδίαση πρωτοτύπου, 4) επαναληπτική
σχεδίαση, 5) ανάπτυξη, 6) εφαρμογή και
συντήρηση

Approaches to the Successful
Design and Implementation

•

Βασικές απαιτήσεις: προσαρμογή εικονικού
περιβάλλοντος και διεπαφής στις διεργασίες
που εκτελούνται, επίτευξη αυστηρών

A Design Model and
Methodology for Developing
Virtual Reality Interfaces
(VRID) – 2001
Tanriverdi, V
Jacob, R.J.K

Developing VR applications:
the TRES-D methodology 2005
Molina, JP
AS. García
V López
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of VR Applications – 1995
Bryson, Steve

User-Centered Design and
Evaluation of Virtual
Environments – 1999

περιορισμών απόδοσης
•

Ταυτόχρονη top – down και bottom - up
διαδικασία

•

Συμμετοχή των χρηστών στη διαδικασία

•

Ανατροφοδότηση και επαναληπτικές
διαδικασίες

•

Βασικά στοιχεία: ανάλυση απόδοσης, έλεγχος
συστήματος, δοκιμή από χρήστες

•

Δομημένη επαναληπτική διαδικασία σειριακής
εκτέλεσης

•

Στόχος: εξασφάλιση ευχρηστίας μέσω
ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και
αξιολόγησης

•

Διαχωρισμός διαδικασίας σε: τομέα
συμπεριφοράς και κατασκευαστικό τομέα

•

Αναγνώριση διαφορετικών ρόλων –
συνεργασία μεταξύ τους

•

Βασικά στάδια: 1) ανάλυση διεργασιών
χρήστη, 2) αξιολόγηση βάσει οδηγιών
σχεδιασμού (από ειδικούς), 3)
ανθρωποκεντρική αξιολόγηση (από χρήστες),
4) συνολική συγκριτική αξιολόγηση

Gabbard, J
Hix, D
SwanII, E

Πίνακας 3: Μεθοδολογική περίοδος
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2.2.4
Μετά-μεθοδολογική περίοδος και εναλλακτικές
μεθοδολογίες
(PostMethodology
era
and
Alternatives)
Η μετά- μεθοδολογική περίοδος χαρακτηρίζεται από το διαχωρισμό των
μεθόδων που ανήκουν σε αυτή. Αρκετοί ερευνητές και σχεδιαστές εικονικών
περιβαλλόντων καταφεύγουν στη χρήση ελαστικών / μαλακών μεθοδολογιών
και πολύ-μεθοδολογιών, ενώ άλλοι εγκατέλειψαν γενικά τη χρήση
μεθοδολογιών και επέστρεψαν σε μια διαφορετική εκδοχή της προμεθοδολογικής
περιόδου,
αναγνωρίζοντας
τη
σχεδίαση
εικονικών
περιβαλλόντων ως ένα κατακερματισμένο τομέα, όπου συγκεκριμένοι υποτομείς αναδύονται παράγοντας νέες διεργασίες προς πραγματοποίηση
(σχεδίαση διάδρασης, σχεδίαση περιεχομένου, τεχνητή νοημοσύνη κτλ). Οι
κύριοι λόγοι που οδήγησαν στην εγκατάλειψη των μεθοδολογιών ήταν:
•
•
•
•
•
•
•

η απογοήτευση ως προς την παραγωγικότητα
η πολυπλοκότητα τους
οι μη ρεαλιστικές απαιτήσεις των χρηστών
η απαίτηση αυξημένων τεχνικών προσόντων
η ακαμψία
οι λανθασμένες αποφάσεις
και τέλος η δυσχρηστία

Η μέθοδος για μια επιτυχημένη σχεδίαση εικονικών περιβαλλόντων θεωρείται
ως μια ξεπερασμένη υπόσχεση, που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
αντικειμενικά.
Η οντολογία της περιόδου αυτής, ασχολείται με τη σχεδίαση εικονικών
περιβαλλόντων, αλλά κυρίως με την καταλληλότητα και τη χρηστικότητα της
υιοθέτησης των μεθοδολογιών που περιγράφονται στις προηγούμενες
περιόδους. Η επιστημολογική θέση της περιόδου υποστηρίζει ότι η γνώση
κατευθύνεται μέσω της ιδέας, ότι μια μεθοδολογία δεν είναι αρκετή, αφού
ακολουθώντας μια μοναδική μεθοδολογία η γνώση είναι περιορισμένη και ως
αποτέλεσμα ο σχεδιασμός του εικονικού περιβάλλοντος θεωρείται μη
ευέλικτος, καθώς αναδύονται σημαντικά θέματα κατά τη σχεδιαστική
διαδικασία. Η πραξεολογική αντίληψη κατευθύνεται κυρίως μεταξύ μιας
κριτικής στάσης και ενάντια σε συγκεντρωτικές μεθοδολογικές απόψεις,
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υποστηρίζοντας τον πλουραλισμό και την κριτική σκέψη και προτιμώντας
πολύ- παραδειγματικές, πολύ- μεθοδολογικές πρακτικές. Τέλος η αξιολογική
αντίληψη της περιόδου αυτής, υποστηρίζει ότι οι μεθοδολογίες και η
παραγωγή γνώσης είναι χρήσιμες μόνο σε συγκεκριμένες καταστάσεις και
προσπαθεί να μειώσει την υπερεπάρκεια της λογικής αυτής.

2.2.4.1

Παραδείγματα

Οι (Diplas and Pintelas 2000) παρατηρούν ως πρόβλημα στην ανάπτυξη
επιτυχημένων εικονικών περιβαλλόντων την έλλειψη ενός εργαλείου που θα
βοηθάει στη συγκεκριμενοποίηση της διάδρασης του χρήστη με το
περιβάλλον. Μέσω του SpeDeProF (Specification, Design and Prototyping
Framework), το οποίο περιλαμβάνει δύο εργαλεία: το ISW και το Virtual –
MFG και μια μεθοδολογία, προσπαθούν να επιλύσουν το παραπάνω
πρόβλημα. Το ISW (Interaction Specification Workspace) είναι ένα λογισμικό
αρχιτεκτονικής για τον καθορισμό και το σχεδιασμό των εφαρμογών
εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων. Το Virtual – MFG είναι ένα μοντέλο
γραφικής αναπαράστασης της διάδρασης, το οποίο έχει την ικανότητα να
αναπαριστά την κατασκευαστική μορφή της εφαρμογής, βασισμένο σε
υψηλού επιπέδου Petri Nets (εποπτικός τρόπος αναπαράστασης που
εξυπηρετεί την τυποποιημένη περιγραφή της ροής των διαδικασιών σε ένα
πολύπλοκο σύστημα). Η χρησιμότητα του εργαλείου αυτού στους σχεδιαστές
εικονικών περιβαλλόντων είναι η ελευθερία για σχεδίαση μόνο των
προδιαγραφών της διάδρασης, χωρίς να χρειάζεται να εμπλακούν στον
καθορισμό των αντικειμένων και των φυσικών ιδιοτήτων τους.
Ο (Bowman, Doug A. 2002) αναγνωρίζει ως στόχο την αύξηση της
απόδοσης της διάδρασης στις εφαρμογές εικονικών περιβαλλόντων,
παρέχοντας στους σχεδιαστές, πρακτικές και συγκεκριμένες οδηγίες
σχεδίασης (guidelines). Οι οδηγίες αυτές αφορούν κυρίως τη διαδικασία
επιλογής των κατάλληλων τεχνικών και μεταφορών διάδρασης. Για την
επίτευξη αυτού του στόχου γίνεται προσπάθεια μείωσης της πολυπλοκότητας,
μέσω ταξινόμησης των διεργασιών διάδρασης και των τεχνικών
αλληλεπίδρασης. Η ταξινόμηση αυτή διαχωρίζει τις διεργασίες σε υπόδιεργασίες, οι οποίες ολοκληρώνονται μέσω συγκεκριμένων τεχνικών
αλληλεπίδρασης. Για κάθε μια διεργασία προτείνονται συγκεκριμένες οδηγίες
σχεδιασμού και απαιτήσεις απόδοσης, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται
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αξιολόγηση μέσω των χρηστών. Βάσει της αξιολόγησης αυτής ο σχεδιαστής
επιλέγει την κατάλληλη τεχνική. Τέλος, αναγνωρίζονται διάφορα
χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν τη διαδικασία σχεδίασης και τα οποία
αφορούν: τις συσκευές εισόδου και εξόδου, το εικονικό περιβάλλον και το
σύστημα (υλισμικό - λογισμικό).
Ο (Isdale et al. 2002) ασχολείται με την ανάπτυξη του περιεχομένου
των εικονικών περιβαλλόντων, ορίζοντας ως περιεχόμενο παράγοντες όπως
την εικόνα, των ήχο, τη διάδραση και την αφήγηση. Για την ενασχόληση με
το παραπάνω θέμα, απαιτούνται γνώσεις που αφορούν τα εξής θέματα:
τεχνικοί παράγοντες, αισθητική, θέματα μεταφυσικής, έλεγχος του
ενδιαφέροντος του χρήστη και επιτυχής επικοινωνία ιδεών. Επίσης,
υποστηρίζει ότι ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας ασχολείται με τεχνικά
θέματα, ενώ συνήθως υποτιμούνται από τους σχεδιαστές η σημασία αλλά και
η πολυπλοκότητα της ανάπτυξης στοιχείων περιεχομένου. Για την καλύτερη
μελέτη των στοιχείων του περιεχομένου, συσχετίζεται η σχεδίαση
περιεχομένου στην εικονική πραγματικότητα, με τη σχεδίαση περιεχομένου
εφαρμογών άλλων μέσων (π.χ. παιχνίδια σε Η/Υ, αρχιτεκτονικός
σχεδιασμός). Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια αναφορά σε θέματα
αισθητικού περιεχομένου (aesthetics) στα εικονικά περιβάλλοντα, το οποίο
χαρακτηρίζεται από τα εξής θέματα: αντιπροσώπευση (Agency) - περιγράφει
την ύπαρξη ελέγχου μέσω της διάδρασης, δυνατότητα αφήγησης (Narrative
Potential),
παρουσία
(Presence)
συν-παρουσία
(Co-presence),
μετασχηματισμό / μετατροπή (Transformation). Μέσω της μελέτης της
αισθητικής συμπεραίνεται ότι το περιεχόμενο στα εικονικά περιβάλλοντα δεν
αποτελείται μόνο από τη σκηνή, τα αντικείμενα και τον ήχο αλλά περιέχει και
την έννοια του ερεθισμού της αντίληψης. Ως «αντιληπτικές ευκαιρίες»
(Perceptual Opportunities) ορίζονται οι σχέσεις μεταξύ των εννοιών του
αντικειμένου και του τρόπου που αυτά επηρεάζουν τη συμπεριφορά του
χρήστη. Στη συνέχεια διαχωρίζονται οι POs σε τρεις κατηγορίες σύμφωνα με
το διαφορετικό είδος εννοιών που προσφέρουν τα αντικείμενα:
•

Βεβαιότητες (Sureties): Στοιχεία τα οποία βοηθούν το χρήστη στην
αναγνώριση του κόσμου, τα οποία όμως δεν είναι άμεσα
αλληλεπιδραστικά, αλλά είναι σημαντικά για την πληροφόρηση και την
εμπειρία του χρήστη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, τα στοιχεία
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αυτά είναι επιτυχημένα εάν δεν αποσπούν την προσοχή όταν υπάρχουν
ενώ εάν παραλείπονται η απουσία τους είναι αισθητή.
•

Εκπληξούλες (Surprises): Μη προβλέψιμα στοιχεία τα οποία
εμφανίζονται αναπάντεχα επηρεάζοντας την αναμενόμενη λογική
εξέλιξη. Αναγνωρίζονται τρεις βασικές υποκατηγορίες των στοιχείων
αυτών:
o Προσελκυτές
(Attractors):
Στοιχεία
που
προκαλούν
το
ενδιαφέρον των χρηστών, ενώ ταυτόχρονα τους κατευθύνουν σε
περιοχές του περιβάλλοντος που παρουσιάζουν αυξημένο
ενδιαφέρον.
o Σύνδεσμοι (Connectors): Μέσα βάσει των οποίων έλκονται οι
χρήστες έτσι ώστε να ακολουθήσουν συγκεκριμένες διαδρομές.
o Συγκρατητικά μέσα (Retainers): Στοχεύουν στο να κρατούν το
χρήστη σε μια συγκεκριμένη περιοχή μέσα στο εικονικό
περιβάλλον,
ή
να
παρέχουν
στο
χρήστη
διαδικασίες
αλληλεπίδρασης οι οποίες είναι προσβάσιμες από οποιοδήποτε
σημείο του περιβάλλοντος.

•

Κλονισμοί (Shocks): Ουσιαστικά δεν είναι Pos που αναπτύσσονται μέσα
στην εφαρμογή εικονικού περιβάλλοντος, αλλά απορρέουν ως
υποπροϊόντα των διεργασιών σχεδιασμού και ανάπτυξης. Πρόκειται για
ελαττώματα στην αντίληψη τα οποία πρέπει να περιορίζονται, καθώς
αποσπούν την προσοχή κλονίζοντας την εμβύθιση του χρήστη.

Ταυτόχρονα, προτείνει κάποιους βασικούς κανόνες που θα πρέπει να
υπάρχουν στις εκπλήξεις (surprises) και στη δημιουργία χαρτών αντίληψης
(perceptual maps). Τέλος πραγματοποιείται
μια ανασκόπηση εννοιών
μεταφυσικού και φιλοσοφικού περιεχομένου, που πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη
οι
σχεδιαστές
κατά
τη
διαδικασία
ανάπτυξης
εικονικών
περιβαλλόντων.
Οι (Doug A. Bowman et al. 2001) στις συγκεκριμένη προσέγγιση,
ασχολούνται με τη σχεδίαση της διάδρασης. Στην ανάλυση τους αρχικά
γίνεται μια ανασκόπηση, συλλογή πληροφοριών, διάφορων θεωρητικών και
τεχνικών θεμάτων που άπτονται στη σχεδίαση της διάδρασης. Αρχικά
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πραγματοποιείται μια ανασκόπηση των συσκευών διάδρασης, όπου
χωρίζονται σε συσκευές εισόδου - εξόδου, αναφέροντας τα πλεονεκτήματα
και τους περιορισμούς της κάθε μιας, βοηθώντας έτσι το σχεδιαστή να
επιλέξει την κατάλληλη συσκευή. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια
κατηγοριοποίηση και ανάλυση των τεχνικών διάδρασης, στις εξής κατηγορίες:
‘πλοήγηση’, ‘επιλογή και διαχείριση’ και ‘ελέγχου συστήματος’. Για κάθε μια
από τις παραπάνω κατηγορίες γίνεται μια ανάλυση των μεταφορών που
χρησιμοποιούνται, σημειώνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και
προτείνοντας βασικές οδηγίες σχεδιασμού (guidelines). Μετά την ανάλυση
των παραπάνω τεχνικών και θεωρητικών θεμάτων, τα οποία προέρχονται
κυρίως από εμπειρική γνώση, προτείνεται μια φιλοσοφία για το σχεδιασμό της
διάδρασης. Η φιλοσοφία αυτή είναι διττή, καθώς εμπεριέχει δυο βασικές
προσεγγίσεις, την αισθητική (artistic) προσέγγιση και τη συστηματική
προσέγγιση (systematic). Στην αισθητική προσέγγιση αναφέρονται τέσσερις
αρχές για τον επιτυχημένο σχεδιασμό της τρισδιάστατης διάδρασης στα
εικονικά περιβάλλοντα. Σύμφωνα με αυτές η σχεδίαση πρέπει να βασίζεται:
•
•
•

•

στην υπάρχουσα έρευνα για τους ανθρώπινους παράγοντες στα
συστήματα υπολογιστών
θα πρέπει να γίνεται επαναχρησιμοποίηση των τεχνικών και ιδεών
διάδρασης που έχουν ήδη αναπτυχθεί
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται απλές προσεγγίσεις, αλλά και
δημιουργικές ιδέες, έτσι ώστε να ανακαλύπτονται νέες διεπαφές και
τεχνικές διάδρασης και τέλος
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υπάρχοντα μοντέλα και στρατηγικές
σχεδιασμού τρισδιάστατων διεπαφών

Η συστηματική προσέγγιση χαρακτηρίζεται από τη μελέτη των διεργασιών του
χρήστη, των υπαρχόντων τεχνικών διάδρασης και των χαρακτηριστικών των
χρηστών και του συστήματος. Τα παραπάνω στοιχεία κατηγοριοποιούνται
ώστε να γίνει καλύτερη κατανόηση και να επιλεγούν τα κατάλληλα στοιχεία.
Επίσης σημαντική θεωρείται και η αξιολόγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της
σχεδιαστικής διαδικασίας. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ορίζεται ως μεθοδική
και αργή. Οι δυο παραπάνω προσεγγίσεις θα πρέπει να συμπληρώνουν η μια
την άλλη, και η μια να οδηγεί στην άλλη και αντιστρόφως.
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Μεθοδολογία / Προσέγγιση
και ερευνητές

Χαρακτηριστικά

Design of Interactivity in
Virtual Reality Applications
with Emphasis on
Educational Software Using
Formal Interaction
Specification (SpeDeProF) –
2000

•

Αναγνωρίζεται ως βασικό πρόβλημα η έλλειψη
ενός εργαλείου που θα βοηθάει στη
συγκεκριμενοποίηση της διάδρασης του
χρήστη με το περιβάλλον

•

Στόχος: αντιμετώπιση του παραπάνω
προβλήματος μέσω της χρήσης εργαλείων

Diplas, C.N

•

Προτείνεται η χρήση των εργαλείων: ISW λογισμικό αρχιτεκτονικής για τον καθορισμό
και το σχεδιασμό των εφαρμογών
εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων,
Virtual MFG - μοντέλο γραφικής
αναπαράστασης της διάδρασης

Principles for the Design of
Performance - oriented
Interaction Techniques –
2002

•

Ανάλυση διαδικασίας σχεδίασης της
αλληλεπίδρασης εφαρμογών

•

Στόχος: αύξηση της απόδοσης της διάδρασης

Bowman, Doug A.

•

Παροχή συγκεκριμένων και πρακτικών
σχεδιαστικών οδηγιών για την επιλογή
τεχνικών αλληλεπίδρασης

•

Μείωση πολυπλοκότητας μέσω ταξινόμησης
διεργασιών – υποδιεργασιών αλληλεπίδρασης

•

Αναγνώριση ενδογενών και εξωγενών της
διαδικασίας χαρακτηριστικών που επηρεάζουν
τη διαδικασία

Pintelas, P.E

Content design for virtual •

Ανάπτυξη του περιεχομένου (εικόνα, ήχος,
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environments -2002

διάδραση, αφήγηση) των εικονικών
περιβαλλόντων

Isdale, J
•

Αναγνωρίζεται ως απαιτούμενη γνώση σε:
τεχνικούς παράγοντες, αισθητική, θέματα
μεταφυσικής, έλεγχος του ενδιαφέροντος του
χρήστη, επιτυχής επικοινωνία ιδεών

•

Συσχέτιση διαδικασίας σχεδίασης
περιεχομένου εικονικών περιβαλλόντων με
σχεδίαση περιεχομένου άλλων εφαρμογών

•

Αναγνωρίζονται οι σχέσεις μεταξύ των
εννοιών των αντικειμένων ανάλογα με τη
συμπεριφορά των χρηστών (αντιληπτικές
ευκαιρίες - POs) στις εξής κατηγορίες:
βεβαιότητες (Sureties), εκπλήξεις (Surprises)
και κλονισμοί (Shocks).

An Introduction to 3-D User
Interface Design - 2001

•

Ενασχόληση με τη διαδικασία σχεδίασης της
διάδρασης

Bowman, Doug A

•

Μελέτη χαρακτηριστικών και επιλογή
συσκευών διάδρασης (εισόδου - εξόδου)

•

Αναγνώριση βασικών διεργασιών
αλληλεπίδρασης (πλοήγηση, επιλογή και
διαχείριση, έλεγχος συστήματος)

•

Ταξινόμηση διεργασιών – κατηγοριοποίηση
τεχνικών αλληλεπίδρασης

•

Αναγνώριση σχεδιαστικών οδηγιών για κάθε
βασική διεργασία αλληλεπίδρασης

•

Προτείνεται φιλοσοφική προσέγγιση για τη
διαδικασία (αισθητική και συστηματική
προσέγγιση)

•

Βασικά στοιχεία της διαδικασίας: υπάρχουσα

Fencott, C
Heim, M
Daly, L.

Kruijff, Ernst
Joseph J. LaViola Jr
Poupyrev, Ivan
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έρευνα για τους ανθρώπινους παράγοντες στα
συστήματα υπολογιστών,
επαναχρησιμοποίηση των τεχνικών και ιδεών
διάδρασης, χρήση απλών προσεγγίσεων,
χρήση υπαρχόντων μοντέλων και
στρατηγικών σχεδιασμού
Πίνακας 4: Μετά-μεθοδολογική περίοδος
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Περίοδος

Χαρακτηριστικά

Ενδεικτικές
προσεγγίσεις

Η ανάπτυξη εφαρμογών γίνεται χωρίς
κάποια καθορισμένη μεθοδολογία.

Design support for Virtual
Environments – 2001

Δίνεται έμφαση κυρίως στην επίλυση
τεχνικών προβλημάτων, που πηγάζουν
από περιορισμούς του υλισμικού.

Software Engineering of
Virtual Worlds – 1998

Πραγματοποιείται κυρίως βελτίωση
υπαρχόντων συστημάτων παρά
ανάπτυξη νέων.

Software Engineering of
Virtual Worlds - 1998

Προ-μεθοδολογική περίοδος

Γίνεται χρήση εργαλείων, τα οποία
βασίζονται σε εμπειρικές και
επιστημονικές αντιλήψεις.
Οι ανάγκες των χρηστών σπάνια
αναγνωρίζονται και λαμβάνονται
υπόψη.
Ο σχεδιαστής (που συνήθως είναι
προγραμματιστής) χαρακτηρίζεται ως
‘ειδικός’.
Οι προσεγγίσεις ανάπτυξης που
προτείνονται είναι ατομιστικές, με
αποτέλεσμα τον ελλιπή έλεγχο και
προγραμματισμό
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Πρώιμη-μεθοδολογική περίοδος

Δίνεται έμφαση στην αναγνώριση
διαφορετικών φάσεων-βημάτων στην
ανάπτυξη των συστημάτων, με σκοπό
την επίλυση του προβλήματος
προγραμματισμού που υπήρχε στην
προηγούμενη περίοδο.
Τα βήματα εφαρμόζονται σε μία
διαδοχική ακολουθία (μοντέλο
καταρράκτη), όπου κάθε φάση θα
πρέπει να ολοκληρώνεται ώστε να
αρχίσει η επόμενη.
Εμφανίζεται έννοια της επανάληψης
μεταξύ των φάσεων.
Παρατηρούνται διάφορα προβλήματα –
περιορισμοί που αφορούν: αποτυχία
αντιμετώπισης των πραγματικών
αναγκών, συντηρητικός σχεδιασμός
συστημάτων, αστάθεια,
ανελαστικότητα, απογοήτευση
χρηστών, προβλήματα τεκμηρίωσης,
συσσώρευση εργασίας

Pictorial Communication
in Virtual And Real
Environments – 1991
Automatic Control and
Behavior of Virtual Actors
– 1994
Gesture interaction in a
3D user interface – 1993
The challenges of 3D
interaction – 1994
Developing VR
applications: the TRES-D
methodology – 2005
Designing virtual
environments for
usability – 1998
Designing Virtual Reality
Systems: The Structured
Approach – 2005
Designing Virtual Reality
Systems: The Structured
Approach – 2005
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Για πρώτη φορά γίνεται χρήση της
έννοιας της μεθοδολογίας,
αποτελούμενη από φάσεις, διαδικασίες,
κανόνες, τεχνικές, εργαλεία,
τεκμηριώσεις, διαχείριση και
επιμόρφωση.
Σκοπός των προσεγγίσεων είναι να
ξεπεραστούν οι περιορισμοί που
συναντούνται στην πρώιμη
μεθοδολογική περίοδο.

Μεθοδολογική περίοδος

Παρατηρείται η ύπαρξη φιλοσοφίας
πίσω από τις μεθοδολογικές
προσεγγίσεις.
Γενικοί στόχοι των μεθοδολογιών είναι:
η ανάπτυξη καλύτερων τελικών
προϊόντων, η καλύτερη διαδικασία
ανάπτυξης και τέλος η τυποποίηση των
διαδικασιών.
Σημαντικό ρόλο έχουν για πρώτη φορά
οι χρήστες, οι οποίοι συμμετέχουν στη
διαδικασία σχεδίασης.

Designing virtual
environments for
usability – 1998
Towards a Design
Methodology for Virtual
Environments - 1999
Structured development
of virtual environments
(VEDEF) -2002
A Design Model and
Methodology for
Developing Virtual Reality
Interfaces (VRID) – 2001
Developing VR
applications: the TRES-D
methodology - 2005
Approaches to the
Successful Design and
Implementation of VR
Applications – 1995
User-Centered Design
and Evaluation of Virtual
Environments – 1999
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Μετά-μεθοδολογική περίοδος

Οι προσεγγίσεις της περιόδου αυτής
είναι
αποτέλεσμα της απογοήτευσης
των προσεγγίσεων των προηγούμενων
περιόδων.
Οδήγησε στην εγκατάλειψη της χρήσης
μεθοδολογιών, (επιστροφή στην προ
μεθοδολογική περίοδο) και κάποιους
άλλους στη χρήση σύνθετων και
ευέλικτων μεθοδολογιών που
χρησιμοποιούνται συνδυαστικά κατά τη
διαδικασία σχεδίασης.
Οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στην
εγκατάλειψη των μεθοδολογιών είναι: η
απογοήτευση ως προς την
παραγωγικότητα, η πολυπλοκότητα
τους, οι μη ρεαλιστικές απαιτήσεις των
χρηστών, η απαίτηση αυξημένων
τεχνικών προσόντων, η ακαμψία, οι
λανθασμένες αποφάσεις απλοποιήσεις
και τέλος η δυσχρηστία.

Design of Interactivity in
Virtual Reality
Applications with
Emphasis on Educational
Software Using Formal
Interaction Specification
(SpeDeProF)
Principles for the Design
of Performance - oriented
Interaction Techniques –
2002
Content design for virtual
environments -2002
An Introduction to 3-D
User Interface Design 2001

Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά περιόδων - Ενδεικτικές προσεγγίσεις
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3 Ανάλυση πλαισίων για τη δημιουργία πολύμεθοδολογικών προσεγγίσεων
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τρία πλαίσια για τη δημιουργία πολύμεθοδολογικών προσεγγίσεων. Η πληροφορία που αναδύεται από τα πλαίσια
αυτά υποβοηθάει τη διαδικασία σχεδίασης στη διαχείριση της ποικιλία και της
ετερογένειας που βρίθουν στα πολύ-παραγωντικά (multiagency) ζητήματα
που αφορούν τη σχεδίαση εικονικών περιβαλλόντων και κατά συνέπεια και
στη διαχείριση των διαφορετικών, σε αρκετές περιπτώσεις αντικρουόμενων,
προσεγγίσεων για τη σχεδίαση εικονικών περιβαλλόντων όπως αυτές
αναλύονται στο προηγούμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο §2).

3.1 Η έννοια του σχεδιαστή – σχεδιαστικής ομάδας
στη διαδικασία σχεδίασης
Σύμφωνα με (Stavrakis et al. 2007), που αναφέρεται στους (Lacan
2002), ως σχεδιαστές θεωρούνται τα άτομα που θα ασχοληθούν με την
περιγραφή της μεθοδολογίας σχεδίασης και την εφαρμογή της μεθοδολογίας
αυτής με στόχο την ανάπτυξη εφαρμογής εικονικού περιβάλλοντος. Ο
σχεδιαστής δεν πρέπει να θεωρείται ως μία ξεχωριστή οντότητα, αλλά ως
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ένας πλουραλιστικός, ετερογενής συμμετέχον ο οποίος ενεργεί μέσα σε ένα
κοινωνικό – πολιτισμικό περιβάλλον. Όταν αναφερόμαστε σε μία σχεδιαστική
ομάδα, ως οργανισμό, την εξετάζουμε ως προς τα χαρακτηριστικά της, ως
συνεχώς αναδυόμενη και μη ακολουθώντας προκαθορισμένα πρότυπα. Τα
χαρακτηριστικά
αυτά
προκύπτουν
μέσω
μιας
αέναης
κοινωνικής
διαπραγμάτευσης και συναίνεσης, παρά μίας ομοφωνίας. Τέλος, θεωρείται ότι
μέσα στη σχεδιαστική ομάδα δεν υπάρχει κάποιος ειδικός, αλλά όλοι
θεωρούνται ίσοι και συνυπεύθυνοι για τη συνεργασία μεταξύ τους και μεταξύ
των υπόλοιπων στοιχείων του συστήματος σχεδίασης.

3.2 Οι έννοιες της μεθοδολογίας και της πολύμεθοδολογίας
Σύμφωνα με τον (Mingers and Gill 1997) ο όρος μεθοδολογία
αναφέρεται σε μία δομημένη συλλογή οδηγιών για τις διεργασίες που
εκτελούνται, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του παρεμβατισμού. Οι
μεθοδολογίες βασιζόμενες με σαφήνεια ή όχι σε συγκεκριμένες φιλοσοφικές
παραδοχές, ασχολούνται με τη φύση της κατάστασης και την καταλληλότητα
τον διάφορων δομών των εργασιών. Αυτή η συλλογή παραδοχών δομούν μια
συγκεκριμένη οπτική του κόσμου η οποία αναφέρεται και ως ‘παράδειγμα’.
Στη συνέχεια ακολουθούν τρία πλαίσια για τη δημιουργία πολύμεθοδολογικών προσεγγίσεων. Οι προσεγγίσεις αυτές χρησιμοποιούν μια
ποικιλία συστημικών προσεγγίσεων μαζί με τις μεθοδολογίες, μεθόδους και τις
τεχνικές με τις οποίες συσχετίζονται και αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία
ως κριτική συστημική σκέψη (Critical systems thinking - CST) ή πολύμεθοδολογικές πρακτικές. Ο (Michael C. Jackson 2003) για το χαρακτηρισμό
των προσεγγίσεων αυτών, προτείνει τον όρο δημιουργικός ολισμός (Creative
holism), επειδή αυτό που προσπαθεί να επιτύχει είναι η δημιουργική χρήση
των διαφορετικών τρόπων του να είσαι ολιστικός (being holistic),
συνδυαστικά.
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3.3 Τρία πλαίσια για τη δημιουργία πολύμεθοδολογικών προσεγγίσεων
3.3.1
Μεταμοντέρνα συστημική σκέψη (POSTMODERN
SYSTEM THINKING – PANDA)
Για την καλύτερη κατανόηση της προσέγγισης των (Ann Taket and
Leroy White 2000), ο (Michael C. Jackson 2003) παραλληλίζει την
προσέγγιση αυτή με ένα βιβλίο συνταγών το οποίο ενθαρρύνει την εναλλαγή
και την καινοτομία στο ‘μαγείρεμα’ - σχεδίαση. Οι Τ&W ονομάζουν τη
σχεδιαστική προσέγγιση για τον παρεμβατισμό που προτείνουν, συμμετοχική
αξιολόγηση των αναγκών και η ανάπτυξη δράσης (PANDA – Participatory
Appraisal of Needs and the Development of Action). Η PANDA ενστερνίζεται
τον πραγματιστικό πλουραλισμό (pragmatic pluralism) ακολουθώντας τις
μεταμοντέρνες θεωρίες. Η σχεδιαστική προσέγγιση αυτή είναι μία προσπάθεια
για να εργαστούμε ολιστικά και πραγματιστικά με στόχο να διαχειριστούμε
την ποικιλία και την αβεβαιότητα που παρατηρούνται στις πολύ-παραγοντικές
καταστάσεις και κυρίως στους σύγχρονους οργανισμούς. Η PANDA απορρίπτει
τη χρήση ολοκληρωτικών θεωριών και αντί αυτού ενθαρρύνει τη μίξη
διαφορετικών απόψεων, αποδεχόμενη τις αντιφάσεις, αναγνωρίζοντας και
επιβεβαιώνοντας τη διαφορετικότητα και την ποικιλία, παίρνοντας μία ανοιχτή
και προσαρμοστική στάση και ανταποκρινόμενη στα χαρακτηριστικά της
στιγμής.
Η PANDA αποτελείται από τέσσερα στάδια, μελέτη Ι (deliberation I),
διαμάχη (debate), απόφαση (decision) και μελέτη ΙΙ (deliberation II). Μέσα
σε αυτά τα στάδια αναγνωρίζεται ένα πλήθος διεργασιών.
ΣΤΑΔΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ Ι

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
•
•
•

επιλογή συμμετεχόντων
καθορισμός σκοπού
εξερεύνηση κατάστασης

77

Κεφάλαιο 3: Ανάλυση πλαισίων για τη δημιουργία πολύ-μεθοδολογικών προσεγγίσεων

ΔΙΑΜΑΧΗ

•
•
•

αναγνώριση επιλογών
διερεύνηση επιλογών
σύγκριση επιλογών

ΑΠΟΦΑΣΗ

•
•

διεργασίες απόφασης
καταγραφής αποφάσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΙΙ

•

έλεγχος/ αξιολόγηση

Πίνακας 6: Στάδια και διεργασίες της PANDA

Το πρώτο στάδιο της μελέτης επικεντρώνεται στη μελέτη της
εξερεύνησης μιας κατάστασης/ θέματος. Περιλαμβάνει την έναρξη συζήτησης,
την επιλογή των συμμετεχόντων, τη τήρηση και αναπαραγωγή της ποικιλίας
και τη διευκόλυνση και προώθηση της συμμετοχής. Το στάδιο αυτό
πραγματοποιείται μέσω τριών διεργασιών, επιλογή συμμετεχόντων (selecting
participants), καθορισμός σκοπού (define purpose/ objectives) και
εξερεύνηση της κατάστασης (exploring the situation). Οι διεργασίες αυτές
αποτελούνται από μία συλλογή μεθόδων οι οποίες μπορούν να αναμιχθούν
και να συνδυαστούν. Σημειώνεται ότι η συλλογή των μεθόδων είναι μια
επιλογή από προτιμητέες, από τους συγγραφείς, μεθόδους και δεν προσπαθεί
να γίνει μια εκτενής και κατευθυντήρια λίστα.
Στο στάδιο της διαμάχης γίνεται επικέντρωση στη δομή και στην
εκτενέστερη μελέτη της περιγραφής των επιλογών του προηγούμενου
σταδίου. Ο αριθμός των επιλογών μπορεί να χρειαστεί να διαφοροποιηθεί,
αφαιρώντας κάποιες ή/ και συνδυάζοντας κάποιες άλλες. Ανεξάρτητα από τις
μεθόδους που θα επιλεχθούν πρέπει να υπολογίζονται οι παρακάτω
παράγοντες:
•
•
•

Πιθανή ανάγκη για σαφή συνεννόηση του τι εξετάζεται και γιατί.
Ανάγκη για συστηματική εκτίμηση και αξιολόγηση των επιλογών.
Ανάγκη να επιτρέπονται όμοιες ερωτήσεις (interrogation) για κάθε
επιλογή που εξετάζεται.
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•

Συνεχείς προσοχή
συμμετέχοντες.

ώστε

να

επιτρέπεται

η

πρόσβαση

στους

Οι διεργασίες του σταδίου αυτού είναι η αναγνώριση επιλογών
(identifying options), η διερεύνηση των επιλογών (researching options) και η
σύγκριση των επιλογών (comparing options).
Στο στάδιο της απόφασης, η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για τη
λήψη αποφάσεων πρέπει να συζητηθεί εκτενώς και να αποφασιστεί από όλους
τους συμμετέχοντες. Αυτό ίσως απαιτεί μια επιπλέων επανάληψη σε
ολόκληρη τη διαδικασία, καθώς αναγνωρίζονται διαφορετικές επιλογές για τη
λήψη αποφάσεων. Κατά την επανάληψη αυτή μπορεί να υπάρξει κίνδυνος να
εγκλωβισμού σε μια αέναη επαναληπτική διαδικασία εξέτασης. Το στάδιο αυτό
περιλαμβάνει τις διεργασίες της απόφασης (decide action) και καταγραφής
αποφάσεων (recording decisions).
Το δεύτερο τμήμα της μελέτης (μελέτη ΙΙ), επικεντρώνεται στη μελέτη
που ασχολείται με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επιλεχθέντων
δράσεων. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση (monitoring/ evaluating) αποτελούν
τις δύο διεργασίες του σταδίου αυτού. Τέλος, για τις διεργασίες αυτές
παρέχεται λίστα επιλεγμένων μεθόδων.
Σύμφωνα με τους (Ann Taket and Leroy White 2000) ο πλουραλισμός
αναγνωρίζεται σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα:
•
•
•
•

από την άποψη του πελάτη (in the nature of the client)
με τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων (in the use of specific methods)
με τους τρόπους αναπαράστασης που χρησιμοποιούνται (in the modes
of representation employed)
με τη διαδικασία διευκόλυνσης (in the facilitation process)

Ο πλουραλισμός που σχετίζεται με τη φύση του πελάτη αναφέρεται στις
διαφορετικές απόψεις που προέρχονται από τους διάφορους ενδιαφερόμενους
– εταίρους (stakeholders), κάθε μία από τις οποίες πρέπει να αναγνωρίζονται
και να εκτιμούνται. Αυτό απαιτεί προσοχή στα εξής τρία θέματα (3 Cs):
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•
•

•

Κριτική (Critical) – εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ποικιλία
διαφορετικών απόψεων και αξιών που διατυπώνονται.
Συναίνεση (Consent) – αναγνωρίζοντας ότι η ομοφωνία ίσως είναι
αδύνατη και ίσως να πρέπει να ικανοποιηθεί με ένα σύστημα
συναινέσεων.
Εξάρτηση (Contingent) – αποδεχόμενη ότι η μοναδική αλήθεια είναι
αυτή που σχετίζεται με τις συγκεκριμένες συνθήκες της στιγμής.

Ο πλουραλισμός στη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων απαιτεί την
ανάμιξη και το συνδυασμό (mix and match) των μεθόδων, ακολουθώντας μια
εύκαμπτη – συμβιβαστική στάση σχετικά με το ‘τί θεωρείται καλό’ για την
κατάσταση που αντιμετωπίζεται.
•

Ανάμιξη (Mixing) – κάνοντας χρήση ολόκληρων ή και μέρος
μεθοδολογιών συγχρόνως ή σε διαφορετικές φάσεις κατά τη διάρκεια
του σχεδιασμού.

•

Μετατροπή (Modify) – έχοντας γνώση της ανάγκης για την αλλαγή και
την υιοθέτηση των μεθόδων σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

•

Αναπαραγωγή (Multiply) – δοκιμάζοντας διαφορετικές μεθόδους για τις
ίδιες διεργασίες.

•

Συνδυασμός (Match) – επιλέγοντας τον κατάλληλο συνδυασμό
μεθόδων σε σχέση με τις προτιμήσεις των εμπλεκόμενων και τη φύση
της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε.

Πλουραλισμός στους τρόπους αναπαράστασης. Αυτό προϋποθέτει την
ανάπτυξη τρόπων αναπαράστασης που θα επιτρέπουν στους συμμετέχοντες
την ελευθερία για να εκφραστούν ανεπιτήδευτα.
•

Λεκτικός (Verbal) – κάνοντας χρήση παραδοσιακών λεκτικών τύπων
αναπαράστασης.

•

Οπτικός (Visual) – κάνοντας χρήση οπτικών τύπων αναπαράστασης
(χρησιμοποιώντας πλούσιες εικόνες, γνωστικούς χάρτες, διαγράμματα
κτλ.)
80

Κεφάλαιο 3: Ανάλυση πλαισίων για τη δημιουργία πολύ-μεθοδολογικών προσεγγίσεων

•

Ζωτικός (Vital) – ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή και την εκμάθηση μέσω
τεχνικών.

Ο
πλουραλισμός
συμμετοχικής
διαδικασίας
απαιτεί
από
τους
συμμετέχοντες να αναμιγνύουν και να συνδυάζουν διαφορετικούς ρόλους και
συμπεριφορές σε διαφορετικές χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της
σχεδίασης και σε σχέση με τους διάφορους συμμετέχοντες (άτομα/ ομάδες)
που εμπλέκονται στη διαδικασία. Τα τέσσερα θέματα που θα πρέπει να έχουμε
στο μυαλό μας όσον αφορά τον πλουραλισμό συμμετοχικής διαδικασίας είναι:
•

Προσαρμοστικότητα
(Flexibility)
προσαρμοζόμενοι στην κατάσταση.

•

Ειλικρίνεια (Forthrightness) - αμφισβητώντας και παρεμβαίνοντας όπου
κρίνεται απαραίτητο.

•

Συγκέντρωση (Focus) – έχοντας αίσθηση του σκοπού, της προόδου και
της κατάστασης.

•

Αμεροληψία (Fairness) – προϋποθέτοντας
μία διαδικασία κριτικής
επισκόπησης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μια δίκαιη συμμετοχή των
εμπλεκομένων.

–

ανταποκρινόμενοι

και

Όπως αναφέρουν οι (Ann Taket and Leroy White 2000), η προσέγγιση
τους είναι μια προσπάθεια απομάκρυνσης από κατηγορίες μεθοδολογιών που
δουλεύουν τμηματικά, αναλύοντας σε βάθος τις εκάστοτε θέσεις ή
δοκιμάζοντας την κάθε άποψη. Αντί για αυτό προτείνουν μια προσέγγιση η
οποία προωθεί ολιστική και πραγματιστική εργασία. Αυτή η προσέγγιση μας
ενθαρρύνει να υιοθετήσουμε τρόπους σκέψης όπως, «προσπάθησε να
σκεφτείς με αυτόν τον τρόπο» ή πιο συγκεκριμένα «προσπάθησε να
αγνοήσεις τις προφανείς και ανώφελες παραδοσιακές ερωτήσεις,
αντικαθιστώντας τες με τις ακόλουθες νέες και πιθανώς πιο ενδιαφέροντες
ερωτήσεις».
•
•
•

Τι αίσθηση δίνει αυτό;
Είναι διασκεδαστικό;
Κάνει αυτό που επιθυμούμε;
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•

•
•

Είναι το ‘1’ καλύτερο από το ‘2’ (σε διάλογο: προτιμούμε το ‘1’ από το
‘2’, στην πράξη: επέλεξε ένα, εφάρμοσε το, άλλαξε το εάν βλέπεις ότι
δεν σε ικανοποιεί)
Επιτυγχάνεται ένα πρωτότυπο και εξαίρετο αποτέλεσμα;
Είμαι αυτό-κριτικός όσον αφορά στη δικιά μου συμμετοχή;

Το επίκεντρο της παραπάνω προσέγγισης είναι η διεργασία ή η διαδικασία
του παρεμβατισμού και πιο συγκεκριμένα η διερεύνηση των τριών
ερωτήσεων:
•
•
•

Τι πρόκειται να συμβεί;
Πως θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε;
Τι θα οδηγήσει τις ενέργειες μας;

Συνοπτικά, σύμφωνα με τον (Michael C. Jackson 2003) οι πέντε αξίες της
δουλειάς των (Ann Taket and Leroy White 2000) και γενικά της
μεταμοντέρνας συστημικής σκέψης είναι οι παρακάτω:
•

Δίνει έμφαση σε στοιχεία όπως η διασκέδαση στην εργασία, τη
συμμετοχή του συναισθήματος κτλ. κάτι το οποίο ίσως φαίνεται
επιπόλαιο, όμως είναι πολύ σημαντικό (και συνήθως περιφρονείται σε
παραδοσιακές συστημικές προσεγγίσεις).

•

Αναγνωρίζεται η σημασία της ενθάρρυνσης της ποικιλίας και της
δημιουργικότητας εφόσον επιθυμούμαι να μεγιστοποιήσουμε τη γνώση
με σκοπό την επιτυχία των σύγχρονων οργανισμών, καθώς και στις
συνεχώς αυξανόμενες πολύ-παραγωντικές (multiagency) καταστάσεις
που αντιμετωπίζουμε.

•

Ο μεταμοντερνισμός αμφισβητεί την αντίληψη ότι υπάρχουν καθολικές
λύσεις σε προβλήματα διαχείρισης και σχεδιασμού, προερχόμενες από
την εξειδίκευση ή καθολικούς τρόπους για να οδηγούμαστε στις λύσεις
αυτές.

•

Ενθαρρύνει τους σχεδιαστές να πειραματιστούν και να μάθουν από
ποικιλία τύπων πλουραλισμού.
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•

Ο μεταμοντερνισμός αναδύει
κάποιες αυθεντικές μεταμοντέρνες
συστημικές μεθόδους που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια
του μεταμοντερνισμού ή στις υπηρεσίες κάποιας άλλης συστημικής
προσέγγισης.

3.3.2
Ολική συστημική παρέμβαση - ΟΣΠ (TOTAL
SYSTEM INTERVENTION – TSI)
Οι πρώιμες προσεγγίσεις που προσπαθούσαν να εφαρμόσουν τη
συστημική
σκέψη,
ονομαζόμενες
και
ως
σκληρές
μεθοδολογικές
προσεγγίσεις, θεωρούνται κατάλληλες για να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα
προβλήματα καλά καθορισμένα, όμως παρουσιάζουν περιορισμούς κατά την
αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων στα οποία συμμετέχουν – εμπλέκονται
άνθρωποι με ποικιλία απόψεων και συνήθως σε σύγκρουση απόψεων ο ένας
με τον άλλον.
Οι (Flood and Jackson 1991) αναγνωρίζοντας την παραπάνω
κατάσταση, θεωρούν τα προβλήματα ως χαοτικές καταστάσεις οι οποίες δεν
μπορούν να κατανοηθούν και να αναλυθούν στη βάση μίας και μόνο άποψης.
Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών προτείνουν την εξέταση των
καταστάσεων με ποικιλία απόψεων. Δηλαδή με τη φιλοσοφία της «κριτικής
συστημικής σκέψης». Μόλις οι εμπλεκόμενοι και οι συμμετέχοντες
συμφωνήσουν πάνω στα βασικά θέματα του προβλήματος που
αντιμετωπίζουν, απαιτείται να γίνει επιλογή της κατάλληλης συστημικής
μεθοδολογίας ή του συνόλου των μεθοδολογιών που θα χρησιμοποιηθούν,
για τη διαχείριση της ‘χαοτικής κατάστασης’ και την αντιμετώπιση των
θεμάτων και προβλημάτων που προκύπτουν. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να
γίνεται με πλήρη επίγνωση των πλεονεκτημάτων αλλά και των
μειονεκτημάτων των διαθέσιμων συστημικών προσεγγίσεων. Κατά την
επιλογή των μεθοδολογιών είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας την ιδέα
του πλουραλισμού. Διαφορετικές μεθοδολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να αντιμετωπιστούν διαφορετικές απόψεις του προβλήματος και για να
σιγουρευτούμε ότι θα δοθεί η πρέπουσα εξέταση σε όλα τα θέματα: τεχνικά,
πρακτικά και χειραφέτησης (emancipator) – αμεροληψίας. Επιπλέον, η
αρχική επιλογή μεθοδολογίας ή μεθοδολογιών θα πρέπει να βρίσκεται
συνεχώς υπό αξιολόγηση και ίσως χρειαστεί να αλλάξει καθώς και η ίδια η
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φύση της χαοτικής κατάστασης μεταβάλλεται συνεχώς από μόνη της. Από
αυτή την άποψη η ΟΣΠ οδηγεί τον παρεμβατισμό με τέτοιο τρόπο ώστε
συνεχώς να απευθύνεται στα κυρίαρχα προβλήματα και θέματα που
προκύπτουν σε έναν οργανισμό ή σε μία πολύ-παραγωντική (multiagency)
κατάσταση.
Από τα παραπάνω, είναι ξεκάθαρο ότι καθώς η ΟΣΠ οργανώνει και
χρησιμοποιεί άλλες συστημικές μεθοδολογίες, μπορεί να περιγραφεί ως μία
μετά-μεθοδολογική προσέγγιση. Οι (Flood and Jackson 1991) ορίζουν επτά
αρχές για να υποστηρίξουν την παραπάνω μετά-μεθοδολογία:
•

Τα προβλήματα είναι αρκετά πολύπλοκα για να κατανοηθούν από μία
μοναδική άποψη και τα θέματα που προκύπτουν αρκετά σύνθετα για να
αντιμετωπιστούν με γρήγορες λύσεις

•

Οι προβληματικοί χώροι, οι ανησυχίες, τα θέματα και τα προβλήματα
που προκύπτουν θα πρέπει να εξετάζονται από ποικιλία διαφορετικών
απόψεων

•

Όταν τα βασικά θέματα και προβλήματα εντοπιστούν θα πρέπει να
πραγματοποιείται η επιλογή της κατάλληλης συστημικής μεθοδολογίας
ή μεθοδολογιών που θα οδηγήσουν στον παρεμβατισμό

•

Είναι αναγκαίο να αναγνωρίζονται τα σχετικά προτερήματα και
αδυναμίες των διαφόρων συστημικών μεθοδολογιών και να
χρησιμοποιείται αυτή η γνώση, συγχρόνως με την κατανόηση των
σπουδαιότερων θεμάτων και ανησυχιών ώστε οι σχεδιαστές να
οδηγούνται στην επιλογή των κατάλληλων μεθοδολογιών

•

Οι διάφορες προσεγγίσεις και συστημικές μεθοδολογίες θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά ώστε να τονίζονται και να
επιλύνονται τα διαφορετικά θέματα και προβλήματα

•

Η ΟΣΠ προτείνει ένα συστημικό κύκλο έρευνας με επαναληπτικές
διαδικασίες εμπρός – πίσω, μεταξύ των τριών φάσεων της
δημιουργικότητας (creativity), της επιλογής (choice) και της εφαρμογής
(implementation)
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•

Όλοι οι διευκολυντές ή καθοδηγητές (facilitators) και οι εμπλεκόμενοι
(participants) συνδέονται με όλα τα στάδια της διαδικασίας της ΟΣΠ

Η ΟΣΠ πραγματοποιείται σε τρεις φάσεις, όπως αναφέρεται στην έκτη
αρχή, οι οποίες είναι: δημιουργικότητα (creativity), επιλογή (choice),
εφαρμογή (implementation).
Στόχος της φάσης της δημιουργικότητας είναι να επισημανθούν τα
βασικότερα θέματα και προβλήματα που προκύπτουν από τον προβληματικό
χώρο ο οποίος μελετάται. Αυτό που είναι σημαντικό σε αυτή τη φάση είναι να
χρησιμοποιηθεί μεγάλο εύρος διαφορετικών απόψεων, έτσι ώστε να
δημιουργηθεί μια πλούσια εικόνα του προβληματικού χώρου. Τα ερωτήματα
που πρέπει να τεθούν είναι (αναφορά):
•

Ποιες μεθοδολογίες αντανακλούν την τρέχουσα σκέψη για τις
στρατηγικές, δομές, συστήματα ελέγχου και πληροφόρησης του
προβλήματος;

•

Ποιες εναλλακτικές μεθοδολογίες θα μπορούσαν να συλλάβουν
καλύτερα τι θα είναι πιο επιθυμητό να επιτευχθεί σε αυτό το πρόβλημα;

•

Ποιες μεθοδολογίες κάνουν κατανοητές
ενδιαφέροντα αυτής της οργάνωσης;

τις

δυσκολίες

και

τα

Ο στόχος της δεύτερης φάσης που ονομάζεται επιλογή, είναι να
κατασκευαστεί μια κατάλληλη στρατηγική παρεμβατισμού για την επιλογή
των συστημικών μεθοδολογιών ή το συνδυασμό αυτών. Η επιλογή αυτή θα
οδηγηθεί από τα χαρακτηριστικά του προβληματικού χώρου, όπως αυτά
εξετάστηκαν στην προηγούμενη φάση της δημιουργικότητας, καθώς και από
τα προτερήματα και τις αδυναμίες της κάθε συστημικής μεθοδολογίας. Το πιο
προφανές αποτέλεσμα της φάσης της επιλογής είναι ότι θα πρέπει να
επιλεχθεί μία κυρίαρχη - δεσπόζουσα μεθοδολογία, η οποία θα υποστηρίζεται
όπου χρειάζεται από δευτερεύουσες - εξαρτημένες μεθοδολογίες που θα
βοηθούν σε επιμέρους προβλήματα.
Η τρίτη φάση είναι αυτή της εφαρμογής. Στόχος της είναι να
χρησιμοποιηθούν οι επιλεχθείσες μεθοδολογίες με τέτοιο τρόπο ώστε να
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επιφέρουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Αν και θα έχει ήδη επιλεχθεί μια βασική
μεθοδολογία θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις δυνατότητες που
προσφέρονται από άλλες συστημικές μεθοδολογίες. Φυσικά, καθώς στα
πολύπλοκα προβλήματα ο προβληματικός χώρος ενδέχεται να αλλάζει, είναι
αναγκαίο να επανεκτιμάται η κατάσταση του προβλήματος, να ξαναεκτελούμε
τη δημιουργική φάση και έπειτα να επιλέγονται από την αρχή οι εναλλακτικές
μεθοδολογίες που θεωρούνται καταλληλότερες για να αντιμετωπίσουν
καλύτερα τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον προβληματικό χώρο.
ΦΑΣΕΙΣ

Καθήκον (task)

Εργαλεία (tools)

Αποτέλεσμα
(outcome)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Να επισημανθούν
οι σκοποί, τα
ενδιαφέροντα
ζητήματα και τα
προβλήματα.

Συστημικές
μεθοδολογίες

Δεσπόζουσες και
εξαρτημένες
μεταφορές για την
αποσαφήνιση των
σημαντικότερων
εκδοχών.

ΕΠΙΛΟΓΗ

Να επιλεγεί η
κατάλληλη
συστημική
μεθοδολογία.

Το «σύστημα
συστημικών
μεθοδολογιών».

Επιλογή προς
χρήση της
δεσπόζουσας και
των εξαρτημένων
μεθοδολογιών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Να
οριστικοποιηθούν
και να
εφαρμοστούν
συγκεκριμένες
προτάσεις για
αλλαγές.

Εφαρμογή
συστημικών
μεθοδολογιών
βάσει της λογικής
της ΟΣΠ.

Απολύτως
κατάλληλη και
καλώς
συντονισμένη
παρέμβαση.

Πίνακας 7: Φάσεις του πλαισίου ΟΣΠ
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Η ΟΣΠ δεν προσπαθεί να αποκρύψει τις δυσκολίες που προκύπτουν από
τη χρήση διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων σε πολύπλοκες
καταστάσεις. Αντιθέτως, υποστηρίζεται ότι αν και το παραπάνω είναι
επιθυμητό, ενδέχεται να αποδειχτεί ακατόρθωτο σε κάποια συγκεκριμένη
κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, ο καταλληλότερος τρόπος για να
διαχειριστούμε το μεθοδολογικό πλουραλισμό είναι να χρησιμοποιήσουμε μια
μεθοδολογία ως κυρίαρχη (βασικό σκελετό) και τις υπόλοιπες ως
δευτερεύουσες.
Ένα ακόμα πλεονέκτημα της ΟΣΠ είναι ότι συνδυάζει τον πλουραλισμό
της δημιουργικής φάσης (εξετάζοντας τον προβληματικό χώρο από
διαφορετικές απόψεις), με τον πλουραλισμό στη διαχείριση των διαφορετικών
μεθοδολογιών.
Οι υπερασπιστές της ΟΣΠ πάντα εφιστούν την προσοχή στους
σχεδιαστές να μην εξαπατούνται από αυτούς που προτείνουν γρήγορες
λύσεις. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται είναι αρκετά πολύπλοκα και
ποικίλα για να διαχειριστούν με οτιδήποτε άλλο τρόπο εκτός από ολιστικές
προσπάθειες. Η ΟΣΠ επιδιώκει να καθοδηγήσει και να δημιουργήσει αυτή την
ολιστική προσπάθεια, με τους εξής τρόπους:
•

Υποστηρίζοντας και επιτρέποντας τη μέγιστη δημιουργικότητα κατά τη
διάρκεια της ανάλυσης του προβλήματος.

•

Βοηθώντας τους σχεδιαστές να αξιολογήσουν τη χρηστικότητα που
τους παρέχεται, σύμφωνα με την κατάσταση που αντιμετωπίζουν, από
τις διαφορετικές λύσεις και συγκεκριμένα από τις διαφορετικές
συστημικές προσεγγίσεις.

•

Αντιστεκόμενοι στη νοοτροπία της «μοναδικής – καλύτερης ιδέας για
όλες τις καταστάσεις» και διασφαλίζοντας ότι οι σχεδιαστές έχουν στη
διάθεση τους μια ποικιλία συστημικών προσεγγίσεων οι οποίες μπορούν
να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά όποτε κρίνεται απαραίτητο.

•

Καλώντας τους σχεδιαστές να λάβουν υπόψη ποικιλία θεμάτων –
τεχνικά, πρακτικά και αμερόληπτα.
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•

Παρέχοντας στους σχεδιαστές ένα σύστημα εκμάθησης το οποίο θα
χρησιμοποιείται μέσω κριτικού συλλογισμού, ώστε να βελτιώνουν τις
ίδιες τους τις πρακτικές.

3.3.3
Κριτική συστημική πρακτική - ΚΣΠ (CRITICAL
SYSTEMS PRACTICE – CSP)
Η φιλοσοφία και η θεωρία της ΚΣΠ χαρακτηρίζεται από τα εξής τρία
θέματα: κριτική αντίληψη (critical awareness), βελτίωση (improvement) και
πλουραλισμός (pluralism).
Η κριτική αντίληψη στηρίζεται στην κριτική ανάλυση των θεωρητικών
θεμάτων, των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των διαφόρων
μεθοδολογιών και μεθόδων. Επίσης, η κριτική αντίληψη στηρίζεται και στην
εξέταση του κοινωνικού και οργανωτικού κλίματος μέσα στο οποίο θα
χρησιμοποιηθούν οι συστημικές προσεγγίσεις.
Το θέμα της βελτίωσης προέρχεται από την ανθρώπινη χειραφέτηση
(human emancipation). Ένα από τα βασικά επιτεύγματα της είναι η εισαγωγή
των εννοιών της αμεροληψίας (fairness) και της
εξουσιοδότηση
(empowerment), με σκοπό την προώθηση της χειραφετημένης συστημικής
σκέψης (emancipatory system thinking). Αποδέχεται ότι η έννοια της ιδεατής
κατάστασης (ideal speech situation) έχει φθαρεί και αντί αυτού θεωρείται
προτιμότερο να μιλάμε υπό όρους επίτευξης μίας γηγενούς βελτίωσης (local
improvement). Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υποστηρικτές της κριτικής
συστημικής σκέψης (critical system thinking) έχουν αποδεχτεί το
συμπέρασμα ότι η συλλογική χειραφέτηση (collective emancipation) είναι
επικίνδυνη και ότι η αυτό-χειραγόγιση (self-emancipation) είναι η κατάλληλη.
Έτσι ως «βελτίωση» θεωρούμε την επίγνωση της ανάγκης για σκέψη πάνω σε
κάθε ισχυρισμό χειραφέτησης – είτε γενικό είτε τοπικό – αλλά και η
προσπάθεια για κάθε τι ωφέλιμο προς την κατάσταση μας.
Για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας του πλουραλισμού
ακολουθείται ο διαχωρισμός που πραγματοποιούν οι (John Mingers and John
Brocklesby 1996), για τις διαφορετικές περιπτώσεις πλουραλισμού που
υποστηρίζουν ότι υπάρχουν. Από αυτές τις διαφορετικές περιπτώσεις, αυτές
που μας απασχολούν είναι “η επιλογή μεθοδολογίας” (methodology
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selection), “η πλήρης διαχείριση της μεθοδολογίας” (whole methodology
management) και τέλος “η πολύ-παραδειγματική πολύ-μεθοδολογία”
(multiparadigm multimethodology).
Ως επιλογή μεθοδολογίας θεωρείται η εξέταση - μελέτη μιας ποικιλίας
μεθοδολογιών οι οποίες βασίζονται σε διαφορετικά παραδείγματα και
θεωρούνται όλες χρήσιμες, καθώς και η επιλογή της κατάλληλης
μεθοδολογίας, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και του τι επιθυμούμε
να επιτύχουμε (αυτός ο τρόπος πλουραλισμού υποστηρίζεται από το σύστημα
συστημικών μεθοδολογιών – system of systems methodologies, SOSM).
Στην πλήρη διαχείριση της μεθοδολογίας (Whole methodology
management), γίνεται και πάλι χρήση ποικιλίας ολόκληρων μεθοδολογιών
που αναφέρονται σε διαφορετικά παραδείγματα, αλλά αυτή τη φορά
χρησιμοποιούνται οι επιλεχθείσες μεθοδολογίες μαζί στο ίδιο σχεδιαστικό
πρόβλημα (αυτού του είδους ο πλουραλισμός συναντάται στο ΟΣΠ).
Η τρίτη κατηγορία πλουραλισμού η οποία υποστηρίζεται από τους (John
Mingers and John Brocklesby 1996) και αναφέρεται ως (multi-paradigm
multi-methodology), κάνει χρήση τμημάτων από διαφορετικές μεθοδολογίες
στο ίδιο σχεδιαστικό πρόβλημα. Για το σκοπό αυτό οι μεθοδολογίες
κατακερματίζονται και οι μέθοδοι, εργαλεία και τεχνικές της κάθε μιας
εμπλέκονται σε νέους συνδυασμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
συγκεκριμένης κατάστασης (intervention).
Και σε αυτή την προσέγγιση γίνεται χρήση των τριών φάσεων όπως
αυτές
αναφέρθηκαν στην ΟΣΠ (δημιουργικότητα, επιλογή, εφαρμογή).
Στόχος της ΚΣΠ είναι να προωθήσει την ποικιλία στα τέσσερα παραδείγματα 1
και να ενθαρρύνει την κριτική πάνω σε αυτά. Για να ανταπεξέλθει στη
διαφορετικότητα και την ετερογένεια των προβλημάτων, οι σχεδιαστές θα
πρέπει να επιδιώκουν τη δημιουργικότητα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από όλες
τις φάσεις, κυρίως όμως από τη φάση της επιλογής όπου ο σχεδιαστής θα
πρέπει να σκέφτεται την επίτευξη του στόχου μέσα από τις δυνατότητες και
1

Τέσσερα παραδείγματα: λειτουργικό παράδειγμα (functionalist paradigm), ερμηνευτικό
παράδειγμα (interpretive paradigm), παράδειγμα χειραφέτησης (emancipator paradigm) και
μεταμοντέρνο παράδειγμα (postmodern paradigm). Τα τέσσερα παραδείγματα είναι τέσσερις
διαφορετικές οπτικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προέρχονται από την
κοινωνική θεωρία (social theory) (Michael C. Jackson 2003)
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τα προτερήματα των διαφόρων συστημικών μεθοδολογιών. Κατά τη
διαδικασία αυτή ο σχεδιαστής θα πρέπει να είναι υπερβολικά προσεχτικός.
Πολιτικοί, πολιτιστικοί και γνωστικοί παράγοντες ενδέχεται να περιορίσουν το
εύρος των μεθοδολογιών που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και έτσι να
μειώσουν τη δραστικότητα του πλουραλισμού.
Για να προστατευθεί η ποικιλία στα παραδείγματα κατά τη διάρκεια των
τριών φάσεων, απαιτείται μια ξεκάθαρη δήλωση σχετικά με τις μεθοδολογίες
που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν. Έτσι σε αντίθεση με τη ΟΣΠ όπου γίνεται
χρήση υπαρχόντων μεθοδολογιών με τις μεθόδους ή τεχνικές που σχετίζεται
η καθεμία, στην ΚΣΠ ακολουθείται μια πιο ανοιχτόμυαλη αντίληψη για τη
χρήση των διαθέσιμων μεθόδων, μοντέλων και τεχνικών, εξετάζοντας για το
καθένα από τα παραπάνω, τί μπορεί να προσφέρει σε διαφορετικά
παραδείγματα και μεθοδολογίες. Ο σχεδιαστής δεν είναι πλέον υποχρεωμένος
να περιορίζεται στη χρήση μεθόδων και τεχνικών αυστηρά σε συνδυασμό με
τις μεθοδολογίες για τις οποίες αναπτυχτήκαν, αλλά είναι ελεύθερος να κάνει
τους συνδυασμούς που αυτός πιστεύει ότι θα τον βοηθήσουν να
αντιμετωπίσει καλύτερα το πρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο επεκτείνεται η
ευελιξία της πολύ-μεθοδολογίας, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζουμε ότι είναι
δυνατή η αξιολόγηση της χρηστικότητας των μεθόδων.
Η ΚΣΠ έχει σχεδιαστεί ως μια έρευνα δράσης (action research). Αυτό
σημαίνει ότι επιδιώκει να συνεισφέρει στην έρευνα καθώς και στη βελτίωση
πραγματικών προβληματικών καταστάσεων. Κάθε χρήση της μετάμεθοδολογίας είναι ικανή να παρέχει ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με:
•
•
•
•
•

το πώς να χειριστούμε τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών παραδειγμάτων
τη θεωρία και φιλοσοφία που περιέχεται σε κάθε μεθοδολογία που
χρησιμοποιείται
τις μεθοδολογίες γενικά και πως θα τις χρησιμοποιήσουμε
τις μεθόδους, μοντέλα, εργαλεία και τεχνικές που περιέχονται σε αυτές
και τέλος τον πραγματικό προβληματικό χώρο που ερευνούμε.

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, είναι σκόπιμο να προστεθεί άλλη μια
φάση, ‘αναστοχαστική’ (reflection), ώστε να διασφαλίσουμε ότι η έρευνα και
η απόκτηση της νέας γνώσης θα λάβει την προσοχή που της αξίζει.
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ΦΑΣΕΙΣ

Καθήκον (task)

Εργαλεία (tools)

Αποτέλεσμα
(outcome)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Να επισημανθούν
οι σκοποί, τα
ενδιαφέροντα
ζητήματα και τα
προβλήματα.

Τα εργαλεία
ενδυνάμωσης της
δημιουργικότητας
χρησιμοποιούνται
ούτως ώστε να
διασφαλισθεί το
άμεσο ενδιαφέρον
και για τέσσερα
παραδείγματα

Δεσπόζοντα και
εξαρτημένα
ενδιαφέροντα,
θέματα και
προβλήματα.

ΕΠΙΛΟΓΗ

Να επιλεγεί η
κατάλληλη
συστημική
μεθοδολογία ή
μεθοδολογίες και
ποικιλία
κατάλληλων
μεθόδων,
μοντέλων και
τεχνικών.

Μέθοδοι που
φανερώνουν τα
πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα των
μεθοδολογιών, των
μεθόδων, των
εργαλείων και των
τεχνικών,
περιλαμβάνοντας
ανάλυση
παραδειγμάτων,
προηγούμενη
εμπειρία κτλ.

Επιλογή προς
χρήση των
επικρατέστερων και
των εξαρτημένων
μεθοδολογιών, των
κατάλληλων
μεθόδων κτλ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Να καταλήξει και
να εφαρμόσει
συγκεκριμένες
προτάσεις για
αλλαγές.

Εφαρμογή
συστημικών
μεθοδολογιών και
κατάλληλων
μεθόδων κτλ. βάσει
της λογικής της
ΚΣΠ.

Απολύτως
κατάλληλη και
καλώς
συντονισμένη
παρέμβαση, η
οποία διασφαλίζει
σημαντικές
βελτιώσεις στην
προβληματική
κατάσταση
ανάλογα με τα
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ενδιαφέροντα του
κάθε
παραδείγματος.
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Να παράγει γνώση
όσον αφορά την
μεθοδολογική
κατάσταση, την
ίδια την μεταμεθοδολογία, τις
γενικές συστημικές
μεθοδολογίες, τις
μεθόδους κτλ. Που
χρησιμοποιούνται.

Καλή κατανόηση
της παρούσας
κατάστασης της
γνώσης σχετικά με
τα προηγούμενα
στοιχεία.

Ερευνητικά
αποτελέσματα τα
οποία για
παράδειγμα
ανατροφοδοτούν
τα πρώιμα στάδια
της μεταμεθοδολογίας ώστε
να τα βελτιώσουν.

Πίνακας 8:Φάσεις του πλαισίου ΚΣΠ

Επίσης, όπως και στην ΟΣΠ, είναι σκόπιμο να γίνεται χρήση της ΚΣΠ
ευέλικτα και με επαναληπτικές διαδικασίες. Δηλαδή να πραγματοποιούνται
επαναλήψεις μεταξύ των τεσσάρων φάσεων: δημιουργικότητας, επιλογής,
εφαρμογής και απεικόνισης.
Συνοψίζοντας, στην ΚΣΠ αναγνωρίζεται ότι η σύνδεση των
μεθοδολογιών με τις μεθόδους, τις τεχνικές και τα εργαλεία τους μπορούν να
διαχωριστούν και να μελετηθούν τα παραπάνω μεμονωμένα. Έτσι
προσφέρεται στους σχεδιαστές η μέγιστη δυνατή ελευθερία στην επιλογή και
χρήση των παραπάνω.
Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση πολύ-παραδειγματικών
προσεγγίσεων μπορούν να αποφευχθούν με την ιδέα, όπως χρησιμοποιείται
και στην ΟΣΠ, της χρήσης μίας μεθοδολογίας ως κυρίαρχης (dominant) η
οποία θα εμπλουτίζεται από άλλες που θα είναι υφιστάμενες (dependant).
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η κυρίαρχη αυτή μεθοδολογία ενδέχεται να
αλλάξει και να αντικατασταθεί από κάποια άλλη κατά τη διαδικασία του
παρεμβατισμού, καθώς και η κατάσταση η ίδια που εξετάζεται ενδέχεται να
τροποποιηθεί. Με αυτή τη διαδικασία παρέχεται η δυνατότητα στους
συμμετέχοντες να βελτιώνουν συνεχώς την πολύ-μεθοδολογική τους
προσέγγιση.
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Τα πέντε προτερήματα που αναφέρονται στην ΟΣΠ διατηρούνται και
στην ΚΣΠ. Αλλά επιπρόσθετα αναγνωρίζονται και πέντε επιπλέον που
ακολουθούν παρακάτω:
•

Η ΚΣΠ μειώνει το πλήθος των διαφορετικών
μεθοδολογιών σε τέσσερις βασικούς τύπους.

•

Παρέχει πρόσβαση στους σχεδιαστές σε όλες τις διαφορετικές
μεθόδους, μοντέλα, εργαλεία και τεχνικές που αναπτύχθηκαν ως
μέρος των παραπάνω μεθοδολογιών. Μέσω αυτών μπορούν
ελεύθερα να επιλέξουν αυτό που απαιτεί η κατάσταση.

•

Είναι ξεκάθαρο ότι αν και αξιόλογες οδηγίες ολιστικού χαρακτήρα
μπορεί να παρέχονται στους σχεδιαστές, θα συνεχίσουν να
αντιμετωπίζουν και να έρχονται αντιμέτωποι με ηθικές επιλογές.

•

Δίνει έμφαση στην ανάγκη να αξιολογήσει τη σχεδίαση
χρησιμοποιώντας κριτήρια που βασίζονται:
o στην αποδοτικότητα (efficiency) – χρησιμοποιούνται οι
ελάχιστοι πόροι στην αναζήτηση του στόχου;
o την αποδοτικότητα (efficacy) – τα μέσα που χρησιμοποιούνται
μας διευκολύνουν στην αντίληψη των στόχων μας;
o την αποτελεσματικότητα (effectiveness) – πετυχαίνουμε τελικά
αυτό που επιθυμούμε να επιτύχουμε;
o την κομψότητα (elegance) - βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι –
εταίροι αυτό που προτείνεται καλαίσθητο;
o την εξουσιοδότηση (empowerment) – είναι ικανοί όλοι,
ατομικά και συλλογικά, να συνεισφέρουν στη λήψη
αποφάσεων και δράσεων;
o τη χειραφέτηση (emancipation) – υποστηρίζονται οι
μειονότητες ώστε να επιτύχουν αυτά που δικαιούνται
o την αντίρρηση (exception) – τι αποστασιοποιημένες οπτικές
έχουμε καταφέρει να φέρουμε στο προσκήνιο;
o τα συναισθήματα (emotion) – η δράση που έχει προταθεί είναι
κατάλληλη και καλή για τις συγκεκριμένες καταστάσεις τις
οποίες δρούμε;
o και την ηθική (ethics) – αξίες (values).

συστημικών
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•

Διευκολύνει τη διεργασία της έρευνας, καθώς και της δράσης όσον
αφορά στη σχεδίαση. Οι σχεδιαστές για αυτό θα πρέπει να
ωφελούνται από τη δραστηριότητα των ερευνητών ενημερώνοντας
και βελτιώνοντας συνεχώς την ΚΣΠ.

3.4 Ανάλυση – περιγραφή ενός πολύμεθοδολογικού πλαισίου για τη σχεδίαση
εικονικών περιβαλλόντων
Εμπνευσμένοι από τις παραπάνω προσεγγίσεις που αναλύθηκαν,
περιγράφεται ένα πλαίσιο για τον παρεμβατισμό. Ο παρεμβατισμός
αντιμετωπίζεται ως την προσπάθεια του σχεδιαστή ή της σχεδιαστικής ομάδας
να ανταπεξέλθει στην ετερογένεια και την ποικιλία που βρίθει στην πολύπαραγωντική διαδικασία της σχεδίασης εικονικών περιβαλλόντων. Το
ενδιαφέρον του πλαισίου αυτού εστιάζεται στην εξερεύνηση τριών
ερωτήσεων οι οποίες αναφέρονται από τους (Ann Taket and Leroy White
2000):
•
•
•

Τί πρέπει να γίνει;
Πως θα αποφασίσουμε τι να κάνουμε;
Τί θα οδηγήσει τις ενέργειες μας;

Η χρήση πολύ-μεθοδολογιών βασίζεται στους σχεδιαστές, στις
μεθοδολογίες και στις τεχνικές που είναι διαθέσιμες. Για αυτό, το περιεχόμενο
των πολύ-μεθοδολογιών μπορεί να περιγραφεί σύμφωνα με τα τρία ακόλουθα
εννοιολογικά συστήματα και τις μεταξύ τους σχέσεις, σύστημα σχεδίασης,
νοητική πόροι και σύστημα αναπαράστασης της κατάστασης.
•

Σύστημα σχεδίασης - Design system (1): σχεδιαστές, εμπλεκόμενοι,
συμμετέχοντες (designers, facilitators, participants)

•

Νοητικοί πόροι του συστήματος - Intellectual resources systems (2):
τεχνικές, μεθοδολογίες, θεωρίες (techniques, methodologies, theories)
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•

Σύστημα αναπαράστασης κατάστασης - Situation
system (3): κατάσταση, προβληματικός χώρος,
(situation, “problems space”, purpose/ objectives)

representation
σκοπός/στόχοι

C
Constitution of
Discourses
Constitution of
Situation (historically)

Situation Representation
System
Situation, “problem space”,
purpose, objectives

Intellectual Resources
System
Theories, methodologies,
techniques

A

Design System
Participants Undertaking the
intervention

B
Constitution of
“Identity” / self

Πίνακας 9: Σχέσεις μεταξύ των τριών συστημάτων

Οι σχέσεις μεταξύ των τριών αυτών συστημάτων συνιστούν το γενικό
πλαίσιο συμμετοχής στη σχεδίαση εικονικών περιβαλλόντων. στη συνέχεια
παρατίθεται ένα παράδειγμα σημαντικών ερωτήσεων για κάθε σχέση, οι
οποίες μπορούν να κατατοπίσουν τους σχεδιαστές για την ανάπτυξη της
δικιάς τους πολύ-μεθοδολογικής προσέγγισης (Mingers and Gill 1997).
A. Σχέσεις μεταξύ των σχεδιαστών και των νοητικών πόρων του συστήματος
(1 – 2):
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•
•
•
•
•

Ποιος είναι ο βαθμός κριτικής επίγνωσης και κατανόησης των πιθανών
πόρων από τους σχεδιαστές;
Ποιες είναι οι εμπειρίες και οι δεξιότητες των σχεδιαστών στη
χρησιμοποίηση αυτών των πόρων;
Ποια είναι η προσωπικότητα του σχεδιαστή και το γνωστικό ύφος
(style) με το οποίο είναι εξοικειωμένος;
Σε ποια έκταση μπορούν να είναι αποδοτικοί οι σχεδιαστές πάνω σε
διαφορετικά παραδείγματα;
Σε ποιο βαθμό οι σχεδιαστές νοιώθουν άνετα με τις αξίες
συγκεκριμένων μεθοδολογιών;

B. Σχέσεις μεταξύ των σχεδιαστών και την αναπαράσταση κατάστασης (1 –
3):
•
•
•
•
•
•

Τί προκάλεσε αυτή τη σύνδεση;
Ποια είναι η ιστορία της αλληλεπίδρασης των σχεδιαστών όσον αφορά
την κατάσταση αυτή;
Ποιες είναι οι δεσμεύσεις των σχεδιαστών για τους άλλους
συμμετέχοντες στην κατάσταση;
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών που κατέχουν την κατάσταση;
Ποιοι είναι αυτοί;
Ποιες είναι οι προσδοκίες των σχεδιαστών σχετικά με το ρόλο τους;
Από πού οι σχεδιαστές δέχονται επιρροή;

C. Σχέσεις μεταξύ των νοητικών πόρων
αναπαράσταση της κατάστασης (2 – 3):
•
•
•
•

του

συστήματος

και

την

Ποια είναι η κουλτούρα του οργανισμού/ κατάστασης όσον αφορά τη
χρήση μεθοδολογίας;
Τι μεθοδολογίες έχουν χρησιμοποιηθεί;
Ποιες μεθοδολογίες φαίνονται χρήσιμες για τη συγκεκριμένη
κατάσταση;
Πόσο κατάλληλες είναι οι μεθοδολογίες για τη συγκεκριμένη
κατάσταση;
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Περισσότερο σημαντικές όμως είναι οι ερωτήσεις που προκύπτουν
συνδέοντας τις προαναφερθείς σχέσεις. Αυτές περιλαμβάνουν:
•
•
•
•
•
•

(Α)-(Β): π.χ. Τί είναι ικανός να επιτύχει ο σχεδιαστής σχετικά με τη
συγκεκριμένη κατάσταση;
(Α)-(C): π.χ. Ποιες μεθοδολογίες μπορεί να είναι σχετικές με την
κατάσταση;
(Β)-(Α): π.χ. Ποιες γνωστές μεθοδολογίες μπορεί να είναι χρήσιμες;
(Β) - (C): π.χ. Ποιες μεθοδολογίες είναι θεμιτές και ποιες όχι; Τι πρέπει
να μάθει ο σχεδιαστής;
(C)-(Α): π.χ. Θα μπορούσε η εμπειρία του σχεδιαστή να επιτρέψει τη
χρήση μίας συγκεκριμένης μεθοδολογίας;
(C)-(Β): π.χ. Θα μπορούσε η ιστορία του σχεδιαστή με την κατάσταση
να προτείνει τη χρήση συγκεκριμένης μεθοδολογίας;

Το παραπάνω παράδειγμα/ πλαίσιο μπορεί να οδηγήσει τους σχεδιαστές
εικονικών περιβαλλόντων, στη δημιουργία πιο δομημένων μεθοδολογιών
σχεδίασης. Ο συνδυασμός του παραπάνω παραδείγματος/ πλαισίου με
δομημένες (σκληρές) μεθοδολογίες μπορεί να παρέχει πληροφορία σε
διάφορα επίπεδα, στοιχεία ή διαδικασίες.
Η πολύ-μεθοδολογική σχεδιαστική προσέγγιση που προτείνεται έχοντας
κατανοήσει την πολυπλοκότητα και την πολύ-παραγοντικότητα των
προβληματικών καταστάσεων, αποκλείει τη χρήση καθολικών απόψεων για τη
μελέτη τους. Αντί αυτού προτείνεται η εξέταση ποικιλίας απόψεων που
αφορούν το σχεδιαστικό πρόβλημα. Το παραπάνω επιτυγχάνεται με την
επιλογή μιας κυρίαρχης μεθοδολογίας η οποία θα εμπλουτίζεται με μεθόδους,
τεχνικές και εργαλεία από άλλες προσεγγίσεις. Χωρίς αυτό όμως να δεσμεύει
τους σχεδιαστές να χρησιμοποιήσουν την ίδια κυρίαρχη μεθοδολογία καθ’ όλη
τη διάρκεια της σχεδιαστικής διαδικασίας. Αντίθετα τους παρέχεται η
ελευθερία να αλλάξουν κυρίαρχη μεθοδολογία αν αυτό κρίνεται σκόπιμο,
καθώς και η ίδια η κατάσταση μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου.
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4 Επιλογή και ανάλυση μεθοδολογικού
πλαισίου
Για τη δημιουργία της πολύ - μεθοδολογικής προσέγγισης, κρίνεται
αναγκαία η εύρεση – επιλογή μιας υπάρχουσας προσέγγισης η οποία θα
χρησιμοποιηθεί ως βασικό πλαίσιο, πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί μια νέα
πλουραλιστική, αλλά συγχρόνως και δομημένη άποψη για το σχεδιασμό
εικονικών περιβαλλόντων. Λαμβάνοντας υπόψη τις ερωτήσεις που
αναφέρονται παραπάνω και το γεγονός ότι η εμπειρία των σχεδιαστών πάνω
στη συγκεκριμένη σχεδιαστική κατάσταση, αλλά και σε συγκεκριμένες
σχεδιαστικές μεθοδολογίες δεν θεωρείται σημαντική συμπεραίνεται ότι: α)
όλες οι μεθοδολογίες από τις οποίες θα γίνει η επιλογή, πρέπει να
μελετούνται ισότιμα και β) η ανάγκη για μια ευκατανόητη, εύχρηστη
μεθοδολογία που δεν απαιτεί εξειδικευμένη γνώση γίνεται επιτακτική. Επίσης,
κρίνεται αναγκαίο η μεθοδολογία που θα επιλεχθεί ως βασικό πλαίσιο, να μην
εξετάζει μεμονωμένα κάποια τμήματα της σχεδιαστικής διαδικασίας (πχ
σχεδιασμός διάδρασης, επιλογή υλισμικού κτλ), καθώς και να μην μελετά τη
σχεδίαση από μια μεμονωμένη οπτική (πχ σχεδιασμός για την ευχρηστία,
σχεδιασμός για απόδοση). Θα πρέπει να ασχολείται με όλα τα στάδια της
σχεδίασης ενός εικονικού περιβάλλοντος από την αρχή (καθορισμός αναγκών
- στόχου) μέχρι το τέλος της διαδικασίας (αξιολόγηση της εφαρμογής),
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καθώς και να εξετάζει όσο πιο καθολικά γίνεται τη διαδικασία. Τέλος είναι
σημαντικό η σχεδιαστική προσέγγιση που θα αναπτυχθεί να είναι
πλουραλιστική, δηλαδή να δημιουργεί μια ‘πλούσια εικόνα’ από την άποψη
της διαφορετικότητας – ποσότητας πληροφορίας και όχι του βάθους της, ενώ
απαιτείται το πλαίσιο που θα επιλεχθεί να είναι δομημένο αλλά όχι αυστηρό.
Λέγοντας αυστηρό εννοείται να μην υπάρχει προκαθορισμένη ακολουθία των
βημάτων καθώς και οι διεργασίες να μην είναι αυστηρά καθορισμένες αλλά
περιγραφικές, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια δομημένη μεθοδολογία η
οποία συγχρόνως θα είναι μαλακή, επιτρέποντας πρώτον επαναλήψεις και
ακολουθία όχι μιας αυστηρής διαδικασίας και δεύτερον επιτρέποντας –
βοηθώντας τον εμπλουτισμό της με άλλες σχεδιαστικές προσεγγίσεις –
εργαλεία - φιλοσοφίες.
Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις και με βάση την
έρευνα που πραγματοποιήθηκε (κεφάλαιο §2) σε υπάρχουσες μεθοδολογίες
σχεδιασμού (διαφορετικών επιστημονικών χώρων και προσεγγίσεων),
επιλέχτηκε η χρήση του πλαισίου VEDEF (Virtual Environment DEvelopment
Framework) (Wilson, Eastgate, and D’Cruz 2002). Το πλαίσιο αυτό αποτελεί
μια διευρυμένη μεθοδολογική προσέγγιση που ενστερνίζεται και περιλαμβάνει
τις περισσότερες από τις προαναφερθείσες απαιτήσεις. Η μεθοδολογία αυτή
δεν θα χρησιμοποιηθεί καθολικά, αλλά συνδυαστικά και συμπληρωματικά με
άλλες προσεγγίσεις όπου κρίνεται απαραίτητο. Το παραπάνω πλαίσιο
αποτελείται από τα εξής βασικά στάδια (πίνακας 10):
•
•
•
•
•
•

Προετοιμασία (preparation)
Ανάλυση (analysis)
Προδιαγραφές (specifications)
Ανάπτυξη (building)
Εφαρμογή - εγκατάσταση (implementation)
Αξιολόγηση (evaluation)

Στο πρώτο στάδιο (στάδιο προετοιμασίας) πραγματοποιείται ένας αρχικός
καθορισμός των χαρακτηριστικών, των στόχων, των αναγκών και των
περιορισμών της εφαρμογής. Ο καθορισμός αυτός γίνεται κυρίως από τον
πελάτη και δεν είναι τελικός καθώς ενδέχεται να παρουσιάζει ατελείς απόψεις,
στόχους, αποφάσεις, συνδέσεις και λύσεις οι οποίες κρίνεται απαραίτητο να
επαναπροσδιοριστούν στα επόμενα στάδια. Επίσης εξετάζονται εναλλακτικές
τεχνολογίες για την επίτευξη των στόχων και γίνεται μια πρώτη καταγραφή
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των κριτηρίων αξιολόγησης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους που
αναφέρθηκαν.
Στο επόμενο στάδιο της ανάλυσης, γίνεται μια μελέτη των χρηστών,
καταγράφοντας τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους. Πραγματοποιείται
καταγραφή των λειτουργιών καθώς και ανάλυση των διεργασιών που θα
πραγματοποιούνται στην εφαρμογή.
Στο στάδιο των προδιαγραφών γίνεται η τελική καταγραφή των στόχων
της εφαρμογής με σειρά προτεραιότητας. Στην καταγραφή αυτή απαιτείται η
συνεργασία των σχεδιαστών, του πελάτη και των χρηστών. Επίσης στο στάδιο
αυτό πραγματοποιείται ο εννοιολογικός σχεδιασμός και σχεδιασμός του
εικονογραφημένου σεναρίου, ο οποίος θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός. Επίσης
στο στάδιο των προδιαγραφών γίνεται η συλλογή πόρων, η επιλογή του
βέλτιστου
συστήματος
εικονικής
πραγματικότητας,
έτσι
ώστε
να
επιτυγχάνονται οι στόχοι, σύμφωνα με τις ανάγκες και τους περιορισμούς που
καταγράφηκαν στα παραπάνω στάδια.
Ακολουθεί το στάδιο της ανάπτυξης όπου γίνεται η ανάλυση των εικονικών
διεργασιών. Με τον όρο εικονικές διεργασίες εννοούνται οι διεργασίες εκείνες
που πραγματοποιούνται από το χρήστη μέσα στο εικονικό περιβάλλον, έτσι
ώστε να αλληλεπιδρά με αυτό. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ο καθορισμός
της εμφάνισης του εικονικού περιβάλλοντος και ο καθορισμός των στοιχείων
της διάδρασης. Τέλος, σύμφωνα με τον καθορισμό αυτό πραγματοποιείται η
ανάπτυξη του εικονικού περιβάλλοντος.
Στο στάδιο εφαρμογής, πραγματοποιούνται δοκιμές του περιβάλλοντος,
ενώ συλλέγεται πληροφορία που αφορά τις διεργασίες που γίνονται στο
εικονικό περιβάλλον, τις συνθήκες χρήσης και την απόδοση των χρηστών. Η
πληροφορία που συλλέγεται, χρησιμοποιείται το στάδιο αξιόλογης.
Κατά το τελικό στάδιο της αξιολόγησης μελετάται η ακρίβεια και η
εγκυρότητα του εικονικού περιβάλλοντος, εξετάζεται η εμπειρία των χρηστών
και παράγονται συμπεράσματα για την αρέσκεια και την ευχρηστία της
εφαρμογής, καθώς και στις παρενέργειες – επιπτώσεις που χωρίζονται σε
φυσιολογικές και ψυχολογικές. Τέλος πραγματοποιείται ανάλυση κόστους –
ωφέλειας.
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Καταγραφή
αναγκών
Κριτήρια
αξιολόγησης
Μεταφορά
συμπερασμάτων
στον πραγματικό
κόσμο

Στόχοι της
εφαρμογής
Χαρακτηριστικά
συστήματος ΕΠ

Ανάλυση κόστους
- ωφέλειας

Εναλλακτικές
τεχνολογίες
Προτεραιότητες /
περιορισμοί
ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Κατανομή
λειτουργιών

Ψυχολογικές
επιδράσεις

Φυσιολογικές
επιδράσεις

Ανάλυση αναγκών
και
χαρακτηριστικών
των χρηστών

Ανάλυση
διεργασιών
(εφαρμογής)

ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Στόχοι του ΕΠ προτεραιότητες
Διάθεση - αρέσκεια

Ευχρηστία

Σχεδιασμός
πρωτοτύπου για
το ΕΠ

Εικονογραφημένο
σενάριο
Παρενέργειες επιπτώσεις

Εμπειρία χρηστών
Συλλογή πόρων

Ακρίβια και
εγκυρότητα του ΕΠ

Επιλογή
συστήματος ΕΠ

ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απόδοση χρηστών
στο ΕΠ

Ανάλυση εικονικών
διεργασιών
ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Καθορισμός
στοιχείων
ανατροφοδότησης
της διάδρασης

Καθορισμός
εμφάνισης ΕΠ

Διεργασίες στο ΕΠ

Ανάπτυξη ΕΠ

Συνθήκες χρήσης

Χρήση ΕΠ
ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πίνακας 10: Στάδια μεθοδολογίας VEDEF
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5 Περιγραφή πολυ-μεθοδολογικής
προσέγγισης
Σε αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιείται η περιγραφή - ανάλυση της νέας
πολύ - μεθοδολογικής προσέγγισης που προτείνεται. Η μεθοδολογία αυτή έχει
στόχο να δημιουργήσει μια πλουραλιστική άποψη για τη σχεδίαση εφαρμογών
εικονικών περιβαλλόντων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της μελέτης και
ανάλυσης όσο το δυνατόν περισσότερων προσεγγίσεων από διαφορετικούς
επιστημονικούς χώρους. Οι προσεγγίσεις αυτές αξιολογούνται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της εκάστοτε σχεδιαστικής κατάστασης και επιλέγονται τα στοιχεία
αυτά που θεωρούνται καταλληλότερα για την επίλυση του σχεδιαστικού
προβλήματος. Χρησιμοποιώντας σαν βασικό σκελετό τη γενική δομή του
πλαισίου VEDEF (Virtual Environment DEvelopment Framework), όπως
αναφέρθηκε
και
στο
προηγούμενο
κεφάλαιο,
πραγματοποιούνται
τροποποιήσεις πάνω σε αυτό όπου κρίνεται απαραίτητο, ενώ ταυτόχρονα
εμπλουτίζεται με στοιχεία από άλλες μεθοδολογίες, εργαλεία, τεχνικές ή
φιλοσοφίες σχεδίασης. Η διαδικασία αυτή γίνεται έτσι ώστε να δημιουργηθεί
μια καλά δομημένη μεθοδολογία, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι
διεργασίες του κάθε σταδίου και ο τρόπος ροής μεταξύ των διεργασιών
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αυτών. Ως διεργασίες
κάθε σταδίου θεωρούνται οι απαιτούμενες
πληροφορίες και η διαδικασία απόκτησης τους, η επεξεργασία της
πληροφορίας αυτής, οι αποφάσεις που θα παρθούν και το τελικό αποτέλεσμα
(output) και η σύνδεση του κάθε σταδίου με τα υπόλοιπα. Η μεθοδολογία που
προκύπτει αν και παρουσιάζεται σε σειριακή μορφή, προϋποθέτει το στοιχείο
της επανάληψης και της ανατροφοδότησης μεταξύ των σταδίων. Αν και
υπάρχει μια βασική ακολουθία μεταξύ των σταδίων, ενδέχεται κάποια στάδια
να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα ή και με διαφορετική σειρά, ανάλογα με
τις εκάστοτε ανάγκες. Η παρουσίαση της μεθοδολογίας στα σχεδιαγράμματα,
καθώς και η περιγραφή που ακολουθεί, πραγματοποιείται ενδεικτικά σε
σειριακή μορφή ώστε να γίνεται ευκολότερη η κατανόηση της διαδικασίας.

ΣΤΑΔΙΟ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πίνακας 11: Βασικά στάδια πολυ-μεθοδολογίας

5.1 Στάδιο προετοιμασίας
Σε αυτό το αρχικό στάδιο πραγματοποιείται μια καταγραφή στοιχείων
και χαρακτηριστικών. Αρχικά γίνεται καταγραφή των αναγκών του
προβλήματος. Για την κάλυψη αυτών των αναγκών γίνεται μια αρχική
οριοθέτηση των στόχων, όπως και των προτεραιοτήτων και των περιορισμών.
Τα παραπάνω βήματα γίνονται κυρίως από τον πελάτη και για αυτό ενδέχεται
να μην είναι πρακτικά και απόλυτα πραγματοποιήσιμα. Επίσης γίνεται
καταγραφή των χαρακτηριστικών του συστήματος, όπως και των
εναλλακτικών τεχνολογιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την
επίτευξη του στόχου. Τέλος αναγνωρίζονται βασικά κριτήρια αξιολόγησης της
τελικής εφαρμογής, μέσω των καθορισμένων αναγκών και στόχων.
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ΣΤΑΔΙΟ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καταγραφή
αναγκών

Στόχοι της
εφαρμογής

Κριτήρια
αξιολόγησης

Delta Method (Ericcson,
Linkoping University
1990)

Καταγραφή
περιορισμών

Εναλλακτικές
τεχνολογίες

Ανάλυση
χαρακτηριστικών μέσων
εισόδου- εξόδου

Χαρακτηριστικά
συστήματος

ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Πίνακας 12: Στάδιο προετοιμασίας

5.1.1

Καταγραφή αναγκών

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται μια αρχική καταγραφή βασικών
αναγκών που αφορούν την εφαρμογή και τους χρήστες. Η καταγραφή αυτή,
εξαιτίας του πρώιμου σταδίου στο οποίο πραγματοποιείται και λόγω του ότι
γίνεται από τον πελάτη και όχι από τους χρήστες είναι πιθανό να περιέχει μη
επαρκώς καθορισμένες ανάγκες ή ακόμα και μη υπαρκτές. Στόχος του
σταδίου αυτού είναι να δώσει μια γενική περιγραφική εικόνα των βασικών
αναγκών.
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5.1.2

Στόχοι της εφαρμογής

Γίνεται μια πρώτη καταγραφή των στόχων μέσω των οποίων θα
καλυφθούν οι προαναφερθείσες ανάγκες. Ορισμένοι από τους στόχους που
αναγνωρίζονται
σε
αυτό
το
σημείο,
υπάρχει
ενδεχόμενο
να
αλληλοσυγκρούονται μεταξύ τους και να μην είναι απόλυτα εφαρμόσιμοι.
Σύμφωνα με την Delta Method (Ericsson and Linköping University 2002) οι
στόχοι που αναγνωρίζονται στο στάδιο αυτό αποτελούν υψηλού επιπέδου
στόχους, οι οποίοι θα πρέπει να καταγραφούν με σειρά προτεραιότητας και να
λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τη βαρύτητα τους. Σε επόμενο στάδιο της
διαδικασίας,
καταγράφονται
καλύτερα
καθορισμένοι
στόχοι,
όπου
αναγνωρίζονται λαμβάνοντας υπόψη περισσότερες παραμέτρους και
πληροφορίες που αναδύονται από τα υπόλοιπα στάδια. Όμως, ανεξάρτητα
από τον ενδεχόμενο επαναπροσδιορισμό των στόχων, η αναγνώριση βασικών
στόχων της εφαρμογής σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να υποτιμηθεί, διότι
αποτελεί βασικό στοιχείο – πληροφορία για την εξέλιξη της διαδικασίας.

5.1.3

Καταγραφή περιορισμών

Στο σημείο αυτό, αναγνωρίζονται οι πιθανοί περιορισμοί που
επηρεάζουν τη διαδικασία ανάπτυξης της εφαρμογής. Πιθανοί τέτοιοι
περιορισμοί μπορούν να σχετίζονται για παράδειγμα, με τον διαθέσιμο χρόνο,
τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, το ανθρώπινο δυναμικό, το υλικό
κτλ. Γενικότερα οι περιορισμοί αποτελούν τα στοιχεία αυτά (ενδογενή ή
εξωγενή της διαδικασίας) τα οποία επιδρούν άμεσα ή έμμεσα σε στάδια και
διαδικασίες της σχεδίασης. Η αναγνώριση των περιορισμών πραγματοποιείται
σε αυτό το σημείο έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτέλεση των
υπόλοιπων σταδίων, με αποτέλεσμα να αποτραπούν, όσο το δυνατόν,
προβλήματα και επαναλήψεις στη διαδικασία που πιθανόν να παρουσιάζονταν
εξαιτίας τους.

5.1.4
Χαρακτηριστικά
περιβάλλοντος

συστήματος

εικονικού

Το στάδιο αναγνώρισης των χαρακτηριστικών του συστήματος,
αναφέρεται στην καταγραφή των στοιχείων υλισμικού και λογισμικού τα
οποία χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία σχεδίασης – ανάπτυξη και
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αναπαραγωγής της εφαρμογής. Τα στοιχεία συστήματος που αναγνωρίζονται
στην αρχή της διαδικασία, υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν κατά την εξέλιξη
της διαδικασίας, ανάλογα με τις απαίτησης και τις ανάγκες που
παρουσιάζονται στις εκάστοτε περιπτώσεις και στάδια της σχεδίασης. Επίσης,
τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος της
εφαρμογή και το περιεχόμενο του εικονικού περιβάλλοντος. Βάσει των
χαρακτηριστικών αυτών, πραγματοποιείται η τελική αναγνώριση και
καθορισμός του συστήματος σε επόμενο στάδιο της πολυ-μεθοδολογικής
προσέγγισης. Για τη διαδικασία αναγνώρισης των χαρακτηριστικών του
συστήματος, λαμβάνεται υπόψη η ανάλυση και κατηγοριοποίηση των μέσων
εισόδου και εξόδου και των χαρακτηριστικών τους, που πραγματοποιείται στο
κεφάλαιο ανάλυσης της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης (κεφάλαιο
§6).

5.1.5

Εναλλακτικές τεχνολογίες

Σε αυτό το στάδιο γίνεται αναγνώριση των εναλλακτικών τεχνολογιών
και διαδικασιών, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία
σχεδίασης της εφαρμογής, καθώς και στο περιεχόμενο της. Η χρήση των
εναλλακτικών αυτών τεχνολογιών γίνεται με σκοπό τον εμπλουτισμό της
εφαρμογής με προσιτές – οικείες διαδικασίες για τους χρήστες και ειδικότερα
για τους μη έμπειρους χρήστες. Μέσω του εμπλουτισμού αυτού, οι χρήστες
υποβοηθούνται στο να επιτυγχάνουν τους στόχους τους καλύτερα,
αποδοτικότερα και με περισσότερο ενδιαφέρον, απ’ ότι χρησιμοποιώντας άλλα
εναλλακτικά μέσα ή ακόμα και μέσω της αντίστοιχης κατάστασης στο φυσικό
περιβάλλον.

5.1.6

Κριτήρια αξιολόγησης

Σε αυτό το στάδιο θέτονται κάποια γενικά κριτήρια με τα οποία θα
πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση της τελικής εφαρμογής (στο στάδιο
αξιολόγησης), αφού και οι στόχοι που έχουν καταγραφεί μέχρι το στάδιο
αυτό είναι υψηλού επιπέδου. Το στάδιο αυτό ανατροφοδοτείται με
πληροφορία κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που πραγματοποιείται η
λεπτομερής καταγραφή των στόχων του εικονικού περιβάλλοντος και
θέσπισης προτεραιοτήτων αυτών, που ακολουθεί στο στάδιο της ανάλυσης. Η
αξιολόγηση θα γίνει βάσει του βαθμού κάλυψης του κάθε στόχου ξεχωριστά,
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λόγω της διαφορετικής βαρύτητας του κάθε στόχου αλλά και της πιθανότητας
κάποιοι από τους στόχους να συγκρούονται μεταξύ τους.

5.2 Στάδιο ανάλυσης
Σύμφωνα με τους (Gabbard, Swan, and JE 1999), το στάδιο της
ανάλυσης παράγει κρίσιμες πληροφορίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται στη
διάρκεια όλων των σταδίων του κύκλου ζωής ανάπτυξης της εφαρμογής. Τα
αποτελέσματα που παράγονται από το στάδιο της ανάλυσης, περιέχουν όχι
μόνο τον προσδιορισμό και την περιγραφή των προσδιορισμών, αλλά και
πληροφορίες σχετικά με τη διάταξη, τις σχέσεις και τις αλληλεξαρτήσεις
μεταξύ των διεργασιών. Χωρίς μία σαφέστατη κατανόηση των απαιτήσεων
διεργασιών χρήστη, οι σχεδιαστές θα πρέπει να εικάσουν την επιθυμητή
λειτουργία, κάτι το οποίο θα οδηγήσει αναπόφευκτα στο φτωχό σχεδιασμό
της διάδρασης του χρήστη.
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ΣΤΑΔΙΟ
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ΣΤΑΔΙΟ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανάλυση
διεργασιών
(εφαρμογής)

Ericcson, Linkoping
University 1990
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

Gabbard 1997

Wilson, Eastgate VEDEF
2002

Sudman and Norman 1982
Ericcson, Linkoping
University 1990
Stanney, Mourant and
Kennedy 1998

ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας 13: Στάδιο ανάλυσης

5.2.1

Η ανάλυση χαρακτηριστικών των χρηστών

Η ανάλυση των χαρακτηριστικών των χρηστών, αναφέρεται σύμφωνα
με τους (Gabbard, Swan, and JE 1999) και ως «μοντελοποίηση χρηστών»,
αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με
τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των χρηστών. Η ποικιλομορφία και η
διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στα χαρακτηριστικά αυτά, επηρεάζουν
σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία εκτέλεσης κάποιας διεργασίας. Για το λόγο
αυτό η πληροφορία που αναδύεται κατά το στάδιο της ανάλυσης –
μοντελοποίησης των χαρακτηριστικών των χρηστών θα πρέπει να
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συνυπολογίζεται καθ’ όλη τη διαδικασία σχεδίασης και στις αποφάσεις που
λαμβάνονται (πχ επιλογή τεχνικών αλληλεπίδρασης). Τα χαρακτηριστικά των
χρηστών που θα πρέπει να εξεταστούν σύμφωνα με τους (Gabbard, Joseph L.
1997), είναι τα παρακάτω:
•
•
•

•
•

Εμπειρία χρηστών (user experience)
Γνώση αντικειμένου (domain knowledge)
Τεχνικές επιδεξιότητες (technical aptitudes) σχετικά με τον
προσανατολισμό,
την
οπτική
αντίληψη
του
χώρου
(spatial
visualization) και την μνήμη του χώρου (spatial memory)
Υποστήριξη δεξιόχειρων και αριστερόχειρων χρηστών
Ηλικία και φύλο

Η
συλλογή
των
παραπάνω
πληροφοριών
γίνεται
μέσω
ερωτηματολογίων τα οποία θα σχεδιαστούν και θα σταλούν σε πιθανούς
χρήστες της εφαρμογής. Είναι σημαντικό τα ερωτηματολόγια αυτά να είναι
προσανατολισμένα στους πιο άπειρους χρήστες, ώστε να μπορεί να
σχηματιστεί μια πλούσια εικόνα των διαφόρων κατηγοριών χρηστών. Τα
ερωτηματολόγια αυτά αφού συμπληρωθούν και συλλεχθούν, θα πρέπει να
αναλυθούν και να ομαδοποιηθούν οι απαντήσεις ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας χρηστών (Ericsson and Linköping University
2002). Για το σχεδιασμό των ερωτηματολογίων θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη προσεγγίσεις στις οποίες αναλύεται η διαδικασία σχεδίασης
ερωτηματολογίων. Στις μελέτες αυτές αναλύονται οι διαφορετικοί τύποι
ερωτήσεων, η σωστή διάταξη των ερωτηματολογίων, η διατύπωση των
ερωτήσεων, τα προβλήματα που συνήθως προκύπτουν κατά το σχεδιασμό,
ενώ
ταυτόχρονα
προτείνονται
και
κανόνες
σχεδιασμού
των
ερωτηματολογίων. Σχετικές αναλύσεις που αφορούν τη σχεδίαση
ερωτηματολογίων προτείνονται από τους (Sudman and Bradburn 1982), (Kay
M. Stanney , Ronald R. Mourant, and Robert S. Kennedy 1998)

5.2.2

Ανάλυση αναγκών

Το στάδιο αυτό αναφέρεται στις ανάγκες που έχουν οι χρήστες από την
εφαρμογή. Η συλλογή των πληροφοριών αυτών γίνεται πάλι μέσω
ερωτηματολογίων ή και συνεντεύξεων προς τους χρήστες, τα οποία θα πρέπει
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να είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδεικνύουν τις ανάγκες των
χρηστών.

5.2.3

Ανάλυση διεργασιών (εφαρμογής)

Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να τονιστεί η διαφορά μεταξύ των
σταδίων ανάλυσης διεργασιών (που αναλύεται στο παρών στάδιο) και
ανάλυσης εικονικών διεργασιών (αναλύεται στο στάδιο προδιαγραφών).
Σύμφωνα λοιπόν με τους (Wilson, Eastgate, and D’Cruz 2002), στο στάδιο
«ανάλυσης διεργασιών», πραγματοποιείται ανάλυση υψηλού επιπέδου των
διεργασιών που θα εμπεριέχονται στην εφαρμογή (πχ περιήγηση). Αντίθετα,
κατά την «ανάλυση εικονικών διεργασιών» του σταδίου προδιαγραφών,
πραγματοποιείται ανάλυση χαμηλότερου επιπέδου που αφορά τις διεργασίες
του εικονικού περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις διαδικασίες
βάσει των οποίων θα εκτελούνται οι διεργασίες αυτές (πχ fly-through
περιήγηση).
Η ανάλυση διεργασιών πραγματοποιείται βάσει της γνώσης πληροφορίας που αποκτάται κατά την μοντελοποίηση χρηστών και την
ανάλυση αναγκών. Πιο συγκεκριμένα αφού ολοκληρωθούν οι δυο
προαναφερθείσες διαδικασίες γίνονται συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικά
άτομα από την κάθε ομάδα χρηστών. Στόχος των συνεντεύξεων είναι η
ποιοτική συλλογή πληροφοριών. Ο στόχος της ανάλυσης διεργασιών είναι να
καταγράψει λεπτομερώς πως και ποιες διεργασίες θα υποστηρίζονται από το
σύστημα, από την οπτική του χρήστη και σύμφωνα με την εμπειρία του.
Τέλος είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων να
συμμετέχουν άτομα από όλους τους κλάδους της σχεδιαστικής ομάδας ώστε
να καλύπτονται οι απαιτούμενες πληροφορίες από όλους τους χώρους που
εμπλέκονται στη σχεδιαστική διαδικασία (Ericsson and Linköping University
2002).
Κατά την ολοκλήρωση του σταδίου της ανάλυσης θα πρέπει να έχουν
απαντηθεί τα παρακάτω ερωτήματα (Wilson, Eastgate, and D’Cruz 2002):
•
•

Υπάρχει ανάγκη για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας;
Έχει θέση η εικονική πραγματικότητα στη συγκεκριμένη εφαρμογή;
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•
•
•
•
•
•
•

Ποιές λειτουργίες μέσα στην εφαρμογή θα υποστηρίζονται από τη
χρήση εικονικής πραγματικότητας;
Πως η εικονική πραγματικότητα θα ενωθεί / ενσωματωθεί με άλλες
τεχνολογίες;
Πως η πιθανή χρήση εικονικής πραγματικότητας θα αξιολογηθεί
σύμφωνα με τα αποτελέσματα;
Ποιό σύστημα εικονικής πραγματικότητας είναι καταλληλότερο για τις
εργασίες, το περιβάλλον και τις ομάδες χρηστών;
Τι είδους εφαρμογή θα αναπτυχθεί;
Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που θα χρησιμοποιήσουν
την εφαρμογή;
Ποιές είναι οι διεργασίες που θα εκτελεστούν από αυτούς;

5.3 Στάδιο προδιαγραφών
Στο στάδιο αυτό γίνεται ο λεπτομερείς καθορισμός όλων των στοιχείων
της εφαρμογής εικονικού περιβάλλοντος που πρόκειται να σχεδιαστεί.
Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες: καθορισμός των στόχων,
επιλογή συστήματος, εννοιολογικός σχεδιασμός και εικονογραφημένο
σενάριο, ανάλυση των εικονικών διεργασιών και καθορισμός του μοντέλου
του εικονικού περιβάλλοντος. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε
αυτό το στάδιο παρατηρείτε έντονα το στοιχείο της επανάληψης, τόσο
εσωτερικά μεταξύ των επιμέρους διεργασιών αλλά και γενικότερα σε σχέση
με τα υπόλοιπα σταδία της σχεδιαστικής διαδικασίας και κυρίως με τα στάδια
της ανάπτυξης και της αξιολόγηση.
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Πίνακας 14: Στάδιο προδιαγραφών
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5.3.1
Στόχοι του εικονικού περιβάλλοντος,
προτεραιότητες
Αν και στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας έχουν ήδη καταγραφεί οι
στόχοι της εφαρμογής από τον πελάτη, ενδεχομένως να είναι ασαφής ή
ανεφάρμοστοι για τις ανάγκες του σχεδιασμού. Για το λόγο αυτό, το πρώτο
βήμα στο στάδιο των προδιαγραφών είναι ο καθορισμός πρακτικών καλά
καθορισμένων στόχων. Η διαδικασία αναγνώρισης των στόχων της
εφαρμογής, επηρεάζεται και από πληροφορίες που προκύπτουν από τα
υπόλοιπα, ήδη εκτελεσμένα, στάδια της διαδικασίας, που αφορούν για
παράδειγμα τις ανάγκες των χρηστών, τους καθορισμένους περιορισμούς κτλ.
Ίσως σε αυτό το σημείο να μην είναι ακόμα εφικτό να αναγνωρίσουμε ποιοί
στόχοι είναι καθολικά πραγματοποιήσιμοι ή ποιοι θα μπορέσουν να
επιτευχθούν στον διαθέσιμο χρόνο και με τους διαθέσιμους πόρους (σε
συνάρτηση δηλαδή με τους περιορισμούς), ενώ κάποιοι από αυτούς μπορεί να
αλληλοσυγκρούονται. Επομένως, κρίνεται αναγκαίο να καθοριστούν
προτεραιότητες μεταξύ των στόχων, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται η
σημαντικότητα και η βαρύτητα του κάθε στόχου σε σύγκριση με τους
υπόλοιπους. Η αναγνώριση προτεραιοτήτων μεταξύ των στόχων είναι μια
ιδιαίτερα σημαντική διεργασία για την εξέλιξη της διαδικασίας σχεδίασης, σε
περιπτώσεις
που
κάποιοι
από
τους
στόχους
δεν
μπορούν
να
πραγματοποιηθούν.

5.3.2
Διαμόρφωση / επιλογή συστήματος εικονικού
περιβάλλοντος (system configuration)
Σε αυτό το στάδιο γίνεται καταγραφή των απαιτήσεων όσον αφορά το
υλισμικό (hardware) και το λογισμικό (software) βάσει του οποίου
πραγματοποιείται η ανάπτυξη – σχεδίαση και η εκτέλεση της εφαρμογής. Η
διαμόρφωση
του
συστήματος
βασίζεται
στα
χαρακτηριστικά
που
αναγνωρίζονται στο στάδιο ‘χαρακτηριστικά συστήματος’, ενώ ταυτόχρονα θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι διάφορες καθορισμένες ανάγκες, στόχοι
και περιορισμοί της εφαρμογής. Η επιλογή του συστήματος πρέπει να είναι
προσανατολισμένη στην επίτευξη των στόχων και στην εκπλήρωση των
αναγκών των χρηστών. Κατά τη διαμόρφωση και επιλογή συστήματος,
λαμβάνεται υπόψη η ανάλυση και κατηγοριοποίηση των μέσων εισόδου και
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εξόδου και των χαρακτηριστικών τους, που πραγματοποιείται στα κεφάλαια
§6.3 -6.4, στην ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης.

5.3.3
Καθορισμός
του
μοντέλου
του
περιβάλλοντος (VE model specification)

εικονικού

Στον καθορισμό του μοντέλου του εικονικού περιβάλλοντος, γίνεται
αναγνώριση και καταγραφή των στοιχείων τα οποία αποτελούν τον εικονικό
κόσμο. Η λεπτομερής ανάλυση της διαδικασίας πραγματοποιείται κατά το
στάδιο μελέτης και σχεδίασης του μοντέλου του εικονικού περιβάλλοντος.
Παρ’ όλα αυτά είναι σημαντικό για την εξέλιξη της διαδικασίας (καθώς
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία), ο βασικός καθορισμός σε αυτό το
σημείο των στοιχείων που θα απαρτίζουν το εικονικό περιβάλλον. Τα στοιχεία
αυτά αναφέρονται στον καθορισμό των ορίων του εικονικού περιβάλλοντος
(αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως χώρος σκηνικού), της ενσάρκωσης του
χρήστη (avatar), των εικονικών πρακτόρων (virtual agents) και των
επιμέρους αντικείμενων τα οποία υπάρχουν στο χώρο (Βοσινάκης 2003). Τα
όρια του εικονικού περιβάλλοντος μπορούν να διαχωριστούν σε δύο επίπεδα.
Στο πρώτο επίπεδο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που μοντελοποιούνται
και στο δεύτερο επίπεδο ανήκει ο χώρος μέσα στον οποίο μπορεί να
πλοηγηθεί ο χρήστης.
Τα αποτελέσματα – στοιχεία καθορισμού του μοντέλου του εικονικού
περιβάλλοντος που αναγνωρίζονται στο στάδιο αυτό, υπάρχει περίπτωση να
διαφοροποιηθούν κατά την εξέλιξη της διαδικασίας και συγκεκριμένα κατά τη
διαδικασία ανάλυσης και σχεδίασης του μοντέλου του εικονικού
περιβάλλοντος.

5.3.4

Ανάλυση εικονικών διεργασιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω η ανάλυση εικονικών διεργασιών
αναφέρεται στις διεργασίες που πραγματοποιούνται μέσα στον εικονικό κόσμο
καθώς και στις διαδικασίες βάσει των οποίων εκτελούνται. Η ανάλυση των
εικονικών διεργασιών βασίζεται στο στάδιο ανάλυσης διεργασιών (κεφάλαιο
§5.2.3) καθώς αναλύονται σε χαμηλότερο επίπεδο οι διεργασίες που
καταγράφονται σε αυτό, ενώ επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα υπόλοιπα
στάδια της διαδικασίας (πχ ανάγκες χρηστών, περιορισμοί). Το στάδιο αυτό,
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όπως και το στάδιο καθορισμού του μοντέλου του εικονικού περιβάλλοντος,
είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την εξέλιξη της διαδικασίας, καθώς πριν αρχίσει
η εφαρμογή των σταδίων ανάπτυξης είναι απαραίτητο οι σχεδιαστές της
εφαρμογής να γνωρίζουν τα σημαντικότερα στοιχεία των δυο βασικών
τομέων σχεδίασης (μοντελοποίηση - αλληλεπίδραση) της εφαρμογής, τα
οποία επηρεάζουν την εξέλιξη των διαδικασιών εκατέρωθεν. Τα σημαντικά
στοιχεία που πρέπει να αναγνωρίζονται στο σημείο αυτό είναι ο καθορισμός
και η περιγραφή των διεργασιών καθώς και η ροή των διεργασιών. Με τον
όρο ροή διεργασιών εννοούμε την ακολουθία της σχέσης και την
αλληλεξάρτηση μεταξύ των διεργασιών. Σύμφωνα με τον (Gabbard J. , A
Taxonomy of Usability Characteristics in Virtual Environments, 1997) οι
σχέσεις μεταξύ των διεργασιών χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
•
•
•

Ταυτόχρονη – διεργασίες που εκτελούνται ταυτόχρονα
Σειριακή – διεργασίες που εκτελούνται με μια συγκεκριμένη σειρά
Στοίβας (stackable) – διεργασίες οι οποίες όταν αρχίσουν οδηγούν σε
άλλες διεργασίες αναπόσπαστες στην ολοκλήρωση των αρχικών
διεργασιών

5.3.5
Εννοιολογικός σχεδιασμός (concept design) /
Εικονογραφημένο σενάριο (Storyboarding)
Το εικονογραφημένο σενάριο είναι μια σειρά από καρέ, καθένα από τα
οποία χρησιμοποιώντας εικόνες ή κείμενο (ή συνδυασμό και των δυο),
περιγράφουν μια σκηνή από την εμπειρία που προσφέρει το εικονικό
περιβάλλον στο χρήστη. Διαφέρει από το εικονογραφημένο σενάριο στον
κινηματογράφο, ως προς το ότι δεν ακολουθεί μια ευθεία - σειριακή
αφήγηση. Στόχος του εικονογραφημένου σεναρίου δεν είναι να προβάλει τη
διαδοχή των γεγονότων αλλά να περιγράψει τα στοιχεία διάδρασης και τις
μεταφορές.
Τα εικονικά περιβάλλοντα συνήθως σχεδιάζονται από μια ομάδα
ανθρώπων, τα μέλη της οποίας ίσως προέρχονται από διαφορετικούς
επιστημονικούς κλάδους. Κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως να έχουν καλή
αντίληψη των δυνατοτήτων ενός εικονικού περιβάλλοντος, ενώ άλλοι είναι
ειδικοί μόνο στον δικό τους τομέα. Το εικονογραφημένο σενάριο είναι μια
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καλή μέθοδος ώστε τα εμπλεκόμενα άτομα που προέρχονται από
διαφορετικούς τομείς να περιγράψουν, σχεδιάσουν, σκιαγραφήσουν και να
συμφωνήσουν σχετικά με τη δομή και εμφάνιση στοιχείων και διαδικασιών
της εφαρμογής. Είναι σημαντικό στο στάδιο του εικονογραφημένου σεναρίου
να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι της διαδικασίας ανάπτυξης του
εικονικού περιβάλλοντος. Εάν αυτό δεν συμβεί, όπως υποστηρίζεται από τους
(Wilson, Eastgate, and D’Cruz 2002), για να καλυφτούν οι απαιτήσεις του
ατόμου που δεν συμμετείχε στη διαδικασία θα χρειαστεί εκτεταμένος
επανασχεδιασμός αρκετών σταδίων, ο οποίος θα έχει αρνητικές επιπτώσεις
στους οικονομικούς πόρους και το χρόνο που απαιτούνται. Γενικά σε αυτό το
στάδιο θα πρέπει να συμμετάσχουν:
•
•
•
•

Ο διαχειριστής έργου (για να επιβλέπει την όλη διαδικασία)
Οι σχεδιαστές (για να επεξηγήσουν τις απαιτήσεις του πελάτη και να
αναλύσουν τι είναι πραγματοποιήσιμο και σε πόσο χρόνο)
Ο πελάτης (για να βεβαιώσει ότι η εφαρμογή θα καλύπτει τις απαιτήσεις
του)
Αντιπροσωπευτικοί εκπρόσωποι των χρηστών (για να βεβαιώσουν ότι η
εφαρμογή θα ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους)

Αν και το τι θα περιέχεται στο εικονογραφημένο σενάριο ενδέχεται να
διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή, γενικά θα πρέπει να περιέχονται τα
παρακάτω:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ένα μοντέλο ή σκελετό της δομής του εικονικού περιβάλλοντος
Την αρχική σκηνή που παρουσιάζεται όταν ο χρήστης εισάγεται στο
περιβάλλον
Το αναμενόμενο στήσιμο της σκηνής σε διάφορα σημεία
Κάθε στοιχείο αφήγησης ή οδηγιών σε μορφή ήχου ή κειμένου
Κάθε σημάδι ή στοιχείο που δίνεται στους χρήστες
Περιγραφικές εικόνες των δραστηριοτήτων στις οποίες ο χρήστης
λαμβάνει μέρος
Τη μέθοδο με την οποία ο χρήστης εκτελεί αυτές της δραστηριότητες
Εικόνες που περιγράφουν τα αποτελέσματα από διάφορες δράσεις των
χρηστών
Η σειρά των γεγονότων όπου απαιτείται
Πιθανές συνδέσεις με άλλα λογισμικά
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•

Το ‘τυπικό τέλος’ της εικονικής εμπειρίας

Είναι σημαντικό σε αυτό το στάδιο να συμφωνηθούν όσο το δυνατόν
περισσότερες λεπτομέρειες, ώστε στη συνέχεια της σχεδιαστικής διαδικασίας
να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη για περαιτέρω διευκρινήσεις.

5.3.6

Συλλογή πόρων

Πριν τον καθορισμό της εμφάνισης και της μοντελοποίησης των
αντικειμένων οι σχεδιαστές θα πρέπει να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με
τα αντικείμενα και τη διάταξη του σκηνικού. Η συλλογή των πληροφοριών
αυτών μπορεί να γίνει με τη χρήση σημειώσεων, σκίτσων, μετρήσεων,
φωτογραφιών, βίντεο, ήχου κτλ. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο ίσως να μην είναι
δυνατόν ακόμα να καθοριστεί επακριβώς ο τρόπος με τον οποίο κάθε
ξεχωριστό αντικείμενο θα μοντελοποιηθεί. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε ένα καθορισμένο τρόπο συλλογής πληροφοριών έτσι ώστε,
ανεξάρτητα με τον τρόπο μοντελοποίησης, τα στοιχεία που θα συλλεχθούν να
είναι χρησιμοποιήσιμα (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα).
Απλή

Σύνθετη

Δυναμική

Γεωμετρία

Μετρήσεις
διαστάσεων

Μετρήσεις
διαστάσεων και
λήψη
φωτογραφιών

Μετρήσεις
διαστάσεων
και
λήψη φωτογραφιών και βίντεο

Χρώμα

Σημείωση
χρώματος

Ορθογώνια
φωτογράφιση

Βίντεο ή καρέ φωτογραφιών
(π.χ εικόνα τηλεόρασης)

(π.χ χρώμα (π.χ υφές)
τοίχων)
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Ήχος

Ηχογράφηση

Ηχογράφηση

Ηχογράφηση και λήψη βίντεο ή
σημειώσεις σχετικά με τη σχέση
ήχου
και
συμπεριφοράς
αντικειμένου
(π.χ επιτάχυνση αυτοκινήτου)

Πίνακας 15: Κατηγορίες στοιχείων διαδικασίας συλλογής πόρων

Τα αντικείμενα που υπάρχουν στο εικονικό περιβάλλον και για τα οποία
πρόκειται να συλλεχτούν πληροφορίες μπορούν να διαχωριστούν στις εξής
κατηγορίες: αντικείμενα που υπάρχουν στο φόντο (background objects),
αντικείμενα γενικού πλαισίου (context objects), οπτικά πρωτεύοντα στοιχεία
και λειτουργικά πρωτεύοντα στοιχεία (Wilson, Eastgate, and D’Cruz 2002).
•

Τα αντικείμενα που υπάρχουν στο φόντο πρέπει να φαίνονται σωστά
από κάποια απόσταση. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας υφές τις
οποίες εφαρμόζουμε σε ένα μεγάλο δισδιάστατο ή και τρισδιάστατο,
αλλά με μη λεπτομερή μοντελοποίηση, αντικείμενο το οποίο δεν είναι
αναγνωρίσιμο από μικρή απόσταση ή από οξεία γωνία.

•

Τα αντικείμενα γενικού πλαισίου δεν είναι από μόνα τους σημαντικά στο
εικονικό περιβάλλον, αλλά συνολικά βοηθούν το χρήστη να κατανοήσει
το είδος του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται. Τα αντικείμενα
γενικού πλαισίου δεν χρειάζεται να παρουσιάζονται με ακρίβεια, αλλά
θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμα, αλλά και τόσο ακριβή, ώστε να μην
φαίνονται λάθος.

•

Τα οπτικά πρωτεύον στοιχεία χρειάζεται να φαίνονται σωστά και
απαιτούν ακρίβεια στη μοντελοποίηση τους. Όταν το εικονικό
περιβάλλον περιέχει αντικείμενα που υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο
τότε απαιτείται η μέτρηση των διαστάσεων και η οπτικοποίηση των
υφών του πραγματικού αντικειμένου.
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•

Για τα λειτουργικά πρωτεύον στοιχεία ισχύει ότι και στα οπτικά με τη
διαφορά ότι πρέπει συγχρόνως να λειτουργούν και σωστά.

5.4 Στάδιο ανάπτυξης
Στο στάδιο της ανάπτυξης πραγματοποιείται ο σχεδιασμός της
αλληλεπίδρασης και του εικονικού κόσμου. Οι δυο αυτές διαδικασίες εάν και
παρουσιάζονται
ως
ξεχωριστές
–
ανεξάρτητες,
πραγματοποιούνται
ταυτόχρονα, ενώ παρατηρείται έντονα το στοιχείο της ανταλλαγής
πληροφορίας μεταξύ τους, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο ή μια την
εξέλιξη της άλλης. Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται
στην επικοινωνία και στη συνεργασία των επιμέρους σχεδιαστών που
μετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες, ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες να
πραγματοποιηθούν ενέργειες σε μια από τις διαδικασίες που θα
δημιουργήσουν προβλήματα στην άλλη και κατ’ επέκταση στην εφαρμογή.
Ταυτόχρονα κατά την εξέλιξη των δυο αυτών σταδίων σχεδιασμού,
παρατηρείται αμφίδρομη ροή πληροφορίας με τα παραπάνω στάδια και
διαδικασίες της πολύ-μεθοδολογίας. Μέσω αυτής της ανταλλαγής
πληροφορίας οι διαδικασίες σχεδίασης (αλληλεπίδρασης και εικονικού
κόσμου) ‘προσαρμόζονται’ στις εκάστοτε ανάγκες και συνθήκες της υπό
σχεδίασης εφαρμογής, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί
ανάγκη επανεξέτασης κάποιων από των παραπάνω διαδικασιών έτσι ώστε να
καλυφθούν νέες ανάγκες πληροφορίας που πιθανόν να αναδύονται κατά την
εξέλιξη των δυο σχεδιαστικών σταδίων.
Η διαδικασία σχεδίασης που αφορά την αλληλεπίδραση, παρουσιάζεται
αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο (περιγράφεται στο υποκεφάλαιο §6.2 και
αναλύεται σε όλο το κεφάλαιο §6), ενώ η ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης
του εικονικού κόσμου, πραγματοποιείται στη διπλωματική εργασία του
Νικόλαου Χναράκη στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
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ΣΤΑΔΙΟ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
Ταξινόμηση /
κατηγοριοποίηση
τεχνικών
αλληλεπίδρασης

Συσκευές εισόδου

Επιλογή
τεχνικών/
μετρήσεις
απόδοσης

Συσκευές εξόδου

Ανάγκες
χαρακτηριστικά
χρηστών

Χαρακτηριστικά
συστήματος ΕΠ

Αξιολόγηση

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Σχεδίαση ανάπτυξη
εικονικού
περιβάλλοντος

Δημιουργία
στοιχείων που
σχετίζονται με
την οπτική
απόδοση

Τρισδιάστατη
μοντελοποίηση Μείωση
πολυγώνων

Τοποθέτηση και
συναρμολόγηση

Έλεγχος /
Δοκιμές για
σφάλματα

ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πίνακας 16: Στάδιο ανάπτυξης
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5.5 Στάδιο αξιολόγησης
Το στάδιο της αξιολόγησης αναφέρεται στη διαδικασία εξέτασης των
διαδικασιών και σταδίων σχεδίασης. Στόχος της αξιολόγησης είναι να
ερευνηθεί το κατά πόσο η παραπάνω διαδικασία που περιγράφεται (στάδια
της πολύ-μεθοδολογικής προσέγγισης) προσφέρουν στην κάλυψη των
καθορισμένων στόχων και αναγκών. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση
αναδυθούν προβλήματα και ελλείψεις όσο αναφορά τις παραπάνω απαιτήσεις
(στόχοι – ανάγκες), τότε πραγματοποιείται επαναφορά και επανάληψη
σταδίων και διαδικασιών, βάσει των νέων δεδομένων που παράγονται από
την αξιολόγηση, με σκοπό την κάλυψη των προβλημάτων αυτών. Η
αναγνώριση προβλημάτων κατά την αξιολόγηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι
πρόκειται για σφάλμα των διαδικασιών και των σταδίων σχεδίασης, καθώς
κάποια στοιχεία ενδεχομένως να μην είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτά παρά
μόνο κατά τη δοκιμή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής τους.
Για το λόγο αυτό η ύπαρξη επαναληπτικών διαδικασιών εξέτασης και
αξιολόγησης κρίνεται απαραίτητη και θεμελιώδης για τη διαδικασία σχεδίασης
εικονικών περιβαλλόντων. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι
επαναληπτικές διαδικασίες και αξιολόγηση δεν πραγματοποιούνται μόνο στο
παρόν στάδιο κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αλλά και σε επιμέρους
τμήματα κατά τη διάρκεια εξέλιξης της σχεδιαστικής διαδικασίας
(αναφέρονται στην ανάλυση των επιμέρους σταδίων, πχ αξιολόγηση
σχεδίασης της αλληλεπίδρασης και τεχνικών αλληλεπίδρασης).
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ΣΤΑΔΙΟ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Gabbard, Swan, and JE
1999

Διαμορφωτική
αξιολόγηση
Ευρετική αξιολόγηση

Bowman, Gabbard, and
Hix 2002

Drettakis et al. 2007
Αθροιστική αξιολόγηση

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
Sudman and Bradburn
1982
Ερωτηματολόγια συνεντεύξεις

Kay M. Stanney , Ronald
R. Mourant, and Robert
S. Kennedy 1998

ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πίνακας 17: Στάδιο αξιολόγησης

Στις προσεγγίσεις των (Gabbard, Swan, and JE 1999), (Bowman,
Gabbard, and Hix 2002) και (Hix et al. 1999) παρατηρείται σε γενικά πλαίσια
μια συμφωνία απόψεων όσον αφορά τις διαδικασίες αξιολόγησης των
εικονικών περιβαλλόντων. Αναγνωρίζονται λοιπόν οι εξής μορφές –
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διαδικασίες αξιολόγησης που αναλύονται στη συνέχεια: Διαμορφωτική
αξιολόγηση (Formative evaluation), Ευρετική αξιολόγηση
(Heuristic
evaluation) και Αθροιστική αξιολόγηση (summative evaluation). Ταυτόχρονα,
υιοθετώντας την πρόταση των (Drettakis et al. 2007), κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί έρευνα μέσω ερωτηματολογίων και
συνεντεύξεων (με τους χρήστες που συμμετέχουν στην αξιολόγηση), έτσι
ώστε να εμπλουτιστεί η πληροφορία των παραπάνω τριών βασικών
διαδικασιών αξιολόγησης. Τέλος, σε περίπτωση που εφαρμόζονται όλες οι
παραπάνω διαδικασίες αξιολόγησης, σημαντικό είναι να συμμετέχουν
διαφορετικοί αξιολογητές και να μην πραγματοποιείται όλη η διαδικασία από
τα ίδια άτομα.

5.5.1
Διαμορφωτική
evaluation)

αξιολόγηση

(Formative

Η διαμορφωτική αξιολόγηση (ή χρηστοκεντρική αξιολόγηση) είναι μια
διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κατά την εξέλιξη και διαμόρφωση των
διαδικασιών και σταδίων σχεδίασης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η σχεδίαση
καλύπτει τους στόχους που έχουν καταγραφεί – αναγνωριστεί. Σκοπός της
διαμορφωτικής αξιολόγησης είναι η επαναληπτική αξιολόγηση και η βελτίωση
της σχεδίασης που αφορά την αλληλεπίδραση των χρηστών (Bowman,
Gabbard, and Hix 2002). Ταυτόχρονα οι (Hix et al. 1999) χαρακτηρίζουν την
διαμορφωτική αξιολόγηση ως ένα είδος εμπειρικής αξιολόγησης κατά την
οποία λαμβάνουν μέρος ενδεχόμενοι χρήστες της εφαρμογής από τα αρχικά
στάδια της σχεδίασης μέχρι την ολοκλήρωση της. Μέσω της διαμορφωτικής
αξιολόγησης παράγονται ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα:
•

•

Ποιοτική πληροφορία (qualitative data): πρόκειται για πληροφορία η
οποία συλλέγεται κατά τη διάρκεια που ένας χρήστης εκτελεί κάποιο
σενάριο διεργασίας. Η πληροφορία αυτή αφορά κρίσιμα γεγονότα
(critical incidents) τα οποία έχουν σημαντική επίδραση, είτε θετική
είτε αρνητική, στην αποδοτικότητα εκτέλεσης της διεργασίας, ή στην
ικανοποίηση του χρήστη για τη διεπαφή.
Ποσοτική πληροφορία (quantitative data): η ποσοτική πληροφορία
αναφέρεται σε ποσοτικά στοιχεία μιας λανθασμένης ενδεχόμενης
κατάστασης, όπως είναι για παράδειγμα ο χρόνος που απαιτείται και
ο αριθμός των λανθασμένων προσπαθειών κατά τη διάρκεια
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εκτέλεσης του σεναρίου διεργασίας. Η ποσοτική πληροφορία γενικά
αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου έχει εμφανιστεί κάποιο
πρόβλημα, σε αντίθεση με την ποιοτική πληροφορία που εξετάζει το
πότε (και κάποιες φορές το γιατί) εμφανίστηκε.
Στην διαμορφωτική αξιολόγηση περιλαμβάνονται τα εξής στάδια (Gabbard,
Swan, and JE 1999):
•
•
•
•
•

Οι σχεδιαστές / αξιολογητές αναπτύσσουν σενάρια διεργασιών
Αντιπροσωπευτικοί χρήστες εκτελούν τα σενάρια, ενώ ταυτόχρονα
εξωτερικεύουν τη σκέψη τους (think out loud)
Οι αξιολογητές συλλέγουν την ποιοτική και ποσοτική πληροφορία
Οι αξιολογητές προτείνουν βελτιώσεις (επαναλήψεις) στη διαδικασία
σχεδίασης
Βελτιώνονται - επανεξετάζονται τα σενάρια διεργασιών - χρήσης

Τα στάδια της ανάπτυξης σεναρίων, της εκτέλεσης τους από τους
χρήστες, της πρότασης σχεδιαστικών βελτιώσεων και της βελτίωσης των
σεναρίων πραγματοποιούνται σε σειριακή μορφή (πραγματοποιείται το ένα
μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου). Αντίθετα το στάδιο της συλλογής
ποιοτικής και ποσοτικής πληροφορίες πραγματοποιείται ταυτόχρονα με το
στάδιο εκτέλεσης των σεναρίων από τους χρήστες, όπως φαίνεται στον
πίνακα 18 (εάν και οι (Gabbard, Swan, and JE 1999) παρουσιάζουν όλα τα
στάδια σε σειριακή μορφή). Επίσης, προτείνεται το τελευταίο στάδιο της
βελτίωσης – επανασχεδίασης των σεναρίων διεργασιών, να εφαρμόζεται μετά
την ολοκλήρωση και των τριών διαδικασιών αλληλεπίδρασης, έτσι ώστε να
έχει συλλεχθεί όλη η απαιτούμενη πληροφορία.
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Πίνακας 18: Διαμορφωτική αξιολόγηση

5.5.2

Ευρετική αξιολόγηση (Heuristic evaluation)

Η ευρετική διαδικασία αξιολόγησης, όπως προτείνεται από τους
(Bowman, Gabbard, and Hix 2002), πραγματοποιείται από εμπειρογνώμονες
– ειδικούς και όχι από τους χρήστες (αναφέρεται και ως αξιολόγηση βάσει
οδηγιών από εμπειρογνώμονες – guidelines based expert evaluation). Η
διαδικασία αυτή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο στάδιο ανάλυσης των
χαρακτηριστικών των χρηστών (κεφάλαιο §5.2.1). Ένας από τους στόχους
της ευρετικής αξιολόγησης είναι η αναγνώριση των προβλημάτων ευχρηστίας
τα οποία πηγάζουν από τη διαδικασία σχεδιασμού (η ευχρηστία και τα
χαρακτηριστικά της αναλύονται στο κεφάλαιο §6.1.2.1). Συμπληρώνοντας
την παραπάνω άποψη, οι (Mack and Nielsen 1994) αναφέρουν ότι ως στόχος
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της ευρετικής αξιολόγησης μπορεί να θεωρηθεί η αναγνώριση των
προβλημάτων ευχρηστίας σε πρώιμο στάδιο του κύκλου ανάπτυξης, έτσι ώστε
να
αντιμετωπιστούν
μέσω
της
διαδικασίας
του
επαναληπτικού
επανασχεδιασμού ώστε να βελτιωθούν και να αξιολογηθούν. Κατά την
ευρετική αξιολόγηση, ένας ή παραπάνω ‘εμπειρογνώμονες ευχρηστίας
εικονικών περιβαλλόντων’ αναγνωρίζουν στοιχεία του προς αξιολόγηση
παραδείγματος ή διαδικασίας, τα οποία παραβιάζουν ή υποστηρίζουν τους
σχεδιαστικούς κανόνες – οδηγίες ευχρηστίας. Στη συνέχεια προτείνει –
προτείνουν στους σχεδιαστές αλλαγές – βελτιώσεις της διαδικασίας
σχεδίασης. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι εμπειρογνώμονες
πρέπει να είναι διαφορετικά πρόσωπα από τους σχεδιαστές, εφόσον είναι
δυνατόν. Εάν οι εμπειρογνώμονες – αξιολογητές είναι παραπάνω του ενός,
τότε η διαδικασία πραγματοποιείται αρχικά αυτόνομα από τον κάθε ένα
ξεχωριστά και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται συνεργατικά.

5.5.3
Αθροιστική
evaluation)

αξιολόγηση

(summative

Πρόκειται για εμπειρική διαδικασία αξιολόγησης που πραγματοποιείται
από τους χρήστες. Στην αθροιστική αξιολόγηση πραγματοποιείται στατιστική
σύγκριση της απόδοσης δυο ή περισσότερων σχεδίων αλληλεπίδρασης,
διεπαφών χρήστη και / ή τεχνικών αλληλεπίδρασης. Η αξιολόγηση αυτή
πραγματοποιείται
συνήθως
μετά
την
ολοκλήρωση
των
σχεδίων
αλληλεπίδρασης.
Οι
χρήστες
δοκιμάζουν
διάφορες
διαδικασίες
αλληλεπίδρασης που αφορούν την ίδια διεργασία έτσι ώστε να αποφασιστεί
ποια είναι καλύτερη - αποδοτικότερη, ενώ τα αποτελέσματα που παράγονται
από αυτή τη διαδικασία είναι κυρίως ποσοτικά.

5.5.4
Ερωτηματολόγια
(questionnaires - interviews)

–

συνεντεύξεις

Η έρευνα μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων χαρακτηρίζεται για
τη διαδικασία αξιολόγησης ως υποστηρικτικό στοιχείο των τριών παραπάνω
διαδικασιών. Μέσω των ερωτηματολογίων αρχικά και των συνεντεύξεων
συμπληρωματικά εφόσον απαιτείται, οι αξιολογητές συλλέγουν χρήσιμα
συμπεράσματα για την εμπειρία των χρηστών, για τις δυσκολίες που
αντιμετώπισαν στις διεργασίες αλληλεπίδρασης κτλ. Η πληροφορία αυτή
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ενισχύει τα στοιχεία που συλλέγονται στις παραπάνω διαδικασίες αξιολόγησης
και συνυπολογίζονται. Έρευνα μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων
πραγματοποιείται και κατά το στάδιο της ανάλυσης (κεφάλαιο §5.2.1), ενώ
οδηγίες σχεδιασμού ερωτηματολογίων αναφέρονται από τους (Sudman and
Bradburn 1982), (Kay M. Stanney , Ronald R. Mourant, and Robert S.
Kennedy 1998).
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6 Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της
αλληλεπίδρασης
6.1 Εισαγωγή – Ορισμοί Αλληλεπίδρασης
Ανθρώπου Υπολογιστή
Ο επιστημονικός τομέας που ασχολείται με την αλληλεπίδραση
ανθρώπου υπολογιστή (human computer interaction, HCI) αποτελεί ένα
ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στη διαδικασία σχεδίασης κάθε διαδραστικού
υπολογιστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου των εφαρμογών εικονικής
πραγματικότητας. Πριν την ανάλυση και μελέτη του συγκεκριμένου τομέα,
κρίνεται απαραίτητη η αποσαφήνιση του όρου ‘αλληλεπίδραση ανθρώπου
υπολογιστή’ (στη βιβλιογραφία συναντάται και ως επικοινωνία ανθρώπου
υπολογιστή) καθώς και των εκάστοτε όρων.
Η αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή είναι η γνωστική περιοχή που
μελετάει τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση κάθε μορφής
διαδραστικών πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και τη μελέτη των
σχετικών φαινομένων που προκύπτουν κατά τις παραπάνω δραστηριότητες
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(Hewett et al. 1992). Όταν μιλάμε για αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή
δεν αναφερόμαστε κατ’ ανάγκη σε ένα μεμονωμένο άνθρωπο - χρήστη με ένα
υπολογιστικό σύστημα. Με τον όρο χρήστης (user) μπορεί να εννοούμε ένα
μεμονωμένο χρήστη, μια ομάδα χρηστών που συνεργάζονται ή μια
αλληλουχία χρηστών σ’ έναν οργανισμό, καθένας εκ των οποίων ασχολείται
με κάποιο τμήμα μιας εργασίας ή διαδικασίας. Ως χρήστης μπορεί να
χαρακτηριστεί ο κάθε άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να ολοκληρώσει μια
εργασία χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Με τον όρο υπολογιστής εννοούμε
οποιαδήποτε τεχνολογία υπολογιστών, που μπορεί να είναι από ένας
συμβατικός ηλεκτρονικός υπολογιστής μέχρι ένα υπολογιστικό σύστημα
ευρείας κλίμακας, τα συστήματα ελέγχου διεργασιών ή ένα ενσωματωμένο
σύστημα. Το σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει και μη υπολογιστικά τμήματα,
συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων. Με τον όρο διάδραση ή
αλληλεπίδραση εννοούμε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ ενός χρήστη και
ενός υπολογιστή, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για άμεση ή έμμεση. Η
άμεση διάδραση σχετίζεται με διάλογο, ανάδραση και έλεγχο καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκτέλεσης μιας εργασίας. Η έμμεση διάδραση μπορεί να
περιλαμβάνει μαζική επεξεργασία ή επεξεργασία στο παρασκήνιο. Το
σημαντικό και το κοινό σημείο σε όλα τα παραπάνω είναι ότι ο χρήστης
χρειάζεται να αλληλεπιδράσει – επικοινωνήσει με τον υπολογιστή για την
επίτευξη ενός έργου - στόχου (Alan J. Dix et al. 1998).

6.1.1
Ανάπτυξη του επιστημονικού χώρου – Γνωστικές
περιοχές
Η αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή ουσιαστικά έκανε την
εμφάνιση του, ως επιστημονικός τομέας μελέτης και έρευνας, όταν οι
υπολογιστές δεν προορίζονταν πλέον αποκλειστικά για εξειδικευμένους και
εκπαιδευμένους χρήστες, αλλά απευθυνόντουσαν σε ένα πιο ευρύ κοινό και
συνεπώς λιγότερο εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο με τα υπολογιστικά
συστήματα. Η αναθεώρηση λοιπόν των σχεδιαστικών κανόνων και
μεθοδολογιών που χρησιμοποιούσαν οι σχεδιαστές μέχρι τότε και η στροφή
σε μια λογική σχεδίασης που θα έδινε βάρος στο χρήστη θεωρούνταν πλέον
δεδομένη, κάνοντας κατανοητό ότι η επιτυχημένη σχεδίαση συστημάτων δεν
περιλαμβάνει μόνο την ικανοποίηση των τεχνολογικών περιορισμών και την
τεχνολογική καινοτομία, αλλά κυρίως αφορά την ενσωμάτωση των
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ανθρώπινων
διαδικασία.

αναγκών,

απαιτήσεων

και

περιορισμών

στη

σχεδιαστική

Σήμερα ο τομέας της αλληλεπίδρασης, έχοντας παρουσιάσει ραγδαία
ανάπτυξη, αποτελεί θεμελιώδες και αναπόσπαστο κομμάτι της σχεδιαστικής
διαδικασίας σύγχρονων διαδραστικών συστημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι
λόγω της διεπιστημονικότητας που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος κλάδος,
εμπλέκεται και αντλεί πληροφορίες από πολλές γνωστικές περιοχές όπως είναι
η πληροφορική, η ψυχολογία και ειδικά η γνωστική ψυχολογία, η κοινωνική
ψυχολογία, η εργονομία και σε μικρότερο βαθμό από επιστημονικές περιοχές
όπως η γλωσσολογία, η φιλοσοφία, η ανθρωπολογία, η επιστήμη του
βιομηχανικού σχεδιασμού κτλ.

6.1.2

Αποδοχή συστήματος - Χρηστικότητα

Γενικότερα, η ολική αποδοχή (acceptability) ενός συστήματος αποτελεί
το συνδυασμό τόσο της κοινωνικής αποδοχής (social acceptability) όσο και
της πρακτικής αποδοχής (practical acceptability) του. Θεωρώντας ότι ένα
σύστημα είναι κοινωνικά αποδεκτό, η πρακτική αποδοχή του μπορεί να
αναλυθεί σε διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τις
παραδοσιακές κατηγορίες (κόστος, υποστήριξη, αξιοπιστία, συμβατότητα κτλ)
όσο και την κατηγορία της χρησιμότητας (usefulness). Η χρησιμότητα είναι η
έννοια εκείνη που σχετίζεται με το εάν ένα σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να επιτύχει κάποιους επιθυμητούς στόχους. Επιπρόσθετα, η χρησιμότητα
μπορεί να διαιρεθεί σε δυο βασικές κατηγορίες: τη χρηστικότητα, η οποία
αναφέρεται στο πότε η λειτουργικότητα ενός συστήματος ικανοποιεί τις
απαιτήσεις και στην ευχρηστία, η οποία αναφέρεται στο βαθμό που μπορούν
οι χρήστες να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες ενός συστήματος
(Συρμακέσης 2003).
Εάν και η ευχρηστία ενός συστήματος θεωρείται το βασικότερο στοιχείο
από το οποίο εξαρτάται η αποδοχή του συστήματος, δεν πρέπει να εξετάζεται
ως μοναδικό στοιχείο αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε συνδυασμό με τα
υπόλοιπα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την ολική αποδοχή.
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6.1.2.1

Ευχρηστία

Καθώς η επιστήμη της αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή πέραν
του θεωρητικού χαρακτήρα της αναπτύσσει γνώση τεχνολογικού και
μεθοδολογικού χαρακτήρα, η έννοια που τείνει να αποκτήσει κεντρικό ρόλο
είναι αυτή της ευχρηστίας συστημάτων (system usability). Ο όρος ευχρηστία
αντικατέστησε τον όρο ‘φιλικότητα προς το χρήστη’ (user friendly) και
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ως ευχρηστία ενός συστήματος ορίζεται η
ικανότητα του συστήματος να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά ενώ
παρέχει υποκειμενική ικανοποίηση στους χρήστες του. Επίσης, σύμφωνα με
τους (Lansdale W. M. and Ormerod C. T. 1990) ο όρος ευχρηστία έχει
δημιουργηθεί για να περιγράψει το σύνολο των προτεραιοτήτων, οι οποίες θα
έπρεπε να αξιολογούνται σε μια αλληλεπίδραση, ή για να περιγράψει την
καλή ποιότητα που πρέπει να έχει μια αλληλεπίδραση. Η ευχρηστία ενός
αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος αναλύεται στα εξής πέντε χαρακτηριστικά
(Jakob Nielsen 1993):
•

Ευκολία στη μάθηση (learnability): Το σύστημα θα πρέπει να είναι
εύκολο στην εκμάθηση, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να ολοκληρώνει
γρήγορα την εργασία του ακόμα και εάν δεν έχει μάθει όλες τις
δυνατότητες του συστήματος

•

Αποδοτικότητα στη χρήση (efficiency): Το σύστημα πρέπει να
υποστηρίζει υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας, έτσι ώστε όταν το μάθει
ο χρήστης να μπορεί να αποδώσει σε υψηλό βαθμό

•

Ευκολία στην απομνημόνευση (memorability): Το σύστημα θα πρέπει
να είναι εύκολο στο να το θυμάται κάποιος χρήστης, έτσι ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα ένας μη τακτικός χρήστης θα είναι ικανός να
επιστρέψει στο σύστημα ακόμα και από αρκετό διάστημα απουσίας,
χωρίς να απαιτείται να ξαναμάθει όλα τα στοιχεία από την αρχή

•

Χαμηλή συχνότητα σφαλμάτων (few errors): Το σύστημα θα πρέπει να
έχει χαμηλή συχνότητα σφαλμάτων, έτσι ώστε οι χρηστές να κάνουν
μικρό αριθμό σφαλμάτων κατά τη διάρκεια χρήσης του. Επίσης εάν
κάνουν λάθη θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης τους με
εύκολο τρόπο
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•

Υποκειμενική ικανοποίηση χρήστη (subjective satisfaction): Το σύστημα
πρέπει να είναι ευχάριστο στη χρήση, έτσι ώστε κάθε χρήστης να είναι
ικανοποιημένος από αυτό.

6.1.3
Αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή στη
διαδικασία σχεδίασης εικονικών περιβαλλόντων
Η διαδικασία αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τον εικονικό κόσμο,
αποτελεί βασικό στοιχείο των εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, το
οποίο αφορά την εμβύθιση και την παρουσία του χρήστη. Ως παρουσία παρεύρεση (presence) και εμβύθιση (immersion) ορίζεται από τον (Douglas
A. Bowman 1999) η αίσθηση του να ‘βρίσκεσαι εκεί’ (being there), η οποία
απορρέει από την εμπειρία κάποιων εικονικών περιβαλλόντων. Ένας χρήστης
εικονικού περιβάλλοντος θεωρείται ότι είναι σε κατάσταση εμβύθισης, όταν
αισθάνεται ότι ο εικονικός κόσμος από τον οποίο περιβάλλεται, σε κάποιο
βαθμό αντικαθιστά το φυσικό κόσμο. Όσο αφορά την εφαρμογή της γνώσης
η οποία προέρχεται από τον επιστημονικό χώρο της αλληλεπίδρασης
ανθρώπου – υπολογιστή στη διαδικασία σχεδίασης εφαρμογών εικονικών
περιβαλλόντων και πιο συγκεκριμένα στη διαδικασία σχεδίασης της
αλληλεπίδρασης της εφαρμογής, παρατηρείται ένα μεγάλο εύρος έρευνας,
μεθόδων, εργαλείων, αρχών, σχεδιαστικών οδηγιών κτλ, τα οποία μπορούν
να αξιοποιηθούν και να πληροφορήσουν τη διαδικασία αυτή. Όμως πολλά
από τα προσφερόμενα αποτελέσματα του τομέα της αλληλεπίδρασης
ανθρώπου – υπολογιστή, δεν μπορούν να εφαρμοστούν κατευθείαν στα
εικονικά περιβάλλοντα. Αυτό συμβαίνει λόγω των περιορισμών που
αναδύονται εξαιτίας της πιο σύνθετης και περίπλοκης διαδικασίας που
απαιτείται κατά την αλληλεπίδραση σε έναν τρισδιάστατο χώρο, στη χρήση
διαφορετικών συσκευών εισόδου και εξόδου, στην πιο αργή ανταπόκριση των
συστημάτων (system responsiveness), στην εμπειρία των χρηστών καθώς και
σε πολλά άλλα στοιχεία τα οποία προκύπτουν λόγω της διαφορετικότητας των
δυο χώρων (αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή και σχεδίαση εικονικών
περιβαλλόντων). Παρόλα αυτά, συγκεκριμένες συστάσεις μπορούν να
γενικεύονται και να εφαρμόζονται ως αρχές σε κάθε είδους εφαρμογή που
αφορά την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με κάποιο υπολογιστικό σύστημα,
όπως είναι και οι εφαρμογές εικονικών περιβαλλόντων.
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Αναγνωρίζοντας τις μεταφορές (metaphors), τις διεπαφές χρήστη (user
interface) και τις τεχνικές αλληλεπίδρασης (interaction techniques) ως τα
βασικότερα στοιχεία της διαδικασίας αλληλεπίδρασης κάποιου χρήστη με ένα
υπολογιστικό σύστημα, πραγματοποιείται στη συνέχεια μια εισαγωγική
ανάλυση των στοιχεία αυτών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται στοιχεία της
διαφορετικότητας, όσον αφορά την εφαρμογή τους στους δυο χώρους
(παραδοσιακές διεπαφές χρήστη και τρισδιάστατα περιβάλλοντα).

6.1.4

Μεταφορές (Metaphors)

Ο βασικός στόχος των μεταφορών είναι να επιτρέπουν στο χρήστη να
σκέφτεται με όρους αλληλεπίδρασης με τα εικονικά αντικείμενα που
σχετίζονται με τη διεργασία και όχι με όρους αλληλεπίδρασης με ένα
υπολογιστικό σύστημα, κατά την παρουσία του σε ένα εικονικό περιβάλλον. Ο
(Steve Bryson 1995) ορίζει ως μεταφορά (Metaphor) τη διαδικασία μέσω της
οποίας ο χρήστης υποτίθεται ότι συσχετίζεται με το εικονικό περιβάλλον, ενώ
ταυτόχρονα αναγνωρίζει την ύπαρξη πολλών επιπέδων μεταφοράς σε ένα
εικονικό περιβάλλον αναγνωρίζοντας ως τα πιο κοινά τα παρακάτω:
•

Μεταφορές συνολικού περιβάλλοντος: μεταφορές που καθορίζουν τη
συνολική εμφάνιση του περιβάλλοντος, περιλαμβάνοντας και τους
τύπους των αντικειμένων της εφαρμογής που εμφανίζονται στο
περιβάλλον.

•

Μεταφορές παρουσίασης της πληροφορίας: μεταφορές που σχετίζονται
με την παρουσίαση της πληροφορίας στο χρήστη αναφορικά με το
περιβάλλον.

•

Μεταφορές αλληλεπίδρασης: μεταφορές που σχετίζονται με τη
διαδικασία αλληλεπίδρασης του χρήστη με το περιβάλλον και με τα
στοιχεία του.

Στις κοινές μεταφορές οι οποίες χρησιμοποιούνται σε προσωπικούς
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πραγματοποιείται προσπάθεια προσομοίωσης της
πραγματικής επιφάνειας εργασίας η οποία είναι ιδιαίτερα οικία στους χρήστες.
Η χρήση στοιχείων όπως αρχεία, έγγραφα, φάκελοι, επιφάνεια εργασίας κτλ
με τα οποία οι χρήστες παρουσιάζουν υψηλό βαθμό εξοικείωσης, δίνουν τη
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δυνατότητα στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με ένα υπολογιστικό σύστημα
με παρόμοιες διαδικασίες με της πραγματικής εργασίας τους σε ένα χώρο
γραφείου. Η ίδια λογική ακολουθείται σε πολλές περιπτώσεις και στις
μεταφορές των τρισδιάστατων περιβαλλόντων, όπου σκοπός είναι η παροχή
στους χρήστες ενός οικείου για αυτούς περιβάλλον όπου οι διάφορες εργασίες
θα πραγματοποιούνται με παρόμοιες διαδικασίες σε σχέση με τις αντίστοιχες
του φυσικού περιβάλλοντος.

6.1.5

Διεπαφή χρήστη (User interface – UI)

Οι (Deborah Hix and H. Rex Hartson 1993) ορίζουν ως διεπαφή χρήστη
(User interface - UI), το λογισμικό και το υλισμικό που μεσολαβεί κατά την
αλληλεπίδραση του χρήστη με ένα υπολογιστικό σύστημα. Οι διεπαφές
χρήστη περιλαμβάνουν συσκευές εισόδου και εξόδου όπως το ποντίκι, το
πληκτρολόγιο, οι οθόνες κτλ, καθώς και λογισμικό που παρέχουν στοιχεία
όπως μενού επιλογών, παράθυρα, γραμμές εργαλείων κτλ.
Όπως παρατηρείται και από τον (Doug A. Bowman et al. 2001), οι
διεπαφές χρήστη (User interface - UI) γίνονται ολοένα και πιο διαφορετικές.
Εάν και οι παραδοσιακές διεπαφές (WIMP - window, icon, menu, pointing
device) όπως το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, τα παράθυρα, τα εικονίδια κτλ
είναι ακόμα ιδιαίτερα δημοφιλή για την πραγματοποίηση διεργασιών
αλληλεπίδρασης, η διάδοση μη παραδοσιακών συσκευών και συστατικών
διεπαφής γίνεται με μεγάλη ταχύτητα. Οι μη παραδοσιακές αυτές διεπαφές
περιλαμβάνουν χωρικές συσκευές εισόδου όπως είναι τα συστήματα
παρακολούθησης της τοποθεσίας (Trackers), τρισδιάστατες δεικτικές
συσκευές, καθώς και συστήματα εισόδου βάσει χειρονομιών. Ταυτόχρονα η
χρήση τρισδιάστατων πολύ-αισθητήριων συστημάτων εξόδου όπως είναι οι
στερεοσκοπικές οθόνες, οι προσαρμοζόμενες στο κεφάλι οθόνες, τα χωρικά
συστήματα ήχου και τα απτικά συστήματα γίνεται ολοένα και πιο συχνή.
Κατά τη χρήση όμως της νέας αυτής τεχνολογίας και των νέων ειδών
διεπαφών χρήστη, αναδύονται νέα προβλήματα – δεδομένα. Αυτό συμβαίνει
εξαιτίας της διαφορετικότητας των δυο χώρων που αναφέρθηκε παραπάνω,
καθώς τα προβλήματα, οι καταστάσεις και οι απαιτήσεις που αντιμετωπίζει ο
χώρος της αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή, διαφέρουν με τα
αντίστοιχα στοιχεία των τρισδιάστατων περιβαλλόντων. Οι χρήστες συχνά
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αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να αντιληφθούν τους τρισδιάστατούς χώρους
και στο να πραγματοποιήσουν διάφορες διεργασίες σε αυτούς. Τα
προβλήματα αυτά προκύπτουν κυρίως λόγω της μη εξοικείωσης των χρηστών
με περιβάλλοντα τρισδιάστατου χαρακτήρα, καθώς και με τη διαδικασία
χρήσης των νέων διεπαφών αλληλεπίδρασης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαδικασία σχεδίασης των διεπαφών
χρήστη και των τεχνικών αλληλεπίδρασης που αφορούν τρισδιάστατες
εφαρμογές, καθώς είναι σαφές ότι δεν παρέχεται ολοκληρωμένη λύση στο
πρόβλημα, υιοθετώντας απλά διαδικασίες που εφαρμόζονται στις
παραδοσιακές διεπαφές (WIMP).

6.1.6
Τεχνικές αλληλεπίδρασης (Interaction techniques
– IT)
Ως τεχνική αλληλεπίδρασης ορίζεται από τον (Douglas A. Bowman
1999) μια μέθοδος με την οποία ο χρήστης εκτελεί μια διεργασία σε ένα
ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα μέσω διεπαφής χρήστη. Μια τεχνική
αλληλεπίδρασης μπορεί να είναι απλή, όπως ένα κλικ με το πλήκτρο του
ποντικιού ή πιο σύνθετη όπως είναι μια αλληλουχία χειρονομιών. Είναι
πιθανόν να υπάρχουν πολλές τεχνικές αλληλεπίδρασης για μια συγκεκριμένη
διεργασία αλληλεπίδρασης. Επίσης, οι τεχνικές αλληλεπίδρασης μπορεί να
επηρεάζονται από τις συσκευές εισόδου που χρησιμοποιούνται. Μια συσκευή
εισόδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές τεχνικές αλληλεπίδρασης για
την ίδια διεργασία, ενώ μια τεχνική αλληλεπίδρασης είναι πιθανόν να
εκτελείται με τη χρήση διάφορων διαφορετικών συσκευών εισόδου.
Στις παραδοσιακές διεπαφές χρήστη, η διαδικασία αλληλεπίδρασης και
οι τεχνικές που ακολουθούνται για την πραγματοποίηση των διαφόρων
διεργασιών είναι σχετικά απλές και πλέον οικείες για τους περισσότερους
χρήστες, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες της αλληλεπίδραση με τρισδιάστατα
δυναμικά εικονικά περιβάλλοντα. Επίσης εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού
των παραδοσιακών διεπαφών που χρησιμοποιούνται σχεδόν για όλα τα είδη
αλληλεπίδρασης (συσκευές εισόδου και επιφάνεια εργασίας), οι τεχνικές
αλληλεπίδρασης είναι γενικές και εφαρμόζονται για την πραγματοποίηση
όλων των ειδών διεργασιών. Οι τεχνικές αλληλεπίδρασης των τρισδιάστατων
περιβαλλόντων επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες όπως το
είδος των διεπαφών που χρησιμοποιούνται, από το είδος της εφαρμογής και
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τις διεργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε αυτή, ενώ παράλληλα
όντας η διαδικασία μέσω της οποίας ο χρήστης αλληλεπιδρά με το περιβάλλον
επηρεάζουν το βαθμό εμβύθισης του χρήστη και την ευχρηστία της
εφαρμογής. Εκτενέστερη ανάλυση, παρουσίαση καθώς και κατηγοριοποίηση
των τεχνικών αλληλεπίδρασης πραγματοποιείται στα επόμενα κεφάλαια.

6.2 Ανάλυση διαδικασίας σχεδίασης της
αλληλεπίδρασης
Η διαδικασία σχεδίασης της αλληλεπίδρασης μιας εφαρμογής εικονικού
περιβάλλοντος χαρακτηρίζεται ως μια πολυσύνθετη διαδικασία κατά την οποία
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες που προέρχονται είτε
από εσωτερικά της εφαρμογής στοιχεία (ενδογενείς παράγοντες), όπως για
παράδειγμα οι διαδικασίες – τεχνικές αλληλεπίδρασης, είτε από εξωτερικά της
εφαρμογής στοιχεία (εξωγενείς παράγοντες), όπως είναι τα χαρακτηριστικά
του συστήματος, του υλισμικού που χρησιμοποιείται κτλ. Οι παράγοντες αυτοί
αποτελούν τα βασικά συστατικά στα οποία διαχωρίζεται η διαδικασία
σχεδίασης της αλληλεπίδρασης, όπου τα αποτελέσματα και η γνώση που
αναδύεται κατά την επιμέρους ανάλυση τους χρησιμοποιείται ως πληροφορία
ή ως στοιχεία ανατροφοδότησης για την καθολική διαδικασία. Για το λόγο
αυτό η διαδικασία σχεδίασης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια γραμμικά
εξελισσόμενη διαδικασία όπου εκτελούνται με σειριακή μορφή τα διάφορα
στάδια και οι διεργασίες από τα οποία αποτελείται. Αντίθετα πρόκειται για μια
κυκλικής δομής επαναλαμβανόμενη διαδικασία όπου οι πληροφορίες που
προκύπτουν από την ανάλυση κάποιου συστατικού της επηρεάζουν την
εξέλιξη των υπόλοιπων συστατικών και κατ’ επέκταση όλης της διαδικασίας
και των παράγωγων της. Επίσης, ανεξάρτητα από τα εσωτερικά συστατικά
του μεθοδολογικού πλαισίου, η διαδικασία σχεδίασης της αλληλεπίδρασης
αποτελεί μια ανοιχτή διαδικασία η οποία επηρεάζεται και από παράγοντες οι
οποίοι προέρχονται από άλλους τομείς και στάδια της πολύ-μεθοδολογικής
προσέγγισης, όπως αντίστοιχα πληροφορίες που πηγάζουν από τη σχεδίαση
της αλληλεπίδρασης επιδρούν σε στάδια και διαδικασίες της πολύμεθοδολογίας.
Η αναγνώριση των επιμέρους συστατικών της διαδικασίας αποτελεί
παράγωγο υποκειμενικής σκέψης, η οποία βασίζεται στην εύρεση του
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συνόλου των στοιχείων που επιδρούν στις διαδικασίες αλληλεπίδρασης της
εφαρμογής. Το σύνολο των στοιχείων αυτών, καθώς και ο βαθμός βαρύτητας
βάσει του οποίου θα λαμβάνεται υπόψη το καθένα από αυτά, μπορεί να
διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή και τις ανάγκες και απαιτήσεις της. Στην
παρούσα προσέγγιση αναγνωρίζονται ως τα βασικότερα συστατικά της
διαδικασίας
σχεδίασης
της
αλληλεπίδρασης
εφαρμογών
εικονικών
περιβαλλόντων τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•

Ταξινόμηση τεχνικών αλληλεπίδρασης
Επιλογή τεχνικών αλληλεπίδρασης και μετρήσεις απόδοσης
Συσκευές εισόδου
Συσκευές εξόδου
Χαρακτηριστικά συστήματος και εικονικού περιβάλλοντος
Καταγραφή αναγκών και χαρακτηριστικών των χρηστών
Αξιολόγηση

Η σύνδεση και η αλληλεξάρτηση των παραπάνω συστατικών του
μεθοδολογικού πλαισίου υφίσταται σε έντονο βαθμό, γεγονός που έχει σαν
αποτέλεσμα την πραγματοποίηση πολλών επαναλήψεων κατά την εξέλιξη της
διαδικασίας. Επίσης, εάν και η διαδικασία της αξιολόγησης παρουσιάζεται ως
ανεξάρτητη διαδικασία, πραγματοποιείται σε διάφορα σημεία της σχεδίασης,
τροφοδοτώντας με απαραίτητη πληροφορία την καθολική διαδικασία
σχεδίασης της εφαρμογής, όπως αναλύεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Στο
παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η δομή της διαδικασίας σχεδίασης της
αλληλεπίδρασης, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των επιμέρους συστατικών της.
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Πίνακας 19: Διαδικασία σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

6.3 Συσκευές εισόδου
Ως συσκευή εισόδου χαρακτηρίζεται κάθε συσκευή μέσω της οποίας
μπορούν να εισαχθούν δεδομένα σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Εξαιτίας της
μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών, παρατηρείται ένα μεγάλο εύρος συσκευών
εισόδου, οι οποίες διαφοροποιούνται αναφορικά με τη λειτουργία τους, τη
δομή τους, καθώς και το είδος δεδομένων που εισάγουν. Όσον αφορά τις
εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, οι συσκευές εισόδου που
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χρησιμοποιούνται, έχουν ένα πιο σύνθετο ρόλο, καθώς βάσει των
χαρακτηριστικών, της δομής, του τρόπου χρήσης και των ιδιοτήτων τους
επηρεάζονται διάφορα στάδια της διαδικασίας σχεδίασης των εφαρμογών. Η
ανάλυση των διάφορων συσκευών εισόδου που ακολουθεί, πραγματοποιείται
έτσι ώστε να αναδυθούν τα στοιχεία αυτά που επηρεάζουν τη διαδικασία
σχεδίασης, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την εξέλιξη της
διαδικασίας σχεδίασης, καθώς και για τη διαδικασία επιλογής των κατάλληλων
συσκευών.
Οι συσκευές εισόδου μπορούν να διαχωριστούν σύμφωνα με τους
(William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003) σε δυο βασικές κατηγορίες:
σε συσκευές παρακολούθησης του χρήστη (user monitoring) και
παρακολούθησης του κόσμου (world monitoring).

6.3.1
Συσκευές εισόδου παρακολούθησης του χρήστη
(User monitoring)
Σε αυτή τη κατηγορία συσκευών εισόδου εξετάζεται ο τρόπος με τον
οποίο γίνεται η παρακολούθηση των κινήσεων του χρήστη καθώς και ο
τρόπος που ο χρήστης μέσω εντολών εισόδου, ελέγχει τη διαδικασία της
αλληλεπίδρασης. Τα δυο αυτά στοιχεία (κίνηση, είσοδος δεδομένων) όπως
αναφέρουν οι (William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003) αποτελούν
βασικά συστατικά ενός εικονικού περιβάλλοντος εμβύθισης και βάσει αυτών
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν οι συσκευές της κατηγορίας αυτής σε:
παθητική είσοδο δεδομένων (passive input) – όπου η πληροφορία
παρέχεται μέσω παρακολούθησης των κινήσεων του χρήστη και σε
ενεργητική είσοδο δεδομένων (active input)
– όπου η πληροφορία
παρέχεται κατευθείαν από το χρήστη.
Σύμφωνα με τον (Gabbard, Joseph L. 1997) αναγνωρίζονται κάποια
γενικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την
εξασφάλιση της καταλληλότητας των μέσων αυτών στις εκάστοτε εφαρμογές.
Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:
•
•
•
•

Βαθμοί ελευθερίας (Degrees of freedom)
Χωρική ανάλυση (Spatial resolution)
Καθυστέρηση (System lag)
Έλεγχος της αντίθεσης οθόνης (Control-display gain)
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•
•
•
•
•
•
•

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων (Bandwidth)
Ανθεκτικότητα (ισοτονική (ίδιας εντάσεως) εν αντιπαραθέσει της
ισομετρικής (Resistance - isotonic versus isometric)
Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών (Number of users supported)
Σωματοκεντρική αλληλεπίδραση – Φυσικότητα (Body-centered interaction
- naturalness of design and interaction)
Μέγεθος – βάρος – άνεση – κινητικότητα (Size, weight, comfort and
mobility)
Φορητότητα (portability)
Κόστος (Cost)

6.3.2

Παθητική είσοδο δεδομένων (Passive input)

Στην κατηγορία των μέσων παθητικής εισόδου δεδομένων,
περιλαμβάνονται συστήματα αναγνώρισης των ενεργειών – κινήσεων του
χρήστη στο φυσικό κόσμο, οι οποίες μεταφέρονται ως πληροφορία στο
εικονικό περιβάλλον. Κατά τη διαδικασία αυτή, πραγματοποιείται
παρακολούθηση και καταγραφή των φυσικών κινήσεων του χρήστη ή
συγκεκριμένων τμημάτων του σώματος του από κατάλληλα μέσα
παρακολούθησης και μεταφορά της πληροφορίας αυτής σε εικονική κίνηση.
Οι συσκευές αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δυο βασικές
κατηγορίες: στην παρακολούθηση της τοποθεσίας (Position tracking) και
στην παρακολούθηση του σώματος (Body tracking).

6.3.2.1

Παρακολούθηση της τοποθεσίας (Possition tracking)

Στη διαδικασία παρακολούθησης της τοποθεσίας, μέσω της χρήσης
αισθητήρων θέσης (position sensor) παρακολουθείται η τοποθεσία, η κίνηση
και ο προσανατολισμός συγκεκριμένων σημείων, τα οποία συνήθως έχουν
άμεση σύνδεση με το χρήστη. Μέσω της διαδικασίας αυτής, αντιγράφεται η
φυσική κίνηση του χρήστη και μεταφέρεται στο εικονικό περιβάλλον ως
εικονική κίνηση. Το βασικότερο πλεονέκτημα που παρουσιάζεται με τη χρήση
των μέσων αυτών, είναι η παροχή αυξημένης εμβύθισης στους χρήστες,
καθώς ο χρήστης για να αλληλεπιδράσει με το εικονικό περιβάλλον και τα
στοιχεία του, πραγματοποιεί αντίστοιχες κινήσεις με της φυσικής
αλληλεπίδρασης στον πραγματικό κόσμο. Το γεγονός αυτό, έχει ως
αποτέλεσμα την ικανοποιητική χρήση των μέσων αυτών και από μη
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εξοικειωμένους και εκπαιδευμένους χρήστες. Τα βασικά μειονεκτήματα που
παρατηρούνται, αφορούν το αυξημένο οικονομικό κόστος καθώς και
τεχνολογικούς περιορισμούς ορισμένων ειδών της κατηγορίας αυτής.
Τα μέσα παρακολούθησης της τοποθεσίας μπορούν να αξιολογηθούν,
ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης τριών χαρακτηριστικών: την ακρίβεια
(αντιστοιχία φυσικού - εικονικού), την παρεμβολή (ενδιάμεσα στοιχεία) και
την επιβάρυνση (καλώδια, συνδέσεις κτλ). Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι
δεν υπάρχει διαθέσιμη τεχνολογία που να αντιμετωπίζει ικανοποιητικά και τα
τρία αυτά στοιχεία ταυτόχρονα.
Κατά την κατηγοριοποίηση των μέσων
τοποθεσίας, αναγνωρίζονται τα εξής στοιχεία:

παρακολούθησης

της

•

Ηλεκτρομαγνητική παρακολούθηση (Electromagnetic): Στην τεχνική
αυτή η παρακολούθηση της θέσης γίνεται με τη βοήθεια ενός πομπού
που παράγει ένα χαμηλό ηλεκτρομαγνητικό σήμα και ενός δέκτη ο
οποίος είναι τοποθετημένος στο χρήστη. Το βασικό πλεονέκτημα που
παρατηρείται σε αυτή τη μέθοδο παρακολούθησης είναι ο μικρός όγκος
των συσκευών που χρησιμοποιούνται, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα
πολλών
εναλλακτικών
τοποθέτησης
στο
χρήστη.
Αντίθετα
παρουσιάζονται περιορισμοί που αφορούν την παρεμβολή αντικειμένων
(κυρίως μεταλλικών) και τη χαμηλή εμβέλεια του παραγόμενου
σήματος.

•

Μηχανική παρακολούθηση (Mechanical): Ουσιαστικά πρόκειται για
ρομποτικά συστήματα, τα οποία συνδέονται με το χρήστη και
αναγνωρίζουν τις κινήσεις του. Η ελευθερία κίνησης που έχει ο χρήστης
μέσω της χρήσης των συστημάτων αυτών, εξαρτάται από το βαθμό
ελευθερίας του συστήματος (DOF – degree of freedom). Το
πλεονέκτημα των μηχανικών μέσων παρακολούθησης αφορά τη μεγάλη
ακρίβεια που παρέχουν κατά τη μεταφορά της φυσικής κίνησης στην
αντίστοιχη εικονική, ενώ αντίθετα παρουσιάζονται αρκετοί περιορισμοί
εξαιτίας της φυσικής σύνδεσης του χρήστη με το ρομποτικό σύστημα.

•

Οπτική
παρακολούθηση
(Optical):
Κατά
την
τεχνική
αυτή
παρακολουθείται και αναγνωρίζεται οπτικά η κίνηση ενός αντικειμένου
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ή ενός ατόμου. Η πιο σύνηθες περίπτωση της κατηγορίας αυτής είναι η
χρήση μιας κάμερας η οποία ενεργεί ως ηλεκτρονικό μάτι
καταγράφοντας τις κινήσεις. Σε μια εξέλιξη της τεχνικής αυτής γίνεται
ταυτόχρονη χρήση τριών ‘ηλεκτρονικών ματιών’, επιτυγχάνοντας με
αυτόν τον τρόπο τρισδιάστατη παρακολούθηση. Στην κατηγορία αυτή
παρακολούθησης, αναγνωρίζονται περιορισμοί που αφορούν το εύρος
κίνησης του χρήστη (περιορίζεται στο οπτικό πεδίο της κάμερας), ενώ
ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα ενδιάμεσα από το
χρήστη και την κάμερα.
•

Βιντεομετρική παρακολούθηση (Videometric): Πρόκειται για την
αντίθετη διαδικασία της οπτικής παρακολούθησης. Σε αυτή την
περίπτωση η κάμερα παρακολούθησης τοποθετείται στο χρήστη
καταγράφοντας το περιβάλλον. Μέσω της καταγραφής σταθερών
σημείων – πληροφοριών που είναι τοποθετημένα στο χώρο και της
επεξεργασίας των δεδομένων αυτών αναγνωρίζεται η τοποθεσία και η
κίνηση του χρήστη.

•

Υπερηχητική παρακολούθηση (Ultrasonic): Αντίστοιχα με την
ηλεκτρομαγνητική παρακολούθηση, στην τεχνική αυτή γίνεται χρήση
ενός πομπού που εκπέμπει ηχητικά σήματα υψηλής συχνότητας και
ενός δέκτη που συνδέεται με το χρήστη. Αντίστοιχα με την οπτική
παρακολούθηση, με την ταυτόχρονη χρήση τριών συστημάτων πομπού
– δέκτη τοποθετημένων κατάλληλα στο χώρο, μπορεί να επιτευχθεί η
τρισδιάστατη παρακολούθηση. Μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι,
η περιορισμένη ακτίνα παραγωγής των ηχητικών σημάτων, καθώς και
προβλήματα που παρατηρούνται στη λήψη του σήματος κατά την
εφαρμογή της τρισδιάστατης παρακολούθησης.

•

Αδρανής παρακολούθηση (Inertia): Κατά την αδρανή παρακολούθηση
(Eric Foxlin 1996), γίνεται χρήση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων, τα
οποία εντοπίζουν την κίνηση (μόνο προσανατολισμό), μέσω του
υπολογισμού της μεταβολής των γυροσκοπικών δυνάμεων, της
επιτάχυνσης και της κλίσης (inclination). Τα πλεονεκτήματα των
συστημάτων αυτών είναι η παροχή μεγάλης ακτίνας παρακολούθησης,
η σχετικά γρήγορη λειτουργία τους και η ευελιξία του χρήστη εξαιτίας
του μικρού όγκου των αισθητήρων. Αντίθετα, το βασικότερο
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μειονέκτημα των συστημάτων αυτών είναι ότι δεν μπορεί να γίνει
εντοπισμός της τοποθεσίας (αναγνωρίζεται μόνο η μεταβολή του
προσανατολισμού) και για το λόγο αυτό απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός.

6.3.2.2

Παρακολούθηση του σώματος (Body tracking)

Κατά την παρακολούθηση του σώματος του χρήστη καταγράφεται η
εκάστοτε θέση και κίνηση συγκεκριμένων τμημάτων του σώματος του
χρήστη. Δυο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτής: η στάση
του σώματος (posture) και οι χειρονομίες (gestures). Μέσω των δυο αυτών
χαρακτηριστικών συγκεντρώνεται η απαραίτητη, για το σύστημα, πληροφορία
για την πραγματοποίηση της εικονικής κίνησης και των διάφορων
αλληλεπιδράσεων. Όπως και στην κατηγορία της παρακολούθησης της
τοποθεσίας, έτσι και στην παρακολούθηση του σώματος, τα βασικά
πλεονεκτήματα αφορούν τη φυσικότητα των κινήσεων των χρηστών κατά την
αλληλεπίδραση τους με το εικονικό περιβάλλον. Αντίθετα, τα μειονεκτήματα
αφορούν το υψηλό οικονομικό κόστος των συστημάτων αυτών, ενώ
ταυτόχρονα απαιτείται κάποια βασική εκπαίδευση των χρηστών για την
αποτελεσματική χρήση τους.

Εικόνα 3: Τμηματοποίηση του ανθρώπινου για την παρακολούθηση
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Κατά την κατηγοριοποίηση των συστημάτων παρακολούθησης των
τμημάτων του σώματος του χρήστη, αναγνωρίζονται οι εξής κατηγορίες:
•

Παρακολούθηση του κεφαλιού (Tracking the head): Μέσω των
συσκευών της κατηγορίας αυτής παρακολουθείται η τοποθεσία και η
κίνηση του κεφαλιού του χρήστη. Εξαιτίας της συχνής χρήσης οθονών
οι οποίες στηρίζονται στο κεφάλι του χρήστη, οι πληροφορίες από την
παρακολούθηση του κεφαλιού είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την
απεικόνιση του εικονικού κόσμου. Εάν και η παρακολούθηση του
κεφαλιού θεωρείται μια πολύ καλή τεχνική, όσον αφορά την
παρακολούθηση της τοποθεσίας του χρήστη, δεν συνιστάται για
εικονικές διεργασίες που απαιτούν σύνθετες κινήσεις, εξαιτίας των
περιορισμένων φυσικών κινήσεων που μπορεί να κάνει.

Εικόνα 4: Παρακολούθηση του κεφαλιού

•

Παρακολούθηση των χεριών και των δαχτύλων (Tracking the hand and
fingers): Ο γενικός σκοπός της παρακολούθησης των χεριών, είναι για
144

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

να δώσει τη δυνατότητα στο χρήστη να αλληλεπιδρά με το εικονικό
περιβάλλον. Η παρακολούθηση των χεριών γίνεται μέσω αισθητήρων
που τοποθετούνται κοντά στον καρπό, ενώ για πιο λεπτομερή
παρακολούθηση γίνεται χρήση εξειδικευμένων συστημάτων όπως είναι
τα γάντια. Εάν και τα γάντια παρουσιάζουν αρκετά θετικά στοιχεία,
όπως η παροχή λεπτομερούς παρακολούθησης του χεριού και των
δαχτύλων του χρήστη, παρατηρούνται μειονεκτήματα που αφορούν τη
δυσκολία τοποθέτησης στα χέρια των χρηστών, ενώ ταυτόχρονα
απαιτείται και μια περίπλοκη διαδικασία ρυθμίσεων (calibration). Τέλος,
ένα θετικό στοιχείο της παρακολούθησης των χεριών, παρατηρείται σε
πολύ-χρηστικές εφαρμογές, όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να
επικοινωνούν μέσω χειρονομιών.
•

Παρακολούθηση των ματιών (Tracking the eyes): Κατά την
παρακολούθηση των ματιών, γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης της
κατεύθυνσης στην οποία κοιτάει ο χρήστης. Οι διαθέσιμες τεχνολογικές
επιλογές της κατηγορίας αυτής είναι περιορισμένες και όχι
ικανοποιητικά αποδοτικές. Όμως για την επίτευξη της παρακολούθησης
του βλέμματος χρησιμοποιούνται και εναλλακτικές τεχνικές που
αφορούν την παρακολούθηση τμημάτων του κεφαλιού του χρήστη,
υπολογίζοντας στη συνέχεια κατά προσέγγιση την κατεύθυνση του
βλέμματος. Μέσω της παρακολούθησης των ματιών, ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να πραγματοποιήσει αποτελεσματικά, διάφορες διεργασίες
στο εικονικό περιβάλλον, όπως η επιλογή και η μετακίνηση εικονικών
αντικειμένων.

•

Παρακολούθηση του κορμού του σώματος (Tracking the torso):
Πρόκειται για συστήματα παρακολούθησης της κατεύθυνσης στην οποία
κοιτάει το σώμα του χρήστη. Εάν και η διαδικασία αυτή θεωρείται
καλύτερη (συγκριτικά με την παρακολούθηση χεριών και κεφαλιού)
όσον αφορά τον καθορισμό της κατεύθυνσης στην οποία κινείται
εικονικά ο χρήστης, παρουσιάζονται ορισμένα σημαντικά προβλήματα
που έχουν ως αποτέλεσμα τη σπάνια χρήση της τεχνικής αυτής σε
εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας. Τα προβλήματα αυτά πηγάζουν
από τη δυνατότητα που έχει ο χρήστης να κινείται σε μια κατεύθυνση,
ενώ ταυτόχρονα κοιτάζει σε κάποια άλλη. Εάν και το παραπάνω
αποτελεί μειονέκτημα, όσον αφορά αρχάριους χρήστες εφαρμογών οι
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οποίοι προτιμούν να κατευθύνονται στην κατεύθυνση που κοιτάνε, για
τους πιο έμπειρους χρήστες οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα να
συνδυάσουν τις δυο αυτές καταστάσεις, αποτελεί σημαντικό
πλεονέκτημα.
•

Παρακολούθηση των ποδιών (Tracking the feet): Κατά την
παρακολούθηση των ποδιών του χρήστη, γίνεται χρήση κατάλληλων
αισθητήρων θέσης, οι οποίοι τοποθετούνται και στα δυο πόδια του
χρήστη. Μέσω της διαδικασία αυτής επιτυγχάνεται η παρακολούθηση
της κατεύθυνσης στην οποία κινείται ο χρήστης καθώς και της
ταχύτητας κίνησης. Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν κατά την
παρακολούθηση του σώματος του χρήστη, αφορούν και αυτή την
κατηγορία συσκευών.

•

Παρακολούθηση άλλων τμημάτων του σώματος (Tracking other body
parts): Εκτός από τα παραπάνω, μπορεί να γίνει και παρακολούθηση
όλων τμημάτων ή οργάνων του σώματος του χρήστη, με σκοπό το
έλεγχο
διάφορων
λειτουργιών
του
εικονικού
κόσμου.
Οι
παρακολουθήσεις αυτές αφορούν την μέτρηση της θερμοκρασίας του
σώματος του χρήστη, το ρυθμό αναπνοής του, τους καρδιακούς
παλμούς, τα κύματα του εγκεφάλου, καθώς και προσέγγισης της
συναισθηματικής του κατάστασης. Οι μετρήσεις αυτές μπορούν να
παρουσιάζονται στο χρήστη κατά την εμπειρία του στο εικονικό
περιβάλλον, ή ακόμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
προσαρμογή του εικονικού κόσμο, ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση
του χρήστη, με σκοπό τη ρύθμιση της κατάστασης αυτής (πχ παροχή
ενός ήρεμου περιβάλλοντος με σκοπό την πτώση των καρδιακών
παλμών) (Rita Addison et al. 1995).

6.3.3

Ενεργητική είσοδος δεδομένων (Active input)

Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν συσκευές οι οποίες είναι γνωστές και ως
φυσικά μέσα εισόδου δεδομένων (physical input devices). Μέσω των
συσκευών αυτών ο χρήστης δίνει απευθείας εντολές στο σύστημα,
πραγματοποιώντας με αυτόν τον τρόπο διάφορες διεργασίες στο εικονικό
περιβάλλον. Εάν και σε ορισμένες περιπτώσεις, ο σχεδιασμός των μέσων της
κατηγορίας αυτής γίνεται με σκοπό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή
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γενικά από τις περισσότερες εφαρμογές, υπάρχουν περιπτώσεις όπου
σχεδιάζονται εξειδικευμένες φυσικές συσκευές για συγκεκριμένου είδους
εφαρμογές (πχ πιλοτήριο αεροσκάφους, τιμόνι αυτοκινήτου). Εξαιτίας αυτού
του γεγονότος, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εύρος φυσικών συσκευών εισόδου
δεδομένων, τα οποία διαφοροποιούνται σε πολλούς τομείς. Σε μια προσπάθεια
κατηγοριοποίησης των φυσικών μέσων αναγνωρίζονται οι εξής κατηγορίες:
φυσικοί ελεγκτές (Physical controls), φυσικές συσκευές (Physical
devices),
πλατφόρμες (Platforms) και συσκευές αναγνώρισης
φωνητικών εντολών (Speech recognition).

6.3.3.1

Φυσικοί ελεγκτές

Οι φυσικοί ελεγκτές είναι ίσως η πιο απλή μορφή των φυσικών μέσων
εισόδου δεδομένων. Πρόκειται για ανεξάρτητα κουμπιά (buttons), διακόπτες
(switches) και εκτιμητές (valuators – sliders and dials) μέσω των οποίων ο
χρήστης δίνει άμεσες εντολές στο σύστημα. Οι συσκευές αυτές συνήθως
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό μεταξύ τους ή και με άλλα μέσα. Σε
ανεξάρτητη μορφή παρέχουν τις εξής επιλογές:
•
•
•
•

Κουμπιά (Buttons): πρόκειται για συσκευές δυο θέσεων, πίεσης και
απελευθέρωσης.
Διακόπτες (Switches): οι διακόπτες παρέχουν δυο ή και περισσότερες
θέσεις επιλογής.
Κύλινδροι (Rollers): ελεγκτές κυλινδρικής μορφής αυξομείωσης τιμών σε
συγκεκριμένο εύρος.
Εκτιμητές (Valuators): απλοί ελεγκτές που τροφοδοτούν το σύστημα με
συνεχείς τιμές ενός καθορισμένου εύρους (συνήθως με τη μορφή μοχλού).

6.3.3.2

Φυσικές συσκευές

Στην κατηγορία των φυσικών συσκευών, ανήκουν δυο είδη συστημάτων:
οι φυσικές συσκευές ελέγχου μέσω των οποίων οι χρήστες ελέγχουν
αντικείμενα στον εικονικό κόσμο και οι συσκευές ενσάρκωσης (props), οι
οποίες είναι φυσικές συσκευές, αντιγραφές αντικειμένων ή συστημάτων του
πραγματικού κόσμου, οι οποίες λειτουργούν ως διεπαφές διαχείρισης
αντίστοιχων εικονικών αντικειμένων. Ο διαχωρισμός των δυο υποκατηγοριών
αυτών (ελέγχου, ενσάρκωσης) χαρακτηρίζεται και από τη λογική σχεδίασης
147

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

των συσκευών αυτών. Οι συσκευές ελέγχου σχεδιάζονται για γενική
εφαρμογή, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μεγαλύτερο εύρος
των εφαρμογών, ενώ οι συσκευές προσομοίωσης χρησιμοποιούνται σε
περιορισμένες και συγκεκριμένες εφαρμογές.

6.3.3.2.1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Οι φυσικές συσκευές ελέγχου, αποτελούν το πιο απλό και κοινό είδος
συσκευής εισόδου δεδομένων. Μέσω των συσκευών αυτών ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα ελέγχου των εικονικών αντικειμένων του περιβάλλοντος. Τα
βασικότερα πλεονεκτήματα των συσκευών αυτών είναι η ευκολία προμήθειας
τους (διαθεσιμότητα), το σχετικά χαμηλό οικονομικό κόστος, η εξοικείωση
των χρηστών με αυτά και η δυνατότητα χρήσης τους στα περισσότερα είδη
εφαρμογών. Αναλύσεις των μέσων αλληλεπίδρασης της κατηγορίας αυτής,
που αφορά τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας τους πραγματοποιείται από
τους (Αβούρης, Νικόλαος 2000), (Shumin Zhai 1998), (Alan J. Dix et al.
1998), (George Beekman 1999). Επίσης ο Shumin Zhai θεωρώντας ως
απαραίτητη τη χρήση συσκευών τουλάχιστον έξι βαθμών ελευθερίας για την
εκτέλεση εργασιών σε τρισδιάστατο περιβάλλον, τονίζει τη σπουδαιότητα των
παρακάτω χαρακτηριστικών των συσκευών για την εξασφάλιση της
καταλληλότητας και της ευχρηστίας της συσκευής:
•
•
•
•
•
•

Ταχύτητα (Speed)
Ακρίβεια (Accuracy)
Ευκολία στη μάθηση (Ease of learning)
Κόπωση (Fatigue)
Συντονισμός (Coordination)
Απόκτηση και διατήρηση της συσκευής
acquisition)

(Device

persistence

and

Κάποια από τα πιο γνωστά φυσικά μέσα ελέγχου που χρησιμοποιούνται σε
εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας είναι:
•

Πληκτρολόγιο (Keyboard): πρόκειται για ένα σύνολο κουμπιών μέσω
του οποίου ο χρήστης μπορεί να δώσει εντολές στο σύστημα που
αφορούν την κατεύθυνση της κίνησης και τον έλεγχο των αντικειμένων
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του εικονικού περιβάλλοντος. Το βασικότερο μειονέκτημα της χρήσης
του πληκτρολογίου, αφορά την περιορισμένη ελευθερία στην κίνηση.
•

Δισδιάστατο ποντίκι (2D mouse): το δισδιάστατο ποντίκι, μαζί με το
πληκτρολόγιο, αποτελούν τις πιο οικίες συσκευές για τους χρήστες,
εξαιτίας της ευρείας χρήσης τους στους επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. Το ποντίκι είναι μια συσκευή εισόδου μέσω της οποία
προσδιορίζονται
πληροφορίες
δισδιάστατης
κατεύθυνσης,
ενώ
ταυτόχρονα περιέχει δύο ή περισσότερα κουμπιά επιλογής και σε
ορισμένες περιπτώσεις διακόπτες ή κυλίνδρους ελέγχου. Τα
πλεονεκτήματα αυτής της συσκευής είναι το χαμηλό οικονομικό κόστος
και η ευκολία στη χρήση και την εκτέλεση εργασιών επιλογής και
κίνησης. Αντίθετα, μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι καταλαμβάνει
τμήμα του χώρου εργασίας στον οποίο κινείται, ότι στερείται ακρίβειας
και ότι απαιτεί την ύπαρξη κάποιας σταθερής και επίπεδης επιφάνειας.

•

Πινακίδα αφής (Touch pad): οι πινακίδες αφής αποτελούν παραλλαγή
του δισδιάστατου ποντικιού. Πρόκειται για μια σταθερή συσκευή η
οποία διαθέτει κουμπιά επιλογής και μια επιφάνεια που αναγνωρίζει την
επαφή του δαχτύλου του χρήστη. Μέσω της επαφής και μετακίνησης
του δαχτύλου στην επιφάνεια αυτή πραγματοποιείται η υπόδειξη της
κίνησης. Οι συσκευές αυτές παρότι καταλαμβάνουν μικρό χώρο στην
επιφάνεια εργασίας, προκαλούν προβλήματα κατά τη χρήση τους,
απαιτώντας πολύ καλό συντονισμό στις κινήσεις των δαχτύλων κατά τη
διάρκεια ταυτόχρονων ενεργειών (κίνηση στην επιφάνεια και πίεση
κουμπιού). Επίσης, όπως συμβαίνει και στο δισδιάστατο ποντίκι, οι
πινακίδες αφής περιορίζονται σε δισδιάστατη κίνηση. Παραλλαγές
αυτού του είδους συσκευής εισόδου είναι οι οθόνες επαφής (touch
screen) και οι πίνακες ψηφιοποίησης (digitizing tablet), όπου πρόκειται
για συσκευές που έχουν τις ίδιες ιδιότητες και χαρακτηριστικά με τις
πινακίδες αφής, με τη μόνη διαφορά ότι στους πίνακες ψηφιοποίησης
χρησιμοποιείται γραφίδα και όχι το δάχτυλο του χρήστη.

•

Ιχνόσφαιρα (Trackball – space ball): πρόκειται για συσκευή εισόδου
αντίθετης δομής με αυτή του ποντικιού. Η ιχνόσφαιρα είναι μια
συσκευή η οποία δεν μετακινείται (είναι σταθερή στην επιφάνεια
εργασίας) και η οποία περιλαμβάνει κουμπιά επιλογής και μια σφαίρα
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στο πάνω μέρος της συσκευής, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η
υπόδειξη της κίνησης, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και με τη μετατόπιση
του δισδιάστατου ποντικιού. Το μέγεθος της σφαίρας και το πλήθος των
κουμπιών που περιέχονται, ποικίλουν ανάλογα με τη συσκευή. Όσο
μεγαλύτερη είναι η σφαίρα κίνησης, τόσο μεγαλύτερης ακρίβειας
διεργασίες μπορούν να εκτελεστού. Τα θετικά στοιχεία της ιχνόσφαιρας
σε σχέση με το δισδιάστατο ποντίκι είναι ότι παρέχει μεγαλύτερη
ακρίβεια και ελευθερία στις κινήσεις, ενώ ταυτόχρονα δεν απαιτεί
μεγάλο χώρο στην επιφάνεια εργασίας.

Εικόνα 5: Spaceball

•

Τρισδιάστατο ποντίκι (3D mouse): το τρισδιάστατο ποντίκι ή
τρισδιάστατος περιηγητής (3D navigator) είναι μια συσκευή
που
αποτελείται από κουμπιά επιλογής και από μια κεφαλή (cap) η οποία
έχει τη δυνατότητα περιστροφής και κίνησης και στους τρείς άξονες.
Μέσω των κινήσεων της κεφαλής πραγματοποιείται η αντίστοιχη κίνηση
στην εφαρμογή. Επίσης, η συσκευή αυτή παρέχει τη δυνατότητα
επιτάχυνσης της κίνησης που πραγματοποιείται, ανάλογα με το εύρος
μετακίνησης της κεφαλής. Εξαιτίας της ελευθερίας που παρέχει στην
κίνηση (6 - DOF) και των ελάχιστών ενεργειών που απαιτούνται κατά
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τη χρήση του, το τρισδιάστατο ποντίκι αποτελεί μια πολύ καλή λύση για
τον τομέα της περιήγησης σε εικονικά περιβάλλοντα. Εξέλιξη της
συσκευής αυτής αποτελούν τα Space Explorer, Space Pilot και 3D
Magellan, τα οποία εκτός από την κεφαλή κίνησης, περιλαμβάνουν και
διάφορα κουμπιά επιλογής, ή οθόνες εμφάνισης επιλογών.

Εικόνα 6: 3D mouse

•

Χειριστήριο (Joystick): το χειριστήριο είναι ένα είδος συσκευής ελέγχου
όπου παρατηρούνται πολλές παραλλαγές. Στην πιο κοινή μορφή, η
συσκευή περιέχει έναν μοχλό μέσω του οποίοι δίνεται η εντολή
κατεύθυνσης και διάφορα κουμπιά επιλογής. Οι διαφοροποιήσεις της
συσκευής αυτής αφορά την ύπαρξη μοχλού ή όχι (gamepads) καθώς
και το βαθμό ελευθερίας αυτού, τον αριθμό φυσικών ελεγκτών
(κουμπιά, διακόπτες κτλ) και τη θέση στην οποία είναι τοποθετημένα
(στο μοχλό, στο σώμα της συσκευής). Τα χειριστήρια είναι συσκευές οι
οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στον τομέα των ηλεκτρονικών
παιχνιδιών, με αποτέλεσμα οι χρήστες να είναι εξοικειωμένοι σε μεγάλο
βαθμό με τη χρήση τους.

•

Ράβδος (The wand): (University of Illinois at Chicago (UIC) Electronic
Visualization Laboratory 1997) η ράβδος είναι μια συσκευή εισόδου η
οποία περιέχει τρία (προγραμματιζόμενα) κουμπιά επιλογών και ένα
χειριστήριο. Επιπλέον, στη συσκευή υπάρχει ενσωματωμένος
αισθητήρας τοποθεσίας έξι βαθμών ελευθερίας. Η ράβδος είναι μια
συσκευή
μέσω
της
οποίας
μπορούν
να
πραγματοποιηθούν
ικανοποιητικά διεργασίες όπως η περιήγηση και της επιλογή
αντικειμένων, ενώ αντίθετα δεν προσφέρει μεγάλη ακρίβεια κατά τη
διαδικασία της διαχείρισης.
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Εικόνα 7: The wand

•

Η νυχτερίδα (The bat): (Colin Ware and Danny R. Jessome 1988) η
συγκεκριμένη
συσκευή
ελέγχου
και
η
παραλλαγές
αυτής
χαρακτηρίζονται και ως ιπτάμενα ποντίκια (flying mice). Πρόκειται για
μια εξέλιξη του δισδιάστατου απλού ποντικιού, έξι βαθμών ελευθερίας,
το οποίο μπορεί να κινείται στον τρισδιάστατο χώρο. Το βασικότερο
πλεονέκτημα των συσκευών αυτών είναι η ευκολία χρήσης τους,
εξαιτίας της εξοικείωσης που έχουν οι χρήστες με το δισδιάστατο
ποντίκι. Αντίθετα, παρατηρούνται περιορισμοί που αφορούν τον
περιορισμένο χώρο που μπορεί να κινείται, προβλήματα στο συντονισμό
και φαινόμενα κόπωσης των χρηστών.

•

Κυβικό ποντίκι (Cubic mouse): το κυβικό ποντίκι (Bernd Friihlich and
John Plate 2000), αποτελεί μια συσκευή εισόδου δώδεκα βαθμών
ελευθερίας (12 - DOF). Η συσκευή αυτή αποτελείται από έναν κύβο από
το κέντρο του οποίου περνάνε τρείς κατακόρυφοι μοχλοί (δυο βαθμών
ελευθερίας ο καθένας), οι οποίοι αντιπροσωπεύουν και ελέγχουν τους
τρείς άξονες (x, y, z). Στο πάνω μέρος του κύβου υπάρχουν
τοποθετημένα κουμπιά επιλογών για επιπλέον έλεγχο, ενώ μέσα στη
συσκευή υπάρχει ένας αισθητήρας παρακολούθησης τοποθεσίας έξι
βαθμών ελευθερίας. Μέσω της συσκευής αυτής μπορούν να
πραγματοποιηθούν διεργασίες με μεγάλη ακρίβεια, ενώ αντίθετα,
152

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

εξαιτίας της πολυπλοκότητας
περιήγηση στο περιβάλλον.

της

δεν

ενδείκνυται

για

ελεύθερη

Εικόνα 8: The cubic mouse

•

Συσκευή YoYo (YoYo device): (Andreas Simon and Bernd Fröhlich
2003) πρόκειται για μια συσκευή δώδεκα βαθμών ελευθερίας που
αποτελείται από τρία ελαστικά δαχτυλίδια τοποθετημένα στη σειρά. Στο
μεσαίο μέρος περιέχονται κουμπιά επιλογών και ένας αισθητήρας
θέσης. Τα τμήματα που βρίσκονται στο αριστερό και δεξί μέρος της
συσκευής, αποτελούνται από δυο ελαστικούς ελεγκτές έξι βαθμών
ελευθερίας ο καθένας. Οι δυο αυτοί ελεγκτές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ή και ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον.
Η συσκευή YoYo, όπως και το κυβικό ποντίκι, εάν και παρέχουν μεγάλη
ακρίβεια και ελευθερία στις κινήσεις, προκαλούν προβλήματα
δυσχρηστίας, λόγω της πολυπλοκότητας τους, ιδιαίτερα σε μη
εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους χρήστες.
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Εικόνα 9: The YoYo device (Α) - The elastic general grip, EGG (Β)

•

Ελαστική λαβή (Elastic General Grip - EGG): (Shumin Zhai 1995) η
ελαστική λαβή είναι μια συσκευή που αποτελείται από ένα στερεό, σε
σχήμα αβγού (E.G.G.), το οποίο είναι τοποθετημένο ελαστικά μέσα σε
ένα πλαίσιο. Το στερεό αυτό περιέχει έναν αισθητήρα τοποθεσίας έξι
βαθμών ελευθερίας. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης
συσκευής είναι η ευκολία και η απλότητα χρήσης της, ενώ ταυτόχρονα
παρατηρούνται ελάχιστα επίπεδα κόπωσης του χρήστη. Αντίθετα, η
ελαστική λαβή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό μέσο
αλληλεπίδρασης, εξαιτίας της απουσίας ελεγκτών επιλογής.

6.3.3.2.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ
Η δεύτερη κατηγορία φυσικών συσκευών, συσκευές ενσάρκωσης
(Props), περιλαμβάνει συσκευές οι οποίες αντιγράφουν μια κατάσταση του
πραγματικού κόσμου, παρέχοντας παρόμοιες συνθήκες και λειτουργίες της
κατάστασης αυτής, με σκοπό τη διαχείριση αντίστοιχων εικονικών
αντικειμένων. Οι (William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003) ορίζουν ως
συσκευές ενσάρκωσης, φυσικά αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται ως
διεπαφές στον εικονικό κόσμο και τα οποία αποτελούν ενσαρκώσεις εικονικών
αντικειμένων, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να έχουν ενσωματωμένους φυσικούς
ελεγκτές. Επίσης, οι (Ken Hinckley et al. 1994), χαρακτηρίζουν τις
συγκεκριμένες συσκευές ως οικεία φυσικά αντικείμενα του περιβάλλοντος του
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χρήστη, τα οποία χρησιμοποιούνται ως διεπαφές και συσκευές εισόδου.
Επιπλέον, αναφέρεται ότι η αλληλεπίδραση με αυτές τις συσκευές μπορεί να
πραγματοποιείται με τη χρήση και των δυο χεριών σε ελεύθερο φυσικό χώρο,
ενώ ταυτόχρονα αναλύεται η διαδικασία χρήσης συσκευών ενσάρκωσης σε
εφαρμογές νευροχειρουργικής προσομοίωσης (Ken Hinckley, Randy Pausch,
and Hunter Downs 1997). Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων ελέγχου είναι
οι συσκευές προσομοίωσης πτήσης, όπου πρόκειται για αντιγραφή των
πραγματικών συσκευών ελέγχου ενός αεροσκάφους και οι συσκευές ελέγχου
αυτοκινήτου, όπου παρέχουν στο χρήστη ελεγκτές αντίστοιχους με του
πραγματικού κόσμου (τιμόνι, χειρόφρενο, πεντάλ). Σε μια γενικευμένη
περίπτωση συστημάτων ενσάρκωσης, οι φυσικές συσκευές έχουν απλή μορφή
βασικών γεωμετρικών σχημάτων (σφαίρα, κώνος, κύβος κτλ) με τη βοήθεια
των οποίων ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί μεγάλο αριθμό
εικονικών αντικειμένων του εικονικού περιβάλλοντος που έχουν παρεμφερή
μορφή. Ανεξάρτητα από αυτή την περίπτωση, οι συσκευές ενσάρκωσης
σχεδιάζονται έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες εφαρμογές και
ο γενικός στόχος τους είναι να προσδώσουν στο χρήστη, κατά την
αλληλεπίδραση του με τα αντίστοιχα εικονικά συστήματα, παρόμοια αίσθηση
και τρόπο διαχείρισης με αυτή των πραγματικών συνθηκών. Επίσης, σύμφωνα
με τους (Ken Hinckley et al. 1994), τα βασικότερα πλεονεκτήματα της χρήσης
των συγκεκριμένων μέσων είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Οικειότητα (familiarity)
Απευθείας ενέργεια (direct actions)
Προφανής χρήση (obvious use)
Απτή αίσθηση (palpability)
Αποκλειστική μέθοδος χρήσης (no tool moding)
Στοιχεία ανατροφοδότησης (feedback)
Δυνατότητα αλληλεπίδρασης και με τα δυο χέρια (two – handed
interaction)
Προσομοίωση πραγματικών συνθηκών (pragmatic design)
Χρήση νέων εργαλείων (new tool uses)
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Εικόνα 10: Props

6.3.3.3

Πλατφόρμες

Οι πλατφόρμες είναι μεγάλα, μη μεταφερόμενα, φυσικά συστήματα τα
οποία χρησιμοποιούνται ως διεπαφές στον εικονικό κόσμο. Όπως συμβαίνει
και με τις συσκευές ενσάρκωσης (props), έτσι και οι πλατφόρμες
αναπαριστούν κάποιο τμήμα του φυσικού κόσμου, χρησιμοποιώντας φυσικά
αντικείμενα με τα οποία μπορεί να αλληλεπιδρά ο χρηστής με φυσικό τρόπο.
Σύμφωνα με τους (William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003), ως
πλατφόρμα ορίζεται το φυσικό τμήμα του συστήματος (VR system), στο
οποίο βρίσκεται ο χρήστης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εφαρμογής. Μια
πλατφόρμα μπορεί να αποτελεί αντιγραφή των λειτουργιών και της μορφής
ενός τμήματος του φυσικού κόσμου (ή μιας φυσικής συσκευής), ή απλά
μπορεί να είναι το τμήμα αυτό στο οποίο βρίσκεται ή στέκεται ο χρήστης.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα πλατφόρμων, τα οποία παρέχουν διάφορες
δυνατότητες αλληλεπίδρασης στους χρήστες. Στη συνέχεια, περιγράφονται
κάποια από τα πιο γνωστά παραδείγματα τέτοιων συστημάτων:
•

Δακτύλιος (The ring): ο δακτύλιος, είναι ένα είδος πλατφόρμας που
έχει σκοπό να διατηρήσει το χρήστη σε ένα συγκεκριμένο χώρο στο
φυσικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εφαρμογής. Η
χρήση αυτών των συστημάτων γίνεται για να αποτραπούν ενδεχόμενες
περιπλοκές του χρήστη με τον εξοπλισμό (συσκευές, καλώδια κτλ) ή
ακόμα και ενδεχόμενος τραυματισμός του χρήστη, στις περιπτώσεις
όπου δεν επικοινωνεί οπτικά με το φυσικό κόσμο. Στις τυπικές
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πλατφόρμες δακτυλίου, υπάρχει ένα είδος κιγκλιδώματος (μορφής
δακτυλίου) γύρω από τη μέση του χρήστη, το οποίο τον περιορίζει στα
όρια πραγματοποίησης των προβλεπόμενων κινήσεων. Επίσης, σε
πολλές περιπτώσεις οι συσκευές που χρησιμοποιεί ο χρήστης
συνδέονται πάνω στην πλατφόρμα, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται και
διαχείριση καλωδίων.
•

Περίπτερο (Kiosk): οι συγκεκριμένες πλατφόρμες έχουν τη δομή ενός
περιπτέρου – θαλάμου, στον οποίο βρίσκεται ο χρήστης κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης της εφαρμογής. Σε πολλές περιπτώσεις στους
θαλάμους αυτούς υπάρχουν σταθερές οθόνες προβολής και ελεγκτές
αλληλεπίδρασης. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται ως μέσα
προβολής, καθώς και για περιοριστικούς λόγους όπως αναφέρθηκε στις
πλατφόρμες δακτυλίου.

•

Πλατφόρμα κίνησης (Ambulatory platform): οι πλατφόρμες κίνησης
είναι συστήματα τα οποία έχουν σκοπό την παροχή αντίστοιχης
διαδικασίας περιήγησης σε ένα εικονικό περιβάλλον, σε σχέση με τη
φυσική περιήγηση. Οι πλατφόρμες αυτές συνήθως περιέχουν
μηχανισμούς (διάδρομος, ποδήλατο) που επιτρέπουν στο χρήστη να
πραγματοποιεί εικονικές διεργασίες μεταφοράς (περπάτημα, τρέξιμο,
οδήγηση ποδηλάτου) με τις αντίστοιχες σωματικές κινήσεις που κάνει
κατά τις φυσικές μεταφορές. Σε πιο σύνθετες μορφές πλατφόρμων
κίνησης, υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής του συστήματος κίνησης
στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής, παρέχοντας στο
χρήστη αντίστοιχες (με την εφαρμογή) συνθήκες κίνησης, όπως για
παράδειγμα την αίσθηση κεκλιμένου επιπέδου, ή ανωμάλου δρόμου.
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Εικόνα 11: Walking (A) and treadmill (B) platforms

•

Πλατφόρμα οχήματος (Vehicle platform): οι πλατφόρμες οχήματος,
είναι συσκευές στις οποίες προσομοιώνεται η πραγματική διαδικασία
ελέγχου κάποιου οχήματος. Συνήθως, τα συστήματα αυτά αποτελούν
αντιγραφές των πραγματικών οχημάτων, ή των τμημάτων μέσω των
οποίων ελέγχονται. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των πλατφόρμων
οχήματος, είναι ότι παρέχουν στους χρήστες φυσικές συσκευές
ελέγχου, ίδιες με τις πραγματικές (props), με τις οποίες ελέγχει το
όχημα εικονικά, μέσω αντίστοιχης διαδικασίας με την πραγματική.
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της κατηγορίας αυτής είναι τα
συστήματα προσομοίωσης πτήσεων, όπου πρόκειται για πλατφόρμες
που αναπαριστούν το τμήμα ελέγχου ενός αεροσκάφους (πιλοτήριο)
παρέχοντας στους χρήστες (μέσω και των στοιχείων ανάδρασης)
πραγματικές συνθήκες πτήσης. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται
κυρίως για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς λόγους.
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Εικόνα 12: Aircraft (A) - car (B) cockpit

6.3.3.4

Συσκευές αναγνώρισης φωνητικών εντολών

Αποτέλεσμα της εξέλιξης των συστημάτων αναγνώρισης της φωνής, τα
οποία γίνονται ολοένα και πιο πρακτικά κατά τη χρήση και εφαρμογή τους,
είναι η δυνατότητα που παρέχεται πλέον στους χρήστες για φυσική (λεκτική)
επικοινωνία με τα υπολογιστικά συστήματα. Όπως αναφέρουν οι (William R.
Sherman and  Alan B. Craig 2003) το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για τις εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, καθώς αποτελεί
στόχο η αλληλεπίδραση των χρηστών με το εικονικό περιβάλλον, μέσω
διαδικασιών οι οποίες θα προσεγγίζουν τις αντίστοιχες φυσικές σε όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό. Επίσης, ο συνδυασμός της διαδικασίας
φωνητικών εντολών με άλλες μεθόδους αλληλεπίδρασης, θεωρείται μια πολύ
καλή στρατηγική για την πραγματοποίηση διεργασιών διαχείρισης των
εικονικών αντικειμένων του εικονικού περιβάλλοντος από το χρήστη
(Gabbard, Joseph L. 1997). Ενισχύοντας αυτή την άποψη ο (Alexander G.
Hauptmann 1989) αναφέρει ότι, όταν οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσουν φωνητικές εντολές, χειρονομίες, ή συνδυασμό και των δυο
για να αλληλεπιδράσουν με το εικονικό περιβάλλον, στο σύνολο τους
προτιμούν το συνδυασμό και των δυο μεθόδων.
Παρόλα αυτά, κατά τη χρήση των συσκευών αναγνώρισης φωνητικών
εντολών, παρατηρούνται κάποιοι σημαντικοί περιορισμοί. Σύμφωνα με τον
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(Gabbard, Joseph L. 1997), τα συστήματα φωνητικής αναγνώρισης θα πρέπει
να είναι εφοδιασμένα με ένα σημαντικό πλήθος δεδομένων – εντολών τις
οποίες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει (track) και να
επαναλαμβάνει (recall). Επίσης, όπως αναφέρουν οι (William R. Sherman and
 Alan B. Craig 2003) και (Gabbard, Joseph L. 1997), τα συγκεκριμένα
συστήματα της υπάρχουσας τεχνολογίας, απαιτούν μια διαδικασία
εκπαίδευσης τους για κάθε ξεχωριστό χρήστη έτσι ώστε να αποδίδουν στο
μέγιστο δυνατό. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και δύσκολα εφαρμόσιμη
σε περιπτώσεις πολύ-χρηστηκών εφαρμογών. Τέλος, εξαιτίας του όγκου και
της ποικιλομορφίας των δεδομένων εισαγωγής που απαιτούνται από πολύλειτουργικά εικονικά περιβάλλοντα, η χρήση φωνητικών εντολών ως
αποκλειστικό μέσο αλληλεπίδρασης κρίνεται ανεπαρκές (Henry A. Sowizral
1994).
Ένα σημαντικό ζήτημα των συσκευών αναγνώρισης φωνής, αφορά τη
διαχείριση τους, δηλαδή τη διαδικασία μέσω της οποίας θα ενεργοποιείται και
θα απενεργοποιείται το σύστημα. Ο λόγος ύπαρξης μιας τέτοιας λειτουργίας
είναι για να αποτραπούν προβλήματα που θα δημιουργούσε μια συνεχής
αναγνώριση, στις περιπτώσεις που οι χρήστες επικοινωνούν φωνητικά με το
φυσικό τους περιβάλλον. Σε αυτήν την περίπτωση, το σύστημα θα
αναγνώριζε εντολές από την επικοινωνία το χρηστών, πραγματοποιώντας
ανεπιθύμητες ενέργειες. Όταν γίνεται αναφορά σε απενεργοποίηση του
συστήματος δεν συνεπάγεται το κλείσιμο της συσκευής, αλλά η
απενεργοποίηση της διαδικασίας ελεύθερης αναγνώρισης και εκτέλεσης. Για
την επίτευξη της λειτουργίας αυτής προτείνεται το σύστημα αναγνώρισης να
βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής και η
διαδικασία της αναγνώρισης να πραγματοποιείται ύστερα από εντολή του
χρήστη. Οι (William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003) προτείνονται
τρεις μεθόδους, μέσω των οποίων παρέχεται η συγκεκριμένη εντολή έναρξης
της αναγνώρισης από το χρήστη: μέσω διακόπτη επιλογής (Push to talk),
μέσω φωνητικής εντολής (Name to talk) και μέσω βλέμματος (Look to
talk).
•

Μέσω διακόπτη επιλογής (Push to talk): ο χρήστης πριν δώσει τη
φωνητική εντολή ενεργοποιεί έναν διακόπτη ή κουμπί (φυσικό ή
εικονικό), όπως συμβαίνει και στον παραδοσιακό ασύρματο
επικοινωνίας του φυσικού κόσμου.
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•

Μέσω φωνητικής εντολής (Name to talk): στη μέθοδο αυτή
χρησιμοποιούνται δυο
φωνητικές εντολές. Η πρώτη αφορά την
ενεργοποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης εντολών και η δεύτερη την
εντολή για την πραγματοποίηση κάποιας διεργασίας. Για παράδειγμα,
στην περίπτωση όπου η εντολή ενεργοποίησης είναι η λέξη ‘έναρξη’ και
η διεργασία που θα εκτελεστεί θα είναι η έξοδος από την εφαρμογή, η
φωνητική εντολή που θα δώσει ο χρήστης είναι η ‘έναρξη, κλείσιμο
εφαρμογής’.

•

Μέσω βλέμματος (Look to talk): κατά τη μέθοδο αυτή, τοποθετείται στο
εικονικό περιβάλλον ένα, ή περισσότερα εικονικά αντικείμενα μέσω των
οποίων ενεργοποιείται η διαδικασία αναγνώρισης φωνητικών εντολών.
Η έναρξη της διαδικασία πραγματοποιείται όταν κάποιο από τα
αντικείμενα αυτά βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του χρήστη. Ουσιαστικά ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα να δώσει κάποια φωνητική εντολή μόνο
στην περίπτωση που κοιτάει κάποιο από τα συγκεκριμένα εικονικά
αντικείμενα.

6.3.4
Συσκευές εισόδου ελεγχόμενες
περιβάλλον (World monitoring)

από

φυσικό

Σε αυτό το σημείο εξετάζονται η διαδικασία και τα μέσα, βάσει των
οποίων ένα περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει πηγή δεδομένων εισόδου για
μια εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται
συνήθως από τη συνεχή καταγραφή μέρους ή στοιχείων ενός δυναμικού
περιβάλλοντος, όπως είναι ο φυσικός κόσμος. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να
είναι χαρακτηριστικά ή καταστάσεις ενός δυναμικού περιβάλλοντος, τα οποία
καταγράφονται και μεταφέρονται στην εφαρμογή, όπως είναι για παράδειγμα
η παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών του πραγματικού κόσμου και
μεταφορά τους σε αντίστοιχες συνθήκες στο εικονικό περιβάλλον. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την εισαγωγή τέτοιου είδους πληροφορίας σε μια εφαρμογή,
είναι η συνεχής ύπαρξη της εφαρμογής. Τα εικονικά περιβάλλοντα τα οποία
χαρακτηρίζονται από τη διαρκή ύπαρξη τους και έχουν τη δυνατότητα να
τροφοδοτούνται με
τέτοιου είδους πληροφορία, ονομάζονται συνεχείς
εικονικοί κόσμοι (persistent virtual world) και η ύπαρξη τους είναι
ανεξάρτητη από την παρουσία κάποιου χρήστη ή χρηστών.
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6.3.4.1

Συνεχής εικονικός κόσμος (Persistent virtual world)

Σύμφωνα με τον (Mark W. Bell 2008) ως συνεχής, ορίζεται ο εικονικός
κόσμος ο οποίος δεν σταματάει, συνεχίζει να υπάρχει και να λειτουργεί και
μετά από την αποχώρηση του χρήστη. Η συνεχής ύπαρξη του εικονικού
κόσμου αλλάζει τον τρόπο που ο χρήστης αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και
με τους άλλους χρήστες. Ο χρήστης δεν είναι πλέον το κέντρο του εικονικού
κόσμου, αλλά είναι μέλος μιας δυναμικής κοινότητας η οποία εξελίσσεται. Σε
ένα μη – συνεχές εικονικό περιβάλλον, κάθε φορά που ο χρήστης εισέρχεται
στην εφαρμογή, ξεκινάει από το ίδιο πάντα σημείο, με τις ίδιες συνθήκες
περιβάλλοντος και οι διεργασίες που πραγματοποιεί χάνονται κατά την έξοδο
του. Αντίθετα στα συνεχή εικονικά περιβάλλοντα, οι διεργασίες που
πραγματοποιούνται στον εικονικό κόσμο ή σε στοιχεία αυτού, παραμένουν
μέχρι να τη στιγμή που θα αλλαχθούν από κάποιον άλλο χρήστη ή και από το
ίδιο το περιβάλλον. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο
για την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, επιτρέποντας κάποιου είδους
ασύγχρονης επικοινωνίας (asynchronous communication). Κατά την
ασύγχρονη επικοινωνία, η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών δεν
πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, για παράδειγμα ένας χρήστης μπορεί
να αφήσει κάποιο μήνυμα το οποίο θα υπάρχει στον εικονικό κόσμο ακόμα και
μετά την έξοδο του από την εφαρμογή και το οποίο μπορεί να δει κάποιος
άλλος χρήστης σε μελλοντική χρονική στιγμή (William R. Sherman and 
Alan B. Craig 2003).

6.3.5

Μετατροπείς (Transducers)

Για την παρακολούθηση, καταγραφή και μεταφορά στο εικονικό
περιβάλλον της πληροφορίας που απαιτείται από το φυσικό κόσμο,
χρησιμοποιούνται συσκευές οι οποίες ονομάζονται μετατροπείς (transducers).
Ως μετατροπέας χαρακτηρίζεται κάθε συσκευή η οποία έχει τη δυνατότητα να
αντιλαμβάνεται κάποιο φαινόμενο του φυσικού κόσμου και στη συνέχεια να
μεταφράζει (σε άλλο είδος δεδομένων) και να μεταφέρει την πληροφορία
αυτή στον εικονικό κόσμο (William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003).
Επίσης ως μετατροπέας ορίζεται η συσκευή η οποία λαμβάνει ενέργεια από
ένα σύστημα και την αναμεταδίδει σε άλλη μορφή σε κάποιο άλλο σύστημα
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(Webster 2003). Οι πιο κοινές συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως
μετατροπείς για την μεταφορά δεδομένων από το φυσικό κόσμο στο εικονικό
περιβάλλον είναι:
•
•
•
•
•

Μικρόφωνα (Microphones)
Μετεωρολογικοί σταθμοί (Weather stations)
Ανιχνευτές φωτός (LIDAR – light detection and ranging)
Κάμερες (Video cameras)
Ηλεκτρομαγνητικοί αισθητήρες τοποθεσίας (Electromagnetic position
sensors)

6.4 Συσκευές εξόδου (Output displays)
Ο τρόπος με τον οποίο ο χρήστης αντιλαμβάνεται τον εικονικό κόσμο
και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί αυτό, είναι ένα ακόμα
βασικό στοιχείο των εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας. Στο κεφάλαιο
αυτό, εξετάζεται η διαδικασία και οι συσκευές μέσω των οποίων παρέχονται
ερεθίσματα, που αφορούν τις αισθήσεις του χρήστη, μέσω των οποίων
αντιλαμβάνεται τον εικονικό κόσμο. Το σύστημα αντίληψης του ανθρώπου
διαθέτει πέντε είδη αισθήσεων, βάσει των οποίων τροφοδοτείται με
πληροφορία ο εγκέφαλος. Όσον αφορά τη διαδικασία αντίληψης του
εικονικού κόσμου, συνήθως χρησιμοποιούνται οι τρείς από τις πέντε αυτές
αισθήσεις (οπτική, απτική, ακουστική), ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό.
Σύμφωνα με τις τρεις αυτές αισθήσεις, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν όλες
οι φυσικές συσκευές εξόδου. Επομένως, αναγνωρίζονται οι εξής βασικές
κατηγορίες συσκευών:
•
•
•

Οπτικά μέσα (Visual display) – αφορά το πως ο χρήστης βλέπει τον
εικονικό κόσμο
Ακουστικά μέσα (Aural display) - αφορά το πως ο χρήστης ακούει τον
εικονικό κόσμο
Απτικά μέσα (Haptic display) - αφορά το πως ο χρήστης νιώθει τον
εικονικό κόσμο
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6.4.1

Οπτικά μέσα (Visual displays)

Μέσω των φυσικών οπτικών συσκευών αντίληψης, ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να βλέπει τον εικονικό κόσμο και να αλληλεπιδρά με αυτόν. Τα
οπτικά μέσα είναι συστήματα τα οποία παρέχουν οπτικά ερεθίσματα
(απεικόνιση του εικονικού κόσμου), τα οποία λαμβάνονται από τους χρήστες
μέσω του οπτικού συστήματος αντίληψης. Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση
των ιδιοτήτων των οπτικών μέσων καθώς και περιγραφή των κατηγοριών.

6.4.1.1

Ιδιότητες οπτικές μέσων (Properties of visual displays)

Οι ιδιότητες των οπτικών μέσων και γενικότερα όλων των μέσων που
χρησιμοποιούνται σε μια εφαρμογή, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά
υπόψη, καθώς
αποτελούν τα στοιχεία αυτά βάσει των οποίων
πραγματοποιείται η επιλογή των κατάλληλων μέσων που χρησιμοποιούνται σε
κάθε εφαρμογή. Σύμφωνα με τους (William R. Sherman and  Alan B. Craig
2003), οι ιδιότητες των φυσικών οπτικών συσκευών αναγνωρίζονται σε δυο
βασικές κατηγορίες: σε ιδιότητες παρουσίασης (presentation properties) και
σε λογιστικές ιδιότητες (logistic properties).

6.4.1.1.1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
(PRESENTATION PROPERTIES)

ΟΠΤΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ

Οι ιδιότητες παρουσίασης μιας οπτικής συσκευής εξόδου είναι
σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της εφαρμογής.
Προσεκτικές εκτιμήσεις των οπτικών ιδιοτήτων πρέπει να γίνονται
βασιζόμενες στις απαιτήσεις της εφαρμογής. Παρόλα αυτά θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη δυο αντιστρόφως ανάλογα μεγέθη των ιδιοτήτων αυτών
που αφορούν το οικονομικό κόστος και την απαιτούμενη ποιότητα της
εφαρμογής. Οι ιδιότητες παρουσίασης των συσκευών εξόδου είναι:
•

Χρώμα (Color): τα οπτικά μέσα εξόδου, όσον αφορά το χρώμα,
χωρίζονται σε μονοχρωματικά και τριχρωματικά. Τα μονοχρωματικά
μέσα εάν και δεν χρησιμοποιούνται σε μεγάλο εύρος, προσφέρουν
μεγαλύτερη φωτεινότητα και αντίθεση. Αντίθετα, τα τριχρωματικά μέσα
προσφέρουν μεγάλη γκάμα χρωμάτων τα οποία είναι αποτέλεσμα
συνδυασμού τριών χρωμάτων (κόκκινο, πράσινο, μπλε).
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•

Ανάλυση (Spatial resolution): η ανάλυση ενός οπτικού μέσου συνήθως
δίνεται από τον αριθμό των εικονοστοιχείων (pixels) ή των τελειών
(dots). Ένας τρόπος μέτρησης των στοιχείων αυτών είναι η πυκνότητα
τους σε συγκεκριμένο χώρο (τελείες ανά ίντσα, dots per inch - dpi).
Εκτός από την πυκνότητα, άλλα στοιχεία που επηρεάζουν την ανάλυση
είναι το μέγεθος του μέσου και κατ’ επέκταση ο συνδυασμός των
εικονοστοιχείων, η απόσταση του χρήστη από το μέσο και η τεχνολογία
– δομή του μέσου (CRT, LCD, LED).

•

Αντίθεση (Contrast): πρόκειται για μια μέτρηση των οπτικών μέσων, η
οποία προσδιορίζεται από το εύρος της φωτεινότητας του
φωτεινότερου χρώματος (λευκό) και του σκουρότερου (μαύρο) που
μπορεί να παρέχει το οπτικό μέσο. Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος
αυτό, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευκρίνεια της συσκευής και ευκολότερη
η αναγνώριση των προβαλλόμενων στοιχείων.

•

Φωτεινότητα (Brightness): είναι μια μέτρηση της συνολικής ποσότητας
φωτός που μπορεί να εκπέμπει από μια συσκευή. Είναι επιθυμητό, οι
οπτικές συσκευές να μπορούν να παρέχουν μεγάλα ποσά
φωτεινότητας.

•

Αριθμός καναλιών απεικόνισης (Number of display channels): ένα
οπτικό κανάλι απεικόνισης αντιπροσωπεύει την οπτική πληροφορία που
προβάλλεται στο ένα μάτι. Η πιο συχνή περίπτωση είναι η χρήση δυο
καναλιών απεικόνισης, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται και η
στερεοσκοπική απεικόνιση. Χρήση περισσοτέρων των δυο καναλιών
γίνεται σε περιπτώσεις πολλών χρηστών.

•

Απόσταση εστίασης (Focal distance): ως απόσταση εστίασης
χαρακτηρίζεται η απόσταση μεταξύ του χρήστη και του μέσου
απεικόνισης.
Ο
προσδιορισμός
της
απόστασης
εστίασης
πραγματοποιείται με τη ρύθμιση των μυών των ματιών του χρήστη,
μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται προσαρμογή (accommodation).

•

Διαφάνεια (Opacity): στην ιδιότητα διαφάνειας ενός οπτικού μέσου
αναγνωρίζονται δυο χαρακτηριστικά. Η πλήρης απόκρυψη του φυσικού
κόσμου από το οπτικό πεδίο του χρήστη (αδιαφάνεια) και η
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ταυτόχρονη απεικόνιση των δυο κόσμων, φυσικού και εικονικού
(διαφάνεια). Η παροχή διαφάνειας στο οπτικό πεδίο του χρήστη
εξαρτάται από τη δομή του οπτικού μέσου, για παράδειγμα σταθερά
οπτικά μέσα όπως είναι οι
οθόνες ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν
μπορούν
να
παρέχουν
ταυτόχρονη
απεικόνιση
των
δυο
περιβαλλόντων.
•

Κάλυψη (Masking): πρόκειται για την επικάλυψη του εικονικού
περιβάλλοντος και των στοιχείων αυτού από φυσικά αντικείμενα, όπως
είναι για παράδειγμα τα χέρια του χρήστη. Το πρόβλημα αυτό
παρατηρείται κυρίως στα σταθερά οπτικά μέσα όταν κάποιο φυσικό
αντικείμενο παρεμβάλλεται μεταξύ του οπτικού μέσου και των ματιών
του χρήστη, με αποτέλεσμα την απόκρυψη του εικονικού κόσμου από
το χρήστη.

•

Οπτικό πεδίο (Field of view - FOV): το οπτικό πεδίο είναι μια μέτρηση
του γωνιακού πλάτους της δυνατής οπτικής άποψης που παρέχει το
οπτικό μέσο στο χρήστη. Σε ένα οπτικό μέσο τριών πλευρών (CAVE) το
οπτικό πεδίο φτάνει του χρήστη φτάνει στο μέγιστο ποσοστό, 100%.
Σύμφωνα με τους (V Klymento and CE Rash 1995), το φυσιολογικό
οριζόντιο οπτικό πεδίο του ανθρώπου είναι κατά προσέγγιση 200
μοίρες, με 120 μοίρες διοφθαλμικής επικάλυψης (binocular overlap).

•

Πεδίο παρατήρησης (Field of regard - FOR): ως πεδίο παρατήρησης
χαρακτηρίζεται ο χώρος γύρω από το χρήστη στον οποίο υπάρχει
δυνατότητα απεικόνισης του εικονικού κόσμου. Για παράδειγμα, στα
οπτικά μέσα που προσαρμόζονται στο κεφάλι του χρήστη (Head
mounted displays), το πεδίο παρατήρησης είναι 100%, επειδή η οθόνη
είναι μπροστά στα μάτια του χρήστη, το εικονικό περιβάλλον
απεικονίζεται πάντα, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που κοιτάει. Το
πεδίο παρατήρησης είναι ανεξάρτητο από το οπτικό πεδίο.

•

Πληροφορίες τοποθεσίας κεφαλιού (Head position information): η
παρακολούθηση της τοποθεσίας του κεφαλιού και της κατεύθυνσης
βλέμματος του χρήστη, πραγματοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις
οπτικών μέσων, με σκοπό τον υπολογισμό του τμήματος του εικονικού
κόσμου που απεικονίζεται κάθε στιγμή.
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•

Ανοχή καθυστέρησης γραφικών (Graphics latency tolerance):
πρόκειται για το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για την
ανανέωση της απεικόνισης του οπτικού μέσου σύμφωνα με τις κινήσεις
του χρήστη. Η χρονική καθυστέρηση αυτή διαφέρει ανάλογα με το
οπτικό μέσο που χρησιμοποιείται, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα πολύ
σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει την εμβύθιση του χρήστη.

•

Χρονική ανάλυση (Temporal resolution – frame rate): η συχνότητα με
την οποία αλλάζει η εικόνα του οπτικού μέσου ονομάζεται συχνότητα
ανανέωσης και αφορά των αριθμό των εμφανιζόμενων καρέ ανά
δευτερόλεπτο (Frames per second - FPS). Η ίδια μέτρηση
πραγματοποιείται με μονάδες Hertz (μονάδα μέτρησης συχνότητας), η
οποία ορίζεται ως ο αριθμός των γεγονότων που συμβαίνουν ανά
δευτερόλεπτο.

6.4.1.1.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
PROPERTIES)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΠΤΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ

(LOGISTIC

Εκτός από της ιδιότητες παρουσίασης των οπτικών μέσων,
παρατηρούνται και κάποιοι λογιστικοί παράγοντες που αφορούν τη χρήση των
μέσων αυτών. Οι λογιστικές ιδιότητες εάν και δεν αφορούν καθ’ αυτή τη
διαδικασία απεικόνισης, επηρεάζουν την εμπειρία του χρήστη κατά τη
συμμετοχή του σε μια εφαρμογή.
•

Κινητικότητα χρήστη (User mobility): το είδος των οπτικών μέσων που
χρησιμοποιούνται, συχνά επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο
χρήστης κατά την παρουσία του στην εφαρμογή. Συγκεκριμένα,
επηρεάζονται δυο βασικά στοιχεία της εμπειρίας του χρήστη: η
εμβύθιση και η ευχρηστία. Αιτίες περιορισμού της κινητικότητας του
χρήστη, είναι συνήθως η δομή των οπτικών μέσων που
χρησιμοποιούνται, οι συνδέσεις των μέσων αυτών (καλώδια κτλ) και ο
περιορισμός του φυσικού χώρου κίνησης εξαιτίας των προδιαγραφών
των οπτικών μέσων.

•

Διεπαφές με μεθόδους παρακολούθησης (Interface with tracking
methods): η συγκεκριμένη ιδιότητα αναφέρεται στην παρουσία κάποιου
συστήματος παρακολούθησης της τοποθεσίας στις οπτικές συσκευές.
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Ουσιαστικά αφορά κυρίως φορητές συσκευές, οι οποίες στην περίπτωση
που
διαθέτουν
ενσωματωμένο
σύστημα
παρακολούθησης,
απαλλάσσουν το χρήστη από μια επιπλέον συσκευή. Στις περισσότερες
περιπτώσεις οθονών που προσαρμόζονται στο κεφάλι, υπάρχει σύστημα
παρακολούθησης, μέσω του οποίου ελέγχεται η τοποθεσία του
κεφαλιού του χρήστη.
•

Προϋποθέσεις
περιβάλλοντος
(Environment
requirements):
οι
συνθήκες του περιβάλλοντος παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόδοση
των οπτικών μέσων. Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την
απόδοση των οπτικών μέσων είναι το φως, η υγρασία, η σκόνη, η
ατμοσφαιρική πίεση κτλ.

•

Συνδεσιμότητα (Associability with other sense displays): η ιδιότητα
αυτή αφορά τη δυνατότητα σύνδεσης (ή συνδυασμού) διάφορων
μέσων με τα οπτικά μέσα. Παράδειγμα τέτοιας σύνδεσης είναι η
παράλληλη χρήση οπτικών μέσων και κάποιου συστήματος
αναπαραγωγής ήχου.

•

Φορητότητα (Portability): η φορητότητα αφορά το πόσο εύκολη είναι η
μετακίνηση ενός οπτικού μέσου, εάν μπορεί να μεταφερθεί, από μια
τοποθεσία σε μια άλλη. Σε αντίθεση με τα φορητά σύστημα
περιορισμένου όγκου όπου δεν παρατηρείται ουσιαστικό πρόβλημα
φορητότητας, η μετακίνηση κάποιου μεγάλου οπτικού μέσου, όπως
είναι συστήματα μεγάλων οθονών ή προβολικών, απαιτούν μια
χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία αποσυναρμολόγησης, μεταφοράς,
συναρμολόγησης.

•

Διαμεταγωγή (Throughput): η συγκεκριμένη ιδιότητα αφορά τον αριθμό
των ανθρώπων που θα χρησιμοποιούν (ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα) την
εφαρμογή κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Η ιδιότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη κατά την επιλογή των οπτικών μέσων που θα χρησιμοποιούνται
στη εφαρμογή.

•

Επιβάρυνση (Encumbrance): κατά τη χρήση οπτικών συσκευών οι
οποίες προσαρμόζονται πάνω στο χρήστη (πχ προσαρμοσμένες οθόνες
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στο κεφάλι - HMD), παρατηρούνται φαινόμενα επιβάρυνσης του
χρήστη, εξαιτίας της δομής, του όγκου και του βάρους που έχουν τα
μέσα αυτά. Το πρόβλημα αυτό δεν υπάρχει σε περιπτώσεις χρήσης
σταθερών οπτικών μέσων.
•

Ασφάλεια (Safety): τα θέματα ασφάλειας που προκύπτουν αφορούν
κυρίως τις περιπτώσεις όπου μέσω της χρήσης συγκεκριμένων οπτικών
συσκευών, αποκλείεται η οπτική επαφή του χρήστη με το φυσικό
περιβάλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα αντικείμενα του φυσικού
κόσμου να λειτουργούν ως εμπόδια κατά την κίνηση του χρήστη στο
φυσικό περιβάλλον.

•

Κόστος (Cost): η διαφορά στο οικονομικό κόστος μεταξύ των διαφόρων
κατηγοριών των οπτικών μέσων είναι μεγάλη. Εξαιτίας αυτού του
μεγάλου εύρους, το κόστος αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα κατά
την επιλογή οπτικού μέσου, ενώ ταυτόχρονα εκτός από το κόστος
αγοράς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το κόστος συντήρησης.

6.4.1.2

Κατηγορίες οπτικών μέσων (Visual displays properties)

Λαμβάνοντας υπόψη τις αναλύσεις των (Daniel Thalmann, Frédéric
Vexo, and Mario A. Gutiérrez 2008) και (William R. Sherman and  Alan B.
Craig 2003), αναγνωρίζονται οι παρακάτω κατηγορίες φυσικών οπτικών
μέσων:
•
•
•
•
•

Οθόνες (Monitor based – fishtank)
Οθόνες – επιφάνειες προβολής (Large projection screens)
Οθόνες στηριζόμενες στο κεφάλι – αδιαφανείς (Head based
Occlusive)
Οθόνες στηριζόμενες στο κεφάλι – διάφανες (Head based
Nonocclusive)
Φορητά μέσα (Handheld)

–
–

6.4.1.2.1 ΟΘΟΝΕΣ (MONITOR BASED - FISHTANK)
Η πιο απλή περίπτωση οπτικών μέσων για μια εφαρμογή εικονικής
πραγματικότητας, είναι οι κλασσικές επιτραπέζιες οθόνες που χρησιμοποιούν
και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Η ποικιλία των οθονών αυτών είναι μεγάλη
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και η διαφοροποίηση τους αφορά κυρίως την τεχνολογία – είδος τους (LCD,
TFT, LED κτλ), την ανάλυση και το μέγεθος τους. Επίσης, μπορούν να
πραγματοποιηθούν και διάφορες παραλλαγές κατά τη χρήση οθονών,
προσαρμόζοντας τα μέσα αυτά καλύτερα στις ανάγκες της εφαρμογής. Οι
παραλλαγές αυτές αφορούν την ταυτόχρονη χρήση πολλών οθονών, τη
χρήση συστημάτων παρακολούθησης του κεφαλιού του χρήστη και
εκμετάλλευσης της πληροφορίας αυτής στην εφαρμογή και τη δημιουργία
στερεοσκοπικής οπτικής άποψης. Επίσης, ένα ακόμα πλεονέκτημα των
συγκεκριμένων οπτικών μέσων είναι το σχετικά χαμηλό οικονομικό κόστος,
κάτι που δεν αφορά μόνο τις οθόνες, αλλά και το υλικό που απαιτείται για την
εφαρμογή των παραπάνω παραλλαγών (πχ υλισμικό στερεοσκοπικής
άποψης). Τα βασικά μειονεκτήματα που αναδύονται κατά τη χρήση των
οθονών για βασική οπτική συσκευή εξόδου αφορούν τη θέση του χρήστη, η
οποία είναι αυστηρά καθορισμένη μπροστά από την οθόνη, το περιορισμένο
οπτικό πεδίο (FOV) και πεδίο παρατήρησης (FOR) και την απώλεια εμβύθισης
του χρήστη εξαιτίας του μεγάλου τμήματος του φυσικού κόσμου που
εμπεριέχεται στο οπτικό πεδίο του χρήστη.

6.4.1.2.2 ΟΘΟΝΕΣ – ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (LARGE PROJECTION
SCREENS)
Οι μεγάλες οθόνες προβολής, γνωστές και ως προβολείς (projections),
είναι οπτικά μέσα που το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η παροχή μια
μεγάλης επιφάνειας προβολής. Σύμφωνα με τους (Grigore C. Burdea, Grigore
C. C. Burdea, and Philippe Coiffet 2003) τα μέσα της κατηγορίας αυτής
ορίζονται ως οι οθόνες απεικόνισης γραφικών, οι οποίες επιτρέπουν την
παρακολούθηση μιας στερεοσκοπικής ή μονοσκοπικής άποψης ενός εικονικού
κόσμου,
από κοντινή τοποθεσία, σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Η
συγκεκριμένη κατηγορία οπτικών μέσων μπορεί να θεωρηθεί ως συγγενική
της πρώτης κατηγορίας (επιτραπέζιες οθόνες), αφού κατά κάποιο τρόπο
αποτελούν το αποτέλεσμα μεγέθυνσης των μέσων της κατηγορίας αυτής.
Ενισχύοντας την άποψη αυτή είναι χαρακτηριστικό το ότι ένας τρόπος
δημιουργίας μεγάλων επιφανειών προβολής είναι η σύνθεση πολλών οθονών
της πρώτης κατηγορίας. Η κατηγορία των προβολών περιλαμβάνει
ανεξάρτητες μεγάλες οπτικές συσκευές ή και συνδυασμό αυτών. Το μέγεθος
και ο αριθμός των μέσων ποικίλει από εφαρμογή σε εφαρμογή και καθορίζεται
από παράγοντες όπως είναι οι προδιαγραφές – απαιτήσεις της εφαρμογής, ο
διαθέσιμος φυσικός χώρος, ο αριθμός των χρηστών και ο τρόπος
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αλληλεπίδρασης τους με το εικονικό περιβάλλον, το κόστος κτλ. Σε
περιπτώσεις πλήρους περιβολής του χρήστη, χρησιμοποιούνται έξι οθόνες –
προβολείς, οι οποίες σχηματίζουν έναν κύβο μέσα στον οποίο βρίσκεται ο
χρήστης - χρήστες. Εάν και το παράδειγμα του κύβου είναι ιδιαίτερα σπάνιο,
εξαιτίας των διαφόρων περιορισμών που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή
του, η χρήση πολλών μεγάλων οθονών σε συνδυασμό γίνεται, ολοένα και πιο
συχνή. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της κατηγορίας αυτής είναι η ‘σπηλιά’
CAVE (CAVE Automatic Virtual Environment) το οποίο αποτελεί μια σύνθεση
τεσσάρων επιπέδων προβολής (προβολή σε τρεις κάθετες επιφάνειες και μια
στο πάτωμα) (CAVE EVL 1992).

Εικόνα 13: Large projection screen (A), The CAVE (B)

Το βασικότερο πλεονέκτημα των μέσων της συγκεκριμένης κατηγορίας,
που αποτελεί και την αιτία δημιουργίας τους, είναι η παροχή μεγάλου οπτικού
πεδίου (FOV), το οποίο είναι βασικό χαρακτηριστικό για την εμβύθιση του
χρήστη. Επιπλέον, κατά τη χρήση συστημάτων που συνδυάζουν τα μέσα αυτά
επιτυγχάνεται και μεγάλο ποσοστό πεδίου παρατήρησης (FOR). Άλλα θετικά
χαρακτηριστικά της χρήσης προβολών είναι η μεγάλη ανάλυση εικόνας που
παρέχουν, η άνεση των χρηστών κατά την παρουσία τους και κατά την
πραγματοποίηση διεργασιών αλληλεπίδρασης, η δυνατότητα ταυτόχρονης
παρουσίας ομάδας χρηστών, η απελευθέρωση των χρηστών από
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προσαρμοσμένα σε αυτούς οπτικά μέσα και η δυνατότητα εύκολης
συνδεσιμότητας με άλλα μέσα (πχ ηχητικά συστήματα, συσκευές ελέγχου
κτλ). Παρόλα αυτά, αναγνωρίζονται και διάφοροι περιορισμοί που αφορούν
το μεγάλο κόστος των μέσων αυτών, τη διάθεση μεγάλου φυσικού χώρου,
την ανάγκη ευθυγράμμισης και ρύθμισης των επιφανειών προβολής σε
περιπτώσεις σύνθεσης, το φαινόμενο αντανάκλασης και αλλοίωσης της
εικόνας μεταξύ των οθονών, η ανάγκη μεγάλης υπολογιστικής ισχύς για την
εξασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας προβαλλόμενης εικόνας και για το
συντονισμό μεταξύ των οθονών και τέλος, το φαινόμενο δημιουργίας σκιάς
από το σώμα του χρήστη στις επιφάνειες προβολής.

6.4.1.2.3 ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ – ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ
(HEAD BASED - OCCLUSIVE)
Πρόκειται για οπτικά μέσα τα οποία στηρίζονται στο κεφάλι του χρήστη.
Συχνά, τα οπτικά μέσα της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζονται και ως Head
mounted ή Head worn. Οι βασικότερες κατηγορίες των συγκεκριμένων
συσκευών εξόδου είναι οι:
•
•
•
•
•

Οθόνες προσαρμοσμένες στο κεφάλι (Head mounted display - HMD)
Μηχανικών
συνδέσεων
οθόνες
με
αντίβαρο,
(πχ
BOOM)
(Counterweight displays with mechanical linkages)
Μικρές οθόνες προβολής κοντινών εικονικών θεμάτων (πχ Private eye)
(Small screens)
Οθόνες πειραματικού αμφιβληστροειδούς (Experimental retinal
displays)
Οθόνες περιορισμένης μετακίνησης (Slightly movable displays –
nickelodeon)

Οι περισσότερες οπτικές συσκευές της συγκεκριμένες κατηγορίες, είναι
φορητές μικρού σχετικά μεγέθους και βάρους που διαθέτουν ανεξάρτητες
οθόνες για το κάθε μάτι. Ως αποτέλεσμα της δομής αυτής είναι η παροχή
στερεοσκοπικής εμφάνισης, γεγονός που αποτελεί και το βασικό πλεονέκτημα
που χαρακτηρίζει αυτή την κατηγορία συσκευών εξόδου. Ένα επιπλέον
σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η παρουσία ενσωματωμένων αισθητήρων
παρακολούθησης, μέσω τον οποίων αναγνωρίζεται η τοποθεσία του κεφαλιού
του (επομένως και η χωρική θέση του χρήστη), ή η κατεύθυνση του
βλέμματος του χρήστη. Στην υποκατηγορία των οπτικών μέσων μηχανικών
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συνδέσεων με αντίβαρο, εξαιτίας της μηχανικής δομής του μέσου, η
ανίχνευση της τοποθεσίας και των κινήσεων του χρήστη πραγματοποιείται
μέσω απλούστερης διαδικασίας χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη
αισθητήρων τοποθεσίας. Επίσης, εάν και με τη χρήση των συσκευών αυτών
παρέχεται στους χρήστες περιορισμένο οπτικό πεδίο (FOV), το ποσοστό
πεδίου παρακολούθησης (FOR) που παρέχεται, αντιπροσωπεύεται από το
μέγιστο δυνατό - 100%. Επιπλέον, ένα χαρακτηριστικό ενδεικτικό της
κατηγορίας, το οποίο διαφοροποιεί τα συγκεκριμένα οπτικά μέσα από τα
αντίστοιχα της επόμενης κατηγορίας (οθόνες στηριζόμενες στο κεφάλι
παρέχοντας διαφάνεια), είναι η αδιαφάνεια και η πλήρης αποκοπή του χρήστη
από το φυσικό περιβάλλον (όσον αφορά την οπτική επαφή). Το
χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εμβύθιση των
χρηστών, κυρίως σε περιπτώσεις εφαρμογών που απαιτείται η πλήρης
κάλυψη του φυσικού κόσμου. Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζονται στη
συγκεκριμένη κατηγορία οπτικών μέσων, αφορούν κυρίως την επιβάρυνση
του χρήστη (εξαιτίας του όγκου και της δομής), τα σοβαρά προβλήματα που
παρουσιάζονται σε ενδεχόμενη καθυστέρηση (lag) στην ανανέωση της
οπτικής άποψης σε συνδυασμό με την πλήρη αποκοπή του χρήστη από το
φυσικό περιβάλλον, τη δυσκολία τοποθέτησης και πλήρους εφαρμογής των
συσκευών σε όλους τους χρήστες και την κόπωση των χρηστών που
παρουσιάζεται κατά τη χρήση των συσκευών αυτών για μεγάλα χρονικά
διαστήματα.

Εικόνα 14: Head mounted displays
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6.4.1.2.4 ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ – ΔΙΑΦΑΝΕΣ (HEAD
BASED – NONOCCLUSIVE)
Αντίστοιχα, οι διαφανείς οθόνες που προσαρμόζονται στο κεφάλι,
παρουσιάζουν τα ίδια γενικά χαρακτηριστικά με τα οπτικά μέσα της παραπάνω
κατηγορίας, με τη βασική διαφοροποίηση ότι δεν απομονώνουν, οπτικά, το
χρήστη από το φυσικό περιβάλλον, αλλά παρέχουν μια συνδυαστική οπτική
άποψη των δυο κόσμων (φυσικού και εικονικού). Οι συσκευές αυτές
χρησιμοποιούνται
κυρίως
σε
περιπτώσεις
εφαρμογών
οι
οποίες
χαρακτηρίζονται ως εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented
reality - AR). Ο (Ronald T. Azuma 1997), χαρακτηρίζει τις εφαρμογές
επαυξημένης πραγματικότητας ως παραλλαγές των κλασσικών εφαρμογών
εικονικής πραγματικότητας, οι οποίες παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά:
συνδυασμό του πραγματικού και εικονικού περιβάλλοντος, αλληλεπίδραση σε
πραγματικό χρόνο, απόδοση σε τρισδιάστατη μορφή. Σύμφωνα με τους
(Jannick P. Rolland, Richard L. Holloway, and Henry Fuchs 1994),
αναγνωρίζονται δυο τεχνικές εφαρμογής της διαφάνειας στις συσκευές αυτές:
μέσω οπτικών και μέσω βίντεο. Στην οπτική μέθοδο γίνεται χρήση φακών,
καθρεπτών και ημιεπαργυρωμένων καθρεπτών έτσι ώστε να συμπεριληφθεί
μια εικόνα που προέρχεται από υπολογιστή στη φυσική οπτική άποψη.
Αντίθετα, κατά τη μέθοδο μέσω βίντεο, πραγματοποιείται ηλεκτρονικός
συνδυασμός των δυο εικόνων (φυσική και εικονική εικόνα).
Εάν και σε γενικές γραμμές τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της
παραπάνω κατηγορίας αντιπροσωπεύουν και τα οπτικά μέσα αυτού του
είδους, παρατηρούνται κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά. Με τη χρήση
διάφανων οπτικών μέσων, οι χρήστες έχουν, σε κάποιο ποσοστό, οπτική
επαφή με το φυσικό περιβάλλον, γεγονός που τους προσδίδει μεγαλύτερη
ασφάλεια, χάνοντας όμως την απόλυτη εμβύθιση που παρέχεται στην
αντίθετη περίπτωση (εάν και η απόλυτη εμβύθιση δεν είναι αυτοσκοπός για
της εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας). Επίσης, εξαιτίας του οπτικού
συνδυασμού των δυο κόσμων που παρέχεται στους χρήστες, απαιτείται όσο
το δυνατόν λεπτομερέστατη αναγνώριση της τοποθεσίας και των κινήσεων
του χρήστη (κυρίως του κεφαλιού ή του βλέμματος), διαφορετικά δεν θα
υπάρχει συγχρονισμός ανάμεσα στις δυο οπτικές απόψεις. Φαινόμενα
ασυγχρονισμού παρατηρούνται και στις περιπτώσεις χρήσης της μεθόδου
συνδυασμού μέσω βίντεο, εξαιτίας της καθυστέρησης (lag) του συστήματος.
Τέλος, χαρακτηριστικό της πλειοψηφίας των οπτικών μέσων τις κατηγορίας
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αυτής είναι το γεγονός ότι γίνεται χρήση ενός καναλιού απεικόνισης
(μονοσκοπική άποψη).

Εικόνα 15: Head mounted display – nonocclusive

6.4.1.2.5 ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ (HANDHELD)
Η τελευταία κατηγορία οπτικών μέσων εξόδου, περιλαμβάνει τα φορητά
μέσα απεικόνισης. Οι συγκεκριμένες συσκευές αποτελούν κατά κάποιο τρόπο,
συνδυασμό των οθονών απεικόνισης και των μέσων διαφάνειας, παρέχοντας
με αυτό τον τρόπο μια εναλλακτική λύση για τις εφαρμογές επαυξημένης
πραγματικότητας. Η δομή τους είναι παρόμοια με αυτήν των ηλεκτρονικών
υπολογιστών παλάμης, των φορητών οθονών – τηλεοράσεων ή ακόμα και
των κινητών τηλεφώνων. Ο χρήστης, εφοδιαζόμενος με αυτού του είδους τις
οπτικές συσκευές, έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εικονικά περιβάλλοντα,
κυρίως εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας. Τα φορητά οπτικά μέσα
χαρακτηρίζονται από τρία βασικά στοιχεία: την ύπαρξη μιας οθόνης, ενός
συστήματος παρακολούθησης της τοποθεσίας και μιας διαδικασίας μεταφοράς
του συνόλου των εικόνων στην οθόνη. Το χαρακτηριστικό της
παρακολούθησης της τοποθεσίας, σε συνδυασμό με το πρώιμο στάδιο
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ανάπτυξης των μέσων αυτών που υφίσταται μέχρι σήμερα, παρουσιάζει τους
περισσότερους περιορισμούς κατά τη χρήση των συσκευών της
συγκεκριμένης κατηγορίας. Τα προβλήματα αυτά αναδύονται κυρίως από τη
διαδικασία μέσω της οποίας θα πρέπει να πραγματοποιείται διαρκής
αναγνώριση της τοποθεσίας και του προσανατολισμού της συσκευής έτσι
ώστε να προσδιορίζεται η φυσική εικόνα. Όμως, μέσω της χρήσης
αισθητήρων παρακολούθησης της τοποθεσίας (όπως συμβαίνει και σε άλλες
περιπτώσεις συσκευών εισόδου και εξόδου), η ακτίνα παρακολούθησης είναι
περιορισμένου εύρους, με αποτέλεσμα να χάνεται σε κάποιο βαθμό η ιδιότητα
της ελεύθερης φορητότητας που χαρακτηρίζει της συσκευές αυτές.
Εναλλακτικά, για την παροχή μεγαλύτερου εύρους παρακολούθησης (κυρίως
σε ανοιχτούς χώρους), χρησιμοποιούνται συστήματα παγκόσμιου εντοπισμού
(Global Positioning System – GPS), μέσω παρακολούθησης από δορυφόρο.
Σε πιο γενικά χαρακτηριστικά, αναγνωρίζονται ως θετικά στοιχεία της
κατηγορίας αυτής η μεγάλου βαθμού ελευθερία που παρέχεται, όσον αφορά
την κινητικότητα του χρήστη και τη φορητότητα των συσκευών, η εξοικείωση
των χρηστών με παρόμοιου είδους φορητές συσκευές και η δυνατότητα
συνδυασμού των συσκευών αυτών με άλλα οπτικά μέσα όπως είναι οι
σταθερές οθόνες και οι επιφάνειες προβολής. Τέλος είναι σημαντικό να
αναφερθεί το γεγονός, ότι εάν και τα μέσα αυτά δεν χρησιμοποιούνται
ευρέως σήμερα και η ανάπτυξη τους βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο,
παρατηρείται μια διάθεση εξέλιξης του συγκεκριμένου τομέα, εξαιτίας της
τάσης που υπάρχει για σμίκρυνση των υπολογιστικών συστημάτων και
χρήσης αυτών κατά τη διάρκεια όλων των καθημερινών καταστάσεων.

6.4.2

Ακουστικά μέσα (Aural displays)

Σε αυτό το σημείο πραγματοποιείται ανάλυση των ακουστικών μέσων
που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας. Οι
(Grigore C. Burdea, Grigore C. C. Burdea, and Philippe Coiffet 2003) ως
ακουστικά μέσα ορίζουν τα συστήματα αυτά που παρέχουν συνθετικούς
ήχους ανάδρασης στους χρήστες, όταν αλληλεπιδρούν με τον εικονικό
κόσμο. Σύμφωνα με τους (Daniel Thalmann, Frédéric Vexo, and Mario A.
Gutiérrez 2008), η ύπαρξη ηχητικών σημάτων σε μια εφαρμογή εικονικής
πραγματικότητας, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό για την ανάπτυξη
ρεαλιστικών εικονικών περιβαλλόντων. Επίσης αναφέρεται ότι ο συνδυασμός
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ηχητικών και γραφικών στοιχείων σε μια εφαρμογή, αυξάνει την αίσθηση της
παρουσίας. Τέλος, αναγνωρίζουν ως τους βασικότερους λόγους ύπαρξης
ηχητικών στοιχείων σε ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας τα παρακάτω
στοιχεία:
•
•
•

Συμπληρωματική πληροφόρηση (Complementary information)
Εναλλακτική μέθοδος ανατροφοδότησης (Alternative feedback)
Εναλλακτική μορφή αλληλεπίδρασης (Alternative interaction modality)

Όπως συνέβη και στην κατηγορία των οπτικών μέσων, στη συνέχεια
πραγματοποιείται αναγνώριση και ανάλυση των ιδιοτήτων των ακουστικών
μέσων, καθώς και περιγραφή των κατηγοριών τους.

6.4.2.1 Ιδιότητες
displays)

ακουστηκών

μέσων

(Properties

of

aural

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ανάλυση των οπτικών συσκευών, οι
ιδιότητες των μέσων αποτελούν το κριτήριο επιλογής των κατάλληλων μέσων
για κάθε εφαρμογή. Σύμφωνα με τους (William R. Sherman and  Alan B.
Craig 2003), οι ιδιότητες των φυσικών οπτικών συσκευών αναγνωρίζονται σε
δυο βασικές κατηγορίες: σε ιδιότητες παρουσίασης (presentation properties)
και σε λογιστικές ιδιότητες (logistic properties).

6.4.2.1.1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
(PRESENTATION PROPERTIES)

ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ

Αντίστοιχα με τη διαδικασία οπτικής αναπαράστασης, όπου γίνεται
προσπάθεια μεταφοράς της μορφής του φυσικού κόσμου (στις σχετικές
εφαρμογές που απαιτείται), σε ένα αντίστοιχο τρισδιάστατο εικονικό
περιβάλλον, η ίδια λογική ακολουθείται και κατά τη διαδικασία ηχητικής
αναπαράστασης. Όταν κάποιος βρίσκεται σε ένα φυσικό περιβάλλον, συνήθως
δέχεται ακουστικά σήματα από διάφερες κατευθύνσεις και πηγές, ενώ
ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης διάφορων στοιχείων των
σημάτων αυτών, όπως είναι για παράδειγμα η απόσταση και η τοποθεσία της
πηγής. Η φυσικότητα αυτή των ηχητικών σημάτων, καθώς και ο
τρισδιάστατος χαρακτήρας τους, είναι σημαντικό να διατηρούνται και στον
εικονικό κόσμο, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στο χρήστη να
προσδιορίζει τα στοιχεία των ηχητικών σημάτων, όπως συμβαίνει αντίστοιχα
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και στον πραγματικό κόσμο. Οι ιδιότητες παρουσίασης των ακουστικών μέσων
που αναλύονται στη συνέχεια, εκτός από τη διαδικασία επιλογής κατάλληλων
ηχητικών μέσων, αφορούν και τη διαδικασία αναπαράστασης των ήχων στο
εικονικό περιβάλλον που έχει σκοπό την εξασφάλιση των παραπάνω
χαρακτηριστικών:
•

Αριθμός καναλιών αναπαραγωγής (Number of display channels): οι
ηχητικές πληροφορίες μπορούν να προσκομίζονται από τον άνθρωπο με
δυο τρόπους: μονοφωνικά (Monophonic), όπου και τα δυο αυτιά
δέχονται την ίδια πληροφορία και στερεοφωνικά (Stereophonic), όπου
κάθε αυτί λαμβάνει διαφορετική πληροφορία. Εξαιτίας όμως της
απόστασης που υπάρχει μεταξύ των αφτιών, το κάθε αυτί τυπικά
δέχεται διαφορετικό ηχητικό σήμα (Διαωτική διαφορά - Interaural
difference). Οι διαφοροποιήσεις αυτές που υφίσταται το ηχητικό σήμα,
όπως αυτό λαμβάνεται από το κάθε αυτί, είναι τα στοιχεία αυτά που
βοηθούν τον εγκέφαλο να προσδιορίσει την πηγή του ήχου. Με τη
χρήση στερεοφωνικών ακουστικών μέσων μπορεί να επιτευχθεί η
αντιγραφή του παραπάνω φαινομένου στον εικονικό κόσμο.

•

Σκηνή ήχου (Sound stage): ως σκηνή ήχου χαρακτηρίζεται η τοποθεσία
από την οποία παράγεται ο ήχος, σε σχέση με την τοποθεσία του
ακροατή. Η σκηνή ήχου μπορεί να αλλάζει τοποθεσία, ανάλογα με τις
μετακινήσεις του χρήστη. Στην περίπτωση αυτή, η οποία ονομάζεται
‘σκηνή ήχου βάσει του χρήστη’ (head referenced sound stage), ο
χρήστης μέσω κατάλληλων ακουστικών μέσων αντιλαμβάνεται πάντα
την ίδια τοποθεσία παραγωγής ηχητικών σημάτων, ανεξάρτητα από τις
μετακινήσεις του (πχ ο ήχος προέρχεται πάντα από δεξιά του). Στην
αντίθετη περίπτωση, ‘σκηνή ήχου βάσει του περιβάλλοντος’ (world
refenced sound stage), η τοποθεσία παραγωγής ηχητικών σημάτων
παραμένει σταθερή σε συνάρτηση με το περιβάλλον, αλλά μεταβάλλεται
σε σχέση με τις μετακινήσεις του χρήστη (πχ εάν ο ήχος προέρχεται
από τα δεξιά του χρήστη, πραγματοποιώντας περιστροφή 180 μοιρών
θα αντιλαμβάνεται τον ήχο από τα αριστερά). Για την περίπτωση της
σκηνής ήχου βάσει του χρήστη, απαιτείται η παρακολούθηση της
τοποθεσίας και του προσανατολισμού του χρήστη.
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•

Εντοπισμός (Localization): στον πραγματικό κόσμο, ο άνθρωπος έχει
την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τον τρισδιάστατο χαρακτήρα των
ήχων μέσω διάφορων χαρακτηριστικών των ήχων, στοιχείων του
φυσικού κόσμου και ιδιοτήτων του ανθρώπινου ακουστικού
συστήματος. Επίσης, ο εγκέφαλος, συνδυάζοντας τα στοιχεία αυτά, έχει
τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται την τοποθεσία της πηγής του ήχου. Η
ικανότητα αυτή, προσδιορισμού της τοποθεσίας προέλευσης του ήχου
ονομάζεται εντοπισμός (Localization). Κάποια από τα στοιχεία αυτά
είναι:







η διαωτική καθυστέρηση
η λήψη διαφορετικής έντασης ηχητικού σήματος σε κάθε αυτί
η ηχώ και η αντήχηση
ο αποκλεισμός ή αλλοίωσης του ήχου από διάφορα αντικείμενα
και υλικά
η αδυναμία αντίληψη συγκεκριμένων συχνοτήτων ήχων
το φιλτράρισμα του ήχου από το πτερύγιο του αυτιού

Για τη μεταφορά της φυσικής ικανότητας του εντοπισμού στις
εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, είναι αναγκαία η διαδικασία
παρακολούθησης της τοποθεσίας και του προσανατολισμού του χρήστη,
καθώς και το φιλτράρισμα των ηχητικών σημάτων μέσω της χρήσης
αλγορίθμων. Το τελικό ηχητικό σήμα που θα παραχθεί από τα
ακουστικά μέσα θα ‘προέρχεται’ από συγκεκριμένη, προκαθορισμένη
τοποθεσία την οποία θα μπορεί να εντοπίσει ο χρήστης. Η διαδικασία
αυτή, καθορισμού της τοποθεσίας εκπομπής του ήχου, ονομάζεται
χωρικοποίηση (spatialization).

•

Κάλυψη (Masking): η κάλυψη των ήχων παρατηρείται σε δυο
περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την κάλυψη ενός χαμηλού ήχου από έναν
μεγαλύτερης έντασης και η δεύτερη αφορά περιπτώσεις όπου ανάμεσα
στην ηχητική πηγή και τον ακροατή παρεμβάλλονται αντικείμενα. Στον
πραγματικό κόσμο σε καμία από τις δυο περιπτώσεις δεν υφίσταται
πλήρης επικάλυψη του ήχου, αλλά ουσιαστικά πραγματοποιείται
αλλοίωση του σήματος ή παρεμβολή άλλου ήχου. Αλλοίωση του ήχου
σε εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας συμβαίνει σε περιπτώσεις που
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παρεμβάλλονται φυσικά μέσα, όπως για παράδειγμα συσκευές ελέγχου
ή οθόνες προβολής ανάμεσα στο χρήστη και τα ηχητικά μέσα. Κατά την
αλλοίωση του ήχου, οι υψηλές συχνότητες του ηχητικού σήματος
επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις χαμηλότερες συχνότητες. Η
παρεμβολή ήχων αντιμετωπίζεται σε κάποιο βαθμό (όχι απόλυτα), με τη
χρήση ηχητικών μέσων τα οποία τοποθετούνται απευθείας στα αυτιά
του χρήστη (ακουστικά). Η βασικότερη πηγή παρεμβαλλόμενων ήχων
είναι το φυσικό περιβάλλον, γεγονός το οποίο δεν κρίνεται απαραίτητα
αρνητικό, καθώς σε μερικές περιπτώσεις (πχ επικοινωνία μεταξύ των
χρηστών) το φαινόμενο αυτό είναι επιθυμητό.
•

Ενίσχυση (Amplification): ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης
των ακουστικών μέσων, πραγματοποιείται ενίσχυση του ηχητικού
σήματος σε κατάλληλα, για τις συνθήκες αυτές, επίπεδα. Οι βασικότεροι
παράγοντες που καθορίζουν το εάν και πόσο θα ενισχυθεί ένα ηχητικό
σήμα είναι το μέγεθος του φυσικού χώρου και η απαιτούμενη ένταση
του ήχου. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα παράλληλης χρήσης
πολλών ενισχυτών ηχητικού σήματος, κάτι που παρατηρείται στις
περιπτώσεις πολλαπλών χρηστών, ή γενικότερα σε περιπτώσεις που
υπάρχει ανάγκη μεγάλης ισχύς ηχητικού σήματος.

6.4.2.1.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (LOGISTIC
PROPERTIES)
Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των βασικότερων λογιστικών
ιδιοτήτων των ακουστικών μέσων. Οι ιδιότητες της κατηγορίας αυτής,
παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με τις αντίστοιχες των οπτικών μέσων,
οι οποίες αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα:
•

Ηχορρύπανση (Noise pollution): πρόκειται για την ηχορρύπανση η
οποία προέρχεται από το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εκτελείται η
εφαρμογή, με αποτέλεσμα να παρατηρείται παρεμβολή στα ηχητικά
στοιχεία της εφαρμογής. Όπως ήδη αναφέρθηκε στην ιδιότητα της
κάλυψης, το συγκεκριμένο πρόβλημα αντιμετωπίζεται εν μέρη μέσω
της χρήσης ακουστικών μέσων, τα οποία συνδέονται απευθείας στα
αυτιά (ακουστικά) των χρηστών.
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•

Κινητικότητα χρήστη (User mobility): η ιδιότητα αυτή αφορά την
επίδραση της χρήσης ακουστικών μέσων, στην κίνηση του χρήστη στο
φυσικό χώρο. Στοιχεία παρεμπόδισης παρατηρούνται κατά τη χρήση
ακουστικών, τα οποία (εάν δεν είναι ασύρματα) συνδέονται με καλώδια
στον ενισχυτή ή σε κάποια άλλη συσκευή, καθώς
και κατά την
παρουσία σταθερών ηχείων μέσα στο φυσικό χώρο κίνησης του
χρήστη.

•

Διεπαφές με μεθόδων παρακολούθησης (Interface with tracking
methods): από την ανάλυση ορισμένων ιδιοτήτων παρουσίασης των
ακουστικών μέσων (σκηνή ήχου, εντοπισμός), αναγνωρίζεται η ανάγκη
παρακολούθησης της τοποθεσίας και προσανατολισμού του χρήστη. Σε
πολλές περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση ακουστικών, υπάρχει
ενσωματωμένος αισθητήρας αναγνώρισης της τοποθεσίας. Επίσης, είναι
συχνό
φαινόμενο
η
χρησιμοποίηση
του
ίδιου
συστήματος
παρακολούθησης της τοποθεσίας, από τα οπτικά και τα ακουστικά μέσα
ταυτόχρονα.

•

Προϋποθέσεις περιβάλλοντος (Environment requirements): εκτός από
την ηχορρύπανση, υπάρχουν πολλοί παράγοντες του φυσικού
περιβάλλοντος που επηρεάζουν την απόδοση των ακουστικών μέσων
και των σημάτων που εκπέμπουν. Εκτός από τους περιβαλλοντικούς
παράγοντες που επηρεάζουν και τα οπτικά μέσα, τα ηχητικά μέσα
επηρεάζονται από τις γωνίες που σχηματίζουν οι κάθετες επιφάνειες, το
υλικό και η υφή των επιφανειών αυτών, την παρουσία διάφορων
φυσικών αντικειμένων ή συσκευών στο χώρο αναπαραγωγής και τις
παρεμβολές που ενδεχομένως να δημιουργούνται από τις συσκευές
αυτές, ή από ανεξάρτητα συστήματα του χώρου (πχ κλιματιστικό).

•

Συνδεσιμότητα (Associability with other sense displays): η ιδιότητα
αυτή αφορά τη δυνατότητα σύνδεσης (ή συνδυασμού) διάφορων
μέσων με τα ακουστικά μέσα. Η ιδιότητα αυτή αφορά κυρίως την
κατηγορία των ακουστικών, όπου κατά τη χρήση τους μπορούν να
γίνουν διάφοροι συνδυασμοί με οπτικά μέσα, με συστήματα
παρακολούθησης της τοποθεσίας, με μικρόφωνα κτλ.
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•

Φορητότητα (Portability): η φορητότητα αφορά την ευκολία
μετακίνησης των ακουστικών μέσων. Προφανώς, η μεταφορά των
ακουστικών είναι πολύ πιο εύκολη διαδικασία από την μεταφορά των
συστημάτων ηχείων.

•

Διαμεταγωγή (Throughput): η συγκεκριμένη ιδιότητα αφορά τον
αριθμό των ανθρώπων που θα χρησιμοποιούν (ταυτόχρονα ή
ανεξάρτητα) την εφαρμογή, και κατ’ επέκταση τα ακουστικά μέσα,
κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Κατά τη
χρήση ακουστικών από ομάδα χρηστών, το κάθε μέλος της ομάδας
εφοδιάζεται με ανεξάρτητη ακουστική συσκευή, αντίθετα κατά τη
χρήση ηχείων όλοι οι χρήστες χρησιμοποιούν το ίδιο ακουστικό μέσο.

•

Επιβάρυνση (Encumbrance): πρόκειται για επιβάρυνση του χρήστη
εξαιτίας της δομής, του όγκου και του βάρους των ακουστικών μέσων.
Οι χρήστες εφόσον δεν έχουν καμία επαφή με τα ακουστικά μέσα στις
περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ηχεία, δεν υφίσταται κανένα
στοιχείο επιβάρυνσης ή κόπωσης εξαιτίας των μέσων αυτών.
Αντίστοιχα, κατά τη χρήση ακουστικών, εξαιτίας του μικρού όγκου και
βάρους και της προσαρμοζόμενης δομής τους, δεν επιβαρύνουν σε
σημαντικό βαθμό τους χρήστες.

•

Ασφάλεια (Safety): κατά τη χρήση ακουστικών μέσων, αναγνωρίζονται
δυο βασικά θέματα ασφάλειας. Το πρώτο αφορά τον κίνδυνο
προξένησης βλάβης στο ακουστικό σύστημα των χρηστών από ηχητικά
σήματα πολύ μεγάλης ισχύς, ενώ το δεύτερο αφορά την παρουσία των
ακουστικών μέσων και των συνδέσεων τους (καλώδια) στο φυσικό
χώρο κίνησης του χρήστη.

•

Κόστος (Cost): Γενικά το οικονομικό κόστος αγοράς ακουστικών είναι
μικρότερο κατά πολύ σε σχέση με το κόστος αγοράς αντίστοιχης
ποιότητας ηχείων. Επιπρόσθετα, για τη χρήση των ηχείων απαιτούνται
διάφορα συστήματα υποβοήθησης (πχ ενισχυτές). Όμως, η κατηγορία
των ακουστικών μέσων παρουσιάζει μια σημαντική ιδιαιτερότητα που
αφορά το οικονομικό κόστος αγοράς των μέσων, σε συνάρτηση με την
προβλεπόμενη διαμεταγωγή (αριθμός χρηστών). Σε περιπτώσεις
χρήσης ακουστικών, σε εφαρμογές ταυτόχρονης παρουσίας πολλών
182

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

χρηστών, απαιτείται ο εφοδιασμός του κάθε μέλους της ομάδας με ένα
ανεξάρτητο ακουστικό μέσο. Επομένως, ανάλογα και από το μέγεθος
της ομάδας χρηστών το κόστος αγοράς μεγάλης ποσότητας
ακουστικών, ενδεχομένως να ξεπερνά το κόστος αγοράς ηχείων
αντίστοιχης ποιότητας. Επίσης, τα ακουστικά εξαιτίας της διαδικασίας
με την οποία χρησιμοποιούνται, παρουσιάζουν μεγαλύτερη φθορά σε
σχέση με τα σταθερά ηχεία. Τέλος, όπως ισχύει για όλα τα μέσα, εκτός
από το κόστος αγοράς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το κόστος
συντήρησης.

6.4.2.2

Κατηγορίες ακουστικών μέσων (Aural displays)

Λαμβάνοντας υπόψη τις αναλύσεις των (Michael Vorländer 2007),
(William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003) και (Daniel Thalmann,
Frédéric Vexo, and
Mario A. Gutiérrez 2008), αναγνωρίζονται οι
παρακάτω τρεις κατηγορίες ακουστικών μέσων:
•
•
•

Συστήματα ακουστικών (Headphone systems)
Συστήματα ηχείων (Loudspeaker systems)
Βοηθητικά συστήματα (Ancillary systems)

6.4.2.2.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (HEADPHONE SYSTEMS)
Τα
συστήματα
ακουστικών,
είναι
ηχητικά
μέσα
τα
οποία
προσαρμόζονται απευθείας στα αυτιά του χρήστη. Πρόκειται για ατομικές
ακουστικές συσκευές (χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από έναν χρήστη), οι
οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας,
εξαιτίας του μεγάλου βαθμού κάλυψης των απαιτήσεων των εφαρμογών που
επιτυγχάνουν. Στην κατηγορία των συστημάτων των ακουστικών
αναγνωρίζονται δυο βασικές υποκατηγορίες: τα κλειστά συστήματα (closed
ear) και τα ανοιχτά συστήματα (open ear). Η διαφορά των δυο αυτών ειδών
ακουστικών μέσων αναγνωρίζεται στο ποσοστό αποκλεισμού του χρήστη από
τα ηχητικά στοιχεία του περιβάλλοντος. Στα ανοιχτά συστήματα (open ear), ο
χρήστης λαμβάνει ταυτόχρονα ηχητικά στοιχεία και από την εφαρμογή και
από το φυσικό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά
την άμεση επικοινωνία μεταξύ των χρηστών. Αντίθετα, στα κλειστά ακουστικά
συστήματα (closed ear), ο χρήστης απομονώνεται σε μεγάλο βαθμό από τα
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ηχητικά ερεθίσματα του φυσικού περιβάλλοντος, κάτι που είναι πολύ
σημαντικό σε περιπτώσεις εφαρμογών που απαιτούνται υψηλά ποσοστά
εμβύθισης.
Στα θετικά χαρακτηριστικά των συστημάτων ακουστικών εντάσσεται η
δυνατότητα που παρέχουν για συνδυασμό με άλλα μέσα (οπτικά μέσα,
μικρόφωνα κτλ), η ευκολία παραγωγής τρισδιάστατων χωρικών ηχητικών
σημάτων (μέσω συστημάτων παρακολούθησης της τοποθεσίας που σε πολλές
περιπτώσεις διαθέτουν), ο ακριβέστερος έλεγχος των ηχητικών σημάτων που
λαμβάνει ο χρήστης (εξαιτίας της ανεξάρτητης αναπαραγωγής σημάτων σε
κάθε αυτί), ο αποκλεισμός ανεπιθύμητων ηχητικών στοιχείων του
περιβάλλοντος (κυρίως στα κλειστά ακουστικά συστήματα), η μη παρεμβολή
φυσικών αντικειμένων (αποκλείοντας φαινόμενα όπως η ηχώ και η
αντήχηση), η ιδιοτηκότητα της πληροφορίας, καθώς και η ευκολία κατά τη
μεταφορά τους (λόγω του μικρού όγκου και βάρους).
Αντίθετα, τα μειονεκτήματα που παρουσιάζονται αφορούν το
οικονομικό κόστος σε περιπτώσεις μεγάλων ομάδων χρηστών, τον περιορισμό
της ελευθερίας κίνησης των χρηστών σε περιπτώσεις ενσύρματης σύνδεσης,
καθώς και την επιβάρυνση των χρηστών όπου ανεξάρτητα από το μικρό
βάρος και όγκο τους, δημιουργούν μια μη φυσική αίσθηση.

6.4.2.2.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΕΙΩΝ (LOUDSPEAKER SYSTEMS)
Τα συστήματα ηχείων, είναι σταθερά ακουστικά μέσα τα οποία
τοποθετούνται στο χώρο της εφαρμογής. Τα ακουστικά συστήματα της
κατηγορίας αυτής, αποτελούνται συνήθως από δύο ή περισσότερα ηχεία
αναπαραγωγής, τα οποία τοποθετούνται κατάλληλα στο χώρο με σκοπό την
παραγωγή χωρικών ηχητικών σημάτων (τρισδιάστατος χαρακτήρας ήχου). Η
ακρίβεια της χωρικής ιδιότητας του αναπαραγόμενου ηχητικού σήματος,
εξαρτάται από τον αριθμών των ηχείων που χρησιμοποιούνται. Μέσω της
διαδικασίας αυτής, τοποθέτησης ηχείων γύρω από το χρήστη (surround
sound), ο χρήστης αποκτά τη δυνατότητα εντοπισμού (Localization) του
ηχητικού σήματος (προσδιορισμός της κατεύθυνσης και τοποθεσίας του
ήχου), όπως συμβαίνει και στον πραγματικό κόσμο. Η ιδιότητα του
εντοπισμού ενισχύεται κατά την παρακολούθηση της εκάστοτε θέσης του
χρήστη, μέσω κατάλληλων συστημάτων, και αναπαραγωγής ηχητικών
σημάτων σε συνάρτηση με τη θέση αυτή. Επίσης, ένα σύστημα ηχείων μπορεί
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να αποτελείται από διαφορετικού είδους ηχεία, τα οποία διαχωρίζονται
ανάλογα με τη συχνότητα του ηχητικού σήματος που παράγουν (πχ υποηχείο
– subwoofer, αναπαραγωγή χαμηλής συχνότητας ηχητικά σήματα).
Το βασικότερο πλεονέκτημα που παρατηρείται κατά τη χρήση των
ακουστικών συστημάτων αυτών σε εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας,
είναι η ικανότητα παραγωγής τρισδιάστατων χωρικών ηχητικών σημάτων,
μέσω τον οποίων προσομοιώνεται η φυσική διαδικασία αντίληψης και
εντοπισμού των ήχων από το χρήστη. Επίσης, άλλα θετικά χαρακτηριστικά
είναι η ελευθερία κίνησης του χρήστη στο φυσικό χώρο εξαιτίας της μη
επιβάρυνσης του με επιπλέον φυσικά μέσα και η δυνατότητα συμμετοχής
μεγάλων ομάδων χρηστών.
Όμως κατά τη χρήση συστημάτων ηχείων αναγνωρίζονται κάποιοι
περιορισμοί που αφορούν κυρίως την επιρροή του εκπεμπόμενου ηχητικού
σήματος από στοιχεία του περιβάλλοντος, καθώς και τη δομή των μέσων
αυτών. Εξαιτίας του ότι το ηχητικό σήμα εκπέμπεται στο χώρο και όχι
απευθείας στο χρήστη όπως συμβαίνει κατά τη χρήση ακουστικών,
επηρεάζεται ή αλλοιώνεται από στοιχεία του περιβάλλοντος, όπως είναι για
παράδειγμα
ηχητικά
στοιχεία
του
περιβάλλοντος,
παρεμβαλλόμενα
αντικείμενα στο χώρο, περιβαλλοντολογικές συνθήκες κτλ. Τέλος, η φυσική
δομή (όγκος, βάρος) των συστημάτων αυτών καθιστούν δύσκολη τη
μεταφορά τους, ενώ η παρουσία τους στο χώρο κίνησης του χρήστη αναδύει
ζητήματα ασφάλειας.

6.4.2.2.3 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ANCILLARY SYSTEMS)
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται συστήματα τα οποία υποβοηθούν τη
διαδικασία αναπαραγωγής ηχητικών σημάτων. Τα συστήματα αυτά
διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες: συστήματα υλισμικού (hardware) και
συστήματα λογισμικού (software). Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε
συστήματα αναπαραγωγής ήχου, ενισχυτές του ηχητικού σήματος, φίλτρα
ηχητικών
σημάτων,
υπολογιστικά
συστήματα
επεξεργασίας
και
αναπαραγωγής ήχου και μέσα μεταφοράς ηχητικού σήματος. Στα συστήματα
λογισμικού εντάσσονται προγράμματα επεξεργασίας και αναπαραγωγής ήχου,
καθώς και συστήματα χρήσης αλγόριθμων που χρησιμοποιούνται για την
‘κατευθυνόμενη’ αναπαραγωγή των ηχητικών σημάτων. Ουσιαστικά, η
κατηγορία των μέσων αυτών, δεν απευθύνεται σε συστήματα μέσω των
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οποίων πραγματοποιείται η άμεση παραγωγή ηχητικών σημάτων, αλλά σε
συστήματα υποβοήθησης της διαδικασίας, απαραίτητα για την εξασφάλιση της
ποιότητας και των απαιτούμενων ιδιοτήτων των παραγόμενων ήχων μιας
εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας.

6.4.3

Απτικά μέσα (Haptic displays)

Εκτός από τις πληροφορίες οπτικοακουστικής μορφής, σε περιπτώσεις
που επιθυμείται η αύξηση της αίσθησης της παρουσίας του χρήστη στον
εικονικό κόσμο, γίνεται χρήση ερεθισμάτων αφής (απτική αίσθηση). Τα
ερεθίσματα αυτά, παρέχονται στους χρήστες μέσω ειδικών συστημάτων τα
οποία ονομάζονται απτικά μέσα. Τα απτικά μέσα αναγνωρίζονται ως
συστήματα διπλού χαρακτήρα (εισόδου και εξόδου), καθώς αποτελούν
συσκευές εισόδου πληροφορίας μέσω του ελέγχου τους από το χρήση και
ταυτόχρονα συσκευές εξόδου πληροφορίας, εξαιτίας των στοιχείων
ανάδρασης που τροφοδοτούν το χρήστη ανάλογα με τις ενέργειες του. Όσον
αφορά την απτική αντίληψη που παρέχεται στους χρήστες, όπως αναφέρεται
στις περισσότερες αναλύσεις (Philip Kortum 2008), (Gerard Kim 2005),
(William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003), (Daniel Thalmann,
Frédéric Vexo, and Mario A. Gutiérrez 2008) έχει διττή υπόσταση, καθώς
πρόκειται για συνδυασμό της αίσθησης της κιναισθησίας (kinesthesia) και της
αφής (tackion). Ως κιναισθησία χαρακτηρίζεται η αντίληψη της κίνησης ή
διάτασης, η οποία προέρχεται από τους μύες, τους τένοντες και τις αρθρώσεις
του σώματος. Ο όρος ιδιοδεκτικότητα (proprioception), ο οποίος αναφέρεται
στην προερχόμενη από το εσωτερικό του σώματος διέγερση, χρησιμοποιείται
ως συνώνυμο της κιναισθησίας. Αντίστοιχα η αφή, χαρακτηρίζει την αίσθηση
του αγγίγματος – επαφής, η οποία προέρχεται από ευαίσθητά αισθητήρια
νεύρα, τα οποία βρίσκονται στην επιφάνεια του δέρματος. Επίσης, σύμφωνα
με τον (Philip Kortum 2008), εκτός από τις αισθήσεις της κιναισθησίας και της
αφής, το απτικό σύστημα του ανθρώπου περιλαμβάνει και ένα υποσύστημα
ρύθμισης κινητήριων δυνάμεων (motor subsystem). Το υποσύστημα αυτό
είναι υπεύθυνο για την αντίληψη και την ρύθμιση της ασκούμενης δύναμης.
Εκτός από την αύξηση της αντίληψης και της παρουσίας του χρήστη
στον εικονικό κόσμο που παρατηρείται κατά τη χρήση απτικών μέσων σε μια
εφαρμογή, ένα επιπλέον πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των συστημάτων
αυτών είναι η παροχή στοιχείων ανάδρασης από το σύστημα προς το χρήστη.
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Οι (Karl Johan Astrom and Richard M. Murray 2008) ορίζουν ως ανάδραση
ή ανατροφοδότηση (feedback) την κατάσταση κατά την οποία δύο ή
περισσότερα δυναμικά συστήματα συνδέονται μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο
έτσι ώστε, κάθε σύστημα να επιδρά στα υπόλοιπα με τα οποία συνδέεται
καθώς και οι δυναμικές τους να συνδέονται κατάλληλα εξυπηρετώντας την
κατάσταση αυτή. Η πληροφορία που μεταφέρεται από το ένα σύστημα στο
άλλο χαρακτηρίζεται ως στοιχεία ανατροφοδότησης. Οι (Karl Johan Astrom
and Richard M. Murray 2008), εξετάζοντας την ιδιότητα ανατροφοδότησης
των συστημάτων, αναγνωρίζουν δυο κατηγορίες: τα συστήματα ανοιχτού
κυκλώματος (open loop) και τα συστήματα κλειστού κυκλώματος (closed
loop). Στα συστήματα κλειστού κυκλώματος η πληροφορία διαγράφει μια
κυκλική πορεία, όπου τα στοιχεία εξόδου του κάθε συνδεόμενου συστήματος
επαναχρησιμοποιούνται ως στοιχεία εισόδου στο άλλο σύστημα. Αντίθετα στα
ανοιχτά συστήματα παρατηρείται μια μονόδρομη σύνδεση των συστημάτων,
όπου η ανταλλασσόμενη μεταξύ τους πληροφορία καταγράφει γραμμική
πορεία.

Εικόνα 16: Ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος συστήματα

Όσον αφορά τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εικονικής
πραγματικότητας, τα οπτικά και ακουστικά μέσα (στην πλειοψηφία τους),
καθώς και οι απλές συσκευές εισόδου – ελέγχου, χαρακτηρίζονται ως
ανοιχτού κυκλώματος συστήματα, καθώς η πληροφορία καταγράφει μια
μονόδρομη πορεία όπου ο χρήστης δέχεται πληροφορία από τα συστήματα ή
τα συστήματα από το χρήστη. Αντίθετα, τα απτικά μέσα χαρακτηρίζονται ως
κλειστού κυκλώματος συστήματα, καθώς τα μέσα και ο χρήστης
ανταλλάσσουν πληροφορία μεταξύ τους μέσω κυκλικής διαδικασίας.
Ο τομέας των απτικών συστημάτων, των στοιχείων ανατροφοδότησης
που παρέχουν και γενικότερα η εκμετάλλευση τους από κλάδους της
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σχεδίασης εικονικών περιβαλλόντων και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου –
υπολογιστή, αποτελεί αντικείμενο έρευνας από πολλούς αναλυτές, στις
προσέγγισης των οποίων πραγματοποιούνται αναλύσεις της δομής και
λειτουργίας των μέσων αυτών, του απτικού συστήματος του ανθρώπου, της
διαδικασίας αλληλεπίδρασης του χρήστη με αυτά, καθώς και πολλών άλλων
ζητημάτων, τα οποία ξεφεύγουν από τα πλαίσια και το σκοπό της παρούσας
ανάλυσης.

6.4.3.1

Ιδιότητες απτικών μέσων (Haptic displays properties)

Στη συνέχεια πραγματοποιείται ανάλυση των βασικών ιδιοτήτων των
απτικών μέσων. Σύμφωνα με τους (William R. Sherman and  Alan B. Craig
2003), οι ιδιότητες των απτικών συσκευών ταξινομούνται σε δυο βασικές
κατηγορίες: σε ιδιότητες παρουσίασης (presentation properties) και σε
λογιστικές ιδιότητες (logistic properties).

6.4.3.1.1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
(PRESENTATION PROPERTIES)

ΑΠΤΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ

Οι ιδιότητες παρουσίασης των απτικών συστημάτων, είναι τα στοιχεία
αυτά βάσει των οποίων διαχωρίζονται τα απτικά μέσα. Τα βασικότερα
ζητήματα που εξετάζουν οι ιδιότητες αυτές αφορούν κυρίως τη δομή και
λειτουργία τους, τον τρόπο σύνδεσης – επαφής με το χρήστη και την
ποιότητα και απόδοση τους.
•

Στοιχεία κιναισθησίας (Kinesthetic cues): τα στοιχεία κιναισθησίας,
αποτελούν το συνδυασμό της πληροφορίας η οποία λαμβάνεται από τη
γωνία των αρθρώσεων, την επιμήκυνση των μυών και των τενόντων
και από την αντίσταση που προβάλλεται από τους μύες. Μέσω των
κιναισθησιών στοιχείων, προσδιορίζεται η πληροφορία που αφορά τη
σταθερότητα και το κατά προσέγγιση σχήμα των αντικειμένων, καθώς
και την αντίληψη των φυσικών δυνάμεων οι οποίες ασκούνται στο
χρήστη από το περιβάλλον.

•

Στοιχεία αφής (Tactile cues): τα στοιχεία αφής, αναφέρονται στην
πληροφορία η οποία συλλέγεται από την επιφάνεια του δέρματος, μέσω
αισθητήρων υποδοχής. Ο (Robert F Schmidt 1979) διαχωρίζει τα
στοιχεία
αυτά
σε
τρεις
κατηγορίες
(Mechanoreceptors,
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Thermoreceptors, Nociception), ανάλογα με το είδος των αισθητήρων
και την πληροφορία που συλλέγουν, ενώ οι (William R. Sherman and 
Alan B. Craig
2003) αναγνωρίζουν και μια τέταρτη κατηγορία
(Electroreceptors):






Μηχανικοί
υποδοχείς
(Mechanoreceptors):
λαμβάνουν
πληροφορίες σχετικά με το σχήμα και την υφή του αντικειμένου
Θερμικοί
υποδοχείς
(Thermoreceptors):
μετρούν
την
θερμοκρασία του αντικειμένου
Υποδοχείς πόνου (Nociceptors): αντιλαμβάνονται την αίσθηση
του πόνου, μέσω της φθοράς (παραμόρφωσης ή πίεσης) του
δέρματος
Ηλεκτρικοί υποδοχείς (Electroreceptors): μετρούν τη ροή
ηλεκτρικού ρεύματος από το δέρμα

•

Στήριξη (Grounding): εξαιτίας των δυνάμεων που ασκούνται στα απτικά
μέσα κατά τη χρήση τους, είναι αναγκαία η ύπαρξη κάποιας στήριξης –
αντίδρασης, η οποία θα αντισταθμίζει αυτές τις δυνάμεις.
Αναγνωρίζονται δυο ειδών στήριξης οι οποίες διαχωρίζουν τα απτικά
συστήματα σε: αυτοστηριζόμενα (self - grounded) και σε στηριζόμενα
από το περιβάλλον - σταθερά (world – grounded).

•

Αριθμός καναλιών (Number of display channels): ο αριθμός των
καναλιών ενός απτικού συστήματος, περιγράφει των αριθμό των
συνδυαζόμενων
τμημάτων
του
σώματος
του
χρήστη
που
χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ο χρήστης
χρησιμοποιεί τα δυο χέρια, η απτικό συσκευή χαρακτηρίζεται ως μέσο
δυο καναλιών.

•

Βαθμοί ελευθερίας (Degrees of freedom): μέσω αυτής της ιδιότητας,
εξετάζεται η ελευθερία κίνησης που έχει ο χρήστης κατά τη χρήση των
απτικών συστημάτων. Οι βαθμοί ελευθερίας στα απτικά μέσα,
κυμαίνονται από ένα (1 - DOF) μέχρι έξι (6 - DOF).

•

Μορφή (Form): η ιδιότητα της μορφής αναφέρεται στο σχήμα και τη
δομή των απτικών μέσων. Το σχήμα ενός απτικού συστήματος μπορεί
να είναι:
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Ένα αντικείμενο συγκεκριμένου γεωμετρικού σχήματος
Αντιγραφή της μορφής ενός αντικειμένου του φυσικού κόσμου
(props)
Άμορφη δομή, η οποία αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες του
μέσου και του χρήστη

•

Πιστότητα (Fidelity): η πιστότητα αφορά το βαθμό ακριβούς μεταφοράς
των ερεθισμάτων και των δυνάμεων από τον εικονικό κόσμο στο
φυσικό και στο χρήστη, μέσω των απτικών συστημάτων. Κατά τη
διαδικασία μεταφορά όμως, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη θέματα
ασφάλειας τα οποία προκύπτουν με την εφαρμογή μεγάλων δυνάμεων.
Για το λόγο αυτό, πολλά απτικά συστήματα παρέχουν τη δυνατότητα
προγραμματισμού και ρύθμισης των συνθηκών της μεταφοράς αυτής,
έτσι ώστε να αποτρέπονται επικίνδυνες συνθήκες.

•

Χωρική ανάλυση (Spatial resolution): η χωρική ανάλυση μπορεί να
χαρακτηριστεί και ως η ιδιότητα βάσει της οποίας μετράται η ποσότητα
της πληροφορίας που λαμβάνεται. Στο ανθρώπινο σώμα, η ποσότητα
της πληροφορίας που λαμβάνεται από τον εγκέφαλο μέσω της επαφής,
διαφέρει ανάλογα με το τμήμα του σώματος. Για παράδειγμα η
πληροφορία αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη εάν πραγματοποιηθεί η επαφή
με τα δάχτυλα, από το να πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη επαφή στην
επιφάνεια της πλάτης. Η χωρική ανάλυση, περιγράφει τη φυσική αυτή
ιδιότητα για τα απτικά συστήματα, αποτελώντας το χαρακτηριστικό
αυτό που είναι υπεύθυνο για το πόσο πιστά μπορεί να μεταφερθεί η
επιφάνεια και η υφή ενός αντικειμένου.

•

Χρονική ανάλυση (Temporal resolution): η χρονική ανάλυση
αναφέρεται στην ιδιότητα μέσω της οποίας μετράται το χρονικό
διάστημα που απαιτείται για να μεταφερθεί η πληροφορία στο χρήστη.
Σε ένα απτικό μέσο χαμηλής χρονικής ανάλυσης, οι ενέργειες που
πραγματοποιεί ο χρήστης στο φυσικό περιβάλλον, καθυστερούν να
μεταφερθούν στον εικονικό κόσμο, με αποτέλεσμα να αναδύονται
προβλήματα ασυγχρονισμού.
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•

Ανοχή καθυστέρησης (Latency tolerance): η ανοχή καθυστέρησης έχει
άμεση σχέση με την ιδιότητα της χρονικής ανάλυσης. Ουσιαστικά η
ανοχή καθυστέρησης αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα το οποίο
απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά πληροφορίας χωρίς να
αντιληφθεί ο χρήστης προβλήματα ασυγχρονισμού και δυσλειτουργίας.

•

Μέγεθος (Size): η συγκεκριμένη ιδιότητα αναφέρεται στο φυσικό
μέγεθος των απτικών μέσων. Το μέγεθος ενός απτικού μέσου,
εξαρτάται από το είδος της αλληλεπίδρασης που πραγματοποιείται μέσω
αυτού, καθώς και από τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο κίνησης που
πρέπει να έχει ο χρήστης.

6.4.3.1.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
PROPERTIES)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΤΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ

(LOGISTIC

Συγκρινόμενα με τα οπτικά και ακουστικά μέσα, τα απτικά συστήματα
στη πλειοψηφία τους παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό ότι προσαρμόζονται σε
μεγαλύτερο βαθμό στο σώμα των χρηστών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό
με τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται στα φυσικά χαρακτηριστικά του
κάθε χρήστη, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις λογιστικές ιδιότητες των
απτικών μέσων, καθιστώντας τη σημασία τους ιδιαίτερα σημαντική.
•

Κινητικότητα χρήστη (User mobility): η ιδιότητα αυτή αφορά το βαθμό
ελευθερίας κίνησης του χρήστη στο φυσικό χώρο. Η κινητικότητα του
χρήστη, επηρεάζεται σημαντικά από δυο ιδιότητες παρουσίασης: τη
στήριξη (Grounding) και τους βαθμούς ελευθερίας του συστήματος
(DOF). Στην περίπτωση των απτικών μέσων τα οποία στηρίζονται από
το περιβάλλον (world – grounded), οι κινήσεις των χρηστών
περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό.

•

Διεπαφές με μεθόδων παρακολούθησης (Interface with tracking
methods): όπως αναφέρθηκε στην ανάλυση των ιδιοτήτων
παρουσίασης, κατά τη χρήση απτικών συστημάτων απαιτούνται μικρά
ποσά ανοχής καθυστέρησης και μεγάλη χωρική ανάλυση. Επομένως ο
ενδεχόμενος συνδυασμός των απτικών μέσων με διαδικασίες
παρακολούθησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις παραπάνω απαιτήσεις.
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•

Προϋποθέσεις περιβάλλοντος (Environment requirements): στην
ιδιότητα αυτή, εξετάζονται οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες που
επικρατούν στο φυσικό περιβάλλον που βρίσκονται τα απτικά
συστήματα. Ο βασικότερος παράγοντας της ιδιότητας αυτής, είναι ο
μεγάλος φυσικός χώρος που απαιτείται για το χειρισμό των απτικών
συστημάτων, σε σχέση με τον αντίστοιχο των άλλων φυσικών μέσων
αλληλεπίδρασης.

•

Συνδεσιμότητα (Associability with other sense displays): κατά την
ιδιότητα της συνδεσιμότητας των απτικών συστημάτων με άλλα φυσικά
μέσα παρουσιάζονται διάφοροι περιορισμοί εξαιτίας των φυσικών τους
χαρακτηριστικών. Τα μεγάλου όγκου απτικά συστήματα περιορίζουν το
είδος, κυρίως των οπτικών μέσων, που χρησιμοποιούνται παράλληλα,
εξαιτίας της επιθυμίας απόκρυψης του απτικού συστήματος από το
οπτικό πεδίο του χρήστη. Για το λόγο αυτό, συνήθως για την απόδοση
της οπτικής άποψης του εικονικού κόσμου, χρησιμοποιούνται οπτικά
συστήματα τα οποία παρεμβάλλονται μεταξύ των ματιών του χρήστη
και του απτικού συστήματος (πχ HMD).

•

Φορητότητα
(Portability):
η
φορητότητα
είναι
ένα
ακόμα
χαρακτηριστικό στο οποίο παρουσιάζονται δυσκολίες εξαιτίας του όγκου
και της δομής των περισσοτέρων απτικών συστημάτων. Ιδιαίτερο
πρόβλημα φορητότητας παρατηρείται στα απτικά μέσα μεγάλου όγκου
τα οποία στηρίζονται στο περιβάλλον (world - grounded).

•

Διαμεταγωγή
(Throughput):
εξαιτίας
της
ιδιαιτερότητας,
της
προσαρμογής στο χρήστη, που παρουσιάζουν πολλά απτικά μέσα,
απαιτείται μια διαδικασία και κάποιο χρονικό διάστημα για την
τοποθέτηση και την αφαίρεση τους. Επομένως, η χρονική αυτή
καθυστέρηση μειώνει το ρυθμό διαμεταγωγής.

•

Επιβάρυνση (Encumbrance): η επιβάρυνση του χρήστη από τα απτικά
μέσα εκτός από τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος (δομή,
βάρος, όγκος), επηρεάζεται και από το ποσοστό σύνδεσης του χρήστη
με τον εξοπλισμό.
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•

Ασφάλεια (Safety): όπως ήδη έχει αναφερθεί, εξαιτίας της μεταφοράς
διάφορων δυνάμεων από τα απτικά συστήματα στο χρήστη, τα
ζητήματα ασφάλειας που προκύπτουν (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
παροχής μεγάλων ποσών δύναμης) θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά
υπόψη, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προγραμματίζονται διαδικασίες
αντιμετώπισης ανεπιθύμητων καταστάσεων. Για το λόγο αυτό, αρκετά
απτικά συστήματα τροφοδοτούνται με κάποιο διακόπτη επιλογής, μέσω
του οποίου διακόπτεται ακαριαία η λειτουργία του συστήματος. Εάν ο
χρήστης αντιληφθεί ότι το σύστημα πραγματοποιεί ή πρόκειται να
πραγματοποιήσει κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ή εάν ο χρήστης
παρασυρθεί βίαια από τη θέση του εξαιτίας ενέργειας του συστήματος,
τότε μέσω της ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του διακόπτει αυτού
διακόπτεται άμεσα η λειτουργία.

•

Κόστος (Cost): τα απτικά συστήματα είναι από τα πιο δαπανηρά
τμήματα του φυσικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται σε μια
εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας. Αυτό συμβαίνει κυρίως εξαιτίας
της εξειδικευμένης τεχνολογίας που χρησιμοποιούν (πχ αισθητήρες)
καθώς και λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας που απαιτείται για την
κατασκευή τους. Το υψηλό οικονομικό κόστος, είναι ένας από τους
βασικότερους λόγους που οι συσκευές αυτές δεν χρησιμοποιούνται σε
πολύ μεγάλη έκταση.

6.4.3.2

Κατηγορίες απτικών μέσων (Haptic displays)

Σύμφωνα με τον (Philip Kortum 2008) αναγνωρίζονται τρεις κατηγορίες
απτικών μέσων:
•
•
•

Μη προσαρμοζόμενα απτικά μέσα (Nonportable haptic displays)
Προσαρμοζόμενα απτικά μέσα (Portable haptic displays)
Απτικά μέσα επαφής (Tactile haptic displays)

193

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

6.4.3.2.1 ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ
HAPTIC DISPLAYS)

ΑΠΤΙΚΑ

ΜΕΣΑ

(NONPORTABLE

Στην κατηγορία των μη προσαρμοζόμενων απτικών μέσων ανήκων
συστήματα τα οποία δεν προσαρμόζονται σε κάποιο τμήμα του σώματος του
χρήστη. Τα συστήματα της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζονται και ως μέσα
τελικής επίδρασης (end effector displays). Κατά τη χρήση των συστημάτων
αυτών, η διαδικασία αλληλεπίδρασης πραγματοποιείται μέσω μιας διεπαφής,
η οποία αποτελεί το τελικό τμήμα του συστήματος με το οποίο έρχεται σε
επαφή ο χρήστης. Το τμήμα του σώματος του χρήστη που έρχεται σε επαφή
με τη διεπαφή του απτικού συστήματος, συνήθως είναι τα χέρια, τα πόδια ή
και τα δυο ταυτόχρονα. Στην κατηγορία των μη προσαρμοζόμενων απτικών
μέσων, αναγνωρίζονται τρεις υποκατηγορίες συστημάτων:
•

Απτικά χειριστήρια (Haptic joysticks): το χαρακτηριστικό των απτικών
χειριστηρίων είναι η παρόμοιας μορφής τελική διεπαφή (μοχλός), με τα
απλά χειριστήρια εισόδου δεδομένων (joysticks). Πρόκειται για
συστήματα ελέγχου από το χρήστη, τα οποία ταυτόχρονα παρέχουν
στοιχεία ανατροφοδότησης σε αυτόν. Η δομή τους χωρίζεται σε δυο
βασικά τμήματα: στο τμήμα της διεπαφής, με το οποίο έρχεται σε
επαφή ο χρήστης και στο μηχανικό τμήμα, το οποίο συνήθως είναι ένα
ρομποτικό σύστημα το οποίο καθορίζει και τα χαρακτηριστικά του
μέσου. Τα βασικά χαρακτηριστικά βάσει των οποίων διαφοροποιούνται
τα συστήματα της υποκατηγορίας αυτής είναι το είδος της τελικής
διεπαφής, οι βαθμοί ελευθερίας του συστήματος, τα φυσικά
χαρακτηριστικά του συστήματος και τα τμήματα του σώματος του
χρήστη μέσω των οποίων γίνεται η επαφή με το σύστημα.

•

Απτικά συστήματα γραφίδας (Pen based haptic displays): πρόκειται για
απτικά μέσα τα οποία επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με το εικονικό
περιβάλλον, μέσω της χρήσης μιας τελικής διεπαφής του μέσου που
έχει τη μορφή γραφίδας, ή νυχτεριού (σε εφαρμογές χειρουργικής
προσομοίωσης). Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της υποκατηγορίας
αυτής είναι το σύστημα PHANTOM (Thomas H. Massie and J. K.
Salisbury 1994), όπου η τελική διεπαφή του συστήματος λειτουργεί ως
μέσο εισαγωγής δεδομένων από το χρήστη, ενώ ταυτόχρονα μεταφέρει
στοιχεία ανατροφοδότησης (δυνάμεις μεταφερόμενες από το ΕΠ) στο
χέρι (ή δάχτυλο) του χρήστη.
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•

Απτικά συστήματα δαπέδου – οροφής (Floor and ceiling mounted
haptic displays): σε σύγκριση με τα συστήματα των δυο παραπάνω
υποκατηγοριών, τα απτικά μέσα δαπέδου – οροφής, τα οποία ανήκουν
στην κατηγορία απτικών μέσων στηριζόμενα από το περιβάλλον (world
grounded), είναι πιο περίπλοκα συστήματα, μεγαλύτερου όγκου και
υψηλότερου οικονομικού κόστους. Πρόκειται για συστήματα τα οποία
έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων τιμών δυνάμεων, ενώ
ταυτόχρονα παρέχουν μεγάλη ελευθερία κίνησης (συνήθως έξι βαθμών
ελευθερίας). Αναφορικά με τη δομή τους, εάν και ο χρήστης
τοποθετείται σε καθορισμένη από το σύστημα θέση, δεν συνδέεται με
κάποιο τμήμα αυτού, αντίθετα η επαφή μεταξύ συστήματος και χρήστη
περιορίζεται στην επαφή διεπαφών όπως συμβαίνει και στις δυο
παραπάνω υποκατηγορίες (πχ διεπαφές μοχλών). Τα απτικά συστήματα
δαπέδου – οροφής, θεωρούνται κατάλληλα για εφαρμογές ελέγχου
εικονικών ρομποτικών διαχειριστών, με αντίστοιχη διαδικασία με την
πραγματική.

Εικόνα 17: The PHANTOM
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6.4.3.2.2 ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ
DISPLAYS)

ΑΠΤΙΚΑ

ΜΕΣΑ

(PORTABLE

HAPTIC

Αντίθετα με την παραπάνω κατηγορία, το βασικότερο χαρακτηριστικό
των προσαρμοζόμενων απτικών συστημάτων, είναι η προσαρμογή τους σε
διάφορα τμήματα του σώματος του χρήστη. Με βάση τα μηχανικά τμήματα τα
συστήματα της κατηγορίας αυτής ταξινομούνται σε, εξωτερικού σκελετού
(arm exoskeleton), τα οποία συνήθως συνδέονται στην πλάτη και στο
βραχίονα του χρήστη και σε χεριού (handmaster), που προσαρμόζονται στον
καρπό και την παλάμη του χρήστη. Τα απτικά συστήματα εξωτερικού
σκελετού έχουν τη δυνατότητα αποκομιδής διάφορων πληροφοριών που
σχετίζονται με τις αρθρώσεις του χρήστη στις οποίες είναι προσαρμοσμένο το
σύστημα, παρέχοντας ταυτόχρονα στα σημεία αυτά κατάλληλα στοιχεία
ανατροφοδότησης. Σε αντίθεση με τα μη προσαρμοζόμενα συστήματα, όπου
ο χρήστης ουσιαστικά αλληλεπιδρά με το τελικό τμήμα του συστήματος
(τελική διεπαφή), στα συστήματα εξωτερικού σκελετού ο χρήστης για την
εκπόνηση των διάφορων εργασιών χρησιμοποιεί μεγάλα τμήματα του
σώματος του, οι κινήσεις των οποίων εκμεταλλεύονται ως πληροφορία στον
εικονικό κόσμο, πραγματοποιώντας με αυτό τον τρόπο εικονικές διεργασίες
μέσω παρόμοιας με την πραγματική διαδικασίας. Στα προσαρμοζόμενα
συστήματα χεριού (handmaster), παρακολουθούνται μέσω μηχανικών
συστημάτων, οι κινήσεις των δαχτύλων, καθώς και ολόκληρου του χεριού
του χρήστη (καρπός, παλάμη) ως ξεχωριστά στοιχεία. Τα συστήματα χεριού
θεωρούνται κατάλληλα για πραγματοποίηση διεργασιών που βασίζονται στη
λαβή (grasp), ή για τον έλεγχο εικονικών ρομποτικών διαχειριστών.
Το βασικότερο μειονέκτημα που παρουσιάζεται κατά τη χρήση των
προσαρμοζόμενων απτικών συστημάτων είναι η επιβάρυνση του χρήστη. Εάν
και πολλά συστήματα της κατηγορία αυτής (κυρίως εξωτερικού σκελετού)
είναι στηριζόμενα από το περιβάλλον, τα φυσικά χαρακτηριστικά, ο βαθμός
προσαρμοστικότητας στον κάθε χρήστη και οι δυνάμεις που παρέχονται από
το σύστημα ως στοιχεία ανατροφοδότησης είναι οι βασικές αιτίες που
επιβαρύνουν τους χρήστες, παρουσιάζοντας στοιχεία κόπωσης μετά από
κάποιο διάστημα χρήσης. Επίσης χαρακτηριστικά όπως η διαμεταγωγή, η
κινητικότητα του χρήστη, το οικονομικό κόστος καθώς και τα θέματα
ασφάλειας που προκύπτουν δεν αποτελούν θετικά στοιχεία της
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συγκεκριμένης κατηγορίας συστημάτων. Παρόλα αυτά κατά τη χρήση των
προσαρμοζόμενων συστημάτων παρέχεται μια πολύ ρεαλιστική διαδικασία
αλληλεπίδρασης με τον εικονικό κόσμο, σε υψηλά επίπεδα παρακολούθησης
και απόδοσης των κινήσεων του χρήστη (low lag), ενώ ταυτόχρονα
παρουσιάζεται μεγάλη ελευθερία όσον αφορά τη συνδεσιμότητα και τον
ταυτόχρονο συνδυασμό τους με άλλα μέσα.

Εικόνα 18: Προσαρμοζόμενα απτικά μέσα

6.4.3.2.3 ΑΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΑΦΗΣ (TACTILE HAPTIC DISPLAYS)
Τα απτικά μέσα επαφής εστιάζουν στην παροχή ερεθισμάτων που
αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος μέσω της αίσθησης της επαφής. Τα ερεθίσματα
αυτά σχετίζονται με αντίληψη της πίεσης, των κραδασμών, του πόνου, της
υφής και της θερμοκρασίας. Όπως αναφέρθηκε και στην περιγραφή της
ιδιότητας της χωρικής ανάλυσης (Spatial resolution), το χέρι (κυρίως τα
δάχτυλα) αποτελεί το μέρους του σώματος μέσω του οποίου ο εγκέφαλος
αντιλαμβάνεται σε μεγαλύτερο βαθμό τα παραπάνω ερεθίσματα που αφορούν
την αίσθηση της επαφής. Για το λόγο αυτό και σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι για την πραγματοποίηση διεργασιών στο φυσικό κόσμο χρησιμοποιούνται
κυρίως τα χέρια και τα δάχτυλα, τα περισσότερα απτικά συστήματα επαφής
αφορούν την προσομοίωση της αίσθησης της αφής στα χέρια του χρήστη.
Όσον αφορά τη δομή των συστημάτων αυτών και τον τρόπο με τον οποίο ο
χρήστης έρχεται σε επαφή με τους αισθητήρες του συστήματος,
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παρατηρούνται δυο μέθοδοι. Η πρώτη αφορά την επισύναψη των αισθητήρων
αυτών πάνω στην επιφάνεια του δέρματος του χεριού του χρήστη (πχ μέσω
συστήματος μορφής γαντιού) και η δεύτερη μέθοδος αφορά την ενσωμάτωση
των αισθητήρων σε διεπαφές παρόμοιας μορφής με αυτές της κατηγορίας μη
προσαρμοζόμενων απτικών μέσων, με οποίες ο χρήστης έρχεται σε επαφή.
Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις, οι διάφορες εικονικές διεργασίες
πραγματοποιούνται
μέσω
φυσικών
ενεργειών
του
χρήστη
(μέσω
παρακολούθησης ή μέσω διεπαφών), ενώ ταυτόχρονα παρέχονται σε αυτόν,
μέσω των αισθητήρων, τα ανάλογα με τις κινήσεις του ερεθίσματα (στοιχεία
ανατροφοδότησης).
Τα απτικά μέσα επαφής, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση το
είδος των ενεργοποιητών ερεθισμάτων (actuators) που διαθέτουν και εκ
επέκταση το είδος των ερεθισμάτων που παρέχουν στο χρήστη. Σε πολλές
περιπτώσεις συστημάτων επαφής, παρατηρείται συνδυασμός ενεργοποιητών,
παρέχοντας με αυτό τον τρόπο διαφόρων ειδών ερεθίσματα. Σύμφωνα με
τους (William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003), αναγνωρίζονται οι
παρακάτω κατηγορίες απτικών μέσων επαφής:
•

Ενεργοποιητές πίεσης (Pressure actuators): η αντίληψη της αίσθησης
της πίεσης παρέχεται στο χρήστη μέσω ειδικών χώρων (θυλάκων) που
διαθέτει το σύστημα και οι οποίοι έρχονται σε επαφή με το χρήστη.
Στους χώρους αυτούς πραγματοποιείται ελεγχόμενη ροή αέρα ή
υγρού, ρυθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο την τοποθεσία και την
ποσότητα πίεσης που αντιλαμβάνεται ο χρήστης. Μέσω των
ενεργοποιητών πίεσης, υπάρχει δυνατότητα παροχής ερεθισμάτων
πόνου στην επιφάνεια του δέρματος του χρήστη. Η παροχή των
ερεθισμάτων αυτών περιορίζεται σε χαμηλά επίπεδα, έτσι ώστε ο
χρήστης να αντιλαμβάνεται την επιθυμητή κατάσταση χωρίς όμως να
προκαλείται δυσάρεστη αίσθηση.

•

Ενεργοποιητές κραδασμών (Vibration actuators): τα συστήματα
κραδασμών, παρέχουν στοιχεία δόνησης σε ολόκληρό ή σε τμήματα
του χεριού του χρήστη. Μέσω των συστημάτων αυτών, ο χρήστης έχει
τη δυνατότητα αντίληψης της υφής της επιφάνειας ενός αντικειμένου.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και συστήματα τα οποία μέσω ηχείων
αναπαραγωγής ηχητικών σημάτων χαμηλών συχνοτήτων (υποηχείο –
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subwoofer), παρέχουν κραδασμούς στο περιβάλλον, με αποτέλεσμα ο
χρήστης να αντιλαμβάνεται τα στοιχεία αυτά σε όλο του το σώμα.
•

Ενεργοποιητές υφής (Texture actuators): πρόκειται για μηχανικά
συστήματα μέσω τον οποίων ο χρήστης αντιλαμβάνεται την υφή ενός
αντικειμένου. Τα συστήματα αυτά, διαθέτουν μια επιφάνεια που
αποτελείται από ένα σύνολο ακίδων (pins) σε διάταξη στην οποία
τοποθετείται το δάχτυλο του χρήστη. Μέσω της κάθετης κίνησης των
ακίδων αυτών, ο χρήστης αντιλαμβάνεται την υφή της εικονικής
επιφάνειας.

•

Ενεργοποιητές θερμότητας (Temperature actuators): οι ενεργοποιητές
θερμότητας, είναι συστήματα που έχουν τη δυνατότητα άμεσης
μεταβολής της θερμότητας της επιφάνειας του δέρματος του χρήστη.
Μέσω της διαδικασίας αυτής, ο χρήστης μπορεί να αντιληφθεί τη
θερμοκρασία ενός εικονικού αντικειμένου με το οποίο έρχεται σε
επαφή.

Εικόνα 19: Απτικά μέσα επαφής

6.5 Χαρακτηριστικά χρηστών
Η ανάλυση των χαρακτηριστικών των χρηστών αποτελεί θεμελιώδη
τμήμα της διαδικασίας σχεδίασης εφαρμογών εικονικών περιβαλλόντων,
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δεδομένου του ότι η πληροφορία που αποκτάται μέσω αυτής θα πρέπει να
συνυπολογίζεται σε όλα τα στάδια και τις σημαντικές αποφάσεις (πχ επιλογή
τεχνικών, επιλογή υλικού). Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία
εξετάζεται η καθολική σχεδίαση της αλληλεπίδρασης σε συνάρτηση με τις
ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων τελικών χρηστών της
εφαρμογής. Ο σκοπός της ανάλυσης των χαρακτηριστικών των χρηστών είναι
η βελτιστοποίηση της ευχρηστίας και της απόδοσης της εφαρμογής, με
αποτέλεσμα την παροχή επιθυμητών επιπέδων εμπειρίας και εμβύθισης στους
χρήστες. Στη διαδικασία αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται και ως
ανθρωποκεντρική ή χρηστοκεντρική διαδικασία σχεδίασης (User – center
design), εξετάζονται τρεις βασικές κατηγορίες χαρακτηριστικών των
χρηστών:
γνωστικά
χαρακτηριστικά,
φυσικά
χαρακτηριστικά
και
χαρακτηριστικά εμπειρίας.
Ανάλυση των χαρακτηριστικών και των αναγκών των χρηστών,
πραγματοποιείται και σε παραπάνω στάδιο της πολύ-μεθοδολογίας, όπως
αναφέρεται στο κεφάλαιο §5.2.1. Η επανεξέταση της συγκεκριμένης
διαδικασίας σε αυτό το σημείο δεν σημαίνει ότι δεν πραγματοποιήθηκε σωστά
κατά το στάδιο της ανάλυσης (κεφάλαιο §5.2). Αντίθετα, δεδομένης της
πολυπλοκότητας της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης και των
διαφορετικών ζητημάτων που εξετάζονται σε αυτήν σε σχέση με το στάδιο
ανάλυσης, υπάρχει πιθανότητα να προκύψει ανάγκη για επιπλέον πληροφορία
(εφόσον δεν καλυφθεί από την υπάρχουσα ανάλυση), ή να αξιολογηθεί η
υπάρχουσα από διαφορετική σκοπιά.
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ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΛΥ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Ανάλυση
χαρακτηριστικών
χρηστών

Διαδικασία σχεδίασης της
αλληλεπίδρασης

Πίνακας 20: Ανάλυση χαρακτηριστικών χρήστη

6.5.1

Γνωστικά χαρακτηριστικά

Η μελέτη και κατανόηση του ανθρώπου όταν αυτός αντιδρά σε
ερεθίσματα που του προκαλούν γνωστικές διεργασίες και η διαδικασία μέσω
της οποίας αυτός καταλήγει σε ενέργειες ώστε να επιτύχει τους στόχους του,
αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς μελέτης της γνωστικής ψυχολογίας, με το
μοντέλο του ανθρώπου ως επεξεργαστή πληροφορίας (Human information
processing model) (Paul J. Barbe 1988) να αποτελεί την πιο γνωστή θεωρία
(Αβούρης, Νικόλαος 2000). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το οποίο
αναγνωρίζει τρία βασικά υποσυστήματα (αντίληψης, κινητικό, γνωστικό), η
πληροφορία που εισάγεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο μέσω αισθητήρων αισθήσεων, γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας από τον άνθρωπο, αφού
περάσει από μια σειρά διεργασιών. Σύμφωνα με τους (Alan J. Dix et al.
1998), εξετάζοντας τα γνωστικά χαρακτηριστικά αναφορικά με τη γνωστική
ψυχολογία, αναγνωρίζονται τρεις βασικές υποκατηγορίες χαρακτηριστικών
που αφορούν την αντίληψη, τη μνήμη και την επεξεργασία της πληροφορίας.
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6.5.1.1

Αντίληψη

Ο άνθρωπος επικοινωνεί με το περιβάλλον μέσω της διαδικασίας
εισόδου
και
εξόδου
πληροφορίας.
Η
είσοδος
της
πληροφορίας
πραγματοποιείται βάσει των πέντε αισθήσεων (όραση, ακοή, αφή, γεύση,
όσφρηση) και αφορά τον τρόπο που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τα διάφορα
ερεθίσματα από το περιβάλλον. Όσον αφορά την αλληλεπίδραση ανθρώπου –
υπολογιστή η όραση, η ακοή και η αφή είναι οι βασικές αισθήσεις που παίζουν
κεντρικό ρόλο. Τα χαρακτηριστικά που αφορούν την αντίληψη, συσχετίζονται
σε μεγάλο βαθμό με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των μέσων εισόδου
και εξόδου τα οποία αναλύθηκαν παραπάνω, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα
ερεθίσματα αντίληψης που παρέχονται στους χρήστες αποτελούν δεδομένα
εξόδου των φυσικών μέσων αυτών. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια
ανάλυση που αφορά διαδικασίες και χαρακτηριστικά των τριών βασικών
αισθήσεων αντίληψης.

6.5.1.1.1 ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
Η όραση είναι το σημαντικότερο από τα πέντε κανάλια επικοινωνίας του
ανθρώπινου σώματος με το περιβάλλον. Το εύρος φάσματος (bandwidth)
δεδομένων του καναλιού αυτού είναι τάξεις μεγέθους ευρύτερο από αυτά των
άλλων αισθήσεων (στην κλίμακα των Gigabits). O ανθρώπινος οργανισμός
στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις πληροφορίες που συλλέγουν τα μάτια
έχοντας ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και κριτικό σύστημα όρασης. Η αίσθηση της
όρασης αποτελεί βασικό παράγοντα, εξαιτίας της σημαντικότητας των
οπτικών πληροφοριών που δέχεται ο χρήστης κατά την παρουσία του σε μια
εφαρμογή εικονικού περιβάλλοντος. Η οπτική αντίληψη αφορά την
αναγνώριση και την επεξεργασία των οπτικών ερεθισμάτων του
περιβάλλοντος από τον άνθρωπο, μέσω του οπτικού συστήματος. Η
αναγνώριση των οπτικών ερεθισμάτων υποβοηθείται από τις αρχές
οργάνωσης της πληροφορίας, οι οποίες είναι γνωστές και ως νόμοι του
Gestalt. Σύμφωνα με τις αρχές αυτές, τα οπτικά ερεθίσματα που λαμβάνει ο
άνθρωπος οργανώνονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποκτήσουν νόημα
(Αβούρης, Νικόλαος 2000). Οι νόμοι αυτοί είναι οι εξής:
•
•

Γειτνίαση: κοντινά αντικείμενα ομαδοποιούνται
Ομοιότητα: παρόμοια αντικείμενα ως προς το σχήμα ή το χρώμα
παρουσιάζονται να ανήκουν στην ίδια ομάδα
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•
•
•

Ολοκλήρωση: μη ολοκληρωμένα σχήματα ολοκληρώνονται νοητικά από
τον παρατηρητή
Συνέχεια: ακολουθίες από σχήματα γίνονται κατανοητές ως ομάδες
Συμμετρία: περιοχές που περιέχονται μεταξύ συμμετρικών ορίων
φαίνονται να δημιουργούν στερεά σχήματα

6.5.1.1.1.1

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με τον (Βασίλης Μπουρδάκης 2003) αναγνωρίζονται τα
παρακάτω χαρακτηριστικά – ιδιότητες του οπτικού συστήματος:
•

Προσαρμοστικότητα: Φωτεινή ευαισθησία με μια δυναμική περιοχή
εύρους 10^13 (τιμή απλησίαστη από τεχνητούς αισθητήρες)

•

Βάθος Πεδίου: Η ικανότητα του ματιού σε ηρεμία να διακρίνει καθαρά
αντικείμενα που βρίσκονται σε απόσταση. από 6 μέτρα έως το άπειρο.
Εστίαση σε μικρότερες αποστάσεις υλοποιείται με κύρτωση του
κρυσταλλοειδή φακού και παράλληλα σύγκλιση των ματιών προς το
αντικείμενο

•

Πεδίο όρασης: Το ανθρώπινο μάτι σε ηρεμία έχει πεδίο όρασης 120
μοιρών κατακόρυφα και 150 μοιρών οριζόντια. Τα δύο μάτια μαζί
ανεβάζουν το οριζόντιο πεδίο στις 200 μοίρες ενώ η οξεία όραση
εκτείνεται σε ένα ιδιαίτερα μικρό πεδίο. Τα πεδία αυτά μπορούν να
μεγαλώσουν με κινήσεις των ματιών, το κεφαλιού και φυσικά
ολόκληρου του σώματος

•

Στερεοσκοπική όραση: Η επικάλυψη του πεδίου όρασης των δύο
ματιών δημιουργεί στερεοσκοπική όραση σε περίπου 120 μοίρες
οριζόντια. Η στερεοσκοπική όραση δεν είναι πάντα απαραίτητη για την
αντίληψη του βάθους

•

Χωρική αντίληψη: Η διάταξη των αντικειμένων σε ένα εικονικό
περιβάλλον οδηγεί σε παραδοχές ως προς βασικά δεδομένα
χωροθέτησης και διάταξης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της
βαρύτητας όπου η έλλειψη απαραίτητων οπτικών νύξεων (visual cues)
οδηγεί σε αποπροσανατολισμό του χρήστη με τα οπτικά δεδομένα να
υπερκαλύπτουν τα φυσιολογικά (λαβυρινθικά)
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•

Οξύτητα στερεοσκοπίας: Η αναλυτική ικανότητα της όρασης να
διαχωρίζει τις αποστάσεις αντικειμένων που βρίσκονται σε μικρή
απόσταση μεταξύ τους. Επηρεάζεται από φωτεινότητα, θέση ειδώλου
στον αμφιβληστροειδή, πεδίο όρασης, προσανατολισμό και πλευρική
κίνηση του αντικειμένου

•

Οπτική αντίληψη κίνησης: Η αντιληπτική ικανότητα της σύνθεσης
σταθερών αντικειμένων στο πεδίο όρασης του χρήστη καθώς αυτός
κινείται στο χώρο. Η αδυναμία εικονικών περιβαλλόντων να
προσομοιώσουν με ακρίβεια τη θέση/προοπτική αυτή καταστρέφει
αίσθηση εμβύθισης στο εικονικό περιβάλλον καθώς και την ικανότητα
αντίληψης της κίνησης, ταχύτητας και, σε ένα βαθμό, ύψους κίνησης
του χρήστη πάνω από το έδαφος

•

Χρονική αναγωγή: Το μάτι αντιδρά σε δυναμικές αλλαγές ερεθισμάτων,
φωτεινής έντασης με ταχύτητα και πιστότητα λόγω της χρήσης δύο
διαφορετικών συστημάτων συλλεκτών. Το υψηλής ευαισθησίας,
υψηλής αντίδρασης, αργής έκθεσης μονοχρωματικό σύστημα των
ραβδίων και το χαμηλής ευαισθησίας, μικρής αντίδρασης, σύντομης
έκθεσης έγχρωμο σύστημα των κονιών

•

Χρωματική αντίληψη: Η ικανότητα διαχωρισμού και αντίληψης των
τριών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του χρώματος: της απόχρωσης,
της
χρωματικής
καθαρότητας
(κορεσμού)
και
τέλος
της
φωτεινότητας/έντασης. Η ικανότητα αυτή επηρεάζεται από τη:
o προηγούμενη έκθεση σε χρωματισμένες φωτεινές πηγές
o θέση του ειδώλου στον αμφιβληστροειδή, όσο πιο έκκεντρα τόσο
μεγαλύτερη έκταση πρέπει να καταλαμβάνει
o διάρκεια έκθεσης

6.5.1.1.1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
Σύμφωνα με τους (Alan J. Dix et al. 1998) αναγνωρίζονται τρία βασικά
χαρακτηριστικά της οπτικής αντίληψης, ζωτικής σημασίας για τη σχεδίαση
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αποτελεσματικών οπτικών διεπαφών: η αντίληψη του οπτικού βάθους, η
αντίληψη της φωτεινότητας και η αντίληψη του χρώματος.
6.5.1.1.1.2.1

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΒΑΘΟΥΣ

Ένα βασικό στοιχείο της οπτική αντίληψη του χρήστη, έχει να κάνει με
την οπτική αντίληψη του βάθους. Η αντίληψη του βάθους είναι η φυσική
ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται τον κόσμο στις τρεις διαστάσεις
και τις σχέσης μεταξύ των αντικειμένων στο χώρο. Σύμφωνα με τον (T.
Okoshi 1976), το ανθρώπινο οπτικό σύστημα αντιλαμβάνεται το οπτικό βάθος
μέσω φυσιολογικών και ψυχολογικών στοιχείων. Όσον αφορά τα
φυσιολογικά στοιχεία, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η χρήση και των
δυο ματιών (διοπτρικός) και σε ορισμένες η χρήση του ενός ματιού
(μονοσκοπικός). Στα ψυχολογικά στοιχεία, όλες οι περιπτώσεις είναι
μονοφθαλμικού χαρακτήρα. Στον πραγματικό κόσμο το ανθρώπινο μάτι
χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα στοιχεία οπτικού βάθους για να προσδιορίσει
τις αποστάσεις και τις σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων. Για να έχουμε
διαθέσιμα όλα τα στοιχεία αυτά και στον εικονικό κόσμο, απαιτείται η παροχή
κάποιου είδους στερεοσκοπικής εικόνας. Στη συνέχεια, αναγνωρίζονται
διάφορες κατηγορίες φυσιολογικών στοιχείων τα οποία υποβοηθούν στην
αντίληψη του βάθους και κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις βασικές μορφές
(William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003):
•

Στοιχεία βάθους μονοσκοπικών εικόνων (Monoscopic image depth
cues): πρόκειται για στοιχεία τα οποία αναγνωρίζονται σε στατικές
οπτικές απόψεις μιας σκηνής, όπως είναι για παράδειγμα οι
φωτογραφίες και οι πίνακες ζωγραφικής. Τα στοιχεία αυτά συνήθως
προέρχονται από κατάστασης της σκηνής όπως είναι: η παρεμβολή, η
σκίαση, το μέγεθος, η γραμμική προοπτική, η βαθμικές (Gradient) υφές
επιφανειών, το ύψος του οπτικού πεδίου, οι ατμοσφαιρικές επιδράσεις
και η φωτεινότητα

•

Στοιχεία βάθους στερεοσκοπικών εικόνων (Stereoscopic image depth
cues): η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την
ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η
τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το
ίδιο αντικείμενο από σχετικά μικρή, αλλά διαφορετική οπτική γωνία με
αποτέλεσμα την ίδια στιγμή ο εγκέφαλος να παραλαμβάνει δύο ελαφρά
205

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

διαφοροποιημένες εικόνες του ίδιου αντικειμένου. Η διαφοροποίηση
αυτή ονομάζεται παράλλαξη (parallax). Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί
αυτές τις οπτικές πληροφορίες από τις διάφορες παραλλάξεις, για να
προσδιορίσει τη σχετική θέση των αντικειμένων μεταξύ τους και τις
αποστάσεις των αντικειμένων από τη θέση του παρατηρητή. Παρόλα
αυτά, ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων (περίπου το 8%) δεν
μπορούν να δουν στερεοσκοπικά (Ν. Λιανός and Ε. Ανδριοπούλου
2008). Τα στοιχεία της κατηγορίας αυτής, είναι αυτά που προκύπτουν
από το φαινόμενο της παράλλαξης
•

Στοιχεία βάθους από μετακίνηση (Motion depth cues): τα στοιχεία
αυτά, προέρχονται από την παράλλαξη η οποία δημιουργείται κατά την
αλλαγή της σχετικής θέσης μεταξύ του κεφαλιού και του αντικειμένου
που παρακολουθείται. Αντίστοιχα με τη διαδικασία παράλλαξης του
στερεοσκοπικού φαινομένου, στην περίπτωση αυτή, οι δυο εικόνες οι
οποίες συνδυάζονται είναι αποτέλεσμα μετακίνησης

•

Φυσιολογικά στοιχεία βάθους (Physiological depth cues): τα στοιχεία
που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, δημιουργούνται από τη φυσική
κίνηση των μυών του ματιού, την οποία πραγματοποιούν για να φέρουν
ένα αντικείμενο σε μια πιο καθαρή οπτική άποψη – κατάσταση

6.5.1.1.1.3 ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ
Η φωτεινότητα αποτελεί μια υποκειμενική αντίδραση στα διάφορα
επίπεδα φωτισμού. Η αντίληψη της φωτεινότητας περιγράφεται ως η
ποσότητα φωτισμού που επιτρέπει την ελάχιστη ευδιάκριτη διαφορά στη
φωτεινότητα, ενώ επηρεάζεται από την ποσότητα του φωτός που εκπέμπει
ένα αντικείμενο. Η αντίθεση (Contrast), είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό της
οπτικής αντίληψης το οποίο σχετίζεται με τη φωτεινότητα, αποτελώντας
συνάρτηση της φωτεινότητας ενός αντικειμένου και της φωτεινότητας του
φόντου πάνω στο οποίο βρίσκεται. Η ικανότητα οπτικής αντίληψης αυξάνεται
όσο αυξάνονται τα ποσοστά της φωτεινότητας, κάτι που αποτελεί το βασικό
πλεονέκτημα των οθονών υψηλής φωτεινότητας. Όσο όμως αυξάνεται η
φωτεινότητα, αυξάνεται ο ρυθμός που ανοιγοκλείνουν τα μάτια, φαινόμενο
γνωστό ως τρεμόπαιγμα των ματιών (Flicker). Η αντίληψη του φαινομένου
του τρεμοπαίγματος, εξαρτάται από τη φωτεινότητα, από τη συχνότητα και το
μέγεθος (σε συνάρτηση με την απόσταση του χρήστη) του οπτικού μέσου.
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Όσο μεγαλύτερη είναι η οθόνη (μεγάλη περιφερειακή όραση) τόσο πιο
εμφανές είναι το τρεμόπαιγμα (Alan J. Dix et al. 1998).
6.5.1.1.1.4 ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Το χρώμα ορίζεται από τρία βασικά στοιχεία: τη χροιά (Hue), την
ένταση (Intensity) και τον κορεσμό (Saturation). Η χροιά αποτελεί το
προσδιοριστικό χαρακτηριστικό του χρώματος και καθορίζεται από το μήκος
κύματος του φωτός. Επίσης, η ένταση χαρακτηρίζει τη φωτεινότητα του
χρώματος και ο κορεσμός εκφράζει την πυκνότητα του χρώματος. Το μάτι,
αντιλαμβάνεται το χρώμα εξαιτίας της ευαισθησίας του (κυρίως των κώνων)
στο φως διαφορετικού μήκους κύματος.

6.5.1.1.2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
Η ακοή είναι το σημαντικότερο κανάλι επικοινωνίας του ανθρώπινου
σώματος με το περιβάλλον μετά την όραση. Η ακουστική αντίληψη αφορά
την αναγνώριση των ηχητικών σημάτων του περιβάλλοντος μέσω του
ακουστικού συστήματος και της αίσθησης της ακοής. Βάσει της ακουστικής
αντίληψης, εάν και σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται δευτερεύουσας
σημασίας, λαμβάνονται ερεθίσματα ιδιαίτερα σημαντικά για τη διαδικασία της
αλληλεπίδρασης. Ιδιαίτερα στα εικονικά περιβάλλοντα, μέσω της παροχής
ηχητικών σημάτων μπορούν να αποκομισθούν πληροφορίες για το
περιβάλλον όπως η έκταση, η φυσικότητα ή ρεαλιστικότατα, η τοποθεσία
πηγής των σημάτων κτλ. Στοιχεία που αφορούν την παρουσία των ηχητικών
σημάτων σε τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα σε συνάρτηση με τα
χαρακτηριστικά των ακουστικών μέσων, αναλύονται στο αντίστοιχο
κεφάλαιο.
6.5.1.1.2.1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με τον (Βασίλης Μπουρδάκης 2003), αναγνωρίζονται τα εξής
χαρακτηριστικά – ιδιότητες του ακουστικού συστήματος του ανθρώπου:
•

Ακουστική εστίαση - εντοπισμός πηγής: Οι δύο κύριοι τρόποι
εντοπισμού ηχητικής πηγής έχουν σχέση με την ύπαρξη δύο
αισθητήριων οργάνων και είναι:
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o Δυναμική διαφοροποίηση του σήματος στα δύο αυτιά: η ένταση του
σήματος στο αυτί μακρύτερα από τη πηγή μπορεί να είναι έως 40dB
μικρότερη από του άλλου.
o Χρονική υστέρηση σήματος: η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο
σημάτων, μπορεί να φτάσει τα 0.7ms. Λειτουργεί καλύτερα για
ευρέα φάσματα ήχων και όχι για απλούς τόνους, ενώ έχει σημασία η
μορφή και το μέγεθος του κεφαλιού
•

Ανάλυση φάσματος συχνοτήτων: ικανότητα ανάλυσης ηχητικών
σημάτων σε διακριτά τμήματα συχνοτήτων. Το ακουστικό σύστημα έχει
παρομοιαστεί με μια σειρά από φίλτρα συχνοτήτων μικρού εύρους

•

Τονικός διαχωρισμός: ικανότητα αντίληψης διαφορετικών τόνων είναι
ιδιαίτερα υψηλή―0.3% για τη κλίμακα 1KHz έως 3KHz αλλά μειώνεται
σημαντικά στα άκρα του ακουστού φάσματος

6.5.1.1.2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Στην έρευνα του (Michael Vorländer 2007) παρουσιάζεται μια ανάλυση
που αφορά την παραγωγή, τη μετάδοση και την αναπαραγωγή ηχητικών
σημάτων, ενώ ταυτόχρονα περιγράφονται διαδικασίες και χαρακτηριστικά
εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας που βασίζονται στην ακοή,
χαρακτηρίζοντας το είδος αυτό ως ακουστική εικονική πραγματικότητα
(Acoustic virtual reality). Επίσης στην ανάλυση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη το
ανθρώπινο ακουστικό σύστημα (ανατομία και νευροφυσιολογία) παράγονται
πληροφορίες για την περιγραφή και μοντελοποίηση του ήχου (description
and modelling), βάσει των οποίων αναγνωρίζονται βασικά φυσικά
χαρακτηριστικά και ιδιότητες του ήχου. Βάσει των χαρακτηριστικών αυτών
υποστηρίζεται ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της ποιότητας του
ήχου, καθώς και προσέγγιση της συμβολής του όσον αφορά την άνεση ή την
ενόχληση που προκαλεί. Τα χαρακτηριστικά αυτά κατηγοριοποιούνται σε τρεις
κατηγορίες: ψυχοακουστικού χαρακτήρα (Psychoacoustic characterization),
διωτικής ακοής (Binaural hearing) και ακοής σε αίθουσες (Hearing in rooms).
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6.5.1.1.2.3 ΨΥΧΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
CHARACTERIZATION)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(PSYCHOACOUSTIC

Σύμφωνα με τον (Michael Vorländer 2007) στην κατηγορία αυτή
ανήκουν χαρακτηριστικά και ιδιότητες του ήχου που αφορούν κυρίως την
αντίληψη του ήχου από τον άνθρωπο και τα οποία καθορίζουν σε σημαντικό
βαθμό την ποιότητα των ηχητικών σημάτων, όπως αυτά λαμβάνονται από το
χρήστη:
•

Ένταση (Loudness):
ντεσιμπέλ (Decibel)

•

Χρονική κάλυψη (Temporal masking): χρονικό διάστημα (κενό) που
απαιτείται μεταξύ την εκπομπή ήχων για να μην υπάρχει κάλυψη των
σημάτων

•

Χρονικές διακύμανσης έντασης (Time – varying loudness): δημιουργία
διακυμάνσεων έντασης από τα ακουστικά όργανα (παρατηρείται ανά 10
ms)

•

Οξύτητα (Sharpness): χαρακτηριστικό του ήχου που εξαρτάται από την
ισορροπία των χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων. Η οξύτητα,
αυξάνεται με την αύξηση των στοιχείων υψηλών συχνοτήτων

•

Διακύμανση ισχύς (Fluctuation strength): εύρος μεταβολής της
συχνότητας του ήχου, χαρακτηριστικό που επηρεάζει την αντίληψη. Οι
μεταβολή δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 20 Hz

•

Τραχύτητα (Roughness): χαρακτηριστικό του ήχου που παρουσιάζεται
σε απότομες διακυμάνσεις (άνω των 20 Hz) της ισχύς

•

Τονικότητα, τονικό ύψος, ισχύς τονικού ύψους (Tonality, pitch, pitch
strength): τα τρία αυτά χαρακτηριστικά περιγράφουν τον τονικό
χαρακτήρα του ηχητικού σήματος. Η τονικότητα χαρακτηρίζεται από
την περιγραφή της αναλογίας ή της φασματικής διαφοράς μεταξύ των
τονικών και ευρυζωνικών στοιχείων. Το τονικό ύψος αφορά την
υποκειμενική αντίληψη του ήχου και καθορίζεται από τη συχνότητα
του, ενώ η ισχύς του τονικού ύψους ορίζεται ως η απόσταση των

επίπεδο έντασης του ήχου – μονάδα μέτρησης
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αναγνωρίσιμων περιοχών τονικού ύψους στα ανώτερα σημεία ενός
διάγραμμα συσχετίσεων (correlogram).
6.5.1.1.2.4 ΔΙΩΤΙΚΗ ΑΚΟΗ (BINAURAL HEARING)
Ο άνθρωπος μπορεί να εντοπίσει την κατεύθυνση και την τοποθεσία
εκπομπής του ήχου λόγω της διωτικής ακοής. Η διωτική ακοή είναι
φαινόμενο που προκαλείται εξαιτίας της λήψης διαφορετικού σήματος, όσον
αφορά το χρόνο και το επίπεδο, από το κάθε αυτί. Οι διαφορές αυτές του
ηχητικού σήματος είναι γνωστές ως διωτική χρονική διαφορά (Interaural time
differences - ITD) και διωτική διαφορά επιπέδου (Interaural level differences
- ILD).
•

Λειτουργία μεταφοράς με βάση το κεφάλι (Head-related transfer
functions - HRTF): ως HRTF χαρακτηρίζεται το ποσό της διάθλασης του
ηχητικού σήματος. Το ποσό αυτό ορίζεται από την πίεση του ήχου η
οποία μετράται από το τύμπανο του αυτιού ή το ακουστικό κανάλι,
διαιρημένη με την πίεση του ήχου που μετράται από ένα μικρόφωνο
στην ίδια τοποθεσία

•

Τεχνητή κεφαλή και κίνηση του κεφαλιού (Artificial heads and head
movement):
το
χαρακτηριστικό
αυτό
αφορά
την
εικονική
αναπαράσταση του κεφαλιού σε συνδυασμό με τη διωτική ακοή, καθώς
και τις μεταβολές της τοποθεσίας και του προσανατολισμού του

6.5.1.1.2.5 ΑΚΟΗ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ (HEARING IN ROOMS)
Η διαδικασία ακοής σε κλειστούς χώρους όπως αίθουσες, δωμάτια κτλ,
παρουσιάζει διάφορα προβλήματα που αφορούν κυρίως την πολυπλοκότητα
της διαδικασίας και την υποκειμενικότητα των απόψεων των ακροατών η
οποία είναι πολυδιάστατη και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες (σε
πολλές φορές μη ακουστικής φύσης). Τα βασικά χαρακτηριστικά που
αφορούν την ακοή σε αίθουσες είναι:
•

Αντήχηση (Reverberance): ως αντήχηση χαρακτηρίζεται το φαινόμενο
της διατήρησης του ήχου σε κάποιο σημείο, μετά τη λήψη του
απευθείας από την πηγή. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε κλειστούς
χώρους που περιορίζονται από μεγάλες ανακλαστικές επιφάνειες,
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πραγματοποιώντας πολλαπλή ανάκλαση με αποτέλεσμα κάποιος ήχος
μικρής διάρκειας να ακούγεται για μεγάλο χρονικό διάστημα
•

Ισχύς (Strength): η ισχύς αφορά την ενέργεια του ηχητικού σήματος.
Επηρεάζεται και προσδιορίζεται ανάλογα με τα περιβαλλοντολογικά
χαρακτηριστικά του χώρου

•

Λεκτική κατανόηση και διαφάνεια (Speech intelligibility and
transparence): η λεκτική κατανόηση και διαφάνεια αφορά ποιότητα ή
την αλλοίωση των ηχητικών σημάτων ομιλίας, όπως αυτά λαμβάνονται
από τους ακροατές σε έναν κλειστό χώρο

•

Χωρική αντίληψη (Spatial impression): πρόκειται για την ικανότητα
αναγνώρισης της τοποθεσίας της πηγής που εκπέμπεται το ηχητικό
σήμα

•

Χωρικές παραλλαγές αίθουσας (Spatial variations in a room): πρόκειται
για τη διαφορετικότητα του ηχητικού σήματος που λαμβάνεται σε
συνάρτηση με την τοποθεσία του ακροατή μέσα στο χώρο

•

Μονοφωνικοί υποκειμενικοί παράμετροι (Estimation of the monaural
subjective parameters): αναγνωρίζονται ως μονοφωνικοί υποκειμενικοί
παράμετροι η ένταση, η επιφάνεια και ο χρόνος αντήχησης. Οι
παράμετροι αυτοί χρησιμοποιούνται ως προσδοκώμενες τιμές και ως
πληροφορία για τον έλεγχο της αληθοφάνειας των αποτελεσμάτων
προσομοίωσης

6.5.1.1.3 ΑΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
Η απτική αντίληψη βασίζεται στην αναγνώριση ερεθισμάτων επαφής
μέσω της επιφάνειας του δέρματος. Η αναγνώριση των ερεθισμάτων
πραγματοποιείται μέσω αισθητήρων που βρίσκονται στο δέρμα. Το δέρμα έχει
διαφορετικό βαθμό ευαισθησίας, όσον αφορά την αφή, ανάλογα με τη
περιοχή, με αποτέλεσμα η απτική αντίληψη να είναι πιο αισθητή σε
συγκεκριμένα σημεία του σώματος (πχ χέρια και δάχτυλα). Η απτική
αντίληψη και η αίσθηση της αφής, εκμεταλλεύονται από τους χώρους της
αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή και της σχεδίασης εικονικών
περιβαλλόντων, παρέχοντας στους χρήστες σύνθετα συστήματα μέσω των
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οποίων αντιλαμβάνονται χαρακτηριστικά του εικονικού περιβάλλοντος και
των στοιχείων του όπως για παράδειγμα η υφή της επιφάνειας και το βάρος
ενός εικονικού αντικειμένου, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κτλ. Ανάλυση
της διαδικασίας της απτικής αντίληψης, των αισθητήρων αντίληψης του
δέρματος και των διαδικασιών αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με
υπολογιστικά συστήματα μέσω της αίσθησης της αφής, πραγματοποιείται
στην εξέταση των απτικών μέσων και των ιδιοτήτων τους.

6.5.1.2

Μνήμη

Η μνήμη χαρακτηρίζεται ως το σύστημα το οποίο είναι υπεύθυνο για
την αποθήκευση και την ανάκτηση πληροφοριών. Στη μνήμη βασίζονται οι
περισσότερες δραστηριότητες που εκτελούνται από τον άνθρωπο, ενώ
ταυτόχρονα αποτελεί το σύστημα αποθήκευσης της γνώσης, της εμπειρίας,
των γεγονότων κτλ. Όσον αφορά την παρουσία των χρηστών σε εικονικά
περιβάλλοντα, μέσω της μνήμης οι χρήστες απομνημονεύουν πληροφορίες
και διαδικασίες που αφορούν το περιεχόμενο του εικονικού περιβάλλοντος
καθώς και τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης με αυτό, με αποτέλεσμα την
ευκολότερη αντιμετώπιση αντίστοιχων ζητημάτων που ενδεχομένως να
συναντήσουν σε μελλοντική παρουσία τους. Σύμφωνα με τους (Alan J. Dix et
al. 1998) το σύστημα της ανθρώπινης μνήμης διαχωρίζεται σε τρία βασικά
στοιχεία: στην αισθητήρια μνήμη, στη βραχυχρόνια μνήμη και στη
μακροχρόνια μνήμη.

6.5.1.2.1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΗ
Η αισθητήρια μνήμη λειτουργεί ως περιοχή προσωρινής αποθήκευσης
των ερεθισμάτων που λαμβάνονται μέσω των αισθήσεων. Υπάρχει ένα είδος
αισθητήριας μνήμης για κάθε αισθητήριο αγωγό: η εικονική μνήμη για οπτικά
ερεθίσματα, η ηχητική μνήμη για τα ηχητικά ερεθίσματα και η απτική μνήμη
για τα απτικά ερεθίσματα αντίστοιχα. Το περιεχόμενο της μνήμης αυτής
αντικαθίσταται συνεχώς από τις νέες πληροφορίες που εισέρχονται μέσω των
αισθητήριων αγωγών. Η πληροφορία συντηρείται στην αισθητήρια μνήμη για
μερικά δέκατα του δευτερολέπτου.
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6.5.1.2.2 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗ
Η βραχυχρόνια μνήμη (ή μνήμη εργασίας) χρησιμοποιείται για
πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα.
Η βραχυχρόνια μνήμη μπορεί να προσπελάζεται με ταχύτητα η οποία κινείται
στην κλίμακα των εβδομήντα χιλιοστών του δευτερολέπτου. Ωστόσο,
εξασθενεί επίσης ταχύτητα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι πληροφορίες
μπορούν να παραμένουν σε αυτήν προσωρινά, για ένα χρονικό διάστημα της
τάξης των διακοσίων χιλιοστών του δευτερολέπτου. Επίσης ένα ακόμα
χαρακτηριστικό της βραχυχρόνιας μνήμης είναι η μικρή χωρητικότητα.

6.5.1.2.3 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗ
Η μακροχρόνια μνήμη αποτελεί τη βασικότερη πηγή πληροφοριών. Στη
μακροχρόνια μνήμη αποθηκεύονται πληροφορίες για διάφορα στοιχεία και
γεγονότα, η γνώση που αποκτάται, διαδικαστικοί κανόνες και γενικότερα
οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να θεωρηθεί ότι γνωρίζει ο άνθρωπος.
Οι πληροφορίες αποθηκεύονται στην μακροχρόνια μνήμη, αφού πρώτα έχουν
παραμείνει για μικρό χρονικό διάστημα στη βραχυχρόνια μνήμη. Οι διαφορές
της μακροχρόνιας μνήμης σε σχέση με τη βραχυχρόνια είναι: ο πολύ
μεγαλύτερος χώρος αποθήκευσης πληροφοριών, η μικρότερη ταχύτητα
προσπέλασης (περίπου ένα δέκατο του δευτερολέπτου) και ο πολύ χαμηλός
ως μηδενικός ρυθμός απώλειας πληροφοριών.

6.5.1.3

Επεξεργασία πληροφορίας

Η επεξεργασία της πληροφορίας (ή αλλιώς η σκέψη) είναι η διαδικασία
μέσω της οποίας διαχειρίζεται η πληροφορία που λαμβάνει ο άνθρωπος μέσω
των παραπάνω διαδικασιών. Μέσω της σκέψης ο άνθρωπος επεξεργάζεται την
πληροφορία, σκέφτεται λογικά και επιλύνει προβλήματα. Επίσης η
επεξεργασία των πληροφοριών από τον άνθρωπο είναι ιδιαίτερα σημαντική
διαδικασία όσον αφορά τις δραστηριότητες της μάθησης και της αναγνώρισης
σφαλμάτων. Η ανθρώπινη σκέψη είναι συνειδητή και έχει επίγνωση της
ύπαρξης της. Η δραστηριότητα της σκέψης μπορεί να απαιτεί διαφορετικές
ποσότητες γνώσης. Ορισμένες δραστηριότητες σκέψης είναι πολύ
επικεντρωμένες και η γνώση που απαιτούν είναι περιορισμένη, ενώ άλλες
δραστηριότητες απαιτούν τεράστιες ποσότητες γνώσεων από διάφορα
γνωστικά πεδία. Οι (Alan J. Dix et al. 1998) εξετάζουν δυο δραστηριότητες
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σκέψης: το συλλογισμό (Reasoning) και την επίλυση προβλημάτων (Problem
solving). Όπως αναφέρεται, στην πράξη οι δυο αυτές ενότητες δεν είναι
ξεχωριστές, δεδομένου ότι η δραστηριότητα επίλυσης ενός προβλήματος
μπορεί κάλλιστα να εμπλέκει συλλογισμό και το αντίστροφο.

6.5.1.3.1 ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συλλογισμός είναι μια δραστηριότητα κατά την οποία χρησιμοποιούμε
την υπάρχουσα γνώση για να βγάλουμε συμπεράσματα, ή για να συνάγουμε
κάτι νέο σχετικό με τον τομέα ενδιαφέροντος μας. Αναγνωρίζονται τρεις
τύποι συλλογισμών:
•
•

•

Ο συμπερασματικός συλλογισμός, βάσει του οποίου παράγεται το
λογικά αναγκαίο συμπέρασμα από τις δεδομένες υποθέσεις.
Ο επαγωγικός συλλογισμός, όπου χαρακτηρίζεται η γενίκευση από τις
περιπτώσεις που έχουμε δει, για τη συναγωγή πληροφοριών σχετικά με
τις περιπτώσεις που δεν έχουμε δει.
Ο απαγωγικός συλλογισμός, που ξεκινά από ένα γεγονός για να φτάσει
στην ενέργεια ή στην κατάσταση που το προκάλεσε.

6.5.1.3.2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Εάν ο συλλογισμός είναι η διαδικασία συναγωγής νέων πληροφοριών
από ήδη γνωστές, η επίλυση προβλημάτων είναι η διαδικασία εύρεσης μιας
λύσης για μια άγνωστη εργασία, χρησιμοποιώντας την γνώση που ήδη
έχουμε. Στον άνθρωπο, η επίλυση προβλημάτων χαρακτηρίζεται από την
ικανότητα προσαρμογής της πληροφορίας που έχουμε για την αντιμετώπιση
νέων καταστάσεων. Ωστόσο, συχνά οι λύσεις που βρίσκουμε δείχνουν
πρωτότυπες και δημιουργικές. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λύνουν
τα προβλήματα οι άνθρωποι, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Η αρχαιότερη
εξ αυτών είναι η άποψη της σχολής Gestalt η οποία υποστηρίζει ότι η
επίλυση των προβλημάτων απαιτεί αφενός επαναχρησιμοποίηση της
υπάρχουσας γνώσης και αφετέρου διορατικότητα. Επίσης, μια δεύτερη θεωρία
η οποία προτάθηκε από τους Newell και Simon, χαρακτηριζόμενη ως η θεωρία
του χώρου προβλήματος, υποστηρίζει ότι το ανθρώπινο μυαλό είναι ένας
περιορισμένων δυνατοτήτων επεξεργαστής πληροφοριών.
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6.5.2

Φυσικά χαρακτηριστικά – Δημογραφικά στοιχεία

Στην κατηγορία αυτή εξετάζονται τα φυσικά χαρακτηριστικά των
ενδεχόμενων χρηστών της εφαρμογής. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν
σημαντική πληροφορία για τη διαδικασία σχεδίασης της αλληλεπίδρασης,
διότι μέσω τις ανάλυσης τους αναδύονται περιορισμοί που επηρεάζουν την
όλη διαδικασία και κατ’ επέκταση την τελική εφαρμογή. Όπως αναφέρεται και
στην περιγραφή της πολύ-μεθοδολογικής προσέγγισης (στο στάδιο ανάλυσης
των χαρακτηριστικών των χρηστών), η πληροφορία που αφορά τα φυσικά
χαρακτηριστικά
των
χρηστών,
αποικοδομείται
μέσω
έρευνας
ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων, ενώ παράλληλα μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό κριτήριο για την κατηγοριοποίηση των χρηστών. Τα σημαντικότερα
στοιχεία που εξετάζονται στη συνέχεια είναι φυσικά χαρακτηριστικά όπως η
ηλικία, το φύλο καθώς και δημογραφικά στοιχεία όπως το επίπεδο μόρφωσης
και η επαγγελματική απασχόληση.

6.5.2.1

Ηλικία

Η ηλικία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την απόδοση των χρηστών
όσον αφορά την αλληλεπίδραση τους με το εικονικό περιβάλλον. Σύμφωνα
με τους (Kay M. Stanney , Ronald R. Mourant, and Robert S. Kennedy 1998)
η ηλικία παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για τον καθορισμό της δυσκολίας και
της πολυπλοκότητας των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν από τους
χρήστες κατά την εκτέλεση των διάφορων διεργασιών στην εφαρμογή.
Συνήθως, όσο μεγαλύτερης δυσκολίας και πολυπλοκότητας είναι οι
διαδικασίες που απαιτούνται, τόσο μεγαλύτερα προβλήματα αναδύονται κατά
την αλληλεπίδραση χρηστών μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό παρατηρείται κυρίως
λόγω των μειωμένων ικανοτήτων των χρηστών μεγαλύτερης ηλικίας, όσον
αφορά την οπτική, ακουστική και απτική αντίληψη, τη δυνατότητα
επεξεργασίας της πληροφορίας, τη μνήμη και την αποθήκευση της
πληροφορίας, καθώς και των περιορισμένων φυσικών κινήσεων που μπορούν
να πραγματοποιήσουν. Επίσης σύμφωνα τους (Scott D. Moffat, Alan B.
Zonderman, and Susan M. Resnick 2001) οι χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας
αντιμετωπίζουν σημαντικότερα προβλήματα όσον αφορά τη χωρική αντίληψη
του περιβάλλοντος και τις διαδικασίες εύρεσης διαδρομής και ανάπτυξης
γνωστικού χάρτη, στοιχεία πολύ σημαντικά για τη διεργασία της πλοήγησης.
Όλοι αυτοί οι πιθανοί περιορισμοί, επηρεάζουν άμεσα τη διαδικασία σχεδίασης
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της αλληλεπίδρασης και συγκεκριμένα την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών
αλληλεπίδρασης καθώς και των μέσων εισόδου και εξόδου.

6.5.2.2

Φύλο

Το γένος αποτελεί ένα ακόμα φυσικό χαρακτηριστικό που επηρεάζει την
απόδοση, κατά την παρουσία και αλληλεπίδραση των χρηστών με το εικονικό
περιβάλλον. Σύμφωνα με μελέτες, οι βασικές διαφοροποιήσεις που
παρουσιάζονται αφορούν κυρίως το βαθμό εξοικείωσης και άνεσης κατά τη
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την αποτελεσματικότητα χρήσης
εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας. Οι χρήστες αρσενικού γένους,
παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, εξοικείωση και αυτοπεποίθηση όσον
αφορά τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε σχέση με του θηλυκού
γένους (Laura Beckwith and Margaret Burnett 2004), (Marie Sjölinder 1996).
Επίσης, όσον αφορά τα εικονικά περιβάλλοντα και συγκεκριμένα τον τομέα
της πλοήγησης, αναγνωρίζονται διαφορές απόδοσης ανάμεσα στα δυο φύλα
που έχουν σχέση με τον προσανατολισμό, τη χωρική αντίληψη και τη
διανοητική περιστροφή, με τους χρήστες αρσενικού φύλου να αποδίδουν
αποτελεσματικότερα (David A. Waller 1999), (Marie Sjölinder 1996), (Linn,
Marcia C and Petersen, Anne C 1985). Αντίθετα οι χρήστες θηλυκού γένους
παρουσιάζουν πλεονέκτημα όσον αφορά την οπτική μνήμη, ενώ εκθέτουν
υψηλότερα επίπεδα χωρικής ανησυχίας (Spatial anxiety) (Marie Sjölinder
1996). Σύμφωνα με τον (David A. Waller 1999) οι διαφορές που προκύπτουν
λόγω γένους κυρίως στον τομέα της χωρικής αντίληψης, εξετάζονται και
ερμηνεύονται από γεννητικές, ορμονικές και κοινωνικές θεωρίες.

6.5.2.3 Φυσικοί (κλινικοί) περιορισμοί χρηστές – Άτομα με
ειδικές ανάγκες
Κατά τη διαδικασία σχεδίασης της αλληλεπίδρασης θα πρέπει να
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη περιορισμοί που προκύπτουν κατά την
ενδεχόμενη χρήση της εφαρμογής από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Οι
(Michael J. Muller et al. 1997) αναγνωρίζοντας τον επιστημονικό χώρο της
αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή ως έναν πολλά υποσχόμενο χώρο
όπου μέσα από την ανάπτυξή του μπορούν να προσεγγιστούν οι ανάγκες
όλων των ομάδων χρηστών, επισημαίνουν τη σημαντικότητα χρήσης της
τεχνολογίας
των
υπολογιστών από
ανθρώπους
με λειτουργικούς
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περιορισμούς. Ταυτόχρονα, τονίζεται η καθολική αναγνώριση των
υπολογιστών ως ένα πολυποίκιλο εργαλείο το οποίο μπορεί να προσφέρει
μεγάλες δυνατότητες σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η διασκέδαση, η
επαγγελματική απασχόληση κτλ, από ομάδες ανθρώπων με φυσικούς
περιορισμούς.
Όσον
αφορά
τη
διαδικασία
σχεδίασης
εικονικών
περιβαλλόντων και την αλληλεπίδραση των χρηστών με ειδικές ανάγκες με τα
περιβάλλοντα αυτά, κρίνεται αναγκαία η εύρεση χρυσής τομής μεταξύ
απόδοσης και επιπέδου εμβύθισης της εφαρμογής, με την προσαρμογή των
διαδικασιών αλληλεπίδρασης στις ανάγκες των χρηστών. Η προσαρμογή
αφορά την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και μέσων αλληλεπίδρασης σε
συνάρτηση με τις ανάγκες και τους φυσικούς περιορισμούς των χρηστών. Οι
πιθανοί φυσικοί περιορισμοί που παρουσιάζονται αφορούν κυρίως τη
μειωμένη όραση ή απώλεια όρασης, κινητικές δυσκολίες, αισθητηριακή
ανεπάρκεια, δυσκολίες στην επικοινωνία, ψυχοδιανοητικές μειονεξίες ή
διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες και περιορισμούς που προκύπτουν λόγω
ηλικίας. Είναι προφανές ότι μια εφαρμογή εικονικού περιβάλλοντος δεν
μπορεί να εξασφαλίσει υψηλού επιπέδου απόδοση καλύπτοντας ταυτόχρονα
όλες τις ανάγκες που προκύπτουν από τους παραπάνω περιορισμούς. Για το
λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η μελέτη των πιθανών χρηστών της
εφαρμογής και η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιορισμών αυτής της
ομάδας χρηστών.

6.5.2.4

Δημογραφικά στοιχεία

Μέσω της εξέτασης των δημογραφικών στοιχείων των ενδεχόμενων
χρηστών της εφαρμογής, αποικοδομούνται πληροφορίες που αφορούν το
επίπεδο μόρφωσης, την επαγγελματική απασχόληση και την κοινωνική
κατάσταση των χρηστών. Κατά την ανάλυση των δεδομένων αυτών, μπορούν
να αναδυθούν συμπεράσματα που αφορούν τα ενδιαφέροντα των χρηστών,
την εμπειρία τους με τους υπολογιστές και τις εφαρμογές εικονικών
περιβαλλόντων, την επικοινωνία και τη συμμετοχή τους σε ομάδες, καθώς και
τη διαμόρφωση του περιεχομένου της εφαρμογής. Εάν και τα δημογραφικά
στοιχεία μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα για τη διαδικασία
σχεδίασης, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαδικασία συλλογής τους,
εξαιτίας ζητημάτων που προκύπτουν που αφορούν την ιδιοτηκότητα και τη
χρήση προσωπικών δεδομένων.
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6.5.3

Χαρακτηριστικά εμπειρίας

Στα χαρακτηριστικά εμπειρίας μελετούνται ζητήματα εμπειρίας των
χρηστών με τα υπολογιστικά συστήματα και με τις εφαρμογές εικονικών
περιβαλλόντων. Το ποσό προγενέστερης εμπειρίας, θεωρείται ο βασικότερος
παράγοντας που καθορίζει την ικανότητα των χρηστών να εκτελέσουν τις
προβλεπόμενες διεργασίες αποτελεσματικά (David A. Waller 1999). Η μελέτη
της εμπειρίας των πιθανών χρηστών της εφαρμογής είναι ένα πολύ βασικό
στοιχείο που καθορίζει την πολυπλοκότητα της εφαρμογής, καθώς και τη
διάρκεια εκμάθησης και προσαρμογής των χρηστών στις διαδικασίες της
εφαρμογής. Όμως, η εμπειρία δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά
ως διαδικασία πρακτικής εξάσκησης σε διαδικασίες αλληλεπίδρασης με
υπολογιστή. Όταν οι χρήστες εξοικειώνονται με τις διαδικασίες αυτές και
αποκτούν εμπειρία, τείνουν να διαφοροποιούν τον τρόπο που ενεργούν (R.E.
Mayer 1997). Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει στη χρήση νέων
διεργασιών αλληλεπίδρασης ενισχυμένης απόδοσης (David A. Waller 1999).
Τα στοιχεία εμπειρίας, όπως και τα χαρακτηριστικά των χρηστών,
συλλέγονται μέσω έρευνας ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων.

6.5.3.1

Εμπειρία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Η εμπειρία των χρηστών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εξετάζεται
κυρίως για την κατανόηση του επιπέδου εξοικείωσης των χρηστών με
διαδικασίες χρήσης και αλληλεπίδρασης υπολογιστικών συστημάτων. Όσον
αφορά τη διαδικασία σχεδίασης της αλληλεπίδρασης, η εμπειρία των χρηστών
με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές παίζει σημαντικό ρόλο για την επιλογή
των κατάλληλων συσκευών εισόδου και εξόδου, καθώς και των διεπαφών
αλληλεπίδρασης. Οι χρήστες που έχουν σχετικά μεγάλη εμπειρία στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στις διαδικασίες αλληλεπίδρασης, θα
αντιμετωπίσουν μικρότερα προβλήματα προσαρμογής και χρήσης των
συσκευών και διεπαφών αλληλεπίδρασης.
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6.5.3.2

Εμπειρία με εικονικά περιβάλλοντα

Αντίστοιχα με την εμπειρία των χρηστών με τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, η εξέταση της εμπειρίας με εικονικά περιβάλλοντα προσδίδει
πληροφορίες για το χρόνο και το βαθμό δυσκολίας κατά την προσαρμογή των
χρηστών στην εφαρμογή. Η εμπειρία στα εικονικά περιβάλλοντα αφορά την
προγενέστερη χρήση εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας ή ηλεκτρονικών
παιχνιδιών τρισδιάστατου περιβάλλοντος από τους χρήστες. Οι χρήστες που
έχουν μεγαλύτερα επίπεδα εμπειρίας σε εικονικά περιβάλλοντα, παρουσιάζουν
αυξημένη απόδοση, ενώ ταυτόχρονα δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά
την πραγματοποίηση βασικών διεργασιών.

6.6 Χαρακτηριστικά συστήματος και εικονικού
περιβάλλοντος
Τα χαρακτηριστικά του συστήματος και του εικονικού περιβάλλοντος
αναγνωρίζονται ως στοιχεία που επηρεάζουν την απόδοση της εφαρμογής και
κατ΄ επέκταση την εμπειρία του χρήστη. Για το λόγο αυτό, η αναγνώριση και
η ανάλυση των χαρακτηριστικών αυτών, εξετάζονται ως μέρος της
διαδικασίας
σχεδίασης
της
αλληλεπίδρασης
των
εφαρμογών.
Τα
χαρακτηριστικά αυτά αφορούν ζητήματα των συστημάτων βάσει των οποίων
υλοποιείται και αναπαράγεται η εφαρμογή, καθώς και στοιχεία του εικονικού
περιβάλλοντος όπως η δομή, το περιεχόμενο, οι σχέσεις των στοιχείων του
κτλ. Τα ζητήματα αυτά, εξετάζονται και αναλύονται κατά την περιγραφή της
πολύ-μεθοδολογικής προσέγγισης που προτείνεται στην παρούσα εργασία και
πιο συγκεκριμένα στα στάδια προδιαγραφών και ανάλυσης. Παρόλα αυτά,
εξαιτίας του γεγονότος ότι κάποια συγκεκριμένη διεργασία αλληλεπίδρασης
μπορεί να παράγει διαφορετικά αποτελέσματα απόδοσης εξαρτώμενη από το
σύστημα και το περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζεται (Douglas A. Bowman
1999), στην ταξινόμηση των τεχνικών αλληλεπίδρασης που ακολουθεί,
αναγνωρίζονται για κάθε βασική διεργασία βασικά χαρακτηριστικά που
αφορούν το σύστημα και το εικονικό περιβάλλον.
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6.7 Ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση
Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη μιας δομής – λογικής
ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης των τεχνικών αλληλεπίδρασης. Το πρώτο
βήμα για τη δημιουργία ενός πλαισίου σχεδιασμού και αξιολόγησης, είναι η
ανάπτυξη μιας ταξινόμησης των τεχνικών αλληλεπίδρασης για κάθε γενική
διεργασία αλληλεπίδρασης (Douglas A. Bowman 1999). Στην ταξινόμηση η
κάθε μια από τις διεργασίες - κατηγορίες (tasks) αλληλεπίδρασης χωρίζεται
σε ξεχωριστές υποδιεργασίες - υποκατηγορίες (subtasks), όπου η κάθε μια
αντιπροσωπεύει μια απόφαση η οποία πρέπει να παρθεί από το σχεδιαστή και
αφορά την επιλογή της τεχνικής (technique). Είναι πιθανόν μερικές από τις
υποκατηγορίες να συνδέονται οι ίδιες κατευθείαν με την κύρια κατηγορία,
ενώ άλλες είναι σημαντικές μόνο ως προέκταση της μεταφοράς στην οποία
βασίζεται η τεχνική. Οι ταξινομήσεις θα πρέπει να αποτελούν το παράγωγο
βαθιάς και ολοκληρωμένης κατανόησης των διεργασιών και των τεχνικών
αλληλεπίδρασης τα οποία εμπεριέχονται σε αυτήν. Η ταξινόμηση
ολοκληρώνεται με την καταγραφή όλων των πιθανών μεθόδων για την
πραγματοποίηση κάθε μιας από τις υποδιεργασίες χαμηλότερου επιπέδου, στις
οποίες έχει διαιρεθεί η βασική διεργασία. Για κάθε μια από τις υποδιεργασίες
χαμηλού επιπέδου αναπτύσσεται μια (τουλάχιστον) τεχνική αλληλεπίδρασης.
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Πίνακας 21: Δομή ταξινόμησης διεργασιών - υποδιεργασιών και τεχνικών

Ιδεατά, οι ταξινομήσεις που παράγονται για γενικές διεργασίες,
απαιτείται να είναι ολοκληρωμένες και γενικευμένες. Κάθε τεχνική
αλληλεπίδρασης που προορίζεται για τη διεργασία θα πρέπει να εντάσσεται
στην ταξινόμηση και να μην εμπεριέχει στοιχεία τα οποία δεν εντάσσονται σε
αυτήν. Η ταξινόμηση επιπλέον θα περιλαμβάνει διάφορες πιθανές επιλογές
για κάθε μια από τις υποενότητες (υποδιεργασίες), χωρίς να
συμπεριλαμβάνονται απαραιτήτως όλες οι πιθανότητες. Για παράδειγμα σε μια
διεργασία χρωματισμού ενός εικονικού αντικειμένου, η ταξινόμηση πιθανώς
να περιλαμβάνει τεχνικές όπως είναι η διαχείριση του εικονικού αντικειμένου
μέσω επαφής, η παροχή φωνητικών εντολών ή η επιλογή στοιχείου από
μενού ως επιλογές για την υποενότητα χρωματισμού. Παρόλα αυτά δεν
αποκλείεται κάποια τεχνική μέσω της οποίας πραγματοποιείται η διεργασία
του χρωματισμού με άλλο τρόπο, όπως για παράδειγμα βάσει υπόδειξης
αντικειμένου.
221

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

Μια ταξινόμηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως καθολικά σωστή ή λάθος,
όσον αφορά την τμηματοποίηση των διεργασιών. Διαφορετικοί χρήστες
αντιλαμβάνονται – ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο τις διάφορες διεργασίες
και τις υποδιεργασίες που προκύπτουν από αυτές. Οι ταξινόμησης θα πρέπει
να αντιμετωπίζονται ως ένα συγκεκριμένο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται
ως δομή για τις διαδικασίες σχεδίασης και αξιολόγησης. Ένας τρόπος για να
επιβεβαιωθεί η γενικότητα των ταξινομήσεων είναι μέσω της διαδικασίας
κατηγοριοποίησης των υπαρχόντων τεχνικών αλληλεπίδρασης. Εάν οι
υπάρχουσες τεχνικές για τη διεργασία εντάσσονται στην ταξινόμηση
επιβεβαιώνεται η ορθότητα και η πληρότητα της. Επίσης, η κατηγοριοποίηση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την αξιολόγηση των τεχνικών. Η
προσαρμογή των τεχνικών σε μια ταξινόμηση συγκεκριμενοποιεί τόσο τις
στοιχειώδης διαφορές όσο και τα αποτελέσματα των επιλογών (Bowman,
Doug A. 2002).

6.7.1
Καθοδηγούμενος σχεδιασμός
τεχνικών αλληλεπίδρασης

και

παραγωγή

Οι ταξινομήσεις κρίνονται ως κατάλληλες μέθοδοι έτσι ώστε να γίνει
κατανοητή η σύνθεση των τεχνικών αλληλεπίδρασης χαμηλού επιπέδου (low
level) και να διατυπωθούν οι διαφορές μεταξύ τους. Η ταξινόμηση αποτελεί
τμήμα της σχεδιαστικής διαδικασίας και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια
απλή κατάταξη στοιχείων. Επιπλέον, μια ταξινόμηση πληροφορεί - οδηγεί τη
διαδικασία σχεδίασης στην ανάδειξη νέων τεχνικών αλληλεπίδρασης. Όπως
αναφέρει και ο (Douglas A. Bowman 1999) σκοπός των τυπικών πλαισίων
σχεδίασης δεν είναι αποκλειστικά η κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των
μειονεκτημάτων των εκάστοτε τεχνικών, αλλά αποτελούν και διαδικασίες
δημιουργίας καλύτερων συνθηκών για την παραγωγή νέων, αποδοτικότερων
τεχνικών, οι οποίες θα αποτελούν παράγωγα της γνώσης που αποκτάται κατά
τη διαδικασία της αξιολόγηση. Από το σημείο που μια ταξινόμηση διαχωρίζει
μια κατηγορία – διεργασία σε ξεχωριστές υποκατηγορίες – υποδιεργασίες,
μπορεί να μελετηθεί ένα πλατύ φάσμα σχεδίων (συνδυασμών τεχνικών)
αρκετά γρήγορα, απλά χρησιμοποιώντας διαφορετικούς συνδυασμούς
τεχνικών για κάθε μια από τις υποεργασίες. Δεν υφίσταται κάποια εξασφάλιση
ότι ο συνδυασμός θα έχει λογική, ως μια ολοκληρωμένη τεχνική
αλληλεπίδρασης, αλλά η συστηματική φύση της ταξινόμησης καθιστά εύκολη
222

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

τη διαδικασία παραγωγής σχεδίων και την απόρριψη μη κατάλληλων
συνδυασμών.
Επιπλέον η κατηγοριοποίηση μπορεί να οδηγήσει στην ανάδειξη νέων
τεχνικών ή σχεδίων. Η κατηγοριοποίηση των υπαρχόντων τεχνικών σε ένα
πλαίσιο σχεδιασμού (ταξινόμηση), είναι μια διαδικασία κατά την οποία
αναδύονται τα κενά που ενδεχομένως έχουν παραληφθεί και τα οποία
αποτελούν συνδυασμούς τεχνικών που δεν εφαρμόστηκαν. Κάποιες από τις
παραλείψεις αυτές, μπορεί να εμπεριέχουν μια νέα πρωτότυπη και πιο
αποτελεσματική τεχνική ή συνδυασμό τεχνικών. Η διαδικασία αυτή, μπορεί να
φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη, σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός των υποκατηγοριών
είναι αρκετά μικρός και ο αριθμός των πιθανών επιλογών για κάθε μια από τις
υποκατηγορίες αυτές, επιτρέπει την γραφική αναπαράσταση ολόκληρου του
πλαισίου σχεδίασης, κάτι που κάνει τους συνδυασμούς τεχνικών που δεν
έχουν εφαρμοστεί πολύ πιο προφανείς (Bowman, Doug A. 2002).

6.8 Επιλογή τεχνικών αλληλεπίδρασης και
μετρήσεις απόδοσης
Ως μέρος της διαδικασίας επιλογής των κατάλληλων τεχνικών
αλληλεπίδρασης για μια διεργασία, προτείνεται η πραγματοποίηση μετρήσεων
που αφορούν την απόδοση κάθε τεχνικής. Μέσω των μετρήσεων αυτών,
εκτός από τον προσδιορισμό της απόδοσης των τεχνικών αλληλεπίδρασης
που εκτελείται βάσει των χαρακτηριστικών τους, πραγματοποιείται σύγκριση
των τεχνικών αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, καθώς και συγκεκριμενοποίηση
των απαιτήσεων της εφαρμογής. Επίσης η επιλογή και η εκτέλεση των
μετρήσεων απόδοσης θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από σκέψη με κέντρο τον
άνθρωπο – χρήστη και να λαμβάνουν υπόψη την παρουσία του χρήστη στην
εφαρμογή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την απόδοση των μετρήσεων,
καθώς οι εφαρμογές εικονικών περιβαλλόντων εμπλέκουν σε μεγαλύτερο
βαθμό, συγκριτικά με άλλα είδη εφαρμογών υπολογιστή, τις αισθήσεις και τις
κινήσεις του σώματος του χρήστη, επομένως θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
άνεση και κατ΄ επέκταση η ευχρηστία και η εμβύθιση των χρηστών. Με την
αξιολόγηση και την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών αλληλεπίδρασης για
κάθε διεργασία της εφαρμογής, η εφαρμογή εξασφαλίζει υψηλότερο βαθμό
ευχρηστίας.
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Ο (Bowman, Doug A. 2002) προτείνει τις παρακάτω μετρήσεις
απόδοσης, αναφέροντας ταυτόχρονα ότι για κάθε ξεχωριστή διεργασία
αλληλεπίδρασης, οι μετρήσεις αυτές μπορεί να έχουν διαφορετική έννοια. Ο
κατάλογος με τις μετρήσεις απόδοσης που ακολουθεί δεν αποτελεί το σύνολο
των μετρήσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν, αλλά περιλαμβάνει τις
πιο κοινές μετρήσεις οι οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο εύρος των
εφαρμογών και των προδιαγραφών των χρηστών.
•

Ταχύτητα (Speed): η ταχύτητα αναφέρεται στον προσδιορισμό του
χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της
διεργασίας. Η συγκεκριμένη μέτρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για
πολλά είδη διεργασιών.

•

Ακρίβεια (Accuracy): πρόκειται για μέτρηση του βαθμού ακρίβειας
στο οποίο πραγματοποιείται μια διεργασία. Όσον αφορά στις διεργασίες
πλοήγησης και διαχείρισης η ακρίβεια μπορεί να μετρηθεί από την
απόσταση του χρήστη ή του αντικειμένου από την επιθυμητή θέση ή
διαδρομή. Αντίθετα, στη διεργασία της επιλογής μπορεί να αποτελέσει
μέτρο ο αριθμός των λανθασμένων επιλογών.

•

Χωρική συνειδητοποίηση (Spatial awareness): η χωρική
συνειδητοποίηση σχετίζεται με τη χωρική γνώση του χρήστη αναφορικά
με το εικονικό περιβάλλον, η οποία αφορά την αντίληψη της
τοποθεσίας και του προσανατολισμού του. Η μέτρηση αυτή αφορά
κυρίως τεχνικές πλοήγησης, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντική για
εφαρμογές
μεγάλων
σε
έκταση
και
σύνθετών
εικονικών
περιβαλλόντων.

•

Ευκολία στην εκμάθηση (Ease to learning): η μέτρηση αυτή
αναφέρεται στο ποσοστό ευκολίας όπου ένας αρχάριος χρήστης μπορεί
να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει μια τεχνική. Η ευκολία εκμάθησης
μπορεί να μετρηθεί μέσω προσωπικών (των χρηστών) βαθμολογήσεων,
ή μέσω παρακολούθησης του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για
να φτάσουν οι αρχάριοι χρήστες σε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο.

•

Ευκολία στη χρήση (Ease to use): η μέτρηση αυτή αφορά την
απλότητα χρήσης μιας τεχνικής και την ευκολία χρήσης της από
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αρχάριους χρήστες. Η ευκολία χρήσης και η ευκολία εκμάθησης είναι
δυο μετρήσεις που προέρχονται από το χώρο της αλληλεπίδρασης
ανθρώπου – υπολογιστή (HCI). Οι μετρήσεις της ευκολίας χρήσης
συνήθως γίνονται μέσω προσωπικών αναφορών των χρηστών.
•

Συλλογή πληροφοριών (Information gathering): ένας από τους
σημαντικότερος στόχους ενός εικονικού περιβάλλοντος, είναι η
αποκομιδή πληροφοριών από τους χρήστες για το περιβάλλον στο
οποίο βρίσκονται. Η επιλογή τεχνικών αλληλεπίδρασης μπορεί να
επηρεάσει την ικανότητα των χρηστών για συλλογή πληροφοριών από
το εικονικό περιβάλλον.

•

Παρουσία (Presence): ένας ακόμα στόχος των εικονικών
περιβαλλόντων, είναι η αίσθηση της παρουσίας των χρηστών στον
εικονικό
κόσμο.
Μετρήσεις
που
αφορούν
την
παρουσία,
πραγματοποιούνται μέσω αναφορών των χρηστών, ή μέσω
ερωτηματολογίων.

•

Άνεση χρήσης (User comfort): οι περισσότερες τεχνικές
αλληλεπίδρασης, απαιτούν τη δραστηριότητα τμημάτων του σώματος
του χρήστη (πχ κίνηση των χεριών, του κεφαλιού κτλ). Για τα
συστήματα που απαιτούν μέτρια ή μεγάλη κίνηση, είναι απαραίτητο να
μην προκαλείται δυσφορία στο χρήστη κατά την εκτέλεση των
δραστηριοτήτων αυτών. Εάν και κατά τη χρήση εφαρμογών εικονικής
πραγματικότητας συχνά παρουσιάζονται στοιχεία κόπωσης και
δυσφορίας, οι τεχνικές αλληλεπίδρασης επηρεάζουν τα ποσοστά της
κόπωσης. Οι μετρήσεις των επίπεδων άνεσης βασίζονται κυρίως σε
αναφορές των χρηστών.

•

Εκφραστικότητα (Expressiveness): η εκφραστικότητα αναφέρεται
στη γενικότητα και την ευελιξία χρήσης των τεχνικών αλληλεπίδρασης.
Μεγάλα ποσοστά εκφραστικότητας δεν είναι πάντα επιθυμητά, καθώς
σε πολλές περιπτώσεις οι διάφοροι περιορισμοί καθοδηγούν τις
ενέργειες των χρηστών. Είναι απαραίτητο για κάθε εφαρμογή να
προσδιορίζεται προσεκτικά το επίπεδο εκφραστικότητας που απαιτούν οι
τεχνικές αλληλεπίδρασης.
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•

Διακριτικότητα (Unοbtrusiveness): μια τεχνική αλληλεπίδρασης
χαρακτηρίζεται ως ενοχλητική, όταν αποσπά το χρήστη από την εστίαση
του στη διεργασία. Η μέτρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για
εφαρμογές στις οποίες παρατηρείται συχνή χρήση της ίδιας τεχνικής
αλληλεπίδρασης.

•

Διαθεσιμότητα – ανοχή (Affordance): η διαθεσιμότητα είναι ένα
χαρακτηριστικό των τεχνικών αλληλεπίδρασης, το οποίο βοηθάει το
χρήστη να καταλάβει ποιά τεχνική πρέπει να χρησιμοποιήσει για την
πραγματοποίηση μιας διεργασίας και με ποιό τρόπο. Για παράδειγμα οι
τεχνικές
των
φωνητικών
εντολών
έχουν
χαμηλά
επίπεδα
διαθεσιμότητας καθώς ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει τις εντολές.
Εάν και η διαθεσιμότητα, όπως η εκφραστικότητα και η διακριτικότητα,
είναι έμφυτα χαρακτηριστικά των τεχνικών που μπορούν να μετρηθούν
δύσκολα, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τη διαδικασία
επιλογής τεχνικών αλληλεπίδρασης.

6.9 Αξιολόγηση
Ως αξιολόγηση χαρακτηρίζεται η διαδικασία μέσω της οποίας μετράται η
απόδοση της εφαρμογής, τα ποσοστά παρουσίας και εμβύθισης των χρηστών,
η κάλυψη των αναγκών και των στόχων, η ευχρηστία της εφαρμογής και
γενικότερα όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την αποτελεσματικότητα των
διεργασιών αλληλοεπίδρασης και των διαδικασιών μέσω των οποίων
πραγματοποιούνται. Η αξιολόγηση των διαδικασιών αλληλεπίδρασης της
εφαρμογής και γενικότερα της εφαρμογής, μελετάται καθολικά στα
αντίστοιχα στάδια της πολύ-μεθοδολογικής προσέγγισης τα οποία αναλύονται
στην περιγραφή της πολύ-μεθοδολογίας. Παρόλα αυτά αναγνωρίζονται
διάφορα στάδια της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης στα οποία
πραγματοποιείται αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν τη διαδικασία
αλληλεπίδρασης. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε χαμηλότερου επιπέδου
συστατικά τα οποία επιδρούν στην τελική απόδοση και αξιολόγηση της
εφαρμογής. Οι επιμέρους αυτές διαδικασίες αξιολόγησης (αναφέρονται και
αναλύονται στα αντίστοιχα κεφάλαια) αφορούν:
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•

Την ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση των τεχνικών αλληλεπίδρασης:
όπου μέσω της οποίας εξετάζεται η πληρότητα των τεχνικών και των
διεργασιών αλληλεπίδρασης

•

Τις μετρήσεις απόδοσης των τεχνικών αλληλεπίδρασης: όπου πρόκειται
για τη διαδικασία μέσω της οποίας πραγματοποιείται αξιολόγηση και
σύγκριση των τεχνικών αλληλεπίδρασης, με σκοπό την επιλογή των
καταλληλότερων τεχνικών

•

Η κάλυψη των χαρακτηριστικών των χρηστών: όπου αναγνωρίζονται
και εξετάζονται οι απαιτήσεις και οι περιορισμοί που προκύπτουν από
τους ενδεχόμενους χρήστες της εφαρμογής

•

Η κάλυψη των χαρακτηριστικών του εικονικού περιβάλλοντος και του
συστήματος: εξετάζεται το κατά πόσο καλύπτονται τα χαρακτηριστικά
που αφορούν το εικονικό περιβάλλον και το σύστημα τα οποία
επηρεάζουν τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης

•

Η εξέταση των χαρακτηριστικών των μέσων εισόδου και εξόδου:
χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες
αλληλεπίδρασης

Από όλες τις παραπάνω επιμέρους διαδικασίες αξιολόγησης αναδύονται
σημαντικά στοιχεία τα οποία επηρεάζουν τη διαδικασία σχεδίασης της
αλληλεπίδρασης και κατ’ επέκταση την τελική εφαρμογή. Η πληροφορία αυτή
αξιοποιείται ως στοιχεία ανατροφοδότησης για τη διαδικασία σχεδίασης, με
αποτέλεσμα την πραγματοποίηση επαναλήψεων και επανασχεδιασμού
διάφορων σταδίων ή διεργασιών της διαδικασίας.

6.10
Ανάπτυξη ταξινόμησης και
κατηγοριοποίησης τεχνικών αλληλεπίδρασης
Λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία που αφορά τη σχεδίαση της
αλληλεπίδρασης στα εικονικά περιβάλλοντα, διακρίνονται διάφορες
προσεγγίσεις
και
προτάσεις
για
την
ανάπτυξη
ταξινόμησης
και
κατηγοριοποίησης των τεχνικών αλληλεπίδρασης. Όσον αφορά όμως την
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αναγνώριση των βασικών διεργασιών (υψηλού επιπέδου – high level) που
πραγματοποιούνται σε ένα εικονικό περιβάλλον, παρατηρείται μια ταύτιση
θέσεων από την πλειοψηφία των προσεγγίσεων. Πιο συγκεκριμένα, στις
περισσότερες προσεγγίσεις αναγνωρίζονται ως βασικές διεργασίες η
πλοήγηση (Navigation) η οποία αναφέρεται και ως μετακίνηση (Locomotion)
και η διαχείριση (Manipulation) η οποία αναγνωρίζεται είτε ως αυτόνομη
διεργασία ή διαχωρίζεται σε επιλογή (Selection) και διαχείριση. Επίσης, εκτός
από τις δυο αυτές βασικές διεργασίες, αρκετές αναλύσεις αναγνωρίζουν και
μια τρίτη κατηγορία διεργασιών στην οποία συνήθως εξετάζονται συνδυασμοί
διεργασιών ή καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από πιο σύνθετες
εφαρμογές. Η κατηγορία αυτή διεργασιών συναντάται – χαρακτηρίζεται ως
διεργασίες χρηστών (Users tasks), έλεγχος συστήματος (System control),
επικοινωνία (Communication) ανάλογα με το είδος διεργασιών που εξετάζεται
στην κάθε περίπτωση (αναλυτικότερα αναφέρονται στο υποκεφάλαιο
§6.10.3) . Από το σύνολο λοιπόν των προτεινόμενων ταξινομήσεων
διεργασιών υψηλού επιπέδου, υιοθετείται ως βασικό πλαίσιο η ταξινόμηση
που προτείνεται από τους (Doug A. Bowman et al. 2001), πάνω στην οποία
θα αναλυθούν οι πιθανές μέθοδοι αλληλεπίδρασης. Σύμφωνα λοιπόν με την
προσέγγιση αυτή, το σύνολο των διεργασιών αλληλεπίδρασης που
εκτελούνται σε μια εφαρμογή εικονικού περιβάλλοντος ταξινομούνται σε τρεις
βασικές κατηγορίες (tasks): στην πλοήγηση, στην επιλογή και διαχείριση
και στον έλεγχο συστήματος. Κατά την εξέλιξη της ταξινόμησης, οι τρεις
αυτές κατηγορίες – διεργασίες, τμηματοποιούνται σε υποδιεργασίες υποκατηγορίες, ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατηγοριοποίηση των
τεχνικών αλληλεπίδρασης στις υποδιεργασίες χαμηλότερου επιπέδου. Στο
σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι οι τεχνικές
αλληλεπίδρασης που παρουσιάζονται και αναλύονται στη συνέχεια αποτελούν
μέρος και όχι το σύνολο των τεχνικών που χρησιμοποιούνται κατά τη
σχεδιαστική διαδικασία της αλληλεπίδρασης. Επίσης οι τεχνικές ταξινομούνται
βάσει της οπτικής γωνίας που εξετάζονται κάθε φορά και δεν ανήκουν
αποκλειστικά σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτό σημαίνει ότι μια
τεχνική μπορεί να ταξινομηθεί σε παραπάνω από μια κατηγορίες, ανάλογα με
τα κριτήρια της εκάστοτε κατηγοριοποίησης.
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Πίνακας 22: Κατηγορίες διεργασιών αλληλεπίδρασης

6.10.1

Πλοήγηση (Navigation)

Όπως ήδη αναφέρθηκε οι (Doug A. Bowman et al. 2001) διακρίνουν
τρεις βασικές κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται όλες οι αλληλεπιδράσεις
μιας εφαρμογής, και αυτές είναι η πλοήγηση, η επιλογή και διαχείριση και ο
έλεγχος του συστήματος. Η πλοήγηση αποτελεί το πιο κοινό είδος διάδρασης
στα περισσότερα τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα και περιέχει ζητήματα
όπως: συνειδητοποίηση του χώρου (spatial awareness), παροχή ευφυούς και
άνετης κίνησης μεταξύ απόμακρων θέσεων και δημιουργία ‘ελαφριάς’
πλοήγησης έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να επικεντρωθεί σε σημαντικά
θέματα - διεργασίες. Σύμφωνα με τον Bowman η πλοήγηση μπορεί να
διαχωριστεί σε δύο βασικά μέρη, στην περιήγηση (travel) που αναφέρεται
στο μηχανικό μέρος της διεργασίας και στην ‘εύρεση της διαδρομής’ (wayfinding) που αναφέρεται στο γνωστικό μέρος της διεργασίας. Οι διεργασίες
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της πλοήγησης μπορούν επίσης να ταξινομηθούν σε τρείς κατηγορίες,
ανάλογα με το στόχο της διεργασίας. Την εξερεύνηση (exploration) που είναι
η πλοήγηση χωρίς κάποιο συγκεκριμένο στόχο (όπου ο χρήστης απλά
εξερευνεί το περιβάλλον), την αναζήτηση (search) όπου ο χρήστης
μετακινείται σε ένα συγκεκριμένο σημείο και την εκτέλεση ελιγμών
(maneuvering) που χαρακτηρίζονται από μικρού εύρους αλλά μεγάλης
ακρίβειας κινήσεις που χρησιμοποιούνται για να τοποθετήσουν την οπτική
άποψη (viewpoint) του χρήστη σε μια πιο πλεονεκτική θέση ώστε να
εκτελεστούν συγκεκριμένες διεργασίες. Κάθε μια από τις παραπάνω
διεργασίες απαιτούν διαφορετικές τεχνικές πλοήγησης έτσι ώστε να είναι πιο
αποτελεσματικές όσον αφορά την εφαρμογή.

6.10.1.1 Χαρακτηριστικά διεργασίας πλοήγησης
Η πλοήγηση ως μια από τις βασικότερες διεργασίες αλληλεπίδρασης που
λαμβάνουν χώρα σε ένα εικονικό περιβάλλον, μπορεί να επηρεάσει, κατά την
εκτέλεση της, την απόδοση της εφαρμογής και κατ’ επέκταση την εμπειρία
των χρηστών. Πολλές φορές τα χαρακτηριστικά της διεργασίας αναδύονται
από τη διαδικασία μέτρησης των αποδόσεων και των ζητημάτων που
εξετάζονται σε αυτή. Τα χαρακτηριστικά της διεργασίας της πλοήγησης που
αναγνωρίζονται είναι τα εξής (Douglas A. Bowman 1999):
•
•
•
•
•
•
•

Απόσταση που πρόκειται να διανυθεί (Distance to be traveled)
Ποσό κυρτότητας ή αριθμός στροφών της διαδρομής (Amount of
curvature or number of turns in the path)
Ορατότητα στόχου (Visibility of target)
Αριθμός βαθμών ελευθερίας της κίνησης που απαιτείται (Number of
degrees of freedom of motion required)
Απαιτούμενη ακρίβεια (Accuracy required)
Πολυπλοκότητα διεργασίας (Complexity of the task - cognitive load
induced on the user)
Πληροφορίες που απαιτούνται από το χρήστη (Information required of
the user)
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6.10.1.2 Χαρακτηριστικά
συστήματος
και
περιβάλλοντος που αφορούν την πλοήγηση

εικονικού

Όπως αναφέρθηκε (κεφάλαιο
§6.6), τα χαρακτηριστικά του
συστήματος και του περιβάλλοντος επηρεάζουν τη διαδικασία σχεδίασης της
αλληλεπίδρασης σε σχέση με το είδος της διεργασίας αλληλεπίδρασης που
εξετάζεται. Η αναγνώριση των χαρακτηριστικών του συστήματος και του
περιβάλλοντος είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα της διαδικασίας σχεδίασης της
εφαρμογής, καθώς αποτελεί το βασικό στάδιο στο οποίο αλληλοεπηρεάζονται
οι δυο θεμελιώδης τομείς σχεδίασης που έχουν αναγνωριστεί: η σχεδίαση της
αλληλεπίδρασης και η μοντελοποίηση του εικονικού κόσμου. Η πληροφορία
που αναδύεται μέσω της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
καθ’ όλη τη διάρκεια της σχεδίασης, ενώ η επικοινωνία και η συνεργασία των
σχεδιαστών των δυο τομέων σχεδίασης κρίνεται απαραίτητη. Σύμφωνα με
την προσέγγιση (Douglas A. Bowman 1999), αναγνωρίζονται τα παρακάτω
χαρακτηριστικά περιβάλλοντος και συστήματος, που σχετίζονται με τη
διεργασία της πλοήγησης.

6.10.1.2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Το εικονικό περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά του, αναγνωρίζονται ως
στοιχεία που επηρεάζουν την απόδοση και τη διαδικασία αλληλεπίδρασης των
χρηστών με το περιβάλλον. Κατά την εκτέλεση της διεργασίας της πλοήγησης
σε διαφορετικά εικονικά περιβάλλοντα μπορεί να προβληθούν διαφορετικά
ζητήματα και περιορισμοί, έστω και εάν χρησιμοποιούνται οι ίδιες τεχνικές
πλοήγησης. Ορισμένα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που αφορούν τη
διεργασία της πλοήγησης είναι τα εξής:
•
•
•
•
•
•

Ορατότητα μέσα στο περιβάλλον (Visibility within the environment)
Αριθμός εμποδίων ή στοιχείων που διασπούν την προσοχή (Number of
obstacles or distracters)
Δραστηριότητα ή κίνηση μέσα στο περιβάλλον (Activity or motion
within the environment)
Μέγεθος του περιβάλλοντος (Size of the environment)
Επίπεδο οπτικής λεπτομέρειας και ακρίβειας (Level of visual detail and
fidelity)
Ομοιογένεια περιβάλλοντος (Homogeneity, amount of variation, in the
environment)
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•
•

Δομή (Structure)
Ευθυγράμμιση με πρότυπους άξονες (Alignment with the standard
axes)

6.10.1.2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Στα χαρακτηριστικά του συστήματος εμπεριέχονται στοιχεία που
αφορούν κυρίως το υλισμικό και το λογισμικό, βάσει των οποίων
αναπτύσσεται (υλοποίηση και αναπαραγωγή) το εικονικό περιβάλλον. Τα
στοιχεία αυτά, εάν και αφορούν αποφάσεις τις οποίες παίρνουν οι σχεδιαστές
συστημάτων και υλισμικού μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση της
εφαρμογής. Κατά τη σχεδίαση της αλληλεπίδρασης, με σκοπό τη βέλτιστη
απόδοση της εφαρμογής, οι σχεδιαστές θα πρέπει να επιλέγουν (ή να
αναπτύσσουν) τεχνικές οι οποίες θα ανταποκρίνονται σταθερά σε ένα μεγάλο
εύρος όρων – περιορισμών που θέτονται από το σύστημα. Όσον αφορά τη
διεργασία της πλοήγησης αναγνωρίζονται τα εξής χαρακτηριστικά
συστήματος:
•
•
•
•
•
•
•

Τεχνικές απεικόνισης (Rendering technique)
Μοντέλο φωτισμού (Lighting model)
Συχνότητα εμφανιζόμενων καρέ (Frame rate)
Καθυστέρηση – λανθάνουσα κατάσταση (Latency)
Χαρακτηριστικά απεικόνισης (Display characteristics - stereo/mono,
field of view, resolution, brightness, etc.)
Αλγόριθμοι σύγκρουσης (Collision detection)
Αναπαράσταση εικονικού σώματος (Virtual body representation)
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Πίνακας 23: Διαχωρισμός πλοήγησης

6.10.1.3 Περιήγηση (Travel)
Η περιήγηση περιγράφει τον τρόπο που μετακινούμαστε από μια
τοποθεσία σε μια άλλη. Η περιήγηση σε ένα εικονικό περιβάλλον ορίζεται ως
ο έλεγχος της οπτικής άποψης ενός χρήστη σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον
(Doug A. Bowman, David Koller, and Larry F. Hodges
1997). Στον
πραγματικό κόσμο η μετακίνηση αυτή πραγματοποιείται ουσιαστικά
περπατώντας, πετώντας, κολυμπώντας ή με τη χρήση μεταφορικών μέσων
όπως ποδήλατο, αυτοκίνητο, αεροπλάνο κτλ. Αντίστοιχα, για να
πραγματοποιηθεί αυτή η μετακίνηση σε ένα εικονικό περιβάλλον έχουν
περιγραφεί και αναλυθεί αναρίθμητες τεχνικές περιήγησης. Η διαδικασία
περιήγησης σε ένα εικονικό κόσμο αποτελεί ζωτικής σημασίας παράγοντα για
την εμπειρία που θα αποκομίσουν οι χρήστες.
Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι τεχνικές της περιήγησης, απαιτείται
ο διαχωρισμός και η κατηγοριοποίηση τους σε πιο χαμηλό επίπεδο (lower level). Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια ταξινόμηση ενός πλήθους τεχνικών,
που αφορούν την περιήγηση, στο εικονικό περιβάλλον. Η ταξινόμηση αυτή, η
οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με την προσέγγιση των (Doug A. Bowman,
David Koller, and Larry F. Hodges 1997), διαχωρίζει την κατηγορία της
περιήγησης σε τρία συστατικά, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν
ανεξάρτητα από το είδος περιήγησης που θα πραγματοποιηθεί (περιήγησης,
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εξερεύνησης, αναζήτησης,
υποκατηγορίες είναι οι εξής:
•
•
•

ή

εκτέλεσης

ελιγμών).

Οι

τρεις

αυτές

Κατεύθυνση / Επιλογή στόχου (Direction / Target selection)
Επιλογή ταχύτητας / Επιτάχυνσης (Velocity / Acceleration selection)
Προϋποθέσεις εισαγωγής (Input conditions)

Πίνακας 24: Διαχωρισμός περιήγησης

6.10.1.3.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΟΥ
Η κατηγορία κατεύθυνσης / επιλογής στόχου αναφέρεται στη διαδικασία
βάσει της οποίας προσδιορίζεται η κατεύθυνση (ή ο προορισμός) της
περιήγησης. Για την κατηγοριοποίηση των τεχνικών της κατηγορίας αυτής
λαμβάνονται υπόψη οι προσεγγίσεις των (Doug A. Bowman et al. 2001) και
(Colin Ware and Steven Osborn e 1990) σύμφωνα με τις οποίες
αναγνωρίζονται οι εξής κατηγορίες:
•

Φυσική μετακίνηση (Physical movement)
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•
•
•
•
•

Χειροκίνητη διαχείριση της οπτικής άποψης (Manual viewpoint
manipulation)
Καθοδήγηση (Steering)
Περιήγηση βάσει στόχου (Target-based travel)
Προγραμματισμός διαδρομής (Route planning)
Καθορισμός κίνησης οπτικής άποψης (Specify viewpoint motion)

Πίνακας 25: Τεχνικές αλληλεπίδρασης κατεύθυνσης / επιλογή στόχου

•

Φυσική μετακίνηση (Physical movement): πρόκειται για μια από
τις απλούστερες μεθόδους περιήγησης όπου εκμεταλλεύεται τη φυσική
μετακίνηση του χρήστη, παρακολουθώντας την τοποθεσία του
σώματος του, αποδίδοντας την κατάλληλα σε αντίστοιχη εικονική
κίνηση. Ο χρήστης περιπλανάτε μέσα στο εύρος παρακολούθησης της
κίνησης, έχοντας τη δυνατότητα απεικόνισης του εικονικού
περιβάλλοντος από ποικίλες θέσεις. Η δυνατότητα της απεικόνισης από
διάφορες οπτικές γωνίες τον βοηθούν στην αντίληψη της αίσθησης της
σχέσης μεταξύ αντικειμένων και εικονικού κόσμου. Τα σημαντικά
μειονεκτήματα που παρατηρούνται στη διαδικασία αυτή είναι ότι το
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πεδίο κίνησης του χρήστη περιορίζεται από το εύρος – ακτίνα
παρακολούθησης και ότι απαιτείται αρκετά μεγάλη φυσική περιοχή
περιήγησης.
o Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος έχει
προταθεί η τεχνική (Sharif Razzaque, Zachariah Kohn, and Mary
C. Whitton 2001) βάσει της οποίας ο χρήστης ‘εξαπατάται’ και η
συνολική του πορεία περιορίζεται σε κύκλους. Αλλάζοντας την
οπτική ανατροφοδότηση, οι χρήστες, εξαναγκάζονται να
αλλάζουν τη φυσική τους κατεύθυνση όταν πλησιάζουν στο
τέλος του εύρους παρακολούθησης καταγράφοντας συνεχώς μια
κυκλική πορεία. Η φυσική περιοχή περιήγησης που απαιτείται
βάσει της τεχνικής αυτής πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη έτσι
ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί η κυκλική πορεία του
χρήστη, αλλά θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη σε σχέση με την
έκταση του εικονικού διαστήματος.

•

Χειροκίνητη διαχείριση της οπτικής άποψης (Manual viewpoint
manipulation): η πλοήγηση καθορίζεται από τις κινήσεις των χεριών
του χρήστη. Η οπτική άποψη του χρήστη μπορεί να διαχειριστεί με
μεγάλη ευελιξία βάσει έξι βαθμών ελευθερίας (6 - DOF). Αυτή η
τεχνική μεταφοράς προσδίδει απόλυτο έλεγχο στο χρήστη, ο οποίος
όντας στάσιμος έχει τη δυνατότητα διαχείρισης του οπτικού πεδίου
χρησιμοποιώντας κινήσεις των χεριών του, όπως για παράδειγμα ένας
χρήστης που επιθυμεί να μετακινηθεί εμπρός ‘αρπάζει τον αέρα’ και
τραβιέται, σαν να χρησιμοποιεί ένα εικονικό σχοινί (Doug A. Bowman
et al. 2001). Οι τεχνικές της κατηγορίας αυτής μπορούν να
χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερα αποδοτικές και να μην παρουσιάζουν
δυσκολίες εκμάθησης και προσαρμογής, αλλά μπορούν επίσης να
προκαλέσουν κούραση στο χρήστη κατά την περιήγηση του στο
εικονικό περιβάλλον Σε αυτό το είδος τεχνικών διακρίνονται δυο
κατηγορίες (William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003):
o Μετακίνηση του κόσμου (move the world). Κατά την τεχνική
αυτή ο κόσμος αντιμετωπίζεται ως ένα αντικείμενο το οποίο κινεί
ο χρήστης. Η αντικειμενοκεντρική αυτή μέθοδος χειρισμού
236

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

βασίζεται σε εντολές (input) του χρήστη που αφορούν τη θέση
κάποιων εξωτερικών αντικειμένων σε σύγκριση με τη δική του.
 Μια διαδεδομένη μέθοδος της κατηγορίας αυτής είναι η
τεχνική ‘ο κόσμος στα χέρια’ (world in hand). Εδώ ο
χρήστης μετακινεί τον κόσμο επανατοποθετώντας τα χέρια
του αναφορικά με τα μάτια του, σαν να παίρνει ένα
αντικείμενο και να το εξετάζει από κοντινή απόσταση. Αυτό
μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μετακίνηση και
απεικόνιση του κόσμου σε ένα συγκεκριμένο σημείο ή
ακόμα και στα χέρια του χρήστη.
 Μια άλλη τεχνική μετακίνησης του κόσμου είναι η
χαρτογράφηση εκτιμητών ελέγχου (valuator controls)
τοποθέτησης και προσανατολισμού, όπως είναι για
παράδειγμα τα χειριστήρια εισόδου (joysticks). Με αυτό το
τρόπο το εικονικό περιβάλλον μπορεί να μετακινηθεί σε
δυο ή περισσότερους άξονες, ανάλογα με τους βαθμούς
ελευθερίας των εκτιμητών ελέγχου που χρησιμοποιούνται
(πχ κίνηση μπροστά - πίσω, αριστερά - δεξιά).
o Η κλιμάκωση του κόσμου (scale the world) ή όπως την αναφέρει
ο (Mark R. Mine 1995) μέθοδος της δυναμικής κλίμακας
(Dynamic scaling), είναι μια έξυπνη χρήση της μεταβολής της
κλίμακας έτσι ώστε ο χρήστης με τις κινήσεις των χεριών του να
μετακινείται στον εικονικό κόσμο. Υποθέτοντας ότι ο χρήστης
έχει τη δυνατότητα να κλιμακώνει (θετικά ή αρνητικά) τον
εικονικό κόσμο η κίνηση μέσα σε αυτόν
μπορεί να
πραγματοποιηθεί με: α) μείωση της κλίμακας του κόσμου έτσι
ώστε να είναι προσιτός ο επιθυμητός προορισμός, β)
μετακινώντας το κέντρο (το σημείο) βάσει του οποίου
μεταβάλλεται η κλίμακα προς τον επιθυμητό προορισμό, γ)
επαναφέροντας την κλίμακα του εικονικού κόσμο. Το
αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής θα είναι η αλλαγή της θέσης
του προορισμού, η οποία καθορίζεται από το κέντρο μεταβολής
της κλίμακας. Το πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι κατά
την μείωση της κλίμακας του κόσμου παρέχεται στο χρήστη ένας
εικονικός χάρτης ολόκληρου του περιβάλλοντος, γεγονός που
δίνει τη δυνατότητα προσέγγισης του τελικού προορισμού χωρίς
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να υπάρχει ανάγκη πλοήγησης και έρευνας αυτού στον εικονικό
κόσμο.
o Μια εναλλακτική τεχνική περιήγησης, αλλά παρόμοια με την
τεχνική κλιμάκωσης, περιγράφεται από τους (Randy Pausch et
al. 1995). Κατά τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται μια μικρογραφία
του κόσμο ως μέσο περιήγησης στο εικονικό περιβάλλον Το WIM
(World – in - Miniature) είναι μια φορητή γραφική απεικόνιση
του εικονικού περιβάλλοντος σε μικρογραφία, παρόμοιο με
κυβικό χάρτη (map cube). Όταν ο χρήστης μετακινεί ένα
αντικείμενο στο WIM, το αντικείμενο πραγματοποιεί την ίδια
κίνηση ταυτόχρονα στον πλήρες (full scale) εικονικό κόσμο. Ο
χρήστης επιτυγχάνει την περιήγηση του μέσα στο εικονικό
περιβάλλον,
μετακινώντας μια εικονική αναπαράσταση του
εαυτού του στο WIM.

Εικόνα 20: World – in - Miniature

•

Καθοδήγηση (Steering): συνεχής καθορισμός της κατεύθυνσης της
κίνησης. Αυτή είναι η πιο συχνή μεταφορά και βασίζεται στις κινήσεις
των χεριών ή άλλων τμημάτων του σώματος του χρήστη. Η κατηγορία
αυτή τεχνικών περιήγησης, περιέχει ένα μεγάλο πλήθος μεθόδων βάσει
των οποίων παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα κίνησης στο εικονικό
περιβάλλον σε τρεις ουσιαστικά κατευθύνσεις. Επίσης κατά την
238

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

ταξινόμηση των τεχνικών αυτών, διακρίνονται υποκατηγορίες τεχνικών
όπως είναι για παράδειγμα η καθοδήγηση με βάση το κεφάλι ή τα
χέρια, όπου ο προσανατολισμός και οι κινήσεις των διαφόρων
τμημάτων του σώματος του χρήστη καθορίζουν την κατεύθυνση της
πλοήγησης. Επίσης στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και
τεχνικές που βασίζονται στη χρήση διάφορων συστημάτων
υποστήριξης (φυσικών ή εικονικών).
Σύμφωνα με την προσέγγιση του (J Templeman 1999) οι τεχνικές που
αφορούν την καθοδήγηση (βάσει χειρονομιών) μπορούν να
ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες:
o Βάσει του σώματος (Body – based): παρακολούθηση του
προσανατολισμού του σώματος. Πρόκειται ίσως για το
φυσικότερο τρόπο αλληλεπίδρασης, σε σύγκριση με τις τεχνικών
βάσει χεριών και κεφαλιού. Κατά την μέθοδο αυτή η εικονική
κίνηση μεταφέρεται βάσει της παρακολούθησης των κινήσεων
και του προσανατολισμού του κορμού του φυσικού σώματος
(torso) του χρήστη.
o Βάσει των χεριών (Hand – based): παρακολούθηση της θέσης
των χεριών ή χρήση φορητών (hand - held) συσκευών εισόδου.
Στην προσέγγιση των (Richard H. Jacoby, Mark Ferneau, and Jim
Humphries 1994), η οποία εξετάζει την αλληλεπίδραση μέσω
χειρονομιών, πραγματοποιείται
ανάλυση της διαδικασίας
αναγνώρισης των χειρονομιών του χρήστη στο φυσικό
περιβάλλον
μέσω
ενός
αλγορίθμου,
ενώ
ταυτόχρονα
προτείνονται τεχνικές αλληλεπίδρασης βάσει της αναγνώρισης
αυτής. Στην κατηγορία αυτή,
διακρίνονται οι ακόλουθες
παραλλαγές (Mark R. Mine 1995):



Στη μέθοδο υπόδειξης (pointing mode), η κατεύθυνση της
κίνησης στο εικονικό περιβάλλον καθορίζεται από τον
εκάστοτε προσανατολισμό του χεριού (ο χρήστης απλά
δείχνει με το χέρι σε ποιά κατεύθυνση επιθυμεί να κινηθεί).
Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι είναι
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εξαιρετικά ευέλικτη (flexible), καθώς δίνει τη δυνατότητα
στο χρήστη να πραγματοποιεί αυθαίρετες κινήσεις μέσα στο
εικονικό περιβάλλον (πχ να κινείται σε μια κατεύθυνση ενώ
κοιτάει σε άλλη). Αντίθετα το πρόβλημα που δημιουργείται
είναι ότι οι αρχάριοι χρήστες δεν μπορούν εύκολα να
συσχετίσουν και να προσαρμοστούν πλήρως στη σχέση
προσανατολισμού χεριών και κατεύθυνση κίνησης.
Η μέθοδος διασταύρωσης (Crosshairs mode) αναπτύχθηκε
με σκοπό να αντιμετωπίσει μερικές από τις δυσκολίες που
παρατηρήθηκαν κατά την μέθοδο υπόδειξης. Η μέθοδος
αυτή απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους χρήστες που έχουν
συνηθίσει τη χρήση ποντικιού κατά την αλληλεπίδραση
τους με προσωπικούς υπολογιστές. Κατά τη μέθοδο
διασταύρωσης ο χρήστης τοποθετεί τον κέρσορα του
ποντικιού (που συνδέεται με το χέρι του χρήστη) έτσι ώστε
να βρίσκεται οπτικά πάνω από το αντικείμενο προς το
οποίο επιθυμεί να κινηθεί. Η κατεύθυνση της κίνησης
καθορίζεται από το διάνυσμα που έχει ως αρχή το κεφάλι
του χρήστη και περνάει μέσω της διασταύρωσης (δηλαδή
το χέρι του χρήστη). Η μέθοδος αυτή μοιάζει να είναι
αρκετά απλουστευμένη σε σχέση με τη μέθοδο υπόδειξης,
παρόλα αυτά έχει το μειονέκτημα ότι απαιτείται από το
χρήστη να κρατάει τον κέρσορα ευθυγραμμισμένο με τον
επιθυμητό στόχο – προορισμό, κάτι που μπορεί να
προκαλέσει κούραση στο βραχίονα του χρήστη.
Η μέθοδος της δυναμικής κλίμακας (Dynamic scaling) είναι
μια έξυπνη χρήση της μεταβολής της κλίμακας έτσι ώστε ο
χρήστης να μετακινείται στον εικονικό κόσμο. Υποθέτοντας
ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κλιμακώνει (θετικά ή
αρνητικά) τον εικονικό κόσμο η κίνηση στον εικονικό
κόσμο μπορεί να πραγματοποιηθεί με: α) μείωση της
κλίμακας του κόσμου έτσι ώστε να είναι προσιτός ο
επιθυμητός προορισμός, β) μετακινώντας το κέντρο (το
σημείο) βάσει του οποίου μεταβάλλεται η κλίμακα προς τον
επιθυμητό προορισμό, γ) επαναφέροντας την κλίμακα του
εικονικού κόσμο. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής θα
είναι η αλλαγή της θέσης του προορισμού, η οποία
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καθορίζεται από το κέντρο μεταβολής της κλίμακας. Το
πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι κατά την μείωση
της κλίμακας του κόσμου παρέχεται στο χρήστη ένας
εικονικός χάρτης ολόκληρου του περιβάλλοντος γεγονός
που δίνει τη δυνατότητα την προσέγγιση του τελικού
προορισμού χωρίς να υπάρχει ανάγκη πλοήγησης στον
εικονικό κόσμο.
Μια άλλη τεχνική, αλληλεπίδραση με τα δυο χέρια (two
hande interaction), που περιγράφεται από τον (Mark R.
Mine 1996) επιτρέπει την περιήγηση του χρήστη στο
εικονικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας τις κινήσεις των δυο
χεριών. Σε αυτή τη μέθοδο ο χρήστης ορίζει ένα διάνυσμα
το οποίο ξεκινάει από την άκρη του δακτύλου του ενός
χεριού του και καταλήγει στην άκρη του δακτύλου του
άλλου χεριού. Το διάνυσμα αυτό παρέχει πληροφορίες
σχετικά με την κατεύθυνση αλλά και τη διάρκεια της
εικονικής κίνησης. Για παράδειγμα για να σταματήσει η
κίνηση ενώνονται τα δυο δάχτυλα και για να αντιστραφεί η
κατεύθυνση της κίνησης, ο χρήστης αντιστρέφει τη θέση
των δυο δακτύλων.

Εικόνα 21: Hand based navigation

o Βάσει του κεφαλιού (Head – based): παρακολούθηση της θέσης
του κεφαλιού ή του βλέμματος. Το κεφάλι αποτελεί ένα ακόμα
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τμήμα του σώματος, όπου παρακολουθούνται οι κινήσεις του έτσι
ώστε να πραγματοποιηθεί η εικονική κίνηση. Τεχνικές βάσει των
οποίων πραγματοποιείται η συγκεκριμένη μεταφορά είναι (Mark
R. Mine 1995):




Στην καθοδήγηση μέσω του βλέμματος (Gaze – directed
steering) ο χρήστης κινείται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση
κοιτάει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή (ουσιαστικά
προσεγγίζεται ο προσανατολισμός και η θέση του κεφαλιού
του χρήστη). Πρόκειται για μια αρκετά εύκολη, ως προς
την κατανόηση και εκτέλεση της,
διαδικασία η οποία
μπορεί να χαρακτηριστεί ιδανική για αρχάριους χρήστες. Το
μεγάλο μειονέκτημα της μεταφοράς αυτής είναι ότι
αφαιρείται η δυνατότητα από τους χρήστες να κοιτάνε σε
διάφορες κατεύθυνσης κατά τη διάρκεια της κίνησης,
εξαιτίας του γεγονότος ότι ο χρήστης κινείται (εικονικά)
συνεχώς προς την κατεύθυνση που κοιτάει.
Μέθοδος περιστροφής (Orbital mode) (James Che-Ming
Chung 1993) ή σύμφωνα με τους (David R. Koller, Mark R.
Mine, and Scott E. Hudson 1996) περιστροφική οπτική
άποψη (Orbital viewing). Πρόκειται για μια εναλλακτική
τεχνική της καθοδήγησης μέσω βλέμματος, η οποία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση αντικειμένων από
αυθαίρετες γωνίες. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, το
αντικείμενο που μας ενδιαφέρει είναι περιορισμένο να
εμφανίζεται συνεχώς μπροστά από το χρήστη ανεξάρτητα
σε την τοποθεσία και τον προσανατολισμό που έχει στρέψει
ο χρήστης το κεφάλι του. Η πλευρά του αντικειμένου η
οποία είναι ορατή στο χρήστη εξαρτάται από τον τρέχοντα
προσανατολισμό του κεφαλιού του. Όταν ο χρήστης
κοιτάει προς τα πάνω, αντικρίζει το κάτω τμήμα (bottom)
του αντικειμένου και κοιτάει προς τα κάτω αντίστοιχα
βλέπει το πάνω μέρος (top) του αντικειμένου. Ουσιαστικά
το αντικείμενο τοποθετεί το χρήστη σε μια τροχιά γύρω
από αυτό η οποία καθορίζεται από την κατεύθυνση του
βλέμματος και του κεφαλιού του χρήστη.
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Figure 1 Orbital viewing

o Στην κατηγορία των τεχνικών καθοδήγησης περιλαμβάνονται και
μέθοδοι που βασίζονται στη χρήση μέσων υποστήριξης, έτσι ώστε
να πραγματοποιηθεί η εικονική κίνηση. Οι τεχνικές αυτές
χωρίζονται σε δυο υποκατηγορίες. Στις φυσικές συσκευές
ελέγχου και στις εικονικές συσκευές ελέγχου (Mark R. Mine
1995):


Φυσικές συσκευές ελέγχου (Physical Controls): οι φυσικές
συσκευές ελέγχου είναι απτές συσκευές οι οποίες
χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν την κίνηση μέσα στο
εικονικό περιβάλλον. Τέτοιου είδους συσκευές είναι τα
χειριστήρια (joysticks), οι ιχνόσφαιρες (trackballs), τα
πλήκτρα – πληκτρολόγια (buttons – keyboard) κτλ
(αναλύονται στο κεφάλαιο συσκευών εισόδου). Εάν και οι
συγκεκριμένες συσκευές παρέχουν πλεονεκτήματα όπως
ότι είναι εύκολα διαθέσιμες και ότι ενσωματώνονται χωρίς
δυσκολία σε μια εφαρμογή, στερούνται αντιστοιχίας μεταξύ
της μετακίνησης και της κίνησης στο εικονικό περιβάλλον
(ακρίβεια ελέγχου). Οι φυσικές συσκευές, όπως είναι τα
χειριστήρια κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιμα, εάν και συχνά
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•

απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια στην κίνηση από αυτή που
προσφέρουν. Για ορισμένες εξειδικευμένες εφαρμογές (πχ
προσομοίωση οδήγησης), μια αποτελεσματική τεχνική είναι
η χρήση παρόμοιων με των πραγματικών συσκευών
οδήγησης (όπως τιμόνι, χειρόφρενο), έτσι ώστε οι χρήστες
να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις ‘εικονικές’
αλλαγές κατεύθυνσης με παρόμοιο τρόπο όπως και στον
πραγματικό κόσμο. Επιπλέον η χρήση των εξειδικευμένων
αυτών συσκευών, ενισχύει σε μεγάλο βαθμό το
συναίσθημα της παρουσίας στον εικονικό κόσμο.
Εικονικές συσκευές (Virtual Controls): Σε αντίθεση με τις
φυσικές συσκευές εισόδου, μια εναλλακτική λύση για τον
έλεγχο της κίνησης στον εικονικό κόσμο είναι η χρήση
αντίστοιχων εικονικών συσκευές (πχ εικονικό τιμόνι). Η
τεχνική αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει μεγάλη
ευελιξία στο είδος, τη μορφή και τις λειτουργίες του μέσου,
όμως η αλληλεπίδραση με τέτοιου είδους συσκευές είναι
αναδύει διάφορα προβλήματα, εξαιτίας της έλλειψης
απτικής (haptic) ανατροφοδότηση.

Περιήγηση βάσει στόχου (Target-based travel): όπου ο χρήστης
καθορίζει τον προορισμό και το σύστημα πραγματοποιεί την
‘πραγματική’ μετακίνηση. Η μεταφορά αυτή έχει την μορφή της
τηλεμεταφοράς, όπου ο χρήστης μεταπηδά αμέσως στη νέα τοποθεσία,
ενώ υπάρχει περίπτωση το σύστημα να εκτελέσει κάποια μεταβατική
κίνηση μεταξύ του σημείου εκκίνησης και του προορισμού.
o Το είδος των τεχνικών αυτών χαρακτηρίζονται από τον (Mark R.
Mine 1995) ως προσανατολισμένου στόχου (Goal driven), όπου
διακρίνονται δυο παραλλαγές, βάσει λίστας και βάσει εικονικών
στόχων.


Κατά την τεχνική του προσανατολισμένου στόχου,
παρουσιάζεται ένας κατάλογο προορισμών στο χρήστη, οι
οποίοι επιδεικνύονται είτε ως κείμενο είτε ως σύνολο
εικονιδίων. Για να μετακινηθεί ο χρήστης σε έναν
προορισμό, απλά επιλέγει από τον κατάλογο ποιό σημείο
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επιθυμεί,
στο
οποίο
μεταφέρεται
αυτόνομα.
Η
συγκεκριμένη τεχνική απαιτεί κάποια εικονική φόρμα διεπαφή επιλογών αλληλεπίδρασης (μενού επιλογών).
Εναλλακτικά αντί να εμφανίζονται οι πιθανοί προορισμοί με
τη μορφή καταλόγου, μπορούν να επιδεικνύονται μέσω
γραφικών
υπό
την
μορφή
εικονικού
χάρτη.
Χρησιμοποιώντας έναν εικονικό χάρτη, ο χρήστης μπορεί
να μεταφερθεί άμεσα σε κάποιον επιθυμητό προορισμό,
απλά υποδεικνύοντας τον.

o Μια τεχνική της ίδιας κατηγορίας είναι η (head crusher) που
προτείνεται από τον (Jeffrey S. Pierce et al. 1997). Σύμφωνα με
τη μέθοδο αυτή ο χρήστης δημιουργεί με το χέρι του ένα
‘πλαίσιο’ τοποθετώντας τον αντίχειρα και τον δείκτη του χεριού
του γύρω από το επιθυμητό αντικείμενο. Αναγνωρίζοντας την
τοποθεσία και τον προσανατολισμό των χεριών του χρήστη
προσεγγίζεται το τμήμα και τα στοιχεία του εικονικού
περιβάλλοντος τα οποία εμπεριέχονται στο πλαίσιο. Μέσω της
τεχνικής αυτής, ο χρήστης χωρίς να μετακινείται μπορεί να
μεταφέρει σε κοντινή του απόσταση δισδιάστατες απόψεις
(προβολές) τμημάτων του εικονικού κόσμου ή εικονικών
αντικειμένων που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση σε σχέση με
την εικονική του θέση. Ταυτόχρονα, προτείνονται και διάφορες
παραλλαγές της τεχνικής αυτής, που αφορούν κυρίως τον τρόπο
με τον οποίο ο χρήστης καθορίζει με τα χέρια του το πλαίσιο
επιλογής. Σύμφωνα με τις παραλλαγές αυτές, ο χρήστης
καθορίζει την επιλογή μέσω δημιουργίας παραλληλεπίπεδου
πλαισίου
με
τα
δυο
χέρια
(Framing
Hands), με κατάλληλης τοποθέτησης της παλάμης του χεριού
του (Lifting Palm) ή και μέσω επαφής του αντικειμένου με το
δείκτη
του
χεριού
του
(Sticky
Finger), σε περιπτώσεις που τα αντικείμενα βρίσκονται σε μικρή
απόσταση.
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Εικόνα 22:Head butt zoom (A), Framing hands (B),
Lifting palm (C), Sticky finger (D)

o Τεχνική μεταβολή εστίασης στόχου (head – butt zoom) (Mark R.
Mine and Carlo H. Sequin 1997). Η τεχνική αυτή παρουσιάζει
πολλές ομοιότητες σε σχέση με τη μέθοδο μεταβολής της
κλίμακας, καθώς και με την προηγούμενη τεχνική πλαισίωσης.
Σύμφωνα με την τεχνική αυτή ο χρήστης πλαισιώνει, με τα χέρια
του, ένα υποσύνολο του περιβάλλοντος δημιουργώντας
ουσιαστικά μια, εικονική παραλληλεπίπεδη οθόνη μπροστά του.
Το μέγεθος του παραλληλόγραμμου αυτού καθορίζει τον
παράγοντα
μεγέθυνσης
(λεπτομερής
απεικόνιση)
του
υποσυνόλου που απεικονίζεται σε αυτό. Επίσης τα επιλεγμένα
αντικείμενα υπάρχει δυνατότητα να παρουσιάζονται υπό τη
μορφή ημιδιαφάνειας, έτσι ώστε να υπενθυμίζεται στο χρήστη ότι
βρίσκεται σε κατάσταση head – butt zoom. Η εναλλαγή μεταξύ
των δυο καταστάσεων πραγματοποιείται από το χρήστη, δίνοντας
κλίση στο πλαίσιο. Παρέχοντας κλίση προς τα μπροστά,
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απεικονίζεται μια πιο λεπτομερής άποψη και δίνοντας κλίση προς
τα πίσω επιστρέφει στη φυσιολογική απεικόνιση. Εάν ο χρήστης
επιθυμεί να παραμείνει στη λεπτομερή άποψη, τότε διατηρώντας
την κατάλληλη κλίση κάνει βήματα προς τα μπροστά, με
αποτέλεσμα ότι περιέχεται στο πλαίσιο να απεικονίζεται με
λεπτομερή απεικόνιση. Σε αντίθεση με τις τεχνικές μεταβολής
της κλίμακας, όπου πραγματοποιείται μεγέθυνση και σμίκρυνση
στο σύνολο του εικονικού περιβάλλοντος, με την τεχνική αυτή ο
χρήστης μπορεί να εφαρμόσει την μεταβολή αυτή μόνο σε
τμήματα που επιθυμεί.

Εικόνα 23: Head butt zoom

•

Προγραμματισμός διαδρομής (Route planning): ο χρήστης είτε
καθορίζει το μονοπάτι - διαδρομή η οποία πρόκειται να ακολουθηθεί,
είτε επιλέγει ήδη προκαθορισμένες και το σύστημα πραγματοποιεί την
εικονική μετακίνηση. Όπως αναφέρεται στην ανάλυση των (William R.
Sherman and  Alan B. Craig 2003), κατά την μέθοδο αυτή, ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα να στρέψει το κεφάλι του σε οποιαδήποτε
κατεύθυνση επιθυμεί έτσι ώστε να αλλάξει το οπτικό του πεδίο, όμως
δεν έχει τη δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης κίνησης πέρα από την
247

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

καθορισμένη. Επίσης σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι
εξαιτίας της καθορισμένης διαδρομής, εξασφαλίζεται η επίσκεψη των
χρηστών σε όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος που ο σχεδιαστής της
διαδρομής κρίνει απαραίτητο ότι πρέπει να επισκεφθούν. Ο διαχωρισμός
που πραγματοποιείται στην κατηγορία αυτή, αφορά τη χρήση
(εικονικών) μέσων μετακίνησης ή όχι.
o Κατά τη διαδικασία περιήγησης χωρίς να γίνεται χρήση μέσων
μετακίνησης, αναγνωρίζονται δυο υποκατηγορίες, σύμφωνα με
την παροχή ή όχι της δυνατότητας στο χρήστη να αλληλεπιδρά
(με διάφορα στοιχεία του περιβάλλοντος) κατά τη διάρκεια της
περιήγησης:




Στην υποκατηγορία που ο χρήστης δεν έχει δυνατότητα
αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της
περιήγησης, η διαδρομή πραγματοποιείται αυτόματα με το
χρήστη να παραμένει ως ένας παρατηρητής ο οποίος όμως
έχει τη δυνατότητα αλλαγής της οπτικής του άποψης κατά
τη διάρκεια της κίνησης.
Αντίθετα, σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα
διαχείρισης στοιχείων της κίνησης από το χρήστη όπως
είναι για παράδειγμα η ταχύτητα ή ακόμα και δυνατότητα
αλληλεπίδρασης με στοιχεία του περιβάλλοντος κατά τη
διάρκεια της διαδρομής. Το βασικό πλεονέκτημα της
τεχνικής αυτής είναι ότι επειδή ο χρήστης δεν εμπλέκεται
με ζητήματα καθορισμού της εικονικής κίνησης, η
ενδεχόμενη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον θα είναι πολύ
εύκολη ακόμα και για μη εξοικειωμένους με τα εικονικά
περιβάλλοντα χρήστες.

o Στην κατηγορία προγραμματισμένης διαδρομής εντάσσεται και η
τεχνική κατά την οποία γίνεται χρήση προσανατολισμένων
αντικειμένων (Object driven) (Mark R. Mine 1995). Σε αυτή την
περίπτωση η κατεύθυνση της κίνησης δεν ελέγχεται από το
χρήστη, αλλά επηρεάζεται από αυτόνομα οχήματα (Autonomus
vehicle) τα οποία βρίσκονται στον εικονικό κόσμο. Παραδείγματα
τέτοιων αντικειμένων είναι οι ανελκυστήρες, ρυμουλκά ή
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απωθειτές τα οποία περιλαμβάνονται στο εικονικό περιβάλλον και
σκοπός τους είναι η αυτόνομη μετακίνηση του χρήστη σε νέα
τοποθεσία. Τα αντικείμενα αυτά μπορούν να διαχωριστούν
σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση, δηλαδή, σε
πλήρως αυτόνομα και σε ημιαυτόνομα. Στην κατηγορία των
πλήρως
αυτόνομων
προσανατολισμένων
αντικειμένων,
εντάσσονται αντικείμενα τα οποία πραγματοποιούν κάποια κίνηση
στο εικονικό περιβάλλον, εντελώς ανεξάρτητα από το χρήστη.
Παράδειγμα τέτοιου αντικειμένου είναι μια κυλιόμενη σκάλα η
οποία βρίσκεται στο περιβάλλον και πραγματοποιεί συνεχώς μια
προκαθορισμένη κίνηση ανεξάρτητα από τις ενέργειες του
χρήστη.

Εικόνα 24: Πλοήγηση προγραμματισμένης διαδρομής

•

Καθορισμός κίνησης οπτικής άποψης (Specify viewpoint
motion): οι τεχνικές αυτές, οι οποίες προτείνονται από τους (Colin
Ware and Steven Osborn e 1990), χρησιμοποιούν τη χειροκίνητη
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διαχείριση για τον καθορισμό της κίνησης της οπτικής άποψης. Σε
αυτές τις περιπτώσεις το επιλεγμένο προς εξέταση αντικείμενο
παραμένει σταθερό στο περιβάλλον και ο χρήστης μετακινεί την οπτική
άποψη με κινήσεις των χεριών του και με τη χρήση κατάλληλου
υλισμικού. Ο (Douglas A. Bowman 1999) αναφέρει για τις τεχνικές
αυτές ότι μπορούν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την πραγματοποίηση
ελιγμών στο εικονικό περιβάλλον, όταν ο χρήστης εναλλάσσεται
συνεχώς μεταξύ περιήγησης και διαχείρισης.
o Eyeball in hand: η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί το Polhemus
(υλισμικό καταγραφής) σαν μια εικονική βίντεο κάμερα (μάτι) η
οποία μπορεί να κινηθεί στο εικονικό σκηνικό. Το εικονικό
σκηνικό είναι κάτι σαν ένα αόρατο μοντέλο το οποίο βρίσκεται
στον ίδιο χώρο με το χρήστη και το οποίο μπορεί να δει μόνο με
τη χρήση του ‘ματιού’ που κρατάει. Η εικόνα που λαμβάνεται από
το μάτι, αποτελεί και την οπτική άποψη του χρήστη. Αυτή η
μεταφορά έχει ήδη μελετηθεί από τους (M. Brenner, J. Brown,
and D. Canter 1985), οι οποίοι τη χαρακτήρισαν ιδιαίτερα
χρήσιμη, υποστηρίζοντας ότι μια επιπλέον άποψη της σκηνής θα
ήταν χρήσιμη, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο αποπροσανατολισμός.
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Εικόνα 25: Eyeball in hand

o Scene in hand: και στην τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ένα ειδικό
υλισμικό το οποίο έχει τη μορφή ράβδου (3Space). Σε αυτή την
περίπτωση το περιβάλλον (στην πραγματικότητα η οπτική
άποψη) κινείται βάσει των κινήσεων που πραγματοποιεί ο
χρήστης στο 3Space. Εάν ο χρήστης στρέψει τη ράβδο
δεξιόστροφα τότε το σκηνικό πραγματοποιεί περιστροφή προς τα
δεξιά και αντίστοιχα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σκοπός της
τεχνικής αυτής είναι να προμηθεύσει το χρήστη με έναν αόρατο
μηχανισμό, ο οποίος θα του δίνει τη δυνατότητα να μεταφράσει
τις κινήσεις των χεριών του σε αντίστοιχους μετασχηματισμούς
στο περιβάλλον.

251

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

Εικόνα 26: Scene in hand

Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει και ένα κουμπί όπου με τη
χρήση του ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει άμεσα
μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις. Για την ολοκλήρωση μιας
τέτοιας μεγάλης απόστασης ο χρήστης πιέζει το κουμπί,
πραγματοποιεί την μετακίνηση, απελευθερώνει το κουμπί και
επιστρέφει το χέρι στην αρχική θέση. Η διαδικασία μπορεί να
επαναληφθεί όσες φορές είναι απαραίτητο. Τέλος εάν και η
διαδικασία αυτή παρουσιάζει πολλά κοινά σημεία (ως αποτέλεσμα
κυρίως) με τις τεχνικές περιήγησης ‘μεταφοράς ή περιστροφής
του κόσμου’, πρόκειται για τελείως διαφορετικής φιλοσοφίας
τεχνικές, με μεγαλύτερη διαφορά το ότι σε αυτή την περίπτωση
γίνεται μεταφορά της οπτικής άποψης, ενώ στις άλλες
περιπτώσεις μεταφορά του κόσμου.

6.10.1.3.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ
Οι τεχνικές της κατηγορίας αυτής επιτρέπουν στο χρήστη την ρύθμιση
της ταχύτητας και της επιτάχυνσης της περιήγησης. Πολλές εφαρμογές
εικονικών περιβαλλόντων χρησιμοποιούν μια σταθερή ταχύτητα για την
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περιήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Αν και ο συγκεκριμένος
τομέας δεν έχει αναλυθεί σε τόσο μεγάλο βάθος όσο ο τομέας της
περιήγησης, έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές που μελετούν την ρύθμιση ή
την επιλογή της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. Η κατηγοριοποίηση των
τεχνικών της κατηγορίας αυτής
αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις
αναλύσεις των (Mark R. Mine 1995), (Doug A. Bowman, David Koller, and
Larry F. Hodges 1997) και περιλαμβάνει τις εξής υποκατηγορίες:
•
•
•
•
•
•

Σταθερή ταχύτητα (Costant velocity)
Σταθερή επιτάχυνση (Constant acceleration)
Βάσει χειρονομιών - συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων υποστήριξης
(Gesture-based - (Including Props))
Συγκεκριμένη – Ρητή επιλογή (Explicit selection)
Παρακολούθηση χρήστη / περιβάλλοντος (User / environment scaling)
Αυτόματη / προσαρμοσμένη (Automatic / adaptive)
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Πίνακας 26: Τεχνικές αλληλεπίδρασης επιλογής ταχύτητας / επιτάχυνσης

•

Σταθερή ταχύτητα (Costant velocity): Πρόκειται για τον πιο απλό
μηχανισμό για τον καθορισμό της ταχύτητας της κίνησης μέσα σε ένα
εικονικό περιβάλλον, και αφορά την παροχή σταθερής ταχύτητας χωρίς
να δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να τη μεταβάλει. Η ταχύτητα αυτή
ρυθμίζεται ανάλογα με το μέγεθος του εικονικού διαστήματος που
κινείται ο χρήστης (ρυθμίζεται έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να διαβεί
το διάστημα σε κάποιο λογικό χρονικό διάστημα).
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•

Σταθερή επιτάχυνση (Constant acceleration): Αντίθετα με την
τεχνική της σταθερής ταχύτητας, σε αυτή τη μέθοδο, ο χρήστης
κινείται με σταθερή επιτάχυνση. Η κίνηση του χρήστη ξεκινάει με μια
αργή ταχύτητα, η οποία είναι λογική για σύντομες διαδρομές στο
εικονικό περιβάλλον, αλλά όσο ο χρήστης συνεχίζει να κινείται
(μεγαλύτερη διαδρομή) τόσο η ταχύτητα αυξάνεται σταδιακά. Κατά τη
συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπεται στην ταχύτητα κίνησης του
χρήστη να αυξάνεται εκθετικά με τη διάρκεια της διαδρομής και σε
αναλογία με το ποσοστό επιτάχυνσης, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα
να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτός ο
τύπος ελέγχου της ταχύτητας είναι χρήσιμος στις περιπτώσεις που το
εικονικό περιβάλλον έχει μεγάλο μέγεθος. Ο προσδιορισμός όμως του
κατάλληλου ποσοστού επιτάχυνσης απαιτεί μεγάλη προσοχή γιατί στην
περίπτωση που οριστεί σε πολύ υψηλό μέγεθος τα γειτονικά
αντικείμενα θα απομακρύνονται γρήγορα από το οπτικό πεδίο του
χρήστη, ενώ εάν οριστεί σε χαμηλό επίπεδο θα απαιτείται μεγάλο
χρονικό διάστημα έτσι ώστε να γίνουν προσβάσιμα μακρινά αντικείμενα
του περιβάλλοντος.

•

Βάσει χειρονομιών (Gesture-based): στην κατηγορία αυτή των
τεχνικών χρησιμοποιούνται οι κινήσεις των χεριών ή οι κινήσεις του
σώματος με σκοπό τον καθορισμό της ταχύτητας και της επιτάχυνσης.
Το μέτρο βάσει του οποίου γίνεται ο καθορισμός των μονάδων αυτών,
είναι οι σχετικές αποστάσεις μεταξύ τμημάτων του σώματος.
o

Η πιο διαδεδομένη τεχνική της κατηγορίας αυτής είναι η ρύθμιση
της ταχύτητας βάσει της θέσης του χεριού του χρήστη (Hand based) ή σύμφωνα με τον (Mark R. Mine 1995) χειροκίνητος
έλεγχος (Hand controlled). Κατά τη μέθοδο αυτή η ταχύτητα
ρυθμίζεται ανάλογα με την απόσταση που επεκτείνεται το χέρι
του χρήστη από το σώμα του. Έτσι ο χρήστης στην περίπτωση
που κρατάει το χέρι του κοντά στο σώμα, η εικονική απεικόνιση
του θα κινείται με την μικρότερη ταχύτητα, ενώ στην περίπτωση
που έχει επεκταθεί πλήρως κινείται με την μέγιστη ταχύτητα. Το
βασικό μειονέκτημα που παρουσιάζει η μέθοδος αυτή είναι η
κούραση που επέρχεται στο χρήστη, στον οποίο επιβάλλεται να
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κρατάει σταθερό το χέρι του σε συγκεκριμένη απόσταση και
τοποθεσία αναφορικά με το σώμα του.
o Μια εναλλακτική τεχνική της ρύθμισης βάσει της κίνησης του
χεριού είναι ο καθορισμός τριών ζωνών (Three zone technique),
σε διάφορες, προσιτές για το χρήστη, αποστάσεις. Και σε αυτή
την περίπτωση η ρύθμιση της ταχύτητας πραγματοποιείται
ανάλογα με την τοποθεσία του χεριού του χρήστη. Οι τρείς αυτές
ζώνες αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα διαφορετικό είδος κίνησης.
Στη μια ζώνη ο χρήστης θα κινείται με σταθερή ταχύτητα, στη
δεύτερη με σταθερή επιτάχυνσή και στην τελευταία με σταθερή
επιβράδυνση. Ανάλογα σε ποιά ζώνη τοποθετεί ο χρήστης το χέρι
του, πραγματοποιείται και η αντίστοιχη κίνηση.

Εικόνα 27: Έλεγχος ταχύτητας και επιτάχυνσης - Hand based

o Όπως συνέβη και στην υποκατηγορία των τεχνικών καθοδήγησης
που αφορούσαν την περιήγηση, έτσι και σε αυτήν την
υποκατηγορία
συμπεριλαμβάνονται
και
τεχνικές
που
χρησιμοποιούν διάφορα μέσα υποστήριξης για την ρύθμιση της
ταχύτητας και της επιτάχυνσης της κίνησης. Οι μέθοδοι αυτοί
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διαχωρίζονται σε δυο υποκατηγορίες, αυτές που αφορούν
φυσικές συσκευές ελέγχου και αυτές που αφορούν εικονικές
συσκευές ελέγχου (Mark R. Mine 1995):




•

Φυσικές συσκευές ελέγχου (Physical Controls): πρόκειται
για εξωτερικές συσκευές εισόδου που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ρύθμιση της ταχύτητας της
κίνησης. Παραδείγματα τέτοιων συσκευών εισόδου που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι το πληκτρολόγιο,
φωνητική εντολή, πραγματικοί ελεγκτές ταχύτητας (πχ
πεντάλ επιτάχυνσης). Όπως έχει ήδη αναφερθεί στον τομέα
της καθοδήγησης, η κατηγορία αυτή παρουσιάζει
πλεονεκτήματα όπως είναι η ευχρηστία και η αύξηση της
παρουσίας στον εικονικό κόσμο. Ταυτόχρονα μειονεκτήματα
που παρατηρούνται αφορούν την έλλειψη ακρίβειας και
απτικής (haptic) ανατροφοδότησης.
Εικονικές συσκευές ελέγχου (Virtual Controls): αντίστοιχα,
οι εικονικές συσκευές ελέγχου της ταχύτητας αποτελούν
ένα ακόμα παράδειγμα για την ρύθμιση της ταχύτητας.
Πρόκειται για εικονικές συσκευές οι οποίες είτε μιμούνται
τις φυσικές συσκευές (πχ πεντάλ επιτάχυνσης), είτε
αποτελούνται από κάποια εικονική λίστα επιλογής, από την
οποία οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την επιθυμητή
ταχύτητα κίνησης.

Συγκεκριμένη
–
Ρητή
επιλογή
(Explicit
selection):
η
υποκατηγορία τεχνικών ρύθμισης της ταχύτητας και της επιτάχυνσης
είναι αντίστοιχη με αυτή των τεχνικών προκαθορισμένου στόχου που
περιγράφεται στη κατηγορία της περιήγησης. Σε αυτή την περίπτωση ο
χρήστης επιλέγει την επιθυμητή ταχύτητα ή επιτάχυνση από
συγκεκριμένες επιλογές που του παρέχονται. Οι επιλογές αυτές
συνήθως εμφανίζονται είτε υπό την μορφή λίστας επιλογών (κείμενο),
είτε υπό τη μορφή γραφιστικών επιλογών. Στη συγκεκριμένη ομάδα
τεχνικών διακρίνονται οι δυο παρακάτω υποκατηγορίες (Bowman, Doug
A. 2002):
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o Ασυνεχούς εφαρμογής: στην περίπτωση αυτή ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα επιλογής ταχύτητας από την προαναφερθείσα λίστα
περισσότερες από μια φορές. Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο ο
χρήστης να μπορεί να μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης όσες
φορές επιθυμεί κατά τη διάρκεια της περιήγησης του στο εικονικό
περιβάλλον.
o Συνεχιζόμενης εφαρμογής: όπου αντίθετα με την υποκατηγορία
της ασυνεχούς εφαρμογής, το είδος της ταχύτητας της κίνησης
που θα επιλέξει ο χρήστης εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της
περιήγησης.
•

Παρακολούθηση χρήστη / περιβάλλοντος (User / environment
scaling): η τεχνική για την ρύθμιση της ταχύτητας και της επιτάχυνσης
έχει άμεση σχέση με την κατηγορία τεχνικών πλοήγησης βάσει φυσικής
μετακίνησης. Στη διαδικασία αυτή λοιπόν, ο χρήστης κινείται ελεύθερος
σε ένα χώρο στον οποίο παρακολουθούνται και καταγράφονται οι
κινήσεις του. Η καταγραφή αυτή του χρήστη έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία της αντίστοιχης εικονικής κίνησης. Επομένως, όπως γίνεται
εύκολα αντιληπτό, η ταχύτητα και η επιτάχυνση της εικονικής κίνησης
καθορίζεται αποκλειστικά από τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο
χρήστης στο φυσικό περιβάλλον.

•

Αυτόματη / προσαρμοσμένη (Automatic / adaptive): στην
περίπτωση αυτή η ταχύτητα και η επιτάχυνση κίνησης του χρήστη
ρυθμίζεται αυτόματα από το ίδιο το σύστημα. Ο καθορισμός αυτός
πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη το στόχο (στον οποίο ο χρήστης
επιθυμεί να μετακινηθεί) ή το χρόνο που απαιτείται ώστε να μετακινηθεί
σε αυτόν. Η τεχνική αυτή αποκαλείται από τους (Jock D. Mackinlay,
Stuart K. Card, and George G. Robertson 1990) ως κίνηση σημείου
ενδιαφέροντος (Point of interest movement - POI) και ακολουθεί την
εξής διαδικασία. Στην αρχή απαιτείται από το χρήστη να προσδιορίσει
ένα σημείο ενδιαφέροντος – POI, από ένα σύνολο αντικειμένων –
στόχων. Την υπόδειξη αυτή του χρήστη το σύστημα την αντιλαμβάνεται
ως μια ακτίνα (ray) η οποία ξεκινάει από την τοποθεσία του χρήστη και
καταλήγει στο σημείο το οποίο υπέδειξε. Το κοντινότερο αντικείμενο
που συναντά η ακτίνα αυτή αποτελεί το σημείο ενδιαφέροντος και το
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σύστημα ως ανάδραση προς το χρήστη σχεδιάζει πάνω στην επιφάνεια
του αντικειμένου έναν κύκλο. Λαμβάνοντας υπόψη ο χρήστης την
ανάδραση αυτή, εάν το σημείο που έχει προσδιοριστεί δεν είναι το
επιθυμητό,
έχει
τη
δυνατότητα
επαναπροσδιορισμού
ή
λεπτομερέστερου προσδιορισμού στο ήδη επιλεγμένο αντικείμενο. Η
διαδικασία ολοκληρώνεται με τους υπολογισμούς των αποστάσεων από
το σύστημα με τη χρήση λογαρίθμων και την πραγματοποίηση της
κατάλληλης κίνησης (επιλογή ταχύτητας) αυτόματα από το σύστημα.

6.10.1.3.3 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Στην υποκατηγορία αυτή οι τεχνικές αλληλεπίδρασης ταξινομούνται
βάσει της διαδικασίας εισαγωγής δεδομένων (input) που αφορούν την
περιήγηση. Οι εντολές αυτές δίνονται από το χρήστη στο σύστημα και
αφορούν κυρίως την εκκίνηση και τη διακοπή της διαδικασίας περιήγησης στο
εικονικό περιβάλλον. Οι κατηγορίες που διακρίνονται σε αυτή την περίπτωση
είναι οι εξής:
•
•
•
•

Σταθερή περιήγηση / χωρίς είσοδο δεδομένων (Constant travel / no
input)
Συνεχής είσοδος δεδομένων (Continuous input)
Είσοδος δεδομένων για εκκίνηση και διακοπή (Start and stop inputs)
Αυτόματη εκκίνηση ή διακοπή (Automatic start or stop)
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Πίνακας 27: Τεχνικές αλληλεπίδρασης προυποθέσεων εισαγωγής

•

Σταθερή περιήγηση / χωρίς είσοδο δεδομένων (Constant travel
/ no input): στην κατηγορία αύτη, ανήκουν τεχνικές περιήγησης όπου
δεν απαιτείται καμία είσοδος πληροφοριών από το χρήστη. Το είδος
αυτής της περιήγησης έχει ουσιαστικά την μορφή παρουσίασης του
εικονικού
χώρου
και
γενικότερα
παρουσίασης
οποιασδήποτε
πληροφορίας έχει προαποφασιστεί να δεχθεί ο χρήστης. Με την
εισαγωγή του χρήστη σε τέτοιου είδους εφαρμογές, πραγματοποιείται
μια προκαθορισμένη πορεία περιήγησης στην οποία ο χρήστης δεν
μπορεί να επέμβει για την μεταβάλει. Η συγκεκριμένη μέθοδος
περιήγησης παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την περιήγηση βάσει
προγραμματισμένης διαδρομής, με τη διαφορά ότι στη σταθερή
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περιήγηση, ο χρήστης, μη έχοντας δυνατότητα εισαγωγής πληροφορίας
δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει με στοιχεία του περιβάλλοντος.
•

Συνεχής είσοδος δεδομένων (Continuous input): στην κατηγορία
αυτή ανήκουν οι περισσότερες τεχνικές περιήγησης. Πρόκειται για
τεχνικές που απαιτούν συνεχή τροφοδότηση με πληροφορίες εισαγωγής
για να πραγματοποιηθεί η εικονική κίνηση. Σε αυτή την κατηγορία
εντάσσονται οι περισσότερες τεχνικές περιήγησης που έχουν ήδη
αναφερθεί και οι οποίες εξετάζουν τη διαδικασία βάσει της οποίας ο
χρήστης καθορίζει την εικονική κίνηση και τις πληροφορίες οι οποίες
χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η κίνηση αυτή. Οι
κατηγορίες τεχνικών περιήγησης οι οποίες μπορούν να ενταχθούν και
στην κατηγορία συνεχούς εισαγωγής δεδομένων είναι οι εξής:
o Φυσική μετακίνηση, όπου το σύστημα παρακολουθεί και
καταγράφει συνεχώς τις κινήσεις του χρήστη στον πραγματικό
κόσμο και αντίστοιχα μεταφέρονται στην εικονική κίνηση
o Χειροκίνητη διαχείριση του οπτικού άποψης, όπου ο χρήστης
τροφοδοτεί συνεχώς το σύστημα με πληροφορία σχετικά με την
κατάλληλη μετακίνηση της οπτικής του άποψης με αποτέλεσμα
να κινείται ο ίδιος στο εικονικό περιβάλλον.
o Καθοδήγηση. Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται συνεχής
καθορισμός της κατεύθυνσης της κίνησης, μέσω διάφορων
τεχνικών όπως είναι η καταγραφή των κινήσεων των διαφόρων
τμημάτων του σώματος του χρήστη ή μέσω φυσικών και
εικονικών συσκευών ελέγχου.
o Καθορισμός κίνησης οπτικής άποψης, όπου και σε αυτή την
περίπτωση γίνεται συνεχής παροχή πληροφοριών, έτσι ώστε ο
χρήστης να μετακινεί κατάλληλα την οπτική άποψη.

•

Είσοδος δεδομένων για εκκίνηση και διακοπή (Start and stop
inputs): σε αυτή την περίπτωση το σύστημα λαμβάνει σχετική
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πληροφορία από το χρήστη, μόνο για ζητήματα που αφορούν την
εκκίνηση και τη διακοπή της περιήγησης. Αυτό σημαίνει ότι εάν και ο
χρήστης έχει δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένης διαδρομής
περιήγησης και ελέγχου αυτής, όσον αφορά την εκκίνηση και τη
διακοπή της, δεν του παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου κατά τη
διαδικασία εφαρμογής της περιήγησης. Από τις τεχνικές που ήδη έχουν
αναφερθεί εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι τεχνικές:
o Περιήγησης βάσει στόχου, όπου ο χρήστης καθορίζει τον
επιθυμητό προορισμό και στη συνέχεια πραγματοποιείται η
διαδρομή περιήγησης αυτόματα από το σύστημα.
o Περιήγηση προγραμματισμένης διαδρομής. Αρχικά γίνεται
καθορισμός της διαδρομής περιήγησης η οποία και σε αυτή την
περίπτωση πραγματοποιείται αυτόματα, μη παρέχοντας στο
χρήστη τη δυνατότητα να παρέμβει σε αυτήν κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της.
•

Αυτόματη εκκίνηση ή διακοπή (Automatic start or stop): η
περιήγηση σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται αυτόματα, όσον
αφορά την εκκίνηση και τη διακοπή της. Στην περίπτωση αυτή εάν και
ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου εκκίνησης και διακοπής της
περιήγησης, μπορεί να επέμβει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της. Η
παρεμβολή αυτή από το χρήστη μπορεί να αφορά θέματα
αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
περιήγησης, όπως συμβαίνει στην υποκατηγορία τεχνικών περιήγησης
που αφορούν την προγραμματισμένη διαδρομή ή ακόμα και ελέγχου
στοιχείων της περιήγησης όπως είναι για παράδειγμα η ταχύτητα. Ένα
άλλο παράδειγμα τεχνικών της κατηγορίας αυτής μπορεί να
χαρακτηριστεί η περιήγηση μέσω προσανατολισμένων αντικειμένων,
όπου πρόκειται για αυτόνομα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται στον
εικονικό κόσμο και σε μερικές περιπτώσεις λειτουργούν βάσει
αυτόματης εκκίνησης ή διακοπής της περιήγησης.
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6.10.1.4 Εύρεση διαδρομής (Wayfinding)
Η ‘εύρεση διαδρομής’ μπορεί να περιγραφεί ως η γνωστική διαδικασία
κατά την οποία ορίζεται μια διαδρομή μέσα σε ένα περιβάλλον, βάσει της
χωρικής γνώσης που έχει αποκτηθεί, με σκοπό την ανάπτυξη ενός γνωστικού
χάρτη του περιβάλλοντος αυτού (Doug A. Bowman et al. 2001). Σκοπός της
διαδικασίας εύρεσης διαδρομής είναι να βοηθήσει τους χρήστες να
συνειδητοποιήσουν τη σχέση της τοποθεσίας που βρίσκονται με άλλους
προορισμούς, έτσι ώστε να είναι ικανοί να προσδιορίσουν διαδρομές –
μονοπάτια βάσει των οποίων θα μπορούν να οδηγηθούν στους προορισμούς
αυτούς (William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003). Με σκοπό την
ταξινόμηση και ανάλυση των τεχνικών εύρεσης διαδρομής, διακρίνονται δυο
βασικές υποκατηγορίες. Η πρώτη αφορά τη διαδικασία δημιουργίας
γνωστικού χάρτη (cognitive map) του περιβάλλοντος και η δεύτερη
υποκατηγορία περιλαμβάνει τεχνικές υποβοήθησης (aids) που αφορούν
τον προσανατολισμού και την αναγνώριση της θέσης του χρήστη. Σε αυτό το
σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα όρια των δύο αυτών
υποκατηγοριών δεν είναι απολύτως διακριτά. Αυτό συμβαίνει επειδή, για την
ανάπτυξη ενός γνωστικού χάρτη, λαμβάνονται υπόψη και ορισμένα στοιχεία
υποβοήθησης, επομένως τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να αποτελούν και
υποκατηγορία της διαδικασίας ανάπτυξης γνωστικών χαρτών. Ο διαχωρισμός
όμως πραγματοποιείται με σκοπό την καλύτερη ανάλυση και κατανόηση των
στοιχείων της κάθε υποκατηγορίας.
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Πίνακας 28: Δισχωρισμός εύρεσης διαδρομής

6.10.1.4.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ (CREATION OF COGNITIVE
MAP)
Ο πρώτος ορισμός της έννοιας ‘γνωστικός χάρτης’ δίνεται από τον
(Edward C. Tolman 1948) ο οποίος χαρακτηριστικά αναφέρει: Για
οποιοδήποτε νέο περιβάλλον, η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής από τον
άνθρωπο, περιλαμβάνει την αναγνώριση και τον υπολογισμό, αναγνωρίσιμων
για τον άνθρωπο, αναπαραστάσεων και πληροφοριών. Τα στοιχεία αυτά
(αναπαραστάσεις και πληροφορίες) περιλαμβάνουν σημάδια, χάρτες,
περιγραφές, εικόνες κτλ. Με τη βοήθεια των στοιχείων αυτών ο άνθρωπος
ξεκινάει να εξερευνεί άγνωστες γι’ αυτόν περιοχές και να ενσωματώνει
ερεθίσματα που αντιλαμβάνεται, από τις περιοχές αυτές, σε μια εσωτερική,
λογική απεικόνιση του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον Tolman, η εσωτερική
αυτή απεικόνιση ορίζεται ως γνωστικός χάρτης.
Όσον αφορά τη διαδικασία ανάπτυξης γνωστικών χαρτών, θα ληφθεί
υπόψη μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση των (Rob Ingram and Steve Benford
1995). Στην προσέγγιση αυτή περιγράφεται ένα σύνολο γενικών τεχνικών με
σκοπό να βελτιωθεί η ευαναγνωστικότητα των εικονικών περιβαλλόντων,
έτσι ώστε να είναι εύκολο στους χρήστες να δημιουργούν γνωστικούς χάρτες
οι οποίοι θα τους βοηθήσουν στην πλοήγηση τους στο περιβάλλον.
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Ταυτόχρονα, υιοθετούνται πέντε κύρια χαρακτηριστικά - στοιχεία από το
αστικό περιβάλλον τα οποία χρησιμοποιούνται ως βασικά κατασκευαστικά
τμήματα για τη δημιουργία των γνωστικών χαρτών. Τα χαρακτηριστικά αυτά
είναι: ορόσημα (Landmarks), περιφέρειες (Districts), μονοπάτια (Paths),
κόμβοι (Nodes) και ακμές (Edges).
Επίσης σε μια άλλη μελέτη του (Gathlenn Stasz 1980), η ανάπτυξη
γνωστικών χαρτών αναγνωρίζεται ως μια σημαντική διαδικασία που έχει
σκοπό τη χωρική συνειδητοποίηση του χρήστη, όσον αφορά το περιβάλλον.
Στη συνέχεια, στην προσέγγιση αυτή, περιγράφονται τέσσερις στρατηγικές οι
οποίες βοηθούν στη δημιουργία ενός γνωστικού χάρτη ενός περιβάλλοντος
και οι οποίες υιοθετούνται (εμπλουτίζοντας τες βάσει της μελέτης των Ingram
και Benford) ως οι βασικές υποκατηγορίες της ταξινόμησης που ακολουθεί.
Επομένως, οι κατηγορίες τεχνικών που αφορούν την ανάπτυξη γνωστικών
χαρτών είναι οι εξής:
•
•
•
•
•

Διαίρεση και κατάκτηση (Divide and conquer)
Αναγνώριση ακμών (Define edges)
Καθολικό δίκτυο (Global network)
Προοδευτική επέκταση (Progressive expansion)
Αφηγηματική επεξεργασία (Narrative elaboration)
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Πίνακας 29: Τεχνικές αλληλεπίδρασης για τη δημιουργία γνωστικού χάρτη

•

Διαίρεση και κατάκτηση (Divide and conquer): Η στρατηγική
διαίρεσης και κατάκτησης, εφαρμόζεται χωρίζοντας την γενική περιοχή
σε μικρότερες περιοχές (υποπεριφέρειες) και εκμαθαίνοντας όλα τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μεμονωμένων περιοχών αυτών,
καθώς και των διαδρομών που δημιουργούνται μεταξύ τους. Σύμφωνα
με τους (Rob Ingram and Steve Benford 1995) ως περιφέρειες
αναγνωρίζονται τα τμήματα του περιβάλλοντος που έχουν διακριτό
χαρακτήρα και προσδίδουν συνοχή στο σύνολο καθώς συμβάλλει στο
να αντιμετωπίζεται ως μια ενιαία οντότητα. Οι περιφέρειες μπορούν να
είναι αναγνωρίσιμες για παράδειγμα από την αρχιτεκτονική των κτιρίων
ή από τη χρήση τους. Κατά τον διαχωρισμό – αναγνώριση των
περιφερειών από το σύνολο του περιβάλλοντος, το σημαντικό ζήτημα
του τίθεται είναι η εύρεση των περιοχών αυτών οι οποίες παρουσιάζουν
βασικές ομοιότητες μεταξύ τους, κάτι που δεν συμβαίνει με άλλα
τμήματα του περιβάλλοντος. Βασικά ερωτήματα που προκύπτουν κατά
τη διαδικασία αυτή είναι: πόσα και ποιά συγκροτήματα υφίστανται, πως
266

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

μπορεί να καταμετρηθεί η ομοιότητα ή η ανομοιότητα, σε ποιό σημείο
σταματάει η προσπάθεια διαίρεσης του συνόλου.
o Για την επίλυση των παραπάνω ζητημάτων προτείνεται ο
αλγόριθμος του (C. T. Zahn 1970) (Minimum Spanning Tree
algorithm – Δένδρο Ελάχιστου Κόστους). Σύμφωνα με τη μέθοδο
αυτή αρχικά κατασκευάζεται ένα δένδρο ελάχιστου κόστους των
δεδομένων – στοιχείων του περιβάλλοντος, τέτοιο ώστε οι τιμές
των ακμών που λαμβάνονται να παρουσιάζουν κάποιο μέτρο
ομοιότητας μεταξύ των αντικειμένων. Στη συνέχεια οι επιθυμητοί
τομείς θα προκύψουν μέσα από τη διαδικασία αναγνώρισης και
αφαίρεσης των ασταθών (μη χρήσιμων) ακμών, οι οποίες όμως
είναι ορισμένες ως ακμές του δένδρου. Ο βασικός αλγόριθμος,
έτσι όπως περιγράφεται από τον Zahn, παρέχει τη δυνατότητα
ανεύρεσης των περιφερειών, τροποποιώντας τα σχήματα και τα
μεγέθη μέχρι το σημείο που θα παρουσιάζονται σχετικά
ευδιάκριτα.
•

Αναγνώριση ακμών (Define edges): Σύμφωνα με τους (Rob
Ingram and Steve Benford 1995) ως ακμές ορίζονται δομές,
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος ή γραμμικά εμπόδια που
διαχωρίζουν τις περιφέρειες (districts), όπως για παράδειγμα ένας
μεγάλος δρόμος ή μια προκυμαία της πόλης στην όχθη ενός ποταμού.
Για τη τελευταία περίπτωση είναι αξιοσημείωτο το ότι ένας δρόμος
μπορεί να έχει διπλό χαρακτήρα αποτελώντας, στην μια περίπτωση
μονοπάτι (Path) για κάποιον που τον διασχίζει και ακμή (Egde) στην
περίπτωση που χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό στοιχείο. Κατά την
αναγνώριση των ακμών ενός περιβάλλοντος βασικά προβλήματα που
πρέπει να επιλυθούν είναι: μεταξύ ποιόν περιφερειών πρέπει να
τοποθετηθούν, τι μορφή μπορούν να έχουν, πόσο μεγάλες μπορεί να
είναι και πως πρέπει να τοποθετηθούν και να προσανατολιστούν. Στη
συνέχεια εξετάζονται τρεις μέθοδοι για τον προσδιορισμό των ακμών
και επίλυσης των παραπάνω ζητημάτων.
o Η πρώτη μέθοδος αποτελεί μια γρήγορη λύση, η οποία
πιθανόν να μην είναι αποτελεσματική για όλες τις μορφές των
τομέων, αλλά η οποία θα εκτελεστεί ικανοποιητικά σε αυτούς
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τους τομείς οι οποίοι έχουν μια γενική σφαιρική ή κυβοειδή
μορφή. Η προσέγγιση αυτή προτείνει την εύρεση των
πλησιέστερων γειτονικών στοιχείων – δεδομένων μεταξύ των
τομέων, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέτρο ομοιότητας, όπως
αυτό υιοθετήθηκε κατά τη διαδικασία τμηματοποίησης. Η ακμή
μπορεί να τοποθετηθεί μεταξύ των τομέων κατά μήκος της
γραμμής που συνδέει τα δυο αυτά τμήματα, με κατάλληλο
προσανατολισμό. Υπό την προϋπόθεση ότι τα αντικείμενα δεν
διατέμνουν τους τομείς σε μεγάλο βαθμό ή δεν είναι
τοποθετημένα μακριά από το λογικό σημείο ένωσης τους, αυτή
η μέθοδος θα πρέπει να είναι αποτελεσματική ως προς την
παροχή κάποιου σημείου αναφοράς και στον προσδιορισμό
των ορίων των τομέων.
o Η δεύτερη μέθοδος ενασχολείται με την αναζήτηση της
περιμέτρου της κάθε περιφέρειας και τη δημιουργία μιας ακμής
πάνω σε αυτή. Το σημαντικό στην αναζήτηση της περιμέτρου
ενός τομέα αντικειμένων στον τρισδιάστατο χώρο είναι ότι δεν
πρόκειται για μια τετριμμένη διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα θα
μπορούσε
να
αποβεί
πολύ
δαπανηρή
υπολογιστικά.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα ήδη θα πραγματοποιεί
ένα
μεγάλο
αριθμό
υπολογισμών
έτσι
ώστε
να
πραγματοποιήσει την τμηματοποίηση έτσι ώστε να παραχθούν
οι τομείς, η ανταλλαγή μεταξύ πολυπλοκότητας και ακριβούς
τοποθέτησης των αντικειμένων, καταλήγει να είναι ιδιαίτερα
σημαντική, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει
ανάγκη
συχνής επανάληψης όλης της διαδικασίας αναγνώρισης μετά
από μεγάλο αριθμό τροποποιήσεων στο χώρο.
o Η τρίτη μέθοδος μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια βελτιωμένη
εκδοχή της δεύτερης μεθόδου, όπου και σε αυτή την
περίπτωση αναζητείται η περίμετρος γειτονικών περιφερειών.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή η ακμή μπορεί να
προσδιοριστεί παρεμβάλλοντας μεταξύ των γειτονικών
σημείων των περιφερειών. Πρόκειται για μια πολύπλοκη
παρεμβολική διαδικασία, όπου στοχεύει κατά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας να παραχθεί μια ομαλότερη τοπολογικά ακμή.
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•

Καθολικό δίκτυο (Global network): Η στρατηγική καθολικού
δικτύου βασίζεται στη χρήση ορόσημων (landmarks). Στην περίπτωση
αυτή γίνεται απομνημόνευση των βασικών και εύκολα προσδιορίσιμων
θέσεων (που αποτελούν τα ορόσημα), καθώς και της σχέσης των
τοποθεσιών των θέσεων – ορόσημων αυτών. Η μέθοδος αυτή απαιτεί
τον διαρκή προσανατολισμό με ένα ή περισσότερα ορόσημα, καθ’ όλη
τη διάρκεια της περιήγησης. Σύμφωνα με τους (Rob Ingram and Steve
Benford 1995) τα ορόσημα είναι στατικά και αναγνωρίσιμα αντικείμενα
τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδώσουν την
αίσθηση του χώρου. Παραδείγματα ορόσημων μπορεί να είναι
προεξέχοντα/αναγνωρίσιμα, διάσημα κτήρια ή μνημεία, ή και σε
μικρότερη
κλίμακα
αναγνωρίσιμες
προσόψεις
καταστημάτων
(shopfronts) και
σήματα ονομασίας οδών. Οι τεχνικές ορισμού
ορόσημων των Ingram και Benford που αναφέρονται στη συνέχεια,
βασίζονται στον προορισμό των περιφερειών.
o Μέσος όρος ομάδας (Cluster centroids): ο μέσος όρος μιας
ομάδας, είναι το εικονικό στοιχείο (πληροφορία) το οποίο
περιγράφει όλα τα χαρακτηριστικά της ομάδας με τον καλύτερο
τρόπο σε σχέση με όλα τα στοιχεία της ομάδας. Η μέθοδος αυτή
βασίζεται στη χρήση ενός αλγόριθμου ομαδοποίησης, ορίζοντας
ως ορόσημο το μέσο όρο μιας ομάδας, ο οποίος προκύπτει από
τον αλγόριθμο αυτό. Επομένως βάσει της τεχνικής αυτής
καθορίζεται ένα μεμονωμένο ορόσημο για κάθε ομάδα, το οποίο
μπορεί να ενεργήσει ως αναγνωριστικό σήμα της περιοχής. Το
ορόσημο που προκύπτει τοποθετείται στο κέντρο της περιοχής
(ομάδας).
o Διατομές ομάδων (Cluster intersections): κατά τη μέθοδο αυτή,
τα σημεία οριοθέτησης ορόσημων είναι τα σημεία αυτά στα οποία
τέμνονται δύο περιφέρειες. Πρόκειται για μια απλή μέθοδο η
οποία απαιτεί να προσδιοριστούν οι γειτονικές περιφέρειες καθώς
και να βρεθεί ποιό είναι το μέσο σημείο μεταξύ των περιφερειών
το οποίο ανήκει σε αυτές. Κατά την μέθοδο αυτή προκύπτουν
λιγότερα ορόσημα σε σχέση με την προηγούμενη τεχνική, όμως
τα ορόσημα που προκύπτουν στην περίπτωση αυτή εμφανίζονται
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στην περιοχή στην οποία συναντιόνται οι περιφέρειες. Τα σημεία
αυτά (μεταξύ περιφερειών), θεωρούνται ως οι καλύτερες
επιλογές για την τοποθέτηση ορόσημων. Η εφαρμογή της
τεχνικής αυτής όμως, προϋποθέτει την ύπαρξη περιφερειών οι
οποίες συνορεύουν μεταξύ τους.
o Μέσος
όρος
ομάδας
τριγωνοποίησης
(Cluster
centroid
triangulation): στη μέθοδο αυτή γίνεται πάλι χρήση των μέσων
όρων των περιφερειών, αλλά στην περίπτωση αυτή τα ορόσημα
τοποθετούνται στο κέντρο των τριγώνων που δημιουργούνται
από τους μέσους όρους τριών γειτονικών περιοχών. Εάν και η
θέση στην οποία τοποθετούνται τα ορόσημα σε αυτή την τεχνική,
είναι παρόμοια φαινομενικά με την αντίστοιχη της δεύτερης
μεθόδου, υπάρχει διαφορά στο ότι σε αυτή την περίπτωση το
ορόσημα τοποθετείται σε μια κεντρική περιοχή σημείων που
αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις περιοχές τους και δεν στηρίζονται
αποκλειστικά σε γεωμετρικές παραμέτρους, όπως στη δεύτερη
τεχνική.
•

Προοδευτική επέκταση (Progressive expansion): Η προοδευτική
επέκταση, περιλαμβάνει την απομνημόνευση του χάρτη. Η
απομνημόνευση αυτή γίνεται βάσει της διαδικασίας επέκτασης, όπου
απομνημονεύεται αρχικά μια σχετικά μικρή περιοχή και στη συνέχεια
επεκτείνεται σταδιακά.

•

Αφηγηματική επεξεργασία (Narrative elaboration): Κατά την
αφηγηματική επεξεργασία γίνεται σύνδεση διάφορων τοποθεσιών με
ιστορίες ή γεγονότα. Σε μια περιήγηση μιας ομάδας ανθρώπων, αυτός
που ηγείται (οδοιπόρος) αφηγείται ιστορίες ή γεγονότα που αφορούν
συγκεκριμένες τοποθεσίες έτσι ώστε να δημιουργείται και να
απομνημονεύεται μια σύνδεση των ιστοριών και των εκάστοτε
τοποθεσιών.

6.10.1.4.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ (AIDS)
Σε μια εικονική περιήγηση, σε ένα εικονικό περιβάλλον, συχνά
χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία - στοιχεία για να ενισχύσουν τη
διαδικασία της εύρεσης διαδρομής. Σύμφωνα όμως με τους (William R.
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Sherman and
 Alan B. Craig
2003), επειδή διαφορετικοί άνθρωποι
χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές για να προσανατολιστούν στο
περιβάλλον, μια αποτελεσματική διαδικασία εύρεσης διαδρομής θα πρέπει να
είναι σε θέση να ικανοποιήσει διαφορετικές απαιτήσεις οι οποίες πιθανών να
απαιτούν πολλά και διαφορετικά είδη τέτοιων βοηθειών ενισχύσεων.
Διάφορες ενισχύσεις της διαδικασίας εύρεσης διαδρομής, αναπτύσσονται
απευθείας στο περιβάλλον, ενώ άλλες αποτελούν εργαλεία τα οποία έχει στη
διάθεση του ο χρήστης με σκοπό να του δώσουν τοπογραφικές πληροφορίες
για το περιβάλλον. Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας,
πραγματοποιείται μια ταξινόμηση των διάφορων ενισχύσεων που παρέχονται
στους χρήστες κατά τη διάρκεια περιήγησης με σκοπό να τους υποβοηθήσουν
στην εύρεση διαδρομής. Βάσει της ταξινόμησης αυτής προκύπτουν οι εξής
υποκατηγορίες τεχνικών υποβοήθησης:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ακολουθία πορείας (Path following)
Χάρτες (Maps)
Ορόσημα (Landmarks)
Απομνημονεύσημα ονόματα τοποθεσιών (Memorable placenames)
Ίχνη – Δημιουργία μονοπατιού(Bread crumbs (leaving a trail))
Πυξίδα (Compass)
Καθοδήγηση μέσω οργάνων (Instrument guidance)
Εξωκεντρική άποψη (Exocentric view)
Επίδειξη συντεταγμένων και ορθογώνια δομή πλέγματος (Coordinate
display and orthogonal grid structure)
Περιορισμένη περιήγηση (Constrained travel)
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Πίνακας 30: Τεχνικές αλληλεπίδρασης τεχνικών υποβοήθησης

•

Ακολουθία πορείας (Path following): πρόκειται για τον πιο εύκολο
τρόπο εύρεσης διαδρομής, όπου βασίζεται στην ακολουθία ενός
μονοπατιού του περιβάλλοντος. Ένα μονοπάτι μπορεί να αποτελείται
από μια συνεχή χρωματιστή γραμμή που επισημαίνει τη διαδρομή ή από
σύνολο σημάτων (πχ τόξα) σε διάφορα σημεία κατά μήκος της
διαδρομής.
Παραδείγματα αντιστοιχίας της τεχνικής αυτής στον
πραγματικό κόσμο, συναντώνται σε κτίρια, όπως νοσοκομείο, όπου
υπάρχουν διάφορα σήματα στο πάτωμα, διευκρινίζοντας την τοποθεσία
σημαντικών προορισμών μέσα στο κτίριο.

•

Χάρτες (Maps): η χρήση χαρτών για την εύρεση διαδρομής είναι μια
τεχνική η οποία έχει μελετηθεί και εφαρμοστεί σε αρκετά μεγάλο
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βαθμό. Ο γενικός στόχος οποιουδήποτε χάρτη είναι η παροχή ενός
συνόλου πληροφοριών τοποθεσίας και πορείας. Οι περισσότερες
τεχνικές υποβοήθησης, και ιδιαίτερα οι χάρτες, παρουσιάζονται σε
ποικίλες και ευέλικτες μορφές, με σκοπό την αποτελεσματικότερη
χρήση τους και την προσαρμογή τους στις εκάστοτε ανάγκες των
χρηστών και των εφαρμογών.
•

Ορόσημα (Landmarks): τα ορόσημα μπορούν να είναι οποιαδήποτε
ευδιάκριτα αντικείμενα που βρίσκονται στο περιβάλλον και είναι εύκολο
να εντοπιστούν. Τα ορόσημα χρησιμοποιούνται στα εικονικά
περιβάλλοντα για να βοηθούν στον προσανατολισμό των χρηστών,
καθώς και στον υπολογισμό αποστάσεων του εικονικού περιβάλλοντος.
Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις τοποθετούνται διάφορα αντικείμενα
στον εικονικό κόσμο με μοναδικό σκοπό να αποτελούν ορόσημα. Το ίδιο
συμβαίνει ουσιαστικά και στον πραγματικό κόσμο με τις πινακίδες
σήμανσης ή ονομασίας δρόμων. Εκτός από τα οπτικά αντικείμενα,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ορόσημα και άλλου είδους μορφές
όπως για παράδειγμα ακουστικά σήματα. Τεχνικές της κατηγορίας
αυτής αναφέρονται στο προηγούμενο κεφάλαιο.

•

Απομνημονεύσημα
ονόματα
τοποθεσιών
(Memorable
placenames): αποδίδοντας απομνημονεύσημα ονόματα σε τοποθεσίες,
μετατρέπεται οι ίδιες οι τοποθεσίες σε ορόσημα. Επίσης, τα ονόματα
των περιοχών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα
χάρτη, στον οποίο θα απεικονίζονται έτσι ώστε να βοηθάει τους
χρήστες να καθορίσουν τη θέση και τον προορισμό τους. Ένα
παράδειγμα που γίνεται χρήση τέτοιων ονομάτων σε συνδυασμό με
χάρτη, είναι η εφαρμογή ‘του μοντέλου του ηλιακού συστήματος’, όπου
ο χρήστης πληροφορείται σχετικά με τον πλανήτη στον οποίο βρίσκεται
σε πιο κοντινή απόσταση και στη συνέχεια επιλέγει τον επιθυμητό
προορισμό.

•

Ίχνη – Δημιουργία μονοπατιού (Bread crumbs (Leaving a
trail)): με τη χρήση αυτής της τεχνικής (αφήνοντας ίχνη - σημάδια),
επιτρέπεται στους χρήστες να μπορούν να διακρίνουν ποιές τοποθεσίες
έχουν ήδη επισκεφτεί ενώ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα σημάδια
αυτά ως μονοπάτια εάν επιθυμούν να επιστρέψουν σε μια από τις
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τοποθεσίες αυτές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της τεχνικής αυτής
είναι η εφαρμογή ‘Virtual Director Camera Choreography’. Στην
εφαρμογή αυτή το κατασκευασμένο από τα ίχνη μονοπάτι εξυπηρετεί
δύο σκοπούς. Πρώτον υποδεικνύει ποιά μέρη του εικονικού
περιβάλλοντος έχει επισκεφθεί ο χρήστης, και δεύτερον ο χρήστης
μπορεί να δει τις διαδρομές αυτές που δημιουργούνται μέσω
απεικονίσεων που παράγονται από μια εικονική κάμερα που του
παρέχεται. Ο χρήστης έχει αυτή την κάμερα μαζί του κατά τη διάρκεια
της περιήγησης του στο εικονικό περιβάλλον και καταγράφει τοποθεσίες
που επισκέπτεται, ενώ ταυτόχρονα η κάμερα επεξεργάζεται και
συνδυάζει τα δεδομένα.
•

Πυξίδα (Compass): οι πυξίδες μπορούν να εξυπηρετήσουν έναν
χρήστη στον εικονικό κόσμο, με τον ίδιο τρόπο και σκοπό όπως και
στον πραγματικό κόσμο. Γενικά, οποιαδήποτε μορφή δείκτη που
πληροφορεί σχετικά με τον προσανατολισμό μπορεί να ταξινομηθεί σε
αυτήν την κατηγορία, όπως είναι για παράδειγμα η τεχνική γραμμή του
ορίζοντα που έχουν τα αεροσκάφη. Σε ένα εικονικό περιβάλλον, μια
πυξίδα μπορεί να συνδυάζει μια μαγνητική βελόνα πυξίδας με τους
δείκτες τεχνητού ορίζοντα. Ένα παράδειγμα τέτοιου συνδυασμού
παρουσιάζεται στο ‘Boiler Maker visualization’, όπου χρησιμοποιείται μια
σφαίρα τμηματοποιημένη σε δύο ίσα μέρη (το πάνω τμήμα είναι άσπρο
και το κάτω μαύρο) στα οποία υπάρχουν οι δύο παραπάνω ενδείξεις.

•

Καθοδήγηση μέσω οργάνων (Instrument guidance): πρόκειται
για τεχνικές που τις συναντάμε στον πραγματικό κόσμου στους τομείς
της αεροπορίας και ναυτικού. Για την προσγείωση για παράδειγμα ενός
αεροσκάφους χρησιμοποιείται ένα σύστημα οργάνων προσγείωσης
αποτελούμενο από βελόνες, δείκτες, πίνακες που προσδιορίζουν την
θέση και την πορεία του αεροσκάφους. Αντίστοιχα όργανα
καθοδήγησης χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα όπου μέσω δορυφόρου
ο χρήστης μπορεί να προσδιορίσει την ακριβή θέση και πορεία του
(Global Positioning System - GPS, Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού).
Τέτοιου είδους όργανα καθοδήγησης έχουν υιοθετηθεί και ενταχθεί στα
εικονικά περιβάλλοντα, όπου η παροχή και η χρήση τους είναι πολύ πιο
απλή απ’ ότι στον πραγματικό κόσμο.
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•

Εξωκεντρική άποψη (Exocentric view): σε αυτή την τεχνική
υποβοήθησης της εύρεσης διαδρομής, χρησιμοποιούνται στιγμιαίες
εξωκεντρικές οπτικές απόψεις του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να
μπορέσει ο χρήστης να προσδιορίσει τη θέση του στο χώρο του
περιβάλλοντος. Η εξωκεντρικές απόψεις αυτές, ουσιαστικά απεικονίζουν
το περιβάλλον από ψηλά (ως κάτοψη) παρέχοντας ταυτόχρονα
πληροφορίες (μέσω ενδείξεων) για την θέση του χρήστη σε αυτό.

•

Επίδειξη συντεταγμένων και ορθογώνια δομή πλέγματος
(Coordinate display and orthogonal grid structure): η χρήση
συντεταγμένων και η επίδειξη τους υπό την μορφή κειμένου στο
χρήστη αποτελεί άλλη μια τεχνική υποβοήθησης. Τα στοιχεία αυτά
εκτός από την πληροφόρηση του χρήστη για την τρέχουσα θέση του
χρησιμοποιούνται και για την πληροφόρηση για τις θέσεις άλλων
συμμετεχόντων ή τοποθεσιών. Επίσης τα στοιχεία αυτά μπορούν να
αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη μελλοντική
επίσκεψη του χρήστη στις ίδιες τοποθεσίες. Για την ενίσχυση της
τεχνικής αυτής γίνεται χρήση ορθογώνιων δομημένων πλαισίων όπως
για παράδειγμα του γνωστού καρτεσιανού συστήματος. Το πλέγμα αυτό
είναι κατά βάση αόρατο προς των χρήστη, παρέχοντας του όμως τη
επιλογή εμφάνισης του προς ενίσχυση της τοπολογικής αντίληψης.

•

Περιορισμένη περιήγηση (Constrained travel): μια άλλη τεχνική
για
τη
μείωση,
στο
μεγαλύτερο
δυνατό
βαθμό,
του
αποπροσανατολισμού των χρηστών, είναι ο περιορισμός της διαδρομής
περιήγησης (όσον αφορά την έκταση της). Ένα από τα βασικά
προβλήματα που υπάρχουν κατά την ελεύθερη κίνηση σε πολυδιάστατα
διαστήματα είναι ο αυξημένος κίνδυνος αποπροσανατολισμού.
Περιορίζοντας τις διαδρομές και τις τοποθεσίες τις οποίες μπορεί να
επισκεφθεί ο χρήστης, περιορίζεται και η πιθανότητα να χαθεί μέσα στο
περιβάλλον. Σε μερικές μεθόδους περιήγησης πραγματοποιείται αυτός ο
περιορισμός από την ίδια τη μέθοδο. Για παράδειγμα στην τεχνική
περιήγησης της φυσικής μετακίνησης οι διαθέσιμες διαδρομές και η
έκταση του περιβάλλοντος στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο χρήστης είναι
ήδη περιορισμένα εξαιτίας των τεχνικών θεμάτων που αναφέρθηκαν
κατά την ανάλυση της τεχνικής.
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Πίνακας 31: Συνολικός πίνακας πλοήγησης
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6.10.2
Επιλογή
manipulation)

και

διαχείριση

(Selection

and

Από τη στιγμή που θα δοθεί στο χρήστη η δυνατότητα να πλοηγείται
αποτελεσματικά σε ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον, το επόμενο βήμα
είναι να μπορεί να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον αυτό. Η αλληλεπίδραση
γίνεται βάσει της διεργασίες που χαρακτηρίζεται ως επιλογή και διαχείριση. Η
επιλογή περιλαμβάνει ζητήματα προσδιορισμού ενός ή περισσοτέρων
εικονικών αντικειμένων για κάποιο σκοπό - διεργασία. Η διαδικασία της
επιλογής πραγματοποιείται, κατά κύριο λόγο, με σκοπό τη διαχείριση του
εικονικού αντικειμένου, η οποία είναι μια διαδικασία κατά την οποία
ρυθμίζεται η τοποθεσία και ο προσανατολισμός του επιλεγμένου αντικειμένου.
Τέλος εφόσον ολοκληρωθεί και η διαδικασία της διαχείρισης ακολουθεί η
απελευθέρωση του αντικειμένου, όπου είναι η αντίθετη διαδικασία της
επιλογής και αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης αφήνει ελεύθερο το
αντικείμενο που επέλεξε στη αρχή. Σε κάθε διαδικασία αλληλεπίδρασης του
χρήστη με κάποιο εικονικό αντικείμενο, είναι προφανές ότι πρέπει πρώτα να
επιλεχθεί το επιθυμητό αντικείμενο από το περιβάλλον και στη συνέχεια
ακολουθούν οι διεργασίες της διαχείρισης και της απελευθέρωσης.

6.10.2.1 Χαρακτηριστικά διεργασίας επιλογής και διαχείρισης
Μια τεχνική αλληλεπίδρασης που αφορά την επιλογή και διαχείριση
μπορεί να έχει διαφορετική απόδοση ανάλογα με τη συγκεκριμένη διεργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Για τον καλύτερο προσδιορισμό των
ζητημάτων που προκύπτουν εξαιτίας της ιδιαιτερότητας αυτής, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της διεργασίας σε σχέση με τις
τεχνικές αλληλεπίδρασης. Όπως συνέβη και κατά την ανάλυση της διεργασίας
της πλοήγησης, στο σημείο αυτό αναγνωρίζονται βασικά χαρακτηριστικά που
αφορούν τη διεργασία της επιλογής και διαχείρισης:
•
•

Απόσταση του χρήστη από το αντικείμενο (Distance from the user to
the object)
Βαθμοί ελευθερίας που απαιτούνται για τη διαχείριση (Degrees of
freedom required to be manipulated)
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•
•

Απαιτούμενη ακρίβεια (Accuracy required)
Πολυπλοκότητα διεργασίας (Task complexity - cognitive load induced)

6.10.2.2 Χαρακτηριστικά
συστήματος
και
εικονικού
περιβάλλοντος που αφορούν την επιλογή και διαχείριση
Τα χαρακτηριστικά συστήματος και εικονικού περιβάλλοντος, όπως ήδη
αναφέρθηκε (κεφάλαια 7, 11.1.2), αποτελούν στοιχεία που επηρεάζουν τη
διαδικασία αλληλεπίδρασης του χρήστη και την απόδοση της εφαρμογής.
Παράλληλα, τα χαρακτηριστικά αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με τη
διεργασία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά
συστήματος και εικονικού περιβάλλοντος που αναγνωρίζονται είναι τα εξής
(Douglas A. Bowman 1999):

6.10.2.2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Στα χαρακτηριστικά του εικονικού περιβάλλοντος, εντάσσονται στοιχεία
που αφορούν το εικονικό περιβάλλον και επηρεάζουν τις διεργασίες επιλογής
και διαχείρισης:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ορατότητα μέσα στο περιβάλλον (Visibility within the environment)
Αριθμός αντικειμένων (Number of objects)
Μέγεθος αντικειμένων (Size of objects)
Σχήμα αντικειμένων (Shape of objects)
Πυκνότητα αντικειμένων (Density of objects)
Δραστηριότητα – κίνηση (Activity - motion)
Μέγεθος περιβάλλοντος (Size of environment)
Επίπεδο λεπτομέρειας (Level of detail)
Δομή περιβάλλοντος (Randomness / structure in the environment)

6.10.2.2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ως χαρακτηριστικά συστήματος περιγράφονται στοιχεία που αφορούν
το υλισμικό και λογισμικό βάσει των οποίων αναπτύσσεται ή αναπαράγεται η
εφαρμογή και τα οποία επηρεάζουν την απόδοση των διεργασιών επιλογής
και διαχείρισης:
•

Τεχνικές απεικόνισης (Rendering technique)
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•
•
•
•
•
•
•

Χρήση σκιών (Use of shadows)
Αναπαράσταση εικονικού σώματος (Virtual body representation)
Συχνότητα εμφανιζόμενων καρέ (Frame rate)
Καθυστέρηση – λανθάνουσα κατάσταση (Latency)
Τύπος απεικόνισης (Display type)
Χρήση αλγόριθμων σύγκρουσης και περιορισμοί σύγκρουσης (Use of
collision detection or constraints)
Ρεαλισμός φυσικού μοντέλου (Realism of physics model - e.g. gravity)

6.10.2.3 Επιλογή (Selection)
Ο χρήστης, για να έχει τη δυνατότητα να αλληλεπίδραση με τα εικονικά
αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος, απαιτείται η παροχή κάποιας
μορφής – λειτουργίας επιλογής αντικειμένων. Με άλλα λόγια ο χρήστης θα
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο
που επιθυμεί, μέσα από το σύνολο των εικονικών αντικειμένων του χώρου.
Σύμφωνα με τον (Mark R. Mine 1995) σε όλες τις περιπτώσεις επιλογής
εικονικών αντικειμένων, απαιτείται να πραγματοποιηθούν δυο βασικές
διεργασίες. Πρώτον, ο προσδιορισμό του αντικειμένου που πρόκειται να
επιλεχθεί μέσω κάποιου μηχανισμού και δεύτερον, παροχή κάποιου σήματος
ή εντολής για την πραγματοποίηση της επιλογής. Οι δυο αυτές κατηγορίες
αναγνωρίζονται και από τους (Doug A. Bowman and Larry F. Hodges 1999)
ως ένδειξη του αντικειμένου (indication of object) και ένδειξη για την επιλογή
(indication to select), οι οποίοι ταυτόχρονα αναγνωρίζουν και μια τρίτη
κατηγορία τεχνικών που αφορούν την ανατροφοδότηση (feedback).
Αντίστοιχα οι (William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003) αναγνωρίζουν
δυο βασικές κατηγορίες τεχνικών επιλογής, επιλογή κατεύθυνσης (direction
selection) και επιλογή αντικειμένου (item selection), προσθέτοντας και μια
τρίτη κατηγορία, όχι και τόσο διαδεδομένων τεχνικών, που αφορούν την
επιλογή βάσει εισόδου αλφαβητικών και αριθμητικών τιμών (alphanumeric
valeu selection). Λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις παραπάνω προσεγγίσεις,
πραγματοποιείται η ταξινόμηση των τεχνικών που αφορούν την επιλογή
εικονικών αντικειμένων από το χρήστη, σύμφωνα με την οποία
αναγνωρίζονται οι εξής κατηγορίες:
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Πίνακας 32: Διαχωρισμός επιλογής

•
•
•
•
•

Επιλογή κατεύθυνσης (direction selection)
Επιλογή αντικειμένου (item selection)
Επιλογή αλφαβητικών και αριθμητικών τιμών (alphanumeric valeu
selection)
Ένδειξη για την επιλογή (indication to select)
Ανατροφοδότηση (feedback)

6.10.2.3.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η επιλογή κατεύθυνσης είναι μια διαδικασία
κατά την οποία ο χρήστης προσδιορίζει (χωρικά) το αντικείμενο που επιθυμεί
να επιλέξει. Η διαφορά με τις τεχνικές που ανήκουν στην κατηγορία της
επιλογής αντικειμένου, είναι ότι σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης δεν
προσδιορίζει απευθείας κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά υποδηλώνει
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την κατεύθυνση βάσει της οποίας θα γίνει η επιλογή και στην οποία ανήκει το
αντικείμενο που θα επιλεχθεί. Οι τεχνικές που αφορούν την επιλογή
κατεύθυνσης ταξινομούνται στις παρακάτω υποκατηγορίες (William R.
Sherman and  Alan B. Craig 2003):
•
•
•
•
•
•
•
•

Βάσει υπόδειξης (Pointer-directed)
Μέσω βλέμματος (Gaze - directed)
Διασταύρωσης χεριών (Crosshair - directed)
Μέσω σώματος (Torso - directed)
Μέσω συσκευής (Device - directed)
Μέσω δέσμης (Spotlight - directed)
Μέσω συντεταγμένων (Coordinate - directed)
Βάσει ορόσημων (Landmark - directed)
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Πίνακας 33: Τεχνικές αλληλεπίδρασης επιλογής κατεύθυνσης

•

Βάσει υπόδειξης (Pointer-directed): (Mark R. Mine 1995), (Richard
H. Jacoby, Mark Ferneau, and Jim Humphries 1994) κατά την τεχνική
αυτή, γίνεται χρήση της στάσης ή διάφορων χειρονομιών των χεριών
του χρήστη έτσι ώστε να προσδιοριστεί η επιθυμητή κατεύθυνση. Αυτό
γίνεται είτε βάσει της απευθείας παρακολούθησης και καταγραφής της
θέσης των χεριών, είτε βάσει βοηθητικών συστημάτων που
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αναγνωρίζουν διάφορες στάσεις των χεριών και έχουν σκοπό τον
προσδιορισμό της κατεύθυνσης στην οποία δείχνει ο χρήστης. Η
τεχνική επιλογής βάσει υπόδειξης, βασίζεται στη εκπομπή εικονικών
αχτίνων. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί επιλογή
αντικειμένου όπου, η απόσταση μεταξύ του χρήστη και του
αντικειμένου είναι μεγαλύτερη από το πεδίο άμεσης επαφής του
χρήστη. Κατά την τεχνική αυτή, παρέχεται στο χρήστη μια εικονική
συσκευή παραγωγής ακτινών, η οποία είναι τοποθετημένη στο χέρι του.
Ο χρήστης υποδεικνύει την κατεύθυνση που επιθυμεί, η οποία
ουσιαστικά είναι η ακτίνα που παράγεται από το χέρι του.
•

Μέσω βλέμματος (Gaze - directed): η επιλογή κατεύθυνσης μπορεί
να γίνει βάσει της κατεύθυνσης που κοιτάει ο χρήστης. Κατά την
τεχνική αυτή παρακολουθείται η εκάστοτε πορεία του βλέμματος του
χρήστη, με σκοπό τον καθορισμό της κατεύθυνσης επιλογής και της
τοποθεσίας που βρίσκεται το προς επιλογή αντικείμενο. Όμως, εξαιτίας
της έλλειψης κάποιας αξιόπιστης μορφής παρακολούθησης του
βλέμματος, η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί κατά
προσέγγιση, εκμεταλλεύοντας τον τρέχοντα προσανατολισμό του
κεφαλιού ή της μύτης του χρήστη.

•

Διασταύρωσης χεριών (Crosshair - directed): η τεχνική αυτή έχει
χρησιμοποιηθεί και αναλυθεί και στην κατηγορία της περιήγησης με τη
βοήθεια των χεριών. Κατά την μέθοδο αυτή γίνεται ένας συνδυασμός
των τεχνικών επιλογής κατεύθυνσης βάσει υπόδειξης και μέσω
βλέμματος. Ο καθορισμός της κατεύθυνσης γίνεται βάσει ενός
διανύσματος που δημιουργείται και έχει αρχή τα μάτια του χρήστη και
καταλήγει στο δείκτη του χεριού του. Η τεχνική επιλογής αυτή είναι
εύκολη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ουσιαστικά προβλήματα και
από αρχάριους χρήστες. Το μειονέκτημα που παρουσιάζεται όμως, είναι
ότι δεσμεύει δυο τμήματα του σώματος του χρήστη (κεφάλι και χέρι)
που μπορεί να χρησιμοποιούνται και για την πραγματοποίηση άλλων
διεργασιών (πχ περιήγηση). Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να
δημιουργηθεί πρόβλημα πολυπλοκότητας στους χρήστες και να μην
μπορούν να ανταπεξέλθουν.
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•

Μέσω σώματος (Torso - directed): κατά τη διαδικασία αυτή γίνεται
καταγραφή της θέσης του κορμού του σώματος του χρήστη, βάσει της
οποίος προσδιορίζεται η κατεύθυνση επιλογής. Πρόκειται για άλλη μια
τεχνική παρακολούθησης της θέσης κάποιου τμήματος του σώματος
του χρήστη. Η τεχνική αυτή δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για την
επιλογή αντικειμένων, εξαιτίας του υλισμικού παρακολούθησης του
απαιτείται. Επίσης η παρακολούθηση του κορμού του σώματος
θεωρείται πιο αποτελεσματική μέθοδος όσον αφορά την περιήγηση του
χρήστη στο εικονικό περιβάλλον σε σχέση με τον προσδιορισμό της
κατεύθυνσης της επιλογής.

Εικόνα 28: Επιλογή μέσω της κατεύθυνσης του σώματος

•

Μέσω συσκευής (Device - directed): κατά την επιλογή μέσω
συσκευών εισόδου, επιτρέπεται στο χρήστη να προσδιορίσει κάποια
συγκεκριμένη κατεύθυνση χρησιμοποιώντας διάφορες συσκευές όπως
είναι για παράδειγμα το χειριστήριο δυο βαθμών ελευθερίας (2 - DOF) ή
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το spaceball (6 - DOF). Θεωρώντας ως δεδομένο ότι οι συσκευές αυτές
έχουν κάποιο συγκεκριμένο προσανατολισμό σε σχέση με το σώμα του
χρήστη, υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσης του προσανατολισμού
του σώματος έτσι ώστε να καθοριστεί ο προσανατολισμός αυτός της
συσκευής. Ο χρήστης χρησιμοποιεί τη συσκευή (ή τις συσκευές) για την
επιλογή της επιθυμητής κατεύθυνσης. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και
τεχνικές, όπου με τη χρήση ενός ποντικιού και ενός χειριστηρίου μπορεί
να επιλεχθεί η κατεύθυνση.
o Μια περίπτωση προσδιορισμού της κατεύθυνσης με τη βοήθεια
συσκευών, είναι να κατασκευαστεί με τις συσκευές αυτές, ένα
διάνυσμα το οποίο θα υποδηλώνει την επιθυμητή κατεύθυνση. Οι
συσκευές θα αποτελούν την αρχή και το τέλος του διανύσματος
αυτού και θα ευθυγραμμίζονται με κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε
να υποδεικνύουν την κατεύθυνση επιλογής.
o Μια άλλη μέθοδος βασίζεται στη χρησιμοποίηση μιας συσκευής
δυο βαθμών ελευθερίας μέσω της οποίας προσδιορίζονται δυο
τιμές που αφορούν το ύψος και την οριζόντια γωνία βάσει των
οποίων υποδεικνύεται η κατεύθυνση επιλογής. Ουσιαστικά και σε
αυτήν την περίπτωση δημιουργείται ένα διάνυσμα που η αρχή του
προσδιορίζεται από την θέση του χρήστη και η κατεύθυνση του
από τους δυο αριθμού που λαμβάνονται. Για παράδειγμα, εάν ο
χρήστης κοιτάει προς το βορρά και επιθυμεί να πραγματοποιήσει
κάποια επιλογή προς αυτή την κατεύθυνση, οι δυο τιμές που
καθορίζουν την κατεύθυνση αυτή μπορεί να είναι 180 μοίρες από
τον νότο (καθορισμός του ύψους) και 90 μοίρες από ανατολή
(οριζόντια γωνία).
•

Μέσω συντεταγμένων (Coordinate - directed): ο καθορισμός της
επιθυμητής κατεύθυνσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη βοήθεια
συντεταγμένων ή στοιχείων προσανατολισμού. Ο χρήστης μέσω
κάποιας τεχνικής που θα του παρέχεται (πχ φωνή, γραφή, από λίστα)
θα εισάγει πληροφορίες κατεύθυνσης βάσει των οποίων θα
δημιουργείται μια ευθεία πορεία μέσα στο εικονικό περιβάλλον, η οποία
θα αποτελεί και την κατεύθυνση επιλογής. Επίσης, η κατεύθυνση
επιλογής μπορεί να προσδιοριστεί μέσω μιας παρόμοιας διαδικασίας
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κατά την οποία εισάγονται στοιχεία προσανατολισμού (πχ βορράς,
νότος). Στην πρώτη περίπτωση των συντεταγμένων, προκύπτει το
πρόβλημα ότι οι χρήστες υποχρεούνται να γνωρίζουν τις ακριβές τιμές
των συντεταγμένων ή των διάφορων πληροφοριών που απαιτούνται για
να ορίσουν μια κατεύθυνση, σε αντίθεση με τη δεύτερη περίπτωση που
εισάγουν δεδομένα προσανατολισμού, χάνοντας όμως στην ακρίβεια
οριοθέτησης.
•

Μέσω δέσμης (Spotlight – directed) (Jiandong Liang and Mark
Green 1994): Πρόκειται για μια τεχνική η οποία αποτελεί παραλλαγή
των τεχνικών υπόδειξης. Σε αυτή την περίπτωση δεν αποστέλλεται
εικονική ακτίνα όπως συμβαίνει στην κλασσική τεχνική υπόδειξης, αλλά
εκπέμπεται από το χέρι του χρήστη ένας όγκος κωνικής μορφής. Ο
χρήστης καθορίζει την κατεύθυνση εκπομπής του εικονικού κώνου και
όποιο αντικείμενο εμπίπτει στον κώνο αυτό μπορεί να επιλεχθεί από το
χρήστη. Το μειονέκτημα στην τεχνική αυτή είναι το ότι απαιτούνται
επιπλέον πληροφορίες ρύθμισης από το χρήστη, στην περίπτωση που
εμπεριέχονται στον εικονικό κώνο περισσότερα από ένα αντικείμενα.
Μια βελτίωση της μεθόδου αυτής προτείνεται από τον (Mark R. Mine
1996) στην τεχνική AAAD (Action at a distance). Κατά την τεχνική
αυτή πραγματοποιείται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω,
προσθέτοντας επιπλέον κάποια στοιχεία που υποβοηθούν το χρήστη σε
θέματα αναγνώρισης του εικονικού κώνου και στόχευσης των
αντικειμένων. Κατά την τεχνική AAAD γίνεται χρήση ενός ημιδιαφανούς
χρωματιστού εικονικού κώνου, έτσι ώστε ό χρήστης να μπορεί να
αναγνωρίσει την κατεύθυνση του κώνου, αλλά να μπορεί να διακρίνει
και τα αντικείμενα που καλύπτει κατά την πορεία του. Επίσης όταν ο
εικονικός κώνος συναντήσει κάποιο αντικείμενο που μπορεί να
επιλεχθεί από το χρήστη, τότε αλλάζει χρώμα με σκοπό την
πληροφόρηση του χρήστη.
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Εικόνα 29: Spotlight directed

•

Βάσει ορόσημων (Landmark - directed): οι χρήστες μπορούν να
εκμεταλλευτούν την παρουσία ορόσημων για να προσδιορίσουν την
κατεύθυνση επιλογής. Όπως έχει αναλυθεί στην κατηγορία της εύρεσης
διαδρομής τα ορόσημα είναι στοιχεία τα οποία βρίσκονται μέσα στο
εικονικό περιβάλλον με σκοπό να πληροφορήσουν χωρικά το χρήστη.
Επομένως η πληροφορία αυτή που παρέχεται από κάποιο ορόσημο του
εικονικού περιβάλλοντος μπορεί να αξιοποιηθεί και να υιοθετηθεί από
το χρήστη ως ένδειξη της κατεύθυνσης της επιλογής.

6.10.2.3.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Σε αντίθεση με την παραπάνω κατηγορία επιλογής κατεύθυνσης όπου
προσδιορίζεται μια κατεύθυνση βάσει της οποίας πραγματοποιείται η επιλογή
εικονικών αντικειμένων, σε αυτή την κατηγορία γίνεται απευθείας επιλογή
του αντικειμένου. Τα αντικείμενα τα οποία πρόκειται να επιλεχθούν μπορεί να
εμφανίζονται (όσον αφορά την επιλογή και όχι την μορφή) με διάφορους
τρόπους, όπως για παράδειγμα ως ξεχωριστά αντικείμενα στο εικονικό
περιβάλλον, ως ομάδες αντικειμένων ή ακόμα και ως τοποθεσίες. Για το λόγο
αυτό, έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές επιλογής αντικειμένου, οι οποίες
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ταξινομούνται και αναλύονται στη συνέχεια. Η ταξινόμηση των τεχνικών
αυτών γίνεται βάσει των προσεγγίσεων των (William R. Sherman and  Alan
B. Craig 2003) και (Doug A. Bowman and Larry F. Hodges 1999), και
περιλαμβάνει τις εξής υποκατηγορίες:
•
•
•
•
•

Άγγιγμα αντικειμένου (Object touching)
Επιλογή βάσει υπόδειξης (Point to select)
Έμφραξης (Occlusion)
Έμμεση επιλογή (Indirect selection)
Απεικονίσεις (Iconic objects):
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Πίνακας 34: Τεχνικές αλληλεπίδρασης επιλογής αντικειμένου

•

Άγγιγμα αντικειμένου (Object touching): κατά την τεχνική αυτή η
επιλογή πραγματοποιείται με την άμεση επαφή του αντικειμένου από το
χρήστη. Πρόκειται για την πιο προφανή τεχνική επιλογής, καθώς
ουσιαστικά μιμείται την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τα
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αντικείμενα από τον πραγματικό κόσμο. Για το λόγο αυτό θεωρείται μια
απλή και εύκολη μέθοδος η οποία δεν προκαλεί προβλήματα εκτέλεσης,
ακόμα και σε μη εξειδικευμένους χρήστες. Επίσης, κατά τη χρήση της
τεχνικής αυτής, αναδύονται διάφορα ζήτημα ανάδρασης, τα οποία όμως
αναλύονται στην κατηγορία της ανατροφοδότησης. Τέλος, ως
μειονέκτημα μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα αλληλεπίδρασης αποκλειστικά με αντικείμενα τα οποία
βρίσκονται στο άμεσο πεδίο επαφής, χαρακτηρίζοντας την τεχνική αυτή
ακατάλληλη για μεγάλα εικονικά περιβάλλοντα, όπου απαιτείται η
επιλογή από απόσταση.

Εικόνα 30:Άγγιγμα αντικειμένου

Οι δυο υποκατηγορίες που μπορούν να αναγνωριστούν σε αυτή την
τεχνική, αφορούν τον τρόπο καταγραφής της κίνησης και της θέσης
των χεριών του χρήστη, έτσι ώστε να μεταφερθεί αυτή η πληροφορία
αντίστοιχα στο εικονικό περιβάλλον.
o Η πρώτη μέθοδος με
χεριών του χρήστη
παρακολούθησης της
οποία συναντήσαμε

την οποία καταγράφονται οι κινήσεις των
είναι μέσω συστημάτων (αισθητήρων)
κίνησης. Πρόκειται για μια τεχνική την
αρκετές φορές στην κατηγορία της
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περιήγησης και
πραγματοποίηση
κατηγοριών.

η οποία χρησιμοποιείται συχνά για την
διάφορων αλληλεπιδράσεων διαφορετικών

o Η δεύτερη μέθοδος αναγνώρισης των κινήσεων των χεριών
πραγματοποιείται με τη χρήση γαντιού το οποίο αναγνωρίζει ένα
μεγάλο αριθμό διαφορετικών στάσεων του χεριού, παρέχοντας
ιδιαίτερα ικανοποιητική ακρίβεια.

•

Επιλογή βάσει υπόδειξης (Point to select): η κατηγοριών τεχνικών
επιλογής αντικειμένου βάσει υπόδειξης συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό
με της κατηγορίας επιλογής κατεύθυνσης, όπου ουσιαστικά
χρησιμοποιούνται ίδιες τεχνικές αλλά για διαφορετικό σκοπό. Στην
περίπτωση καθορισμού κατεύθυνσης ο στόχος ήταν ο προσδιορισμός
κάποιας
συγκεκριμένης
κατεύθυνσης
βάσει
της
οποίας
θα
πραγματοποιηθεί η επιλογή. Αντίθετα σε αυτή την περίπτωση ο στόχος
είναι η υπόδειξη απευθείας του αντικειμένου. Τεχνικές βάσει των
οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί η υπόδειξη αυτή είναι οι εξής.

Εικόνα 31: Επιλογή βάσει υπόδειξης
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o Τεχνικές υπόδειξης που βασίζονται στην κίνηση, τη στάση και των
προσανατολισμό διάφορων μελών του σώματος του χρήστη. Στις
τεχνικές αυτές γίνεται παρακολούθηση και καταγραφή των
εκάστοτε ενεργειών των μελών του σώματος. Η διαδικασία που
ακολουθείται σε αυτές τις μεθόδους έχει χρησιμοποιηθεί και
αναλυθεί σε διάφορα σημεία της ταξινόμησης. Από το σύνολο των
τεχνικών αυτών, στη συγκεκριμένη κατηγορία επιλογής
χρησιμοποιούνται:






Υπόδειξη με τα χέρια. Παρακολουθούνται οι κινήσεις και ο
προσανατολισμών των χεριών του χρήστη με σκοπό την
απευθείας υπόδειξη του αντικειμένου.
Υπόδειξη μέσω βλέμματος. Παρακολουθείται η κατεύθυνση
στην οποία κοιτάει ο χρήστης. Η τεχνική δεν εφαρμόζεται
μόνο με την παρακολούθηση των ματιών του χρήστη, αλλά
και με έμμεσες τεχνικές που προσεγγίζουν την πορεία
βλέμματος και αφορούν τον προσανατολισμό διαφόρων
μελών του κεφαλιού του χρήστη.
Υπόδειξη μέσω της κατεύθυνσης του σώματος, όπου
εκμεταλλεύεται ο προσανατολισμός του σώματος του
χρήστη για να πραγματοποιηθεί η επιλογή.

Εικόνα 32: Επιλογή αντικειμένου μέσω κατεύθυνσης βλέμματος
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o Δυσδιάστατη υπόδειξη. Πρόκειται για μια από τις πιο οικείες
τεχνικές επιλογής και χρησιμοποιείται συνήθως σε εφαρμογές
επιτραπέζιων περιβαλλόντων. Στην περίπτωση αυτή το εικονικό
περιβάλλον προβάλλεται ως μια δυσδιάστατη επιφάνεια, στην
οποία ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει επιλογές
αντικειμένων μέσω υπόδειξης. Η υπόδειξη αυτή γίνεται με τη
βοήθεια συσκευής εισόδου (ή συνδυασμού συσκευών εισόδου),
όπως είναι για παράδειγμα το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, το
χειριστήριο κτλ. Με τη βοήθεια των συσκευών αυτών ο χρήστης
μετακινεί έναν δείκτη πάνω στη δυσδιάστατη επιφάνεια και
πραγματοποιεί την επιλογή υποδεικνύοντας με τον αυτό δείκτη το
αντικείμενο που επιθυμεί.
o Τρισδιάστατη υπόδειξη. Η συγκεκριμένη κατηγορία τεχνικών
συναντάται και ως επιλογή μέσω τρισδιάστατου κέρσορα (3D
cursor select). Πρόκειται για μια κλασσική τεχνική επιλογής,
βάσει της οποίας προμηθεύεται ο χρήστης με ένα εικονικό χέρι
(virtual hand) ή έναν κέρσορα που έχει τη δυνατότητα κίνησης
στις τρεις διαστάσεις (3D cursor), όπου οι ενέργειες που
πραγματοποιεί μέσα στο εικονικό περιβάλλον καθορίζονται από
τις ενέργειες του χρήστη στον πραγματικό κόσμο. Το
πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής, που αποτελεί και τη βασική
διαφορά με τις τεχνικές όπου γίνεται η επιλογή με άμεση επαφή
του αντικειμένου, είναι ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
επιλέξει αντικείμενα που βρίσκονται εκτός από το πεδίου άμεσης
επαφής. Επίσης εξαιτίας της ικανότητας κίνησης και στις τρεις
διαστάσεις, οι πορεία του κέρσορα μέσα στο εικονικό περιβάλλον
δεν θα είναι απαραίτητα γραμμική, με αποτέλεσμα να γίνεται
ευκολότερη
η
προσέγγιση
των
αντικειμένων
και
η
πραγματοποίηση ελιγμών ανάμεσα σε αυτά.


Σε αντιστοιχία με τη δισδιάστατη υπόδειξη, η τεχνική
τρισδιάστατης μετακίνησης ενός κέρσορα, είναι η πιο
κλασσική μέθοδος επιλογής της κατηγορίας τρισδιάστατης
υπόδειξης. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ελέγχει μέσω
συσκευών εισόδου έναν κέρσορα, ο οποίος έχει τη
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δυνατότητα να κινείται και στις τρεις διαστάσεις του
εικονικού
περιβάλλοντος
Ο
χρήστης
μπορεί
να
πραγματοποιήσει την επιλογή κινώντας τον κέρσορα προς
την κατάλληλη κατεύθυνση μέχρι να έρθει σε επαφή με το
αντικείμενο που επιθυμεί να επιλέξει. Όπως και στη
δισδιάστατη υπόδειξη, έτσι και εδώ η τεχνική αυτή
χρησιμοποιείται
συχνά
σε
εφαρμογές
επιτραπέζιων
περιβαλλόντων και ο έλεγχος του κέρσορα από το χρήστη
γίνεται μέσω συσκευών εισόδου. Για να επιτευχθεί όμως, η
τρισδιάστατη κίνηση του κέρσορα, απαιτείται η χρήση
εξειδικευμένων συσκευών (6-DOF) ή συνδυασμό απλών
συσκευών χειρισμού. Η τεχνική επιλογής μέσω της
τρισδιάστατης μετακίνησης ενός κέρσορα είναι μια απλή
προς τη χρήση τεχνική επιλογής, κατά την οποία όμως
αναδύονται προβλήματα που αφορούν την επιλογή
αντικειμένων που βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις από το
χρήστη.
Μια απλή μέθοδος της κατηγορίας αυτής, όπου
αντιμετωπίζει σε κάποιο βαθμό το παραπάνω πρόβλημα
είναι ο πολλαπλασιασμός των μονάδων κίνησης του χεριού
του χρήστη που πραγματοποιείται στο φυσικό κόσμο
(Επέκταση βραχίονα - Arm extension). Κατά την τεχνική
αυτή γίνεται παρακολούθηση και καταγραφή της
πραγματικής κίνησης του χεριού του χρήστη, η οποία στη
συνέχεια μεταφράζεται πολλαπλασιασμένη σε αντίστοιχη
εικονική κίνηση. Για παράδειγμα εάν ο χρήστης
πραγματοποιήσει στον πραγματικό κόσμο μια κίνηση η
οποία αντιστοιχεί σε μια απόσταση Α, τότε στον εικονικό
κόσμο
θα
πραγματοποιηθεί
η
αντίστοιχη
κίνηση
πολλαπλασιάζοντας την απόσταση που θα διανύσει με μια
σταθερά Ν (Α*Ν). Η σταθερά Ν καθορίζεται ανάλογα με το
μέγεθος του εικονικού περιβάλλοντος και την ακτίνα
πρόσβασης που θέλουμε να έχει ο χρήστης.
Μια παρόμοια περίπτωση επιλογής μέσω τρισδιάστατης
υπόδειξης είναι η τεχνική Go - Go (Ivan Poupyrev et al.
1996). Κατά την τεχνική αυτή δίνεται η δυνατότητα στο
χρήστη να επεκτείνει το εύρος πρόσβασης του κέρσορα,
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πέρα από τα φυσική όρια που έχει ο χρήστης. Αρχικά
ταυτίζεται η θέση του κέρσορα με τη θέση του χεριού του
χρήστη (ή της συσκευής που κρατάει) όταν αυτό βρίσκεται
κοντά στο σώμα του. Καθώς ο χρήστης επεκτείνει
(απομακρύνει από το σώμα του) το χέρι του στον
πραγματικό
κόσμο,
στο
εικονικό
περιβάλλον
πραγματοποιείται η αντίστοιχη κίνηση σε εκθετικό ποσοστό.
Με άλλα λόγια, όσο ο χρήστης επεκτείνει το χέρι του η
απόσταση που θα διανύει εικονικά θα είναι ολοένα και
μεγαλύτερη. Βάσει αυτής της τεχνικής ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει αντικείμενα από μεγάλη απόσταση
ακόμα και στην περίπτωση που ανάμεσα στο προς επιλογή
αντικείμενο και το χρήστη υπάρχουν άλλα αντικείμενα ή
στοιχεία του εικονικού περιβάλλοντος.

Εικόνα 33: Τεχνική Go - Go

•

Έμφραξης (Occlusion): στην κατηγορία αυτή επιλογής αντικειμένων,
παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να διαμορφώσει, ή να καθορίσει το
πεδίο επιλογής. Το πεδίο επιλογής είναι ένα τμήμα από το σύνολο του
εικονικού κόσμου (σε αυτή την περίπτωση κάποιο αντικείμενο) το οποίο
απομονώνεται. Η απομόνωση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
παρακάτω τεχνικές.
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o Μέσω ανοίγματος / πλαισίωσης (Framing) (William R. Sherman
and  Alan B. Craig 2003). Κατά την τεχνική αυτή ο χρήστης
πραγματοποιεί την επιλογή δημιουργώντας με τα χέρια του ένα
πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται το αντικείμενο που επιθυμεί να
επιλέξει. Ο προσδιορισμός του αντικειμένου που περιλαμβάνεται
στο πλαίσιο που δημιουργεί ο χρήστης, απαιτεί την αναγνώριση
της θέσης των χεριών του χρήστη καθώς και την παρακολούθηση
της κατεύθυνσης στην οποία κοιτάει. Ουσιαστικά πρόκειται για μια
τεχνική που συνδυάζει τις μεθόδους υπόδειξης με τα χέρια και
υπόδειξης μέσω βλέμματος. Παρόμοιες τεχνικές επιλογής μέσω
πλαισίωσης αναλύθηκαν και στην κατηγορία περιήγησης βάσει
στόχου, οι οποίες προτείνονται από τον (Mark R. Mine and Carlo
H. Sequin 1997) τεχνική μεταβολή εστίασης στόχου και τον
(Jeffrey S. Pierce et al. 1997) στην τεχνική Head Crusher.

Εικόνα 34: Τεχνική Head Crusher

o Μέσω οπής (Aperture) (Andrew Forsberg, Kenneth Herndon, and
Robert Zeleznik 1996). Η τεχνική επιλογής μέσω οπής είναι μια
παραλλαγή της τεχνικής spotlight που αναφέρθηκε στην
κατηγορία επιλογής κατεύθυνσης. Σε αυτή την περίπτωση η
κορυφή του εικονικού κώνου που δημιουργείται είναι
τοποθετημένη στο μάτι του χρήστη και το διάνυσμα το οποίο
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καθορίζει την κατεύθυνση του κώνου έχει ως αρχή την αρχή του
κώνου και περνάει από έναν αισθητήρα που κρατάει ο χρήστης.
Βάσει του αισθητήρα αυτού, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
ρυθμίζει το μέγεθος του πεδίου επιλογής, το οποίο ουσιαστικά
είναι η βάση του κώνου. Φέρνοντας ο χρήστης το χέρι του
(αισθητήρα) κοντά στο πρόσωπο του (αρχή του κώνου), το πεδίο
επιλογής μεγαλώνει και αντίστοιχα μικραίνει απομακρύνοντας το.
Πρόκειται για μια ευέλικτη διαδικασία βάσει της οποίας ο χρήστης
έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί απευθείας επιλογές
αντικειμένων με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, σε αντίθεση με την
τεχνική επιλογής κατεύθυνσης spotlight που υπήρχε πρόβλημα
όταν το πεδίο επιλογής περιελάμβανε πολλά αντικείμενα.

•

Έμμεση επιλογή (Indirect selection): στην κατηγορία αυτή
ανήκουν τεχνικές επιλογής, όπου το αντικείμενο επιλέγεται από το
χρήστη με έμμεσο τρόπο, χωρίς να είναι απαραίτητο να έρθει σε οπτική
ή απτική επαφή μαζί του. Τεχνικές βάσει των οποίων πραγματοποιείται
η έμμεση επιλογή είναι οι εξής.
o Φωνητική επιλογή (Voice selection): πρόκειται για μια τεχνική
κατά την οποία ο χρήστης δίνει φωνητικές εντολές –
πληροφορίες οι οποίες αναγνωρίζονται από το σύστημα και
πραγματοποιείται η επιλογή. Το βασικό πλεονέκτημα της
φωνητικής επιλογής είναι ότι ο χρήστης πραγματοποιεί την
επιλογή αντικειμένων στο εικονικό περιβάλλον χωρίς να
χρησιμοποιεί τα χέρια του ή άλλο τμήμα του σώματος του. Αυτό
είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να χρησιμοποίηση οποιοδήποτε τμήμα του σώματος
του επιθυμεί πραγματοποιώντας άλλες διεργασίες. Αντίθετα
παρουσιάζονται και κάποια σημαντικά μειονεκτήματα κατά τη
χρήση της μεθόδου αυτής. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ο
χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει τις ονομασίες όλων των
αντικειμένων του εικονικού περιβάλλοντος. Επίσης σε πολλές
περιπτώσεις υπάρχει η πιθανότητα να εμφανιστούν προβλήματα
της φωνητικής αναγνώρισης από το σύστημα (λόγω γλώσσας,
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προφοράς
κτλ).
Στην
κατηγορία
αναγνωριστούν δυο τεχνικές.




αυτή

μπορούν

να

Η πρώτη τεχνική αφορά την κλασσική και πιο απλή
διαδικασία κατά την οποία πραγματοποιείται η επιλογή των
εικονικών αντικειμένων μέσω φωνητικών εντολών του
χρήστη, οι οποίες αναγνωρίζονται από το σύστημα και στη
συνέχεια πραγματοποιείται η διεργασία.
Μια δεύτερη ενδιαφέρουσα τεχνική, παραλλαγή της
κλασσικής διαδικασίας επιλογής αντικειμένων βάσει
φωνητικών εντολών είναι η τεχνική ‘Put That There’
(Richard A. Bolt 1980). Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει τη
δυνατότητα φωνητικής αναγνώρισης από το σύστημα με
τεχνικές υπόδειξης. Ουσιαστικά ο χρήστης υποδεικνύει
κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία και στη συνέχεια δίνει
φωνητική εντολή. Το σύστημα αναγνωρίζει την εντολή που
δόθηκε από το χρήστη και πραγματοποιεί τη διεργασία στο
σημείο που αρχικά υποδείχθηκε. Η προσέγγιση αυτή
(εξαιτίας κυρίως των περιορισμένων μέσων της εποχής
της), εξετάζει την επιλογή και διαχείριση βασικών
γεωμετρικών σχημάτων. Παρόλα αυτά παραμένει μια
τεχνική η οποία μπορεί να υιοθετηθεί από εφαρμογές
εικονικών περιβαλλόντων, προσδίδοντας αρκετά θετικά
στοιχεία στους χρήστες.

o Επιλογή από λίστα (List selection): σε αυτή την κατηγορία
τεχνικών επιλογής, παρέχεται στο χρήστη μια εικονική λίστα στην
οποία εμπεριέχονται όλα τα αντικείμενα του εικονικού
περιβάλλοντος τα οποία μπορεί να επιλέξει υπό την μορφή
κειμένου. Όπως και στην κατηγορία επιλογής αντικειμένου βάσει
φωνητικών εντολών έτσι και σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης
μπορεί να πραγματοποιήσει την επιλογή κάποιου αντικειμένου
χωρίς να είναι απαραίτητο να έρθει σε επαφή μαζί του.
Ταυτόχρονα όμως παρουσιάζεται και ο ίδιος περιορισμός με την
παραπάνω κατηγορία, που αφορά το γεγονός ότι ο χρήστης θα
πρέπει να γνωρίζει τις ονομασίες των αντικειμένων του εικονικού
περιβάλλοντος για να πραγματοποιήσει κάποια εντολή. Σύμφωνα
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με τους (William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003), στην
κατηγορία επιλογής μέσω λίστας, διακρίνονται δυο υποκατηγορίες
τεχνικών που ουσιαστικά αφορούν τη δομή της λίστας και τον
τρόπο επιλογής των στοιχείων της από το χρήστη.




Επιλογή στοιχείου. Όσον αφορά τη δομή της λίστας σε
αυτήν την περίπτωση υπάρχουν δυο ενδεχόμενα. Είτε θα
είναι σταθερή
εμπεριέχοντας όλα τα στοιχεία –
αντικείμενα, είτε θα είναι μεταβαλλόμενη όπου ο χρήστης
αλλάζει την κατάσταση της έτσι ώστε να δει όλα τα
στοιχεία. Η διαφορά ανάμεσα στα δυο αυτά ενδεχόμενα
είναι ότι στη δεύτερη περίπτωση η λίστα εμπεριέχει πολλά
στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να εμφανιστούν
ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να απαιτούνται ενέργειες του
χρήστη που αλλάζουν το περιεχόμενο της λίστας. Όσον
αφορά την επιλογή των στοιχείων, και στις δυο περιπτώσεις
πραγματοποιείται
βάσει
της
διαδικασίας
επιλογής
αντικειμένων. Ουσιαστικά το κάθε στοιχείο της λίστας
αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητο, δυσδιάστατο αντικείμενο το
οποίο μπορεί να επιλεχτεί από το χρήστη σύμφωνα με τις
τεχνικές όλες τις τεχνικές επιλογής αντικειμένων που
έχουν αναλυθεί παραπάνω.
Ανακύλιση λίστας. Σε αυτήν την περίπτωση, η μορφή της
λίστας είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη, παρουσιάζοντας
κοινά στοιχεία με τη δεύτερη περίπτωση της παραπάνω
υποκατηγορίας. Ουσιαστικά η λίστα είναι χωρισμένη σε
τμήματα (κελιά) στα οποία εμπεριέχονται τα στοιχεία. Η
μεταβολή – ανακύλιση της λίστας δεν γίνεται εξαιτίας της
παρουσίας
μεγάλου
όγκου
στοιχείων
όπως
στην
προηγούμενη περίπτωση. Η ανακύλιση της λίστας
πραγματοποιείται με σκοπό την επιλογή στοιχείου από
αυτήν. Ένα από τα τμήματα στα οποία έχει χωριστεί η
λίστα, το οποίο είναι τονισμένο (highlighted), καθορίζει την
επιλογή. Με άλλα λόγια, ο χρήστης μεταβάλει τη δομή της
λίστας με σκοπό την μεταφορά του στοιχείου –
αντικειμένου που επιθυμεί, στο τονισμένο τμήμα της λίστας
και
επιβεβαιώνοντας
την
προτίμηση
του
αυτή,
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πραγματοποιείται η επιλογή του αντικειμένου από το
εικονικό περιβάλλον.

Εικόνα 35: Επιλογή από λίστα

o Απεικονίσεις (Iconic objects): σε αυτή την κατηγορία τεχνικών
επιλογής γίνεται χρήση διάφορων αναπαραστάσεων των εικονικών
αντικειμένων του εικονικού περιβάλλοντος με σκοπό να
υποβοηθηθεί ο χρήστης στην επιλογή και διαχείριση των
αντικειμένων αυτών.


Μια τεχνική η οποία αποτελεί εξέλιξη των τεχνικών επιλογής
μέσω λίστας, είναι η λίστα με εικόνες. Κατά τη μέθοδο αυτή
γίνεται χρήση κάποιας εικονικής λίστας, όπως έχει ήδη
αναφερθεί στη σχετική κατηγορία, με τη μόνη διαφορά ότι σε
αυτή την περίπτωση τα αντικείμενα που εμπεριέχονται στην
λίστα, δεν εμφανίζονται υπό την μορφή κειμένου αλλά μέσω
εικόνων. Οι εικόνες αυτές ουσιαστικά είναι αναπαραστάσεις
των αντικειμένων. Σε μια πιο εξελιγμένη μορφή λίστας με
απεικόνισης αντικειμένων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
πολλές απόψεις του κάθε αντικειμένου ξεχωριστά ή ακόμα και
τρισδιάστατα μοντέλα. Με μια λίστα της μορφής αυτής ο
χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό για τα
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αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος. Οι επιλογές των
αντικειμένων πραγματοποιούνται είτε μέσω των διαδικασιών
άμεσης επιλογής ή υπόδειξης. Τέλος ένα ακόμα πλεονέκτημα
της τεχνικής αυτής σε σχέση με τις απλές λίστες κειμένου,
είναι ότι ο χρήστης δεν είναι αναγκασμένος να γνωρίζει τα
ονόματα των αντικειμένων για να τα επιλέξει.


Μικρογραφία του εικονικού περιβάλλοντος. Όπως αναφέρουν
οι (Richard Stoakley, Matthew J. Conway, and Randy Pausch
1995) στην περίπτωση που ένα εικονικό περιβάλλον είναι πολύ
μεγάλο υπάρχουν αντικείμενα τα οποία δεν μπορεί να
προσεγγίσει ο χρήστης βάσει των φυσικών του ικανοτήτων.
Κατά τη μεταφορά της οπτικής άποψης του χρήστη προς αυτά
τα αντικείμενα, που συμβαίνει συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις
για να επιλεχθεί κάποιο αντικείμενο, είναι πολύ πιθανόν να
απροσανατολιστεί ο χρήστης ή και να μην μπορέσει να
πραγματοποιήσει τη κατάλληλη πορεία προσέγγισης. Για την
επίλυση του παραπάνω θέματος η συγκεκριμένη προσέγγιση
προτείνει τον εφοδιασμό του χρήστη με μια επιφάνεια στην
οποία θα αναπαριστάται σε σμίκρυνση όλο το εικονικό
περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία επιλογής
αντικειμένων, ακόμα και των πιο απομακρυσμένων, μπορεί να
πραγματοποιηθεί εύκολα μέσω των διαδικασιών
άμεσης
επιλογής
αντικειμένων
ή
και
μέσω
υπόδειξης
των
αντικειμένων. Η τεχνική αυτή παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι
ο χρήστης μπορεί να επιλέξει άμεσα αντικείμενα με τα οποία
δεν έχει οπτική επαφή. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και κατά την
επιλογή μέσω λίστας ή φωνητικής εντολής, όμως σε αυτή την
περίπτωση ο χρήστης έχει τη δυνατότητα (παρόλο που δεν
βλέπει το ίδιο το αντικείμενο) μέσω της μικρογραφίας να δει
την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το αντικείμενο αυτό.
Τέλος κατά την τεχνική επιλογής μέσω μικρογραφίας
παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να έχει πρόσβαση σε
διάφορες οπτικές απόψεις του εικονικού περιβάλλοντος,
υποβοηθώντας τον με αυτόν τον τρόπο και σε άλλες
διεργασίες, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση της θέσης του
μέσω μιας εξωκεντρικής άποψης του εικονικού περιβάλλοντος.
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6.10.2.3.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΙΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ
Μέχρι το σημείο αυτό όλες οι τεχνικές που αναλύθηκαν αφορούσαν
διαδικασίες επιλογής εικονικών αντικειμένων του εικονικού περιβάλλοντος. Η
κατηγορία αυτή αφορά την επιλογή και εισαγωγή συγκεκριμένων τιμών,
αλφαβητικής ή αριθμητικής μορφής. Οι τιμές αυτές θα μπορούσαν να
εμφανίζονται μέσα στο εικονικό περιβάλλον, ως εικονικά αντικείμενα ή ως
λίστα επιλογής και να πραγματοποιηθεί η επιλογή μέσω των μεθόδων που
αναλύθηκαν. Όμως, εάν και γενικά αποφεύγεται η εισαγωγή αριθμητικών ή
αλφαβητικών στοιχείων με σκοπό την επιλογή κάποιας τιμής, σε μερικές
περιπτώσεις η χρήση τους είναι απαραίτητη. Περιπτώσεις που απαιτείται αυτή
η μέθοδος επιλογής είναι για παράδειγμα όταν ζητείται από το σύστημα η
εισαγωγή κάποιας αριθμητικής τιμής που ανήκει σε συγκεκριμένο εύρος τιμών
ή, η εισαγωγή κάποιων αλφαβητικών στοιχείων για τον καθορισμό
ονομασιών. Η ταξινόμηση των τεχνικών που αφορούν την κατηγορία αυτή
γίνεται ουσιαστικά βάσει του μέσου που χρησιμοποιείται για να γίνει η
επιλογή των τιμών. Σύμφωνα λοιπόν με τους (William R. Sherman and 
Alan B. Craig 2003) αναγνωρίζονται δυο κατηγορίες μέσων εισαγωγής, τα
φυσικά μέσα και τα εικονικά.
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Πίνακας 35: Τεχνικές αλληλεπίδρασης επιλογής αλφαβητικών και αριθμικών τιμών

o Φυσικά μέσα (Physical controls): η εισαγωγή αλφαβητικών ή
αριθμητικών δεδομένων από το χρήστη με σκοπό τον καθορισμό –
επιλογή κάποιας τιμής μέσω φυσικών μέσων αποτελεί την πιο
εύκολη διαδικασία της κατηγορίας αυτής. Ο λόγος που συμβαίνει
αυτό είναι ότι τα μέσα αυτά είναι οικεία προς τους χρήστες και δεν
θα αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής. Σε αυτή την
κατηγορία ανήκουν μέσα όπως το πληκτρολόγιο, οι πινακίδες
γραφής και οι γραφίδες, όπου με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού
αναγνωρίζονται οι αλφαβητικές και αριθμητικές τιμές που εισάγονται
από το χρήστη.
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o Εικονικά μέσα (Virtual controls): στην κατηγορία των εικονικών
μέσων, ουσιαστικά πραγματοποιείται μεταφορά των φυσικών μέσων
στο εικονικό περιβάλλον. Πρόκειται δηλαδή για μια διαδικασία κατά
την οποία παρέχονται στο χρήστη εικονικά μέσα εισόδου
πληροφοριών, αντίστοιχα με τα φυσικά, μέσα στο εικονικό
περιβάλλον (πχ εικονικό πληκτρολόγιο). Εξαιτίας της εξοικείωσης
που έχει ο χρήστης με αυτά το μέσα στο φυσικό κόσμο, δεν θα
υπάρχει πρόβλημα προσαρμογής του κατά τη χρησιμοποίηση τους.
Ένα άλλο είδος εικονικών μέσων είναι κάποιοι εικονικοί πίνακες
ελέγχου, οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής τιμών
σύμφωνα με τις ανάγκες και το σκοπό που έχει η εφαρμογή.
Πρόκειται ουσιαστικά για μενού επιλογών, που εμφανίζονται στο
χρήστη μέσα στο εικονικό περιβάλλον και είναι σχεδιασμένες βάσει
των πληροφοριών που απαιτεί το σύστημα από το χρήστη. Η μορφή
και η λογική αυτών των πινάκων ελέγχου παρουσιάζει πολλά κοινά
στοιχεία με τις εφαρμογές του ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπου
αναδύονται παράθυρα στα οποία ο χρήστης μπορεί να
πραγματοποιήσει συγκεκριμένες διεργασίες για τις οποίες είναι
αποκλειστικά σχεδιασμένες οι εφαρμογές αυτές παρέχοντας του
πάντα το κατάλληλο περιβάλλον για την πραγματοποίηση των
εργασιών αυτών.

6.10.2.3.4 ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της ενότητας η διαδικασία επιλογής ενός
αντικειμένου χωρίζεται σε δυο βασικές διεργασίες. Η πρώτη αφορά τη
διαδικασία προσδιορισμού του αντικειμένου που πρόκειται να επιλεχθεί και η
δεύτερη, αφορά κάποιο σήμα ή εντολή που δίνεται για να πραγματοποιηθεί η
επιλογή. Εξαίρεση στον διαχωρισμό αυτό αποτελούν διάφορες τεχνικές στις
οποίες δεν υπάρχει διακριτή διαφορά ανάμεσα στις δυο ενέργειες, όπως για
παράδειγμα συμβαίνει στις τεχνικές επιλογής όπου ο χρήστης ελέγχει κάποιο
εικονικό χέρι και ουσιαστικά επιλέγει κάποιο αντικείμενο ‘αρπάζοντας’ το,
πραγματοποιώντας με αυτόν τον τρόπο και τις δυο παραπάνω διεργασίες
ταυτόχρονα. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις τεχνικών αφού προσδιοριστεί η
κατεύθυνση, η τοποθεσία ή ακόμα και το ίδιο το αντικείμενο, για να
ολοκληρωθεί η επιλογή απαιτείται από το χρήστη να δώσει κάποιο είδος
εντολής. Η εντολή αυτή, ουσιαστικά είναι μια ενέργεια επιβεβαίωσης της
διεργασίας
του καθορισμού. Λαμβάνοντας υπόψη την ταξινόμηση των
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τεχνικών που αφορούν την κατηγορία ένδειξης για πραγματοποίηση της
επιλογής από τον (Douglas A. Bowman 1999), προκύπτουν οι εξής
κατηγορίες:
•
•
•

Μέσω χειρονομιών (Gesture)
Μέσω κουμπιών (Button)
Φωνητική εντολή (Voice command)

Πίνακας 36: Τεχνικές αλληλεπίδρασης ένδειξης για την επιλογή

•

Μέσω χειρονομιών (Gesture): εφόσον ο χρήστης έχει προσδιορίσει
το εικονικό αντικείμενο που πρόκειται να επιλεχθεί, στη συνέχεια
πραγματοποιώντας μια ενέργεια – χειρονομία με κάποιο τμήμα του
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σώματος του μπορεί να επιβεβαιώσει τον προσδιορισμό αυτό, έτσι ώστε
να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής. Η παρακολούθηση των
κινήσεων του σώματος του χρήστη με σκοπό την πραγματοποίηση
διάφορων διεργασιών έχει αναφερθεί και αναλυθεί σε πολλά σημεία της
ταξινόμησης. Επιγραμματικά αναφέρεται ότι οι δημοφιλέστερες τεχνικές
της κατηγορίας αυτής, πραγματοποιούνται βάσει της παρακολούθησης
της θέσης και της κίνησης των χεριών, του κεφαλιού, των ματιών και
του κορμού του σώματος του χρήστη. Ανάλογα με την εκάστοτε
τεχνική προσδιορισμού του αντικειμένου που χρησιμοποιείται και εάν
κάποιο από τα τμήματα του σώματος δεν χρησιμοποιείται για την
εκτέλεση άλλης διεργασίες, μπορεί με κάποια κίνηση ή ενέργεια του να
επιβεβαιώσει την επιλογή. Συνήθως η τεχνικές που χρησιμοποιούνται
για την παροχή εντολής επιβεβαίωσης μέσω χειρονομιών, βασίζονται
στις ενέργειες των χεριών του χρήστη, όπου είτε πραγματοποιώντας
απευθείας κάποια ενέργεια είτε πραγματοποιώντας ενέργεια υπόδειξης
ολοκληρώνει τη διαδικασία επιλογής. Επίσης, μια παραλλαγή των
τεχνικών επιλογής μέσω χειρονομιών, αποτελεί ο συνδυασμός των
ενεργειών αυτών σε συνάρτηση με το χρόνο. Για παράδειγμα ο χρήστης
μέσω της τεχνικής υπόδειξης προσδιορίζει το αντικείμενο και εάν με την
πάροδο κάποιου συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος δεν αλλάξει την
επιλογή του, τότε αυτή αυτόματα επιβεβαιώνεται. Ουσιαστικά ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα με τη χρήση μιας συγκεκριμένης τεχνικής
να προσδιορίσει το αντικείμενο, να επιβεβαιώσει τον προσδιορισμό ή και
τα δυο, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θα χρησιμοποιήσει την
τεχνική. Σκοπός των τεχνικών αυτών είναι ο περιορισμός των
απαιτούμενων ενεργειών από πλευράς του χρήστη κατά τη συνολική
διαδικασία της επιλογής.
•

Μέσω κουμπιών (Button): η επιβεβαίωση του προσδιορισμού του
αντικειμένου μπορεί να επιβεβαιωθεί από το χρήστη μέσω κουμπιών πλήκτρων. Πρόκειται για μια από τις πιο απλές διαδικασίες
επιβεβαίωσης, όπου ο χρήστης αφού επιλέξει το αντικείμενο
πραγματοποιεί την επικύρωση της επιλογής αυτής, μέσω της χρήσης
κάποιου κουμπιού που του παρέχεται γι’ αυτόν το λόγο. Στην
κατηγορία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί ένας διαχωρισμός που
αφορά το είδος των κουμπιών αυτών και το περιβάλλον στο οποίο
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βρίσκονται. Οι δυο κατηγορίες που προκύπτουν από τον διαχωρισμό
αυτόν είναι τα εικονικά μέσα και τα φυσικά μέσα.
o Η υποκατηγορία των εικονικών μέσων αφορούν κουμπιά με τα
οποία ο χρήστης επιβεβαιώνει την επιθυμητή επιλογή και τα οποία
βρίσκονται στον εικονικό κόσμο. Το πλεονέκτημα της
υποκατηγορίας αυτής είναι ότι τα μέσα αυτά μπορούν να
εμφανίζονται στο χρήστη μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει
πιθανότητα να τα χρησιμοποιήσει και όχι καθ' όλη την παρουσία
του στο εικονικό περιβάλλον. Για παράδειγμα εικονικά κουμπιά
επιβεβαίωσης μπορούν να εμφανίζονται μόλις ο χρήστης
προσδιορίσει την επιθυμητή επιλογή και να εξαφανίζονται μόλις
ολοκληρώσει τη διαδικασία.
o Τα φυσικά μέσα επιβεβαίωσης της επιλογής εξαρτώνται
ουσιαστικά από το υλισμικό που χρησιμοποιείται για την
περιήγηση και την αλληλεπίδραση του χρήστη με το εικονικό
περιβάλλον. Εάν για παράδειγμα ο χρήστης χρησιμοποιεί κάποιο
χειριστήριο ή πληκτρολόγιο για την πραγματοποίηση των
διάφορων διεργασιών, τότε η επιβεβαίωση της επιλογής μπορεί
να γίνει με τη χρήση κάποιων κουμπιών των μέσων αυτών.
Συγκριτικά με τα εικονικά μέσα, το μειονέκτημα που
παρουσιάζεται είναι ότι ο χρήστης εφοδιάζεται με επιπλέον μέσα
διαχείρισης που θα πρέπει να γνωρίζει εξαρχής την λειτουργία
τους, γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη
διαδικασία.
•

Φωνητική εντολή (Voice command): η ικανότητα του συστήματος
να αναγνωρίζει φωνητικές εντολές από το χρήστη μπορεί να
εκμεταλλευθεί και στον τομέα της επιβεβαίωσης της επιλογής. Κατά
την μέθοδο αυτή ο χρήστης έχοντας προσδιορίσει το αντικείμενο ή την
κατεύθυνση που θα πραγματοποιηθεί η επιλογή, επιβεβαιώνει την
επιλογή αυτή με τη χρήση φωνητικών εντολών. Όπως ήδη αναφέρθηκε
και στην τεχνική έμμεσης επιλογής μέσω φωνητικών εντολών, η
μέθοδος αυτή παρουσιάζει σημαντικά θετικά στοιχεία που αφορούν τη
μη δέσμευση επιπλέον μελών του σώματος του χρήστη για την
πραγματοποίηση διεργασιών. Αντίθετα, όπως και στη φωνητική επιλογή
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έτσι και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης υποχρεούται να γνωρίζει
την ακριβή εντολή που θα πρέπει να δώσει για να πραγματοποιηθεί η
συγκεκριμένη διεργασία, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να παρουσιαστούν
και προβλήματα αναγνώρισης της φωνής εξαιτίας γλώσσας, προφοράς
κτλ.

6.10.2.3.5 ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
Ο τομέας της ανατροφοδότησης (feedback) αποτελεί ένα γενικό ζήτημα
που αφορά όλες τις διεργασίες που πραγματοποιούνται στο εικονικό
περιβάλλον από το χρήστη. Οι τεχνικές ανατροφοδότησης εξετάζουν τη
διαδικασία μέσω της οποίας ο χρήστης θα λάβει την απαραίτητη ανάδραση –
πληροφορία από το σύστημα, ως αποτέλεσμα των ενεργειών του. Όσον
αφορά τις διεργασίες της επιλογής, τα στοιχεία ανατροφοδότησης
χρησιμοποιούνται με σκοπό να πληροφορούν το χρήστη για τις εκάστοτε
επιλογές του (επιλογή εικονικού αντικειμένου), καθώς και για την
ολοκλήρωση των επιμέρους διαδικασιών της επιλογής. Στη βιβλιογραφία
συνήθως συναντάμε δυο είδη κατηγοριοποιήσεων των στοιχείων
ανατροφοδότησης. Η πρώτη κατηγοριοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με
το περιεχόμενο των στοιχείων ανατροφοδότησης και αποτελείται από δυο
κατηγορίες,
θετικών
και
αρνητικών
στοιχείων,
ενώ
η
δεύτερη
κατηγοριοποίηση αφορά το είδος της πληροφορίας που δέχεται ο χρήστης ως
ανατροφοδότηση. Εξετάζοντας τη δεύτερη κατηγορία οι (Doug A. Bowman
and Larry F. Hodges
1999) αναγνωρίζουν τις εξής κατηγορίες
ανατροφοδότησης:
•
•
•

Γραφιστικών στοιχείων (graphical)
Δύναμη / αφή (force / tactile)
Ηχητικά στοιχεία (audio)
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Πίνακας 37: Τεχνικές αλληλεπίδρασης ανατροφοδότησης

•

Γραφιστικά στοιχεία (Graphical): πρόκειται για δυσδιάστατα ή
τρισδιάστατα γραφιστικά στοιχεία, που εμφανίζονται μέσα στον εικονικό
κόσμο για να πληροφορήσουν το χρήστη για τα αποτελέσματα των
ενεργειών του. Συνήθως, τα στοιχεία αυτά, έχουν τη μορφή διάφορων
σημάτων ή γεωμετρικών σχημάτων, που εμφανίζονται στο εικονικό
περιβάλλον, μόλις ο χρήστης πραγματοποιήσει κάποια ενέργεια. Το
σύνολο των γραφιστικών στοιχείων ανατροφοδότησης, που αφορούν
την επιλογή, μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δυο βασικές ενότητες
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ανάλογα με τη θέση που εμφανίζονται, στο οπτικό πεδίο ή στο
αντικείμενο.
o

Τα στοιχεία ανατροφοδότησης που παρουσιάζονται στο οπτικό
πεδίο του χρήστη συνήθως έχουν την μορφή πινακίδων
πληροφόρησης
(ορόσημα),
τα
οποία
εμφανίζονται
σε
συγκεκριμένες και σταθερές θέσεις του οπτικού πεδίου
πληροφορώντας έτσι το χρήστη για την πραγματοποίηση των
ενεργειών του. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να έχουν τη μορφή
γραπτού κειμένου, όπου αναγράφουν πληροφορίες για την
πραγματοποίηση των ενεργειών (πχ ‘πραγματοποιήθηκε επιλογή
αντικειμένου’), τη μορφή κάποιου γραφιστικού σήματος ή ακόμα
και τη μορφή λαμπτήρα, ο οποίος ανάβει επιβεβαιώνοντας την
πραγματοποίηση κάποιας ενέργειας από το χρήστη.

o Κατά τη δεύτερη ενότητα τα στοιχεία εμφανίζονται σε κάποιο
αντικείμενο του χώρου και όχι σε συγκεκριμένο σημείο του
οπτικού πεδίου του χρήστη. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται
κυρίως
κατά
την
επιλογή
εικονικών
αντικειμένων,
υποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την πραγματοποίηση κάποιας
ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα και την επιλογή του συγκεκριμένου
αντικειμένου. Η πιο σύνηθες περίπτωση της τεχνικής αυτής είναι
ο τονισμός (highlight) ή αλλαγή χρώματος του αντικειμένου που
επιλέχθηκε, ή δημιουργία κάποιου γεωμετρικού σχήματος που το
εμπεριέχει. Η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην
περίπτωση που ο χρήστης πραγματοποιεί επιλογή εικονικού
αντικειμένου από απόσταση, όπου με αυτόν τον τρόπο του
υποδεικνύεται η θέση του αντικειμένου.
•

Δύναμη / αφή (Force / tactile): αυτή η κατηγορία στοιχείων
ανατροφοδότησης (γνωστή και ως haptic feedback), βασίζεται στη
χρήση εξειδικευμένων συστημάτων, που παρέχουν στο χρήστη την
αίσθηση της αφής και της δύναμης. Η ‘απτική ανάδραση’ θεωρείται ως
η πιο αποτελεσματική μέθοδος ανατροφοδότησης, κατά την οποία
παρέχεται στο χρήστη μια ρεαλιστική αίσθηση της επαφής με τα
αντικείμενα του εικονικού κόσμου. Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει
στοιχεία ή σήματα που υποδεικνύουν στο χρήστη τις ενέργειες του,
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αλλά πραγματοποιείται αντιγραφή των αισθήσεων που έχει ο χρήστης
κατά την επαφή με αντικείμενα του πραγματικού κόσμου.
•

Ηχητικά στοιχεία (Audio): η αναπαραγωγή ηχητικών στοιχείων,
αποτελεί μια ακόμα αποτελεσματική μέθοδο ανατροφοδότησης. Σε αυτή
τη διαδικασία το σύστημα αναπαράγει χαρακτηριστικούς ήχους ανάλογα
με τις ενέργειες του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον, με σκοπό να
πληροφορήσει το χρήστη για την πραγματοποίηση των ενεργειών
αυτών. Οι ήχοι αυτοί μπορεί να είναι αναγνωρίσιμα ηχητικά σήματα,
καθώς και εκφώνηση της ενέργειας που πραγματοποιείται (πχ
‘πραγματοποιήθηκε επιλογή αντικειμένου’). Στην περίπτωση των
ηχητικών σημάτων, ο χρήστης θα πρέπει να αναγνωρίζει το καθένα από
αυτά, καθώς και να γνωρίζει σε ποιές ενέργειες αντιστοιχούν. Επίσης
κατά τη χρήση ηχητικής ανατροφοδότησης, παρουσιάζεται το
μειονέκτημα ο χρήστης να μην ακούσει για διάφορους λόγους το
ηχητικό σήμα, όπως για παράδειγμα κατά την ύπαρξη και άλλων ήχων
από το περιβάλλον.

6.10.2.4 Διαχείριση (Manipulation)
Η
διαδικασία
της
επιλογής
εικονικών
αντικειμένων,
που
πραγματοποιείται από το χρήστη και αναλύθηκε παραπάνω, γίνεται κυρίως με
σκοπό τη διαχείριση των αντικειμένων αυτών. Η δυνατότητα που έχει κάποιος
να αλληλεπιδρά και να διαχειρίζεται διάφορα στοιχεία ενός εικονικού κόσμου,
είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχει όταν βρίσκεται σε ένα εικονικό
περιβάλλον. Μέσω αυτών των ενεργειών αλληλεπίδρασης, οι χρήστες
εξερευνούν, κατανοούν και εξοικειώνονται με το περιβάλλον στο οποίο
βρίσκονται. Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος βρεθεί για πρώτη φορά σε κάποιο
νέο περιβάλλον, εικονικό ή φυσικό. Στο φυσικό κόσμο η διαχείριση των
αντικειμένων πραγματοποιείται μέσω της άσκησης δυνάμεων σε κάποιο
αντικείμενο από τον άνθρωπο. Στον εικονικό κόσμο, απαιτείται η
χρησιμοποίηση κάποιων τεχνικών μέσω των οποίων θα προσδοθεί στους
χρήστες η αντίστοιχη ικανότητα διαχείρισης. Λαμβάνοντας υπόψη τις
αναλύσεις των (Mark R. Mine 1995), (I. Poupyrev et al. 1998), (William R.
Sherman and  Alan B. Craig 2003) και (Doug A. Bowman and Larry F.
Hodges 1999) πραγματοποιείται ταξινόμηση των τεχνικών διαχείρισης στις
παρακάτω κατηγορίες:
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Πίνακας 38: Διαχωρισμός διαχείρισης

•
•
•

Προϋποθέσεις διαχείρισης (Manipulation conditions)
Διεργασίες διαχείρισης (Manipulation tasks)
Ανατροφοδότηση (Feedback)

Η κατηγορία των διεργασιών διαχείρισης σε γενικές γραμμές
περιλαμβάνει τις ίδιες τεχνικές διαχείρισης με την κατηγορία προϋποθέσεων
διαχείρισης. Όμως εξαιτίας της πολυπλοκότητας της συγκεκριμένης
διεργασίας κρίνεται χρήσιμη η ύπαρξη και των δυο ταξινομήσεων, βάσει των
οποίων η επιλογή τεχνικών μπορεί να γίνει είτε μέσω της επιθυμητής
διεργασίας διαχείρισης, είτε μέσω των χαρακτηριστικών εκτέλεσης της
τεχνικής.

6.10.2.4.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Στην κατηγορία αυτή (προϋποθέσεις διαχείρισης) οι διεργασίες
διαχείρισης διαχωρίζονται βάσει του εάν υπάρχει άμεση επαφή με το εικονικό
αντικείμενο (προϋποθέσεις άμεσης διαχείρισης), ή εάν η διαχείριση
πραγματοποιείται με έμμεσες διαδικασίες (προϋποθέσεις έμμεσης διαχείρισης).
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•
•

Προϋποθέσεις άμεσης διαχείρισης (Direct manipulation conditions)
Προϋποθέσεις έμμεσης διαχείρισης (Indirect manipulation conditions)

6.10.2.4.1.1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σε αυτήν την κατηγορία εξετάζονται τα μέσα και οι συνθήκες βάσει των
οποίων πραγματοποιείται η άμεση διαχείριση των εικονικών αντικειμένων.
Όπως συμβαίνει και στο φυσικό κόσμο, έτσι και σε ένα εικονικό περιβάλλον,
μέσω της άμεσης επαφής και διαχείρισης μπορούν να πραγματοποιηθούν οι
περισσότερες προβλεπόμενες διεργασίες με τα αντικείμενα. Η άμεση
διαχείριση σε ένα εικονικό περιβάλλον αφορά μεθόδους διαχείρισης κατά τις
οποίες υφίσταται κάποιου είδους σύνδεσης μεταξύ του αντικειμένου και του
χρήστη, όπου το αντικείμενο ακολουθεί τις κινήσεις που πραγματοποιεί ο
χρήστης. Η απόσταση του αντικειμένου από το χρήστη και οι προϋποθέσεις
που δημιουργείται η παραπάνω σύνδεση, είναι η σημαντικότεροι παράμετροι
που διαφοροποιούν τις τεχνικές διαχείρισης της κατηγορίας αυτής. Σύμφωνα
με αυτά τα στοιχεία , αναγνωρίζονται οι εξής κατηγορίες:
•
•
•

Απευθείας διαχείριση (Direct user control)
Από απόσταση (Distance)
Μεταβολή κλίμακας (Scaling)
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Πίνακας 39: Τεχνικές αλληλεπίδρασης διαχείρισης

•

Απευθείας διαχείριση (Direct user control): Σε αυτή την κατηγορία
τεχνικών η διαχείριση του αντικειμένου, το οποίο βρίσκεται σε μικρή
απόσταση από το χρήστη, πραγματοποιείται μέσω άμεσης επαφής. Η
άμεση αυτή επαφή πραγματοποιείται με τα χέρια, ή με τμήματα των
χεριών του χρήστη και είναι αποτέλεσμα παρακολούθησης των
κινήσεων που κάνουν αυτά στο φυσικό κόσμο. Ταυτόχρονα, στην
κατηγορία ατή εντάσσονται τεχνικές άμεσης διαχείρισης, που
πραγματοποιούνται μέσω ελέγχου εικονικών διεπαφών (πχ κέρσορας,
εικονικό χέρι κτλ). Ουσιαστικά ο χρήστης έχοντας στη διάθεση του το
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εικονικό αντικείμενο που επέλεξε, έχει τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσει διεργασίες ελεύθερα, με παρόμοιο τρόπο όπως και στο
φυσικό κόσμο. Η διαδικασία απευθείας διαχείρισης θεωρείται μια από τις
καλύτερες μεθόδους διαχείρισης εικονικών αντικειμένων, εξαιτίας του
γεγονότος ότι ο χρήστης πραγματοποιεί ενέργειες αντίστοιχες με αυτές
της
φυσικής
διαχείριση,
ειδικότερα
στις
περιπτώσεις
που
πραγματοποιείται μέσω παρακολούθησης των φυσικών του κινήσεων.
Μέσω
των
τεχνικών
απευθείας
διαχείρισης
μπορούν
να
πραγματοποιηθούν διεργασίες σε μεγάλο βαθμό ακρίβειας. Όμως, κατά
τη χρήση των τεχνικών αυτών, παρουσιάζονται κάποιοι περιορισμοί που
αφορούν την παρακολούθηση των σύνθετων κινήσεων που
πραγματοποιεί το χέρι του χρήστη στο φυσικό κόσμο, καθώς και τις
καταπονήσεις που έχει καθ’ όλη τη διαδικασία.
o Απευθείας διαχείριση με το χέρι. Πρόκειται για την πιο απλή
τεχνική της κατηγορίας αυτής όπου ο χρήστης με τη βοήθεια των
κατάλληλων συστημάτων παρακολούθησης των κινήσεων του
χεριού του, μπορεί να διαχειριστεί τα εικονικά αντικείμενα όπως
και στο φυσικό κόσμο. Κατά την τεχνική αυτή, ο χρήστης
προσεγγίζει το εικονικό αντικείμενο και ακουμπώντας το μπορεί
να πραγματοποιήσει διεργασίες σε αυτό όπως για παράδειγμα
περιστροφή, μετακίνηση κτλ. Παρόλο που η διαδικασία αυτή είναι
πολύ οικεία για τους χρήστες, παρουσιάζονται προβλήματα που
αφορούν την καταπόνηση του χεριού του χρήστη, εξαιτίας των
περίπλοκων και άβολων στάσεων του καρπού του χεριού του,
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κάποιας διεργασίας.
o

Οι (Yoshifumi Kitamura, Amy Yee, and Fumio Kishino 1998),
προτείνουν μια τεχνική διαχείρισης εικονικών αντικειμένων, η
οποία αντιμετωπίζει σε κάποιο βαθμό το παραπάνω πρόβλημα.
Κατά τη μέθοδο αυτή δεν απαιτείται η κίνηση όλου του χεριού και
του καρπού για την πραγματοποίηση των διεργασιών, αλλά
χρησιμοποιείται μόνο η κίνηση ενός δακτύλου του χρήστη.
Επίσης, όπως αναφέρεται, δεν απαιτείται και ο ορισμός εδικών
προδιαγραφών των όψεων των αντικειμένων καθώς και η χρήση
εξειδικευμένου υλικού. Αντίθετα για τη διαχείριση του
αντικειμένου, χρησιμοποιούνται η κίνηση του δάκτυλου του
315

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

χρήστη και η αναγνώριση της επαφής του με τις επιφάνειες
(όψεις) των αντικειμένων. Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια απλή
διαδικασία διαχείρισης, η οποία εάν και αντιμετωπίζει τα
προβλήματα καταπόνησης του χεριού του χρήστη, υστερεί σε
ακρίβεια διαχείρισης.
o Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που
παρουσιάζονται στις προηγούμενες τεχνικές, προτείνεται η χρήση
και των δυο χεριών του χρήστη κατά τη διαδικασία της
διαχείρισης. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει πολλά θετικά στοιχεία
κατά τη διαδικασία αλληλεπίδρασης, ενώ ταυτόχρονα έχει
αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης από πολλούς ερευνητές. Οι
(Mapes, D. P and Moshell, J. M 1995) σε μια ανάλυση για τη
διαχείριση αντικειμένων ενός εικονικού περιβάλλοντος με τη
βοήθεια και των δυο χεριών, αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη
μέθοδος βοηθά τους χρήστες να πραγματοποιήσουν αρκετά πιο
περίπλοκες διεργασίες και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Επίσης, σε
πολλές περιπτώσεις και ανάλογα το είδος της διεργασίας, η χρήση
και των δυο χεριών μιμείται με μεγαλύτερη επιτυχία τις φυσικές
ενέργειες των χρηστών. Χαρακτηριστικά σε μια μελέτη που
αφορά τη διαχείριση γραφικών με τη βοήθεια χειρονομιών, ο
(Alexander G. Hauptmann 1989) αναφέρει ότι οι χρήστες σε
περιπτώσεις όπου έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν και τα δυο
χέρια στο φυσικό κόσμο, προσπαθούσαν να κάνουν το ίδιο στην
εικονική διαχείριση, εάν και δεν τους παρεχόταν αυτή η
δυνατότητα. Τέλος ο (Ken Hinckley et al. 1998) υποστηρίζει ότι,
εάν και με την παράλληλη χρήση και των δυο χεριών ο χρήστης
τροφοδοτείται με επιπλέον πληροφορία και έχει τη δυνατότητα να
εκτελέσει διεργασίες σε συντομότερο χρονικό διάστημα, η τεχνική
αυτή δεν ενδείκνυται για όλες τις περιπτώσεις.
o Απευθείας διαχείριση μέσω χρήσης εικονικών διεπαφών. Ο
χρήστης όντας σε μικρή απόσταση από το εικονικό αντικείμενο
που πρόκειται να διαχειριστεί, τροφοδοτείται με εικονικά μέσα,
βάσει των οποίων μπορεί να ‘πιάσει’ το εικονικό αντικείμενο από
κάποιο σημείο του και να το διαχειριστεί. Οι εναλλακτικές
περιπτώσεις εικονικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
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αναλύονται στην κατηγορία απευθείας επιλογής βάσει εικονικών
μέσων. Ο έλεγχος των εικονικών μέσων μπορεί να
πραγματοποιηθεί μέσω ποικιλίας φυσικών διεπαφών όπως είναι
για παράδειγμα το ποντίκι και τα χειριστήρια σε απλές
περιπτώσεις και τα συστήματα παρακολούθησης της φυσικής
κίνησης σε πιο σύνθετες.
•

Από απόσταση (Distance): όπως αναλύθηκε και στην κατηγορία της
επιλογής, έτσι και στη διαχείριση υπάρχουν τεχνικές που αφορούν τη
διαχείριση εικονικών αντικειμένων τα οποία βρίσκονται σε μεγαλύτερη
απόσταση από το πεδίο άμεσης επαφής του χρήστη. Οι περισσότερες
τεχνικές της κατηγορίας αυτής έχουν ήδη αναφερθεί και αναλυθεί και
σε άλλα σημεία της ταξινόμησης, και για το λόγο αυτό παρουσιάζονται
στη συνέχεια επιγραμματικά.
o Μέσω
χειρονομιών
(Gesture):
η
αλληλεπίδραση
μέσω
χειρονομιών, αποτελεί αναμφισβήτητα το πιο κοινό είδος
τεχνικών αλληλεπίδρασης για την πραγματοποίηση διάφορων
διεργασιών στο εικονικό περιβάλλον, όπως είναι και η διαχείριση
των εικονικών αντικειμένων. Κατά τη διαδικασία αυτή
παρακολουθούνται οι φυσικές κινήσεις των μελών του σώματος
του χρήστη και στη συνέχεια μεταφράζονται ως μετασχηματισμοί
στα εικονικά αντικείμενα.


Η διαχείριση εικονικών αντικειμένων από απόσταση μπορεί
να πραγματοποιηθεί βάσει των κινήσεων του κεφαλιού και
των ματιών του χρήστη. Πρόκειται για μια τεχνική όπου
παρακολουθούνται οι φυσικές κινήσεις των συγκεκριμένων
μελών του χρήστη και μεταφράζονται σε αντίστοιχες
κινήσεις στο εικονικό αντικείμενο. Κατά την μέθοδο αυτή
παρουσιάζονται μειονεκτήματα που έχουν να κάνουν με τις
περιορισμένες κινήσεις που μπορεί να πραγματοποιήσει το
κεφάλι ή τα μάτια του χρήστη. Αντίθετα, αποτελεί μια
εναλλακτική τεχνική
διαχείρισης, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις που δεν απαιτούνται
ακριβής κινήσεις και όπου τα άλλα μέλη του χρήστη (πχ
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χέρια) χρησιμοποιούνται ήδη για την πραγματοποίηση
άλλων διεργασιών.
Αντίστοιχα με την παραπάνω τεχνική, η διαχείριση
εικονικών αντικειμένων μπορεί να πραγματοποιηθεί και με
την παρακολούθηση των κινήσεων των χεριών του χρήστη
στο φυσικό κόσμο. Πρόκειται για μια παρόμοια μέθοδο με
την απευθείας διαχείριση, μόνο που σε αυτή την περίπτωση
δεν υπάρχει άμεση επαφή του χρήστη με το εικονικό
αντικείμενο και οι όποιες διεργασίες, πραγματοποιούνται
από απόσταση. Συγκριτικά με την τεχνική παρακολούθησης
του κεφαλιού ή του βλέμματος, η τεχνική αυτή παρέχει
μεγαλύτερη ακρίβεια στις διεργασίες που πραγματοποιεί ο
χρήστης, αλλά ταυτόχρονα προκύπτουν προβλήματα
καταπόνησης, όπως έχει ήδη αναφερθεί.

o Βάσει υπόδειξης (Pointer-directed): πρόκειται για μια κατηγορία
τεχνικών που χρησιμοποιούνται και κατά τη διαδικασία της
επιλογής αντικειμένου. Σε αυτές τις μεθόδους ο χρήστης εκπέμπει
(συνήθως από το χέρι) ένα είδους εικονικής ακτίνας με το οποίο
στοχεύει κάποιο από τα αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος.
Μέσω της ακτίνας αυτής ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει
επιλογή κάποιου αντικειμένου, αλλά και τη διαχείριση του. Στη
διαδικασία της διαχείρισης η ακτίνα ουσιαστικά ‘πιάνεται’ από το
σημείο του αντικείμενο στο οποίο εκπέμπεται, με αποτέλεσμα το
αντικείμενο να ακολουθεί τις κινήσεις της πηγής της ακτίνας (χέρι
του χρήστη). Στην κατηγορία των τεχνικών διαχείρισης, βάσει
υπόδειξης, αναγνωρίζονται οι ακόλουθες τεχνικές.




Μέσω ακτίνας (Mark R. Mine 1995). Πρόκειται για την πιο
απλή τεχνική της κατηγορίας αυτής, όπου εκπέμπεται μια
εικονική ακτίνα από το χρήστη, μέσω της οποίας έχει τη
δυνατότητα να διαχειρίζεται τα εικονικά αντικείμενα.
Μέσω δέσμης (Spotlight – directed) (Jiandong Liang and
Mark Green 1994), (Mark R. Mine 1996). Η τεχνική αυτή
αποτελεί παραλλαγή της διαχείρισης μέσω ακτίνας. Σε αυτή
την περίπτωση εκπέμπεται μια κωνοειδής δέσμη η οποία
κατευθύνεται από το χρήστη με αποτέλεσμα την
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πραγματοποίηση της διαχείρισης των αντικειμένων.
Εκτενέστερη περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται
κατά την τεχνική αυτή, καθώς και ανάλυση της
βελτιωμένης μορφής της (AAAD - Action at a distance)
πραγματοποιείται στην κατηγορία της επιλογής.
o Μεταφορά του χεριού προς το αντικείμενο (hand moves to
object): στις τεχνικές αυτές πραγματοποιείται μεταφορά του
χεριού, βάσει του οποίου γίνεται η διαχείριση, προς το
αντικείμενο. Ουσιαστικά η διαδικασία των τεχνικών αυτών
χωρίζεται σε δυο τμήματα, στη μεταφορά προς το αντικείμενο και
τη διαδικασία διαχείρισης. Δεδομένου του ότι το αντικείμενο
βρίσκεται πλέον κοντά στο εικονικό χέρι, η διαδικασία διαχείρισης
πραγματοποιείται βάσει των τεχνικών απευθείας διαχείρισης. Η
διαδικασία μεταφοράς του χεριού προς το αντικείμενο
πραγματοποιείται βάσει των παρακάτω τεχνικών.






Επέκταση βραχίονα (Arm extension): πρόκειται για μια
τεχνική κατά την οποία η απόσταση που διανύει το χέρι του
χρήστη στον εικονικό κόσμο, είναι το αποτέλεσμα
πολλαπλασιασμού της απόστασης της αντίστοιχης κίνησης
στο φυσικό κόσμο με μια σταθερά Ν. Με αυτό τον τρόπο
πραγματοποιείται μεταφορά του χεριού προς το αντικείμενο
με σκοπό την απευθείας διαχείριση.
Η τεχνική Go –Go (Ivan Poupyrev et al. 1996) ακολουθεί
μια παρόμοια διαδικασία με τη μέθοδο της επέκτασης του
βραχίονα, με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση η
εικονική απόσταση αυξάνεται εκθετικά σε σχέση με την
αντίστοιχη φυσική κίνηση.
Ο (Douglas A. Bowman 1999) προτείνει μια τεχνική
διαχείρισης HOMER (Hand-centered Object Manipulation
Extending Ray-casting) η οποία είναι αποτέλεσμα του
συνδυασμού της τεχνικής επέκτασης βραχίονα και της
τεχνικών επιλογής βάσει υπόδειξης. Κατά τη μέθοδο αυτή ο
χρήστης ενεργοποιεί την εικονική ακτίνα και στοχεύει το
αντικείμενο που επιθυμεί, όπως γίνεται και στην τεχνική
επιλογής μέσω ακτίνας. Στη συνέχεια, με εντολή του
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χρήστη, το εικονικό του χέρι μεταφέρεται απευθείας στο
κέντρο του αντικειμένου που μόλις είχε επιλέξει, έτσι να
μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας διαχείριση. Η
διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιστροφή του εικονικού
χεριού στην αρχική του θέση, ύστερα από εντολή του
χρήστη.
o Μεταφορά αντικειμένου προς το χρήστη (Object moves to hand):
πρόκειται για την αντίθετη διαδικασία σε σχέση με την
προηγούμενη κατηγορία. Στις τεχνικές αυτές πραγματοποιείται
επιλογή και ‘εικονική μεταφορά’ των απομακρυσμένων
αντικειμένων του εικονικού περιβάλλοντος σε κοντινή απόσταση
σε σχέση με την τοποθεσία του χρήστη. Και σε αυτήν την
περίπτωση η διαδικασία διαχωρίζεται σε δυο μέρη. Το πρώτο
αφορά τη μεταφορά του αντικειμένου και το δεύτερο τον τρόπο
διαχείρισης του από το χρήστη. Όπως αναφέρθηκε και στην
κατηγορία μεταφοράς του εικονικού χεριού προς το αντικείμενο,
εφόσον το αντικείμενο και ο χρήστης βρίσκονται σε κοντινή
πλέον απόσταση, η διαχείριση πραγματοποιείται βάσει των
τεχνικών απευθείας διαχείρισης. Επομένως οι τεχνικές τις
κατηγορίας αυτής εξετάζουν αποκλειστικά το πρώτο τμήμα της
διαδικασίας που είναι ο τρόπος μεταφοράς του αντικειμένου προς
το χρήστη.




Μέσω ανοίγματος / πλαισίωσης (Framing): κατά την
τεχνική αυτή ο χρήστης δημιουργεί με τα χέρια του ένα
είδος πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό περικλείεται το επιλεγμένο
προς διαχείριση αντικείμενο, το οποίο ουσιαστικά
μεταφέρεται εικονικά σε κοντινή απόσταση σε σχέση με τη
θέση του χρήστη. Διάφορες παραλλαγές – βελτιώσεις της
τεχνικής αυτής περιγράφονται από τους (William R.
Sherman and  Alan B. Craig 2003), (Mark R. Mine and
Carlo H. Sequin 1997) και (Jeffrey S. Pierce et al. 1997).
Μέσω οπής (Aperture): στη διαδικασία αυτή δημιουργείται
ένας εικονικός κώνος, βάσει του οποίου ο χρήστης
πραγματοποιεί διεργασίες όπως είναι η επιλογή και η
διαχείριση αντικειμένων. Ο κώνος αυτός κατασκευάζεται
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μέσω της παρακολούθησης της θέσης και κατεύθυνσης του
βλέμματος και του χεριού του χρήστη. Ο χρήστης επιλέγει
κάποιο αντικείμενο κατευθύνοντας τη βάση του κώνου σε
αυτό και μέσω κατάλληλων κινήσεων του χεριού του
μεταφέρει εικονικά κοντά του, ή απομακρύνει αντίστοιχα,
το επιλεγμένο αντικείμενο.
•

Μεταβολή κλίμακας (Scaling): σε αυτή την κατηγορία τεχνικών
διαχείρισης εικονικών αντικειμένων από απόσταση, εξετάζονται
διαδικασίες στις οποίες πραγματοποιείται αλλαγή της κλίμακας του
εικονικού κόσμου, ή στοιχείων αυτού, έτσι ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα στο χρήστη να προσεγγίσει και να αλληλεπιδράσει με
απομακρυσμένα αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος.
o Η κλιμάκωση του κόσμου (scale the world) (Mark R. Mine and
Carlo H. Sequin 1997) είναι μια τεχνική βάσει της οποίας ο
χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο εικονικό περιβάλλον, αλλά και
να αλληλεπιδράσει με στοιχεία αυτού. Στη μέθοδο αυτή
ακολουθείται μια σχετικά απλή διαδικασία, κατά την οποία ο
χρήστης ορίζει κάποιο σημείο στον εικονικό κόσμο βάσει του
οποίου πραγματοποιείται μεγέθυνση, με αποτέλεσμα να μπορεί να
αλληλεπιδράσει άμεσα με τα στοιχεία της περιοχής που έχει
μεγεθυνθεί. Εφόσον ο χρήστης βρίσκεται πλέον σε σχετικά
κοντινή απόσταση από τα εικονικά αντικείμενα της περιοχής, η
διαχείριση των αντικειμένων αυτών μπορεί να πραγματοποιηθεί
βάσει των τεχνικών απευθείας διαχείρισης.
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Εικόνα 36: Κλιμάκωση του κόσμου

o Μια δημοφιλής τεχνική της κατηγορίας αυτής είναι η WIM (World
– in – Miniature) που περιγράφεται από τους (Randy Pausch et
al. 1995). Κατά την τεχνική αυτή ο χρήστης εφοδιάζεται με μια
μικρογραφία του εικονικού κόσμου η οποία εμπεριέχει σε
σμίκρυνση τα εικονικά αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος.
Οι διάφορες διεργασίες που πραγματοποιούνται μέσω απευθείας
διαχείρισης
από
το
χρήστη
στις
μικρογραφίες
αυτές,
μεταφέρονται
στα
αντίστοιχα
εικονικά
αντικείμενα
του
‘πραγματικού’ εικονικού κόσμου.
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o Μια παρόμοια με την WIM τεχνική είναι η Voodoo Dolls των
(Jeffrey S. Pierce, Brian C. Stearns, and Randy Pausch 1999).
Στην τεχνική αυτή ο χρήστης κατασκευάζει μικρά ομοιώματα των
εικονικών αντικειμένων του εικονικού περιβάλλοντος. Μέσω της
διαδικασίας παρακολούθησης των κινήσεων των χεριών του
χρήστη στο φυσικό κόσμο, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
πραγματοποιεί διάφορες διεργασίες στα ομοιώματα των
αντικειμένων, οι οποίες μεταφέρονται στα εικονικά αντικείμενα
(κρατώντας το ομοίωμα του αντικειμένου στο ένα χέρι και
πραγματοποιώντας κατάλληλες κινήσεις με το άλλο). Είναι
σημαντικό να αναφερθεί ότι πρόκειται για μια μέθοδο διαχείρισης
που βασίζεται στην τεχνική της απευθείας διαχείρισης κατά την
οποία γίνεται χρήση και των δυο χεριών του χρήστη. Η
παρακολούθηση των φυσικών κινήσεων των χεριών, δεν γίνεται
βάσει της τοποθεσίας και του προσανατολισμού τους στο χώρο,
αλλά πραγματοποιείται παρακολούθηση των κινήσεων του ενός
χεριού σε συνάρτηση με το άλλο.

Εικόνα 37: Τεχνική Voodoo
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6.10.2.4.1.2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τεχνικές αλληλεπίδρασης οι οποίες
επιτρέπουν στο χρήστη να διαχειρίζεται εικονικά αντικείμενα του
περιβάλλοντος με έμμεσο τρόπο (χωρίς άμεση επαφή). Η διαχείριση των
εικονικών αντικειμένων μέσω τεχνικών έμμεσης διαχείρισης μπορεί να
πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από την απόσταση στην οποία βρίσκεται το
εικονικό αντικείμενο από το χρήστη. Η έμμεση διαχείριση, πραγματοποιείται
από το χρήστη μέσω επιλογής στοιχείων από λίστα, ή με τη χρήση
φωνητικών εντολών. Οι τεχνικές αυτές περιγράφονται αναλυτικότερα στο
στάδιο έμμεσης επιλογής (κεφάλαιο §6.10.2.3.2).

Πίνακας 40: Προϋποθέσεις έμμεσης διαχείρισης

•

Μενού επιλογών: στην περίπτωση αυτή ο χρήστης επιλέγει τη
διεργασία που επιθυμεί να πραγματοποιηθεί μέσω εικονικού μενού –
λίστας. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες περιπτώσεις
χρησιμοποίησης της συγκεκριμένης τεχνικής, τα στοιχεία της λίστας
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μπορούν να έχουν τη μορφή γραπτού κειμένου ή γραφικών
αναπαραστάσεων.
•

Φωνητικές εντολές: ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει κάποια διεργασία
στα εικονικά αντικείμενα με τη χρήση φωνητικών εντολών. Έχοντας
επιλέξει το επιθυμητό εικονικό αντικείμενο, ο χρήστης δίνει
φωνητική εντολή για την εκτέλεση συγκεκριμένης διεργασίας η
οποία πραγματοποιείται αυτόματα. Οι περιορισμοί που αφορούν τη
χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής (εκμάθηση εντολών, προβλήματα
προφοράς κτλ), αναλύονται στην ανάλυση χρήσης φωνητικών
εντολών για την επιλογή αντικειμένου, ισχύουν και για τη διεργασίας
έμμεσης διαχείρισης.

Εικόνα 38: Επιλογή μέσω μενού επιλογών
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6.10.2.4.2 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Όπως ήδη αναφέρθηκε στην περιγραφή της αρχικής κατηγοριοποίησης
των τεχνικών διαχείρισης (κεφάλαιο §6.10.2.4), οι περισσότερες τεχνικές της
παρακάτω ταξινόμησης αναφέρονται ήδη στην κατηγορία προϋποθέσεων
διαχείρισης. Όμως κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη η συνύπαρξη ταξινόμησης που
θα πραγματοποιείται βάσει των διεργασιών διαχείρισης, έτσι ώστε η επιλογή
τεχνικών να μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει αυτού του κριτηρίου. Οι
τεχνικές αυτές αφορούν διεργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται από το
χρήστη στα εικονικά αντικείμενα ενός εικονικού περιβάλλοντος, αλλά και στο
ίδιο το περιβάλλον. Οι κατηγορίες εικονικών διεργασιών διαχείρισης είναι οι
εξής:

326

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

Πίνακας 41: Τεχνικές αλληλεπίδρασης διεργασιών διαχείρισης

•
•
•
•
•

Τοποθέτηση – μετακίνηση αντικειμένου (Object position)
Προσανατολισμός αντικειμένου (Object orientation)
Άσκηση δύναμης σε εικονικό αντικείμενο (Exerting force on a virtual
object)
Τροποποίηση των ιδιοτήτων του αντικειμένου (Modifying object
attributes)
Τροποποίηση των ιδιοτήτων του περιβάλλοντος (Modifying global
attributes)
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•

Εναλλαγή της κατάστασης των εικονικών μέσων ελέγχου (Altering
state of virtual controls)

•

Τοποθέτηση – μετακίνηση αντικειμένου (Object position)

Η διεργασία τοποθέτησης (μεταφοράς), αφορά τις διάφορες χωρικές
μετακινήσεις των εικονικών αντικειμένων που πραγματοποιεί ο χρήστης μέσα
στο εικονικό περιβάλλον. Ολόκληρη η διαδικασία μετακίνησης ενός
αντικειμένου αποτελείται από τα εξής στάδια: επιλογή αντικειμένου,
επιβεβαίωση
επιλογής,
μετακίνηση
αντικειμένου,
απελευθέρωση
αντικειμένου. Στην κατηγορία αυτή εξετάζονται οι διαθέσιμες τεχνικές
διαχείρισης, βάσει των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια
μεταφορά (τρίτο στάδιο). Οι τεχνικές αυτές μπορούν να διαχωριστούν σε
τέσσερις βασικές κατηγορίες: άμεση διαχείριση, έμμεση διαχείριση, βάσει
φυσικών μέσων και βάσει εικονικών μέσων.
o Η άμεση μετακίνηση μέσω παρακολούθησης των κινήσεων, αποτελεί
την πιο φυσική μέθοδο για τη μετακίνηση ενός εικονικού
αντικειμένου, πραγματοποιώντας ο χρήστης αντίστοιχες διαδικασίες
με αυτές της φυσικής μεταφοράς. Στην τεχνική αυτή ο χρήστης
ελέγχοντας ένα εικονικό χέρι (ή κάποιο αντίστοιχο εργαλείο) μέσω
των φυσικών κινήσεων του, πραγματοποιεί τη μετακίνηση του
εικονικού αντικειμένου, βάσει των τεχνικών διαχείρισης που
αναλύθηκαν στην κατηγορία άμεσης διαχείρισης.
o Στην έμμεση διαχείριση των εικονικών αντικειμένων ο χρήστης αφού
ολοκληρώσει τη διαδικασία της επιλογής του αντικειμένου, δίνει
εντολή στο σύστημα για την πραγματοποίηση κάποιας διεργασίας, η
οποία εκτελείται αυτόματα από αυτό. Οι δυο βασικές τεχνικές βάσει
των οποίων παρέχεται η εντολή αυτή είναι, μέσω φωνητικής εντολής
και μέσω επιλογής από λίστα. Στην τεχνική φωνητικής εντολής
γίνεται αναγνώριση της φωνής του χρήστη (εντολή διεργασίας) και
υλοποίηση της διεργασίας, ενώ αντίστοιχα στην τεχνική επιλογής
από λίστα, το σύστημα προμηθεύει το χρήστη με μια εικονική λίστα
στην οποία αναγράφονται, ή παρουσιάζονται, οι διαθέσιμες
διεργασίες βάσει των οποίων επιλέγει ο χρήστης. Εκτενέστερη
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ανάλυση των δυο τεχνικών πραγματοποιείται στην κατηγορία της
έμμεσης επιλογής αντικειμένου.
o Διαχείριση βάσει φυσικών μέσων. Στην κατηγορία αυτή, η διεργασία
της μετακίνησης πραγματοποιείται με τη βοήθεια φυσικών συσκευών
ελέγχου. Οι πιο κοινές φυσικές συσκευές που χρησιμοποιούνται σε
αυτές τις περιπτώσεις, περιέχουν κουμπιά και διακόπτες με
ταυτόχρονο έλεγχο της κατεύθυνσης (πχ πληκτρολόγιο, ποντίκι),
ελεγκτές δύο βαθμών ελευθερίας 2 – DOF (πχ χειριστήρια,
trackballs) και έξι βαθμών ελευθερίας 6 – DOF (πχ magellan,
spaceball). Μέσω των κουμπιών των συσκευών αυτών παρέχονται
εντολές από το χρήστη, όπως για παράδειγμα το ‘πιάσιμο’ ή η
απελευθέρωση του αντικειμένου και μέσω των ελεγκτών
κατεύθυνσης πραγματοποιείται η μετακίνηση μέσα στο εικονικό
περιβάλλον. Με τη χρήση των συσκευών αυτών παρουσιάζονται
σημαντικά πλεονεκτήματα που αφορούν τη διαθεσιμότητα τους, το
σχετικά χαμηλό οικονομικό κόστος και την ακρίβεια χειρισμού.
Επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό των φυσικών μέσων, είναι ότι
έχουν τη δυνατότητα παροχής στοιχείων ανάδρασης προς το
χρήστη, σε σχέση με τις ενέργειες που πραγματοποιεί (απτικές
συσκευές). Τα στοιχεία αυτά, εξετάζονται στη σχετική κατηγορία που
αφορά τις τεχνικές ανατροφοδότησης της διαχείρισης. Όμως, όπως
αναφέρει και ο (Mark R. Mine 1995), οι φυσικές συσκευές ελέγχου
εάν και παρέχουν τη δυνατότητα για ακριβή προσδιορισμό κάποιας
τοποθεσίας κατά τη μετακίνηση αντικειμένων (ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις διαχείρισης κάθε βαθμού ελευθερίας ξεχωριστά),
υστερούν σε θέματα φυσικότητας με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η
διαδικασία τοποθέτησης σε κάποια αυθαίρετη θέση.
o Διαχείριση βάσει εικονικών μέσων. Η μετακίνηση ενός εικονικού
αντικειμένου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της χρήσης εικονικών
συσκευών ελέγχου, ή μέσω εικονικών στοιχείων του περιβάλλοντος.
Τα εικονικά μέσα ελέγχου, ουσιαστικά είναι εικονικά εργαλεία
διαχείρισης (διεπαφές) τα οποία διατίθενται και χρησιμοποιούνται
από το χρήστη μέσα στο εικονικό περιβάλλον και αποτελούν, στις
περισσότερες περιπτώσεις, αντιγραφές των φυσικών μέσων. Όπως
αναφέρουν οι (William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003),
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υπάρχουν πολλοί λόγοι για να παρέχονται στους χρήστες εικονικά
μέσα ελέγχου, ακόμα και στις περιπτώσεις που διατίθενται φυσικά
μέσα. Κάποιοι από τους λόγους αυτούς είναι ότι, εφόσον τα εικονικά
μέσα αποτελούν αντιγραφές των συσκευών ελέγχου του φυσικού
κόσμου, οι χρήστες δεν θα έχουν προβλήματα εξοικείωσης και
προσαρμογής κατά τη χρήστη τους και επιπλέον μέσω της χρήσης
μιας απλής φυσικής συσκευής όπως είναι για παράδειγμα το ποντίκι,
οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ελέγχου πολλών εικονικών μέσων.
Επίσης σε αντίθεση με τις φυσικές συσκευές, τα εικονικά μέσα
μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε ανάγκες της εφαρμογής,
όσον αφορά τη μορφή και τις λειτουργίες τους, ενώ ταυτόχρονα
υπάρχει η δυνατότητα απόκρυψης τους από το πεδίο του χρήστη σε
περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η χρήση τους ή κατόπιν εντολής
του χρήστη. Σύμφωνα με τους (William R. Sherman and  Alan B.
Craig
2003) τα εικονικά μέσα ελέγχου μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν, βάσει της τοποθεσίας που εμφανίζονται (και
κατ’ επέκταση βάσει του τρόπου χρήσης τους) σε συνάρτηση με την
οπτική άποψη και τη θέση του χρήστη. Στην ταξινόμηση αυτή
αναγνωρίζονται οι παρακάτω κατηγορίες:




Στο περιβάλλον (In the world): σε αυτή την περίπτωση τα
εικονικά μέσα βρίσκονται στο χώρο του εικονικού
περιβάλλοντος και αποτελούν στοιχεία αυτού. Ο χρήστης μέσω
τεχνικών αλληλεπίδρασης με εικονικά αντικείμενα (χειρονομία,
φωνητική εντολή, υπόδειξη κτλ) δίνει εντολή στα στοιχεία
αυτά τα οποία πραγματοποιούν κάποια διεργασία. Παράδειγμα
εικονικού στοιχείου της κατηγορίας αυτής είναι η χρήση ενός
εικονικού κουμπιού από το χρήστη, το οποίο ενεργοποιεί έναν
ανελκυστήρα που βρίσκεται στο εικονικό περιβάλλον. Στην
κατηγορία αυτή εντάσσονται και στοιχεία όπως οι εικονικοί
πράκτορες, οι οποίοι ύστερα από εντολή του χρήστη μπορούν
να πραγματοποιήσουν κάποια εικονική διεργασία (πχ
μεταφορά αντικειμένου).
Χειροκίνητη συσκευή (In hand control): σε αυτή την
περίπτωση εικονικών μέσων, παρέχεται στο χρήστη ένα είδος
εικονικής συσκευής – διεπαφής, την οποία κρατάει με τα χέρια
του. Συνήθως η συσκευή αυτή συνδέεται με το ένα χέρι του
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χρήστη, αφήνοντας το άλλο χέρι ελεύθερο για να διαχειρίζεται
τη συσκευή. Παράδειγμα τέτοιου είδους εικονικής συσκευής
είναι ένα εικονικό τηλεχειριστήριο (ή μενού επιλογών) το
οποίο κρατάει ο χρήστης με το ένα χέρι και με το άλλο πιέζει
τα κουμπιά του.
Προσαρμογή στο κεφάλι (Head up control): πρόκειται για μια
μεταφορά των φυσικών μέσων οθονών που προσαρμόζονται
στο κεφάλι (head mounted displays) στον εικονικό κόσμο. Στη
μέθοδο αυτή τοποθετείται μια εικονική συσκευή (οθόνη),
ανάμεσα στο χρήστη (στην εικονική του αναπαράσταση) και
στον εικονικό κόσμο. Μέσω της συσκευής αυτής προβάλλονται
στο χρήστη πληροφορίες ή επιλογές διεργασιών.
Σε οθόνη (Control on display): η τεχνική αυτή συνήθως
εφαρμόζεται σε εικονικές οθόνες που βρίσκονται στο εικονικό
περιβάλλον, οι οποίες προβάλουν κάποιου είδους διεπαφής
μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει
διάφορες διεργασίες στο περιβάλλον ή σε αντικείμενα αυτού.
Μέσω οπής (Through an aperture): πρόκειται για διεργασίες
που πραγματοποιούνται στο εικονικό περιβάλλον από το
χρήστη κυρίως μέσω της τεχνικής που περιγράφουν οι
(Andrew Forsberg, Kenneth Herndon, and Robert Zeleznik
1996) και των διάφορων παραλλαγών αυτής. Στην τεχνική
αυτή πραγματοποιείται ευθυγράμμιση του βλέμματος με το
χέρι του χρήστη, με αποτέλεσμα την εκτέλεση διεργασιών,
όπως είναι η μετακίνηση εικονικών αντικείμενων μέσα στο
εικονικό περιβάλλον. Σε μια γενικευμένη άποψη της
κατηγορίας αυτής, μπορούν να ενταχθούν όλες οι τεχνικές
διαχείρισης που παρέχουν στο χρήστη εικονικά μέσα
διαχείρισης (ορατά ή αόρατα στον εικονικό κόσμο), όπως είναι
για παράδειγμα η τεχνικές που βασίζονται στην υπόδειξη.
Σε ταμπλό (Control on panel): στην τεχνική αυτή, παρέχεται
στο χρήστη μια εικονική επιφάνεια (ταμπλό) στην οποία
εμφανίζονται διάφορες επιλογές ελέγχου ή ομαδοποιημένες
ρυθμίσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για μια διεπαφή παρόμοιας
μορφής με αυτές που συναντάμε στα δυσδιάστατα γραφικά
περιβάλλοντα χρήστη (Graphical User Interface – GUI) του
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε αντίθεση με την τεχνική
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διαχείρισης μέσω εικονικής οθόνης (control on display) οι
οποίες βρίσκονται σε σταθερές τοποθεσίες του εικονικού
περιβάλλοντος, η μέθοδος αυτή παρουσιάζει πλεονεκτήματα
εξαιτίας της φορητότητας και της άμεσης πρόσβασης στη
διεπαφή ελέγχου. Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο της τεχνικής
αυτής είναι ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσει διάφορες διεργασίες, μέσω της εικονικής
επιφάνειας που του παρέχεται, με τη χρήση απλών φυσικών
μέσων (πχ ποντίκι) που ελέγχουν έναν κέρσορα που κινείται
σε δυο διαστάσεις.
•

Προσανατολισμός αντικειμένου (Object orientation)

Η διεργασία προσανατολισμού εικονικών αντικειμένων αφορά τη
διαδικασία βάσει της οποίας ο χρήστης περιστρέφει κάποιο αντικείμενο
γύρω από έναν ή περισσότερους άξονες. Η τοποθεσία του άξονα
περιστροφής, καθώς και η γωνία περιστροφής καθορίζεται από το χρήστη.
Οι τεχνικές στις οποίες βασίζεται η εκτέλεση της
συγκεκριμένης
διεργασίας, είναι ίδιες με τις τεχνικές της κατηγορίας που αφορά την
μετακίνηση ενός εικονικού αντικειμένου. Για το λόγο αυτό η ταξινόμηση
και η ανάλυση των τεχνικών της κατηγορίας αυτής θα γίνει επιγραμματικά.
Αναγνωρίζονται τέσσερις κατηγορίες τεχνικών: άμεση διαχείριση, έμμεση
διαχείριση, βάσει φυσικών μέσων και βάσει εικονικών μέσων.
o Στον προσανατολισμό του αντικειμένου μέσω άμεσης διαχείρισης,
πραγματοποιείται άμεση σύνδεση του χρήστη με το αντικείμενο με
αποτέλεσμα να έχει τη δυνατότητα να το περιστρέψει. Η διαδικασία
αυτή πραγματοποιείται με χειροκίνητο τρόπο από το χρήστη και δεν
ενδείκνυται για λεπτομερής μετασχηματισμούς.
o Η έμμεση διαχείριση αφορά τεχνικές στις οποίες γίνεται χρήση
φωνητικών εντολών ή επιλογή στοιχείων από λίστα. Στις δυο αυτές
περιπτώσεις ο χρήστης πληροφορεί το σύστημα σχετικά με τα
απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η διεργασία του
προσανατολισμού του αντικειμένου. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τον
ορισμό του άξονα περιστροφής και της γωνίας περιστροφής.
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o Κατά τον προσανατολισμό εικονικών αντικειμένων μέσω φυσικών
μέσων γίνεται χρήση φυσικών συσκευών εισόδου για την
πραγματοποίηση των εκάστοτε διεργασιών περιστροφής.
o Αντίστοιχα με τα φυσικά μέσα, η διεργασία του προσανατολισμού
πραγματοποιείται και με τη βοήθεια εικονικών μέσων. Τα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης φυσικών ή εικονικών
μέσων, καθώς και η κατηγοριοποίηση των τεχνικών των εικονικών
μέσων που αναφέρονται στη διεργασία της μετακίνησης
αντικειμένου, αφορούν και αυτή την κατηγορία.

•

Άσκηση δύναμης σε εικονικό αντικείμενο (Exerting force on a
virtual object)

Σύμφωνα με τους (William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003) η
διεργασία της άσκησης δύναμης σε ένα εικονικό αντικείμενο από το
χρήστη, περιλαμβάνει ζητήματα όπως η ώθηση, το χτύπημα και η στήριξη
του αντικειμένου. Πρόκειται για εικονικές διεργασίες που μιμούνται
αντίστοιχες του φυσικού κόσμου. Εάν και μέσω της διαδικασίας άσκησης
δύναμης μπορούν να πραγματοποιηθούν διεργασίες όπως είναι η
μετακίνηση και ο προσανατολισμός ενός αντικειμένου, παρουσιάζονται
σημαντικές διαφορές με τις συγκεκριμένες κατηγορίες διαχείρισης. Αυτό
συμβαίνει γιατί με την άσκηση μιας δύναμης σε ένα εικονικό αντικείμενο
δεν συνεπάγεται ότι το αντικείμενο υποχρεωτικά θα μετακινηθεί. Αντ’
αυτού το αποτέλεσμα της άσκησης δύναμης μπορεί να είναι η στήριξη του
αντικειμένου, η τομή του, το άνοιγμα μιας τρύπας σε αυτό ή η
παραμόρφωση του. Οι τεχνικές μέσω των οποίων πραγματοποιείται η
συγκεκριμένη διεργασία είναι αντίστοιχες με αυτές της διαδικασίας
μετακίνησης και προσανατολισμού εικονικών αντικειμένων:
o Άμεση διαχείριση. Η διαδικασία της άμεσης διαχείρισης σε
συνδυασμό με τη χρήση απτικών συσκευών αποτελεί την
καλύτερη μέθοδο για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης
διεργασίας.
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o Έμμεση διαχείριση. Μια όχι ιδιαίτερα εύχρηστη τεχνική για την
πραγματοποίηση της συγκεκριμένης διεργασίας, εξαιτίας των
πολλών παραμέτρων και στοιχείων εισόδου που απαιτούνται από
των χρήστη.
o Βάσει φυσικών μέσων. Το βασικότερο πλεονέκτημα των
συσκευών αυτών σε σχέση με τη συγκεκριμένη διεργασία, είναι η
δυνατότητα παροχής ανατροφοδότησης προς το χρήστη (απτικές
συσκευές). Μέσω της διαδικασίας αυτής ο χρήστης μπορεί να
κατανοήσει (και να ρυθμίσει) το ποσό της δύναμης που ασκεί στο
αντικείμενο, καθώς και την αντίδραση αυτού.
o Βάσει εικονικών μέσων. Η χρήση εικονικών μέσων για την
εφαρμογή της διεργασίας αυτής, παρουσιάζει ένα σημαντικό
μειονέκτημα που αφορά την έλλειψη ανάδρασης.
•

Τροποποίηση των ιδιοτήτων του αντικειμένου (Modifying object
attributes)

Η τροποποίηση των ιδιοτήτων ενός αντικειμένου αναφέρεται στην
αλλαγή των παραμέτρων που ελέγχουν το πως ένα αντικείμενο
εμφανίζεται ή συμπεριφέρεται. Οι παράμετροι ενός εικονικού αντικειμένου
που μπορούν να ρυθμιστούν είναι η διαφάνεια, το χρώμα, η ανάκλαση του
φωτός, η παραγωγή ήχων, η σταθερότητα, η ευκαμψία, η μάζα, η
πυκνότητα και η αλλαγή κλίμακας – μεγέθους του (William R. Sherman
and  Alan B. Craig 2003). Οι περισσότερες από τις διεργασίες αυτές, δεν
μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ένα φυσικό αντικείμενο στον
πραγματικό κόσμο και όσες από αυτές πραγματοποιούνται η διαδικασία
είναι πολύ πιο σύνθετη και όχι τόσο άμεση (πχ αλλαγή χρώματος
αντικειμένου). Οι τεχνικές βάσει των οποίων εφαρμόζονται οι διεργασίες
αυτές βασίζονται στη χρήση εικονικών μέσων. Μια σύνηθες πρακτική για
την τροποποίηση των ιδιοτήτων των εικονικών αντικειμένων βάσει της
χρήσης εικονικών μέσων, είναι ο εφοδιασμός του χρήστη με κάποιο είδος
εικονικού πίνακα ελέγχου, στον οποίο παρουσιάζονται όλες οι
προβλεπόμενες διεργασίες που μπορεί να πραγματοποιήσει. Οι κατηγορίες
τεχνικών εικονικών μέσων αναφέρονται στην ανάλυση της διεργασίας που
αφορά την τοποθέτηση – μετακίνηση αντικειμένου.
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•

Τροποποίηση των
global attributes)

ιδιοτήτων

του περιβάλλοντος (Modifying

Αντίστοιχα με τις τροποποιήσεις των ιδιοτήτων των εικονικών
αντικειμένων, οι τροποποιήσεις των ιδιοτήτων του περιβάλλοντος αφορούν
ρυθμίσεις των παραμέτρων εμφάνισης και προσομοίωσης του εικονικού
κόσμου. Οι παράμετροι αυτοί αναφέρονται στη ρύθμιση των ήχων του
περιβάλλοντος, του γενικού φωτισμού σε σχέση με το χρόνο (εναλλαγή σε
μέρα ή νύχτα), της εμφάνισης των αντικειμένων (φωτοσκιασμένα, μορφή
πλέγματος, με υφή κτλ) (William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003).
Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν από το χρήστη, ή και
αυτόματα από το σύστημα, όπως για παράδειγμα η μετατροπή από μέρα σε
νύχτα ανάλογα με το χρονικό διάστημα περιήγησης. Όπως και στην
προηγούμενη κατηγορία, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την
εκτέλεση των διεργασιών αυτών, βασίζονται κυρίως στη χρήση εικονικών
μέσων. Επίσης, εάν και στις περισσότερες περιπτώσεις οι τροποποιήσεις
των ιδιοτήτων αφορούν το σύνολο του εικονικού κόσμου, υπάρχουν
παραδείγματα στα οποία τροποποιούνται οι ιδιότητες τμημάτων του
περιβάλλοντος. Βάσει της ιδιαιτερότητας αυτής αναγνωρίζονται δυο
κατηγορίες:
o Τροποποίηση των ιδιοτήτων στο σύνολο του εικονικού
περιβάλλοντος. Οι αλλαγές των παραμέτρων εφαρμόζονται στο
σύνολο του εικονικού κόσμου κυρίως μέσω της χρήσης εικονικών
συσκευών. Ανάλυση των μέσων αυτών πραγματοποιείται στη
διεργασία τοποθέτησης – μεταφοράς αντικειμένου.
o Τροποποίηση
των
ιδιοτήτων
τμήματος
του
εικονικού
περιβάλλοντος. Τέτοια τεχνική προτείνεται από τους (Eric A. Bier
et al. 1993). Πρόκειται για μια μέθοδο η οποία εφαρμόζεται
κυρίως σε δυσδιάστατες εφαρμογές επιτραπέζιου υπολογιστή,
στην οποία ο χρήστης προμηθεύεται με ένα ‘μαγικό φακό’ (Magic
Lens) μέσω του οποίου τροποποιούνται οι παράμετροι εμφάνισης
της περιοχής του περιβάλλοντος που στοχεύει. Σε μια εξέλιξη της
παραπάνω τεχνικής, οι (John Viega et al. 1996) προτείνουν τη
χρήση μιας αντίστοιχης εικονικής συσκευής που χρησιμοποιείται
από το χρήστη σε τρισδιάστατο, αυτή τη φορά, περιβάλλον και
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μέσω της οποίας τροποποιούνται οι ιδιότητες εμφάνισης των
περιοχών του εικονικού περιβάλλοντος που βλέπει ο χρήστης
μέσα από τη συσκευή αυτή.

Εικόνα 39: Μαγικός φακός

•

Εναλλαγή της κατάστασης των
(Altering state of virtual controls)

εικονικών

μέσων

ελέγχου

Όταν οι εικονικές συσκευές ελέγχου εμφανίζονται και χρησιμοποιούνται
στον εικονικό κόσμο, μπορούν να θεωρηθούν ως αντικείμενα αυτού,
επομένως η ύπαρξη διαδικασιών διαχείρισης τους κρίνεται απαραίτητη. Οι
διαδικασίες αυτές αφορούν την εναλλαγή της κατάστασης των εικονικών
μέσων, όπως είναι για παράδειγμα η εμφάνιση – απόκρυψη και η
ενεργοποίηση – απενεργοποίηση τους. Όπως αναφέρουν οι (William R.
Sherman and  Alan B. Craig 2003) η διαδικασία διαχείρισης των
εικονικών μέσων ελέγχου, δεν διαφέρει με αυτή των αντικειμένων του
εικονικού κόσμου. Επομένως, όσον αφορά τις τεχνικές βάσει των οποίων
πραγματοποιούνται οι διεργασίες διαχείρισης, δεν αναγνωρίζεται κάποια
ανεξάρτητη ταξινόμηση, αλλά θεωρώντας το εκάστοτε εικονικό μέσων ως
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εικονικό αντικείμενο του εικονικού περιβάλλοντος και εξετάζοντας τις
προϋποθέσεις εμφάνισης και χρήσης του, γίνεται επιλογή τεχνικών
διαχείρισης από το σύνολο της ταξινόμησης των τεχνικών διαχείρισης
εικονικών αντικειμένων.

6.10.2.4.3 ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
Όπως ήδη αναφέρθηκε στην κατηγορία της επιλογής, οι τεχνικές
ανατροφοδότησης εξετάζουν τη διαδικασία μέσω της οποίας παρέχεται η
απαραίτητη ανάδραση από το σύστημα στο χρήστη, ανάλογα με τις ενέργειες
του. Σύμφωνα με τους (Doug A. Bowman and Larry F. Hodges 1999),
εξετάζοντας τον τομέα της ανατροφοδότησης σύμφωνα με το είδος της
πληροφορίας που παρέχεται στο χρήστη, αναγνωρίζονται οι εξής κατηγορίες:
•
•
•

Γραφιστικών στοιχείων (graphical)
Δύναμη / αφή (force / tactile)
Ηχητικά στοιχεία (audio)
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Πίνακας 42: Τεχνικές αλληλεπίδρασης ανατροφοδότησης

Η ανάλυση των παραπάνω κατηγοριών ανάδρασης πραγματοποιείται στο
κεφάλαιο που εξετάζεται η ανατροφοδότηση κατά την επιλογή εικονικού
αντικειμένου από το χρήστη.

6.10.2.5 Απελευθέρωση (Release)
Η διαδικασία της διαχείρισης εικονικών αντικειμένων ολοκληρώνεται με
την απελευθέρωση του αντικειμένου από το χρήστη. Στην κατηγορία αυτή
εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η απελευθέρωση, αλλά και
η κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται τα στοιχεία που συμμετείχαν στη
διαχείριση, όταν αυτή ολοκληρωθεί. Ο (Douglas A. Bowman 1999),
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εξετάζοντας τη διαδικασία της απελευθέρωσης αποκλειστικά από μια τεχνική
άποψη, αναγνωρίζει τις εξής υποκατηγορίες, υπόδειξη απελευθέρωσης
(indication to drop) και τελική θέση αντικειμένου (object final location).
Λαμβάνοντας υπόψη όμως και το χρήστη, ως ένα στοιχείο της διαδικασίας
διαχείρισης και απελευθέρωσης, προστίθεται μια επιπλέον κατηγορία που
αφορά την κατάσταση του χρήστη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Επομένως, η ταξινόμηση των τεχνικών που αφορούν τη διαδικασία
απελευθέρωσης του εικονικού αντικειμένου, περιλαμβάνει τις εξής
κατηγορίες:

Πίνακας 43: Διαχωρισμός απελευθέρωσης

•
•
•

Ένδειξη απελευθέρωσης (Indication to drop)
Κατάσταση αντικειμένου (Object’s state)
Κατάσταση χρήστη (User’s state)
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6.10.2.5.1 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
Η κατηγορία της ένδειξης απελευθέρωσης αφορά την εντολή που θα δώσει
ο χρήστης έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η απελευθέρωση του αντικειμένου.
Ουσιαστικά πρόκειται για την αντίθετη διαδικασία, όσον αφορά το
αποτέλεσμα, με την επιλογή του εικονικού αντικειμένου. Η διαδικασία όμως,
βάσει της οποίας πραγματοποιείται η ένδειξη της απελευθέρωσης είναι
ακριβώς η ίδια με αυτή της ένδειξης για την επιλογή. Για το λόγο αυτό η
ταξινόμηση και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις δυο αυτές κατηγορίες
είναι κοινές. Σύμφωνα με τον (Douglas A. Bowman 1999) αναγνωρίζονται
τρεις υποκατηγορίες τεχνικών βάσει των οποίων πραγματοποιείται η
απελευθέρωση:

Πίνακας 44: Τεχνικές αλληλεπίδρασης ένδειξης επελευθέρωσης

•
•
•

Μέσω χειρονομιών (Gesture)
Μέσω κουμπιών (Button)
Φωνητική εντολή (Voice command)
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Η ανάλυση των υποκατηγοριών και των τεχνικών αυτών,
πραγματοποιείται κατά την εξέταση της διαδικασίας της ένδειξης για την
επιλογή.

6.10.2.5.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Κατά την απελευθέρωση του αντικειμένου, εκτός από τον τρόπο που
πραγματοποιείται η διαδικασία, εξετάζεται και η κατάσταση που θα βρίσκεται
το αντικείμενο όταν ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Τα δυο βασικά στοιχεία
που αφορούν την κατάσταση του εικονικού αντικείμενου, έχουν να κάνουν
με τη μορφή και τη θέση του.

Πίνακας 45: Τεχνικές αλληλεπίδρασης κατάστασης αντικειμένου

•

Εξετάζοντας τη μορφή του αντικειμένου που θα έχει με την
ολοκλήρωση της διαχείρισης, διακρίνονται δυο περιπτώσεις, διατήρηση
και επαναφορά της μορφής. Η κατηγορία αυτή αφορά περιπτώσεις στις
οποίες πραγματοποιείται μεταβολή της μορφής του εικονικού
αντικειμένου κατά τη διαδικασία της διαχείρισης.
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o Κατά τη διατήρηση της μορφής, το εικονικό αντικείμενο διατηρεί τη
μορφή η οποία καθορίζεται από το χρήστη κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας διαχείρισης. Κάποιες από τις αλλαγές που μπορούν να
πραγματοποιηθούν στη μορφή του αντικειμένου αφορούν το
μέγεθος, την κλίμακα και την επιφάνεια του.
o Αντίθετα, κατά την επαναφορά της μορφής, το αντικείμενο
επανέρχεται στην αρχή του κατάσταση μόλις ολοκληρωθεί η
διαδικασία διαχείρισης, ανεξάρτητα από τις διεργασίες που θα έχουν
πραγματοποιηθεί σε αυτό και τη μορφή που θα έχει πριν την
απελευθέρωση του.
•

Όσον αφορά τη θέση που θα έχει το αντικείμενο κατά την ολοκλήρωση
της διαχείρισης, ο (Douglas A. Bowman 1999) αναγνωρίζει τρεις
περιπτώσεις: διατήρηση της τρέχουσας θέσης, ρύθμιση τοποθεσίας και
ρύθμιση προσανατολισμού.
o Διατήρηση της τρέχουσας θέσης (remain in current location). Στην
περίπτωση αυτή το εικονικό αντικείμενο διατηρεί τη θέση και τον
προσανατολισμό που έχει αμέσως μετά το τέλος της διαχείρισης.
o Ρύθμιση τοποθεσίας (Adjust position). Το αντικείμενο διατηρεί την
νέα τοποθεσία στην οποία πιθανόν να έχει μεταφερθεί κατά τη
διαδικασία διαχείρισης, επιστρέφοντας όμως στον αρχικό του
προσανατολισμό.
o Ρύθμιση προσανατολισμού (Adjust orientation). Αντίθετα, στη
ρύθμιση
του
προσανατολισμού,
το
εικονικό
αντικείμενο
επαναφέρεται στην αρχική του τοποθεσία, διατηρώντας όμως τον
νέο προσανατολισμό που καθορίστηκε κατά τη διαχείριση.

6.10.2.5.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΤΗ
Σε αυτή την κατηγορία εξετάζεται η κατάσταση του χρήστη κατά την
ολοκλήρωση της
διαδικασίας της απελευθέρωσης του αντικειμένου.
Αναγνωρίζονται δυο περιπτώσεις στις οποίες επηρεάζεται ο χρήστης από τη
διαδικασία αυτή. Η πρώτη αφορά τις πιθανές μεταβολές της κατάστασης του
χρήστη και η δεύτερη τα στοιχεία ανατροφοδότησης που του παρέχονται.
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Πίνακας 46: Τεχνικές αλληλεπίδρασης κατάστασης χρήστη

•

Η μεταβολή της κατάστασης του χρήστη κατά την απελευθέρωση
του αντικειμένου, αφορά κυρίως περιπτώσεις διαχείρισης στις οποίες
πραγματοποιούνται τεχνικές που απαιτούν την μεταβολή της αρχικής
του κατάστασης. Περιπτώσεις τέτοιων τεχνικών είναι η χρήση πλαισίου
ή οπής διαχείρισης, η μεταφορά του χεριού προς το αντικείμενο, η
χρήση μικρογραφιών κτλ. Ουσιαστικά, στην κατηγορία αυτή, όπως
συνέβη και στη μελέτη της κατάστασης του αντικειμένου κατά την
απελευθέρωση, εξετάζεται εάν ο χρήστης με την ολοκλήρωση της
απελευθέρωσης θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση ή όχι.
o Κατά την επαναφορά της κατάστασης, ο χρήστης με το που
ολοκληρωθεί η διαδικασία της απελευθέρωσης επανέρχεται στην
κατάσταση στην οποία ήταν πριν αρχίσει η διαδικασία της
διαχείρισης. Οι μεταβολές που πραγματοποιούνται συνήθως
αφορούν τη χρήση εργαλείων ή τεχνικών και την μετακίνηση της
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οπτικής άποψης ή του εικονικού χεριού. Όταν ο χρήσης δώσει
την εντολή ολοκλήρωσης της διαδικασίας, πραγματοποιείται
επαναφορά από την κατάσταση διαχείρισης στην αρχική
κατάσταση.
o Στη διατήρηση της κατάστασης, με την ολοκλήρωση της
απελευθέρωσης, ο χρήστης δεν επανέρχεται στην αρχική του
κατάσταση, αλλά παραμένει στην
κατάσταση χρήσης των
εργαλείων ή τεχνικών διαχείρισης. Αυτό συμβαίνει στις
περιπτώσεις που πραγματοποιούνται αλλεπάλληλες διεργασίες σε
διαφορετικά
αντικείμενα
μιας
περιοχής
του
εικονικού
περιβάλλοντος, έτσι ώστε να μην πραγματοποιείται συνεχής
μεταβολής της κατάστασης.
•

Η ανατροφοδότηση του χρήστη από το σύστημα, όσον αφορά τη
διαδικασία της απελευθέρωσης εικονικού αντικειμένου, αποτελεί ένα
ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την ολοκλήρωση και τη συνέχιση της
αλληλεπίδρασης του χρήστη με τα στοιχεία του εικονικού
περιβάλλοντος. Κατά τη διαδικασία αυτή το σύστημα, μέσω διάφορων
τεχνικών, πληροφορεί το χρήστη ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία
απελευθέρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση όπου ο χρήστης δεν
αντιλαμβάνεται την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης, κατά την
προσπάθεια του να πραγματοποιήσει κάποια άλλη διεργασία σε κάποιο
άλλο αντικείμενο του κόσμου, θα επηρέαζε την κατάσταση του ήδη
επιλεγμένου. Μέθοδοι μέσω των οποίων μεταφέρεται η παραπάνω
πληροφορία, αναλύονται στην κατηγορία ανατροφοδότησης κατά την
επιλογή εικονικού αντικειμένου.

344

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

Πίνακας 47: Συνολικός πίνακας επιλογής και διαχείρισης

345

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

6.10.3

Επιλογής συστήματος (System control)

Όπως
αναφέρθηκε
στην
αρχική
ανάλυση
της
ταξινόμησης
(υποκεφάλαιο §6.10), στις περισσότερες προσεγγίσεις που εξετάζεται η
διαδικασία σχεδίασης της αλληλεπίδρασης και η ταξινόμηση των τεχνικών
αλληλεπίδρασης, παρατηρείται ταύτιση απόψεων, αναγνωρίζοντας ως βασικές
διεργασίες την πλοήγηση και την επιλογή και διαχείριση. Παρόλα αυτά, σε
κάποιες προσεγγίσεις αναγνωρίζεται και μια τρίτη κατηγορία διεργασιών, στην
οποία ανήκουν διεργασίες και τεχνικές αλληλεπίδρασης οι οποίες δεν
εντάσσονται στις δυο παραπάνω βασικές κατηγορίες. Η διαφορετικότητα των
διεργασιών αυτών προκύπτει, είτε λόγω του συνδυασμού διεργασιών, είτε
λόγω των απαιτήσεων πιο σύνθετων και εξειδικευμένων εφαρμογών
εικονικών περιβαλλόντων. Ο χαρακτηρισμός της κατηγορίας αυτής ποικίλει
ανάλογα με την οπτική γωνία και το είδος των καταστάσεων που εξετάζονται
σε αυτήν. Ο χαρακτηρισμός ‘επιλογές συστήματος’ (System control),
υιοθετείται από τους (Doug A. Bowman et al. 2001), οι οποίοι υποστηρίζουν
ότι οι διεργασίες της κατηγορίας αυτής προέρχονται από το συνδυασμό άλλων
γενικών διεργασιών, εντάσσοντας σε αυτήν εντολές, αλλαγές λειτουργίας,
καθώς και άλλες τροποποιήσεις που αφορούν τον έλεγχο του συστήματος.
Στη συνέχεια ακολουθεί μια ενδεικτική παρουσίαση του τρόπου
αντιμετώπισης της συγκεκριμένης κατηγορίας διεργασιών, από διάφορες
προσεγγίσεις.

6.10.3.1 Ανάλυση
προσεγγίσεων
όπου
κατηγορίας επιλογής συστήματος

αναγνωρίζεται

η

Σε ένα μεγάλο αριθμό αναλύσεων, μεθοδολογιών και προσεγγίσεων
που συναντάμε στη βιβλιογραφία που αφορά την αλληλεπίδραση στα εικονικά
περιβάλλοντα, αναγνωρίζονται ως αποκλειστικές διεργασίες αλληλεπίδρασης
η πλοήγηση και η διαχείριση (ή επιλογή και διαχείριση). Οι διεργασίες αυτές
εξαιτίας της γενικής αναγνώρισης τους και της εμφάνισης τους στο
μεγαλύτερο ποσοστό εφαρμογών, χαρακτηρίζονται και ως καθολικές
διεργασίες αλληλεπίδρασης (Universal interaction tasks) (James D. Foley et
al. 1996). Ταυτόχρονα, όπως αναφέρεται παραπάνω, σε ορισμένες
προσεγγίσεις, αναγνωρίζονται κάποιες επιπλέον διεργασίες ή κατηγορίες
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διεργασιών. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ενδεικτικά ανάλυση ενός αριθμού
αυτών των προσεγγίσεων και των επιπλέον διεργασιών που αναγνωρίζουν, με
σκοπό την κατανόηση της φύσης και του περιεχομένου της συγκεκριμένης
κατηγορίας.

6.10.3.1.1
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ
ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ (A TAXONOMY OF USABILITY
CHARACTERISTICS IN VIRTUAL ENVIRONMENTS)
Σε μια εκτενή ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης
που πραγματοποιείται από τον (Gabbard, Joseph L. 1997), πραγματοποιείται
ταξινόμηση των τεχνικών αλληλεπίδρασης με σκοπό την αναγνώριση
σχεδιαστικών οδηγιών που αφορούν τη σχεδίαση της αλληλεπίδρασης μιας
εφαρμογής εικονικού περιβάλλοντος. Στην ταξινόμηση αυτή αναγνωρίζονται
οι βασικές κατηγορίες διεργασιών αλληλεπίδρασης, οι οποίες αναφέρονται ως
‘πλοήγηση και μετακίνηση’ (Navigation and locomotion), επιλογή και
διαχείριση. Ταυτόχρονα αναγνωρίζεται και μια τρίτη κατηγορία διεργασιών η
οποία χαρακτηρίζεται ως ‘διεργασίες χρηστών’ (VE user tasks) και ‘χρήστες
ΕΠ’ (VE users). Στην κατηγορία αυτή εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τα
εξής:
•

Εικονικό μοντέλο (Virtual model)
o Παρουσίαση και εκπροσώπηση του χρήστη (User presentation
and representation)
o Παρουσίαση
και
εκπροσώπηση
πρακτόρων
(VE
agent
presentation and representation)
o Εικονική περιβολή και ρύθμισης (Virtual surrounding and
settings)
o Πληροφορίες συστήματος και εφαρμογής (VE system and
application information)

•

Διεπαφές χρήστη – μηχανισμοί εισόδου (VE interface input
mechanisms)
o Γενικές διεπαφές χρήστη και μηχανισμοί εισόδου (VE interface
input mechanisms in general)
o Παρακολούθηση της τοποθεσίας και του προσανατολισμού του
χρήστη (Tracking user location and locomotion)
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o Συσκευές που υποστηρίζουν τη φυσική μετακίνηση (Devices
supporting natural locomotion)
o Γάντια δεδομένων και αναγνώριση χειρονομιών (Data gloves and
gesture recognition)
o Μαγικές ράβδοι, τρισδιάστατα ποντίκια, ιχνόσφαιρες και φυσικές
συσκευές ενσάρκωσης (Magic wands, flying mice, spaceballs and
real world props)
o Αναγνώριση φωνής και είσοδος φυσικής γλώσσας (Speech
recognition natural language input)
•

Διεπαφές χρήστη – στοιχεία παρουσίασης (VE user interface
presentation components)
o Οπτική ανάδραση – γραφική παρουσίαση (Visual feedback –
graphical presentation)
o Ακουστική ανάδραση – ακουστική παρουσίαση (Aural feedback –
acoustic presentation)
o Απτική ανάδραση – παρουσίαση δύναμης και επαφής (Haptic
feedback – force and tactile presentation)
o Ανάδραση περιβάλλοντος και άλλες παρουσιάσεις (Environment
feedback and other presentations)

6.10.3.1.2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ
ΧΡΗΣΤΗ (AN INTRODUCTION TO 3D USER INTERFACE
DESIGN)
Σε μια προσέγγιση ανάλυσης της διαδικασίας σχεδίασης της
αλληλεπίδρασης που προτείνεται από τον (Douglas A. Bowman 1999), στην
οποία παρουσιάζεται και εφαρμόζεται μια μεθοδολογία ταξινόμησης των
τεχνικών αλληλεπίδρασης, αναγνωρίζονται ως αποκλειστικές διεργασίες
αλληλεπίδρασης η πλοήγηση και η επιλογή και διαχείριση. Σε μια
μεταγενέστερη προσέγγιση (Doug A. Bowman et al. 2001), εξέλιξη της
προηγούμενης αναγνωρίζεται και τρίτη κατηγορία τεχνικών αλληλεπίδρασης,
η οποία χαρακτηρίζεται ως επιλογές συστήματος. Στην προσέγγιση αυτή
υποστηρίζεται ότι οι διεργασίες που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή,
αποτελούν συνδυασμό άλλων διεργασιών. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζονται
τέσσερις ομάδες διεργασιών της κατηγορίας αυτής που αφορούν:
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•
•
•
•

Γραφιστικά μενού επιλογής (Graphical menus): τα οποία αφορούν
αναπαραστάσεις των εντολών
Φωνητικές εντολές (Voice commands): επιλογή στοιχείων μέσω της
χρήσης φωνητικών εντολών
Αλληλεπίδραση μέσω χειρονομιών (Gestrural interaction): σύνολο
εντολών που παρέχονται μέσω χειρονομιών
Εργαλεία (Tools): εικονικά αντικείμενα (εικονικών λειτουργιών)

6.10.3.1.3
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΤΗΝ
ΕΙΚΟΝΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (UNDERSTANDING VIRTUAL REALITY)
Παρόμοια, στην προσέγγιση των (William R. Sherman and  Alan B.
Craig
2003) αναγνωρίζονται τρεις βασικές κατηγορίες διεργασιών: η
πλοήγηση, η διαχείριση και τα στοιχεία αλληλεπίδρασης με άλλους
(Interacting with others). Η τρίτη κατηγορία, περιλαμβάνει ανάλυση των
διαδικασιών αλληλεπίδρασης που προκύπτουν σε εφαρμογές εικονικών
περιβαλλόντων συνεργατικού χαρακτήρα (αλληλεπίδραση με άλλους
χρήστες), καθώς κατά την αλληλεπίδραση των χρηστών με το σύστημα.
Συγκεκριμένα εξετάζονται οι παρακάτω καταστάσεις:
•
•
•

Διαμοιραζόμενη εμπειρία (Shared experience)
Συνεργατική αλληλεπίδραση (Collaborative interaction)
Αλληλεπίδραση με το σύστημα (Interacting with the system)

6.10.3.1.4 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ JAVA 3D (3D User
interfaces with java 3D)
Στην ανάλυση του (J Barrilleaux 2000), πραγματοποιείται μια ανάλυση
της διαδικασίας ανάπτυξης τρισδιάστατων διεπαφών για εφαρμογές
πλατφόρμων JAVA. Κατά την περιγραφή της διαδικασίας αλληλεπίδρασης των
χρηστών με τις εφαρμογές αυτές, αναγνωρίζονται ως βασικές διεργασίες
αλληλεπίδρασης η πλοήγηση, η διαχείριση, ο έλεγχος (Control),
ανατροφοδότηση (Feedback), η προσομοίωση (Visualization) και η πρόσβαση
(Access). Στις κατηγορίες διεργασιών του ελέγχου, της ανατροφοδότησης και
της προσομοίωσης εξετάζονται ζητήματα διεπαφών και μέσων ελέγχου,
στοιχείων ανατροφοδότησης και διαδικασιών που παρέχονται αυτά και
διαδικασίες προσομοίωσης της πληροφορίας. Η κατηγορία της πρόσβασης
αναφέρεται σε διεργασίες μέσω των οποίων παρέχεται η δυνατότητα στους
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χρήστες εισαγωγής και η εξαγωγής πληροφοριών από τον κόσμο
εφαρμογής. Επίσης, χαρακτηρίζοντας ως σημαντική παράμετρο για
παροχή πρόσβασης στην πληροφορία της εφαρμογής στους χρήστες
οργάνωση της πληροφορίας, αναγνωρίζονται ως βασικά ζητήματα
συγκεκριμένης κατηγορίας διεργασιών αλληλεπίδρασης τα εξής:
•

της
την
την
της

Ομαδοποίηση στη σκηνή (In - scene grouping): αφορά την
ομαδοποίηση δεδομένων ή αντικειμένων μιας σκηνής
Πρόσβαση εκτός σκηνής (Out – of scene access): πρόσβαση σε
δεδομένα και διαδικασίες εκτός σκηνής (αφορούν ιδιότητες και
χαρακτηριστικά του συστήματος και της εφαρμογής, πχ εμφάνιση
δεδομένων)
Μεταφορά πληροφορίας (Data transfer): αφορά τις διαδικασίες
μεταφοράς των δεδομένων που έχει επιλέξει ο χρήστης

•

•

6.10.3.1.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ
(VIRTUAL ENVIRONMENT INTERACTION TECHNIQUES)
Στην προσέγγιση που προτείνεται από τον (Mark R. Mine 1995)
πραγματοποιείται ανάλυση των τεχνικών αλληλεπίδρασης και ταξινόμηση
αυτών σε πέντε βασικές κατηγορίες. Οι πρώτες τρεις κατηγορίες αφορούν τις
βασικές διεργασίες αλληλεπίδρασης: την κίνηση (Movement), την επιλογή
(Selection) και τη διαχείριση (Manipulation). Ταυτόχρονα αναγνωρίζονται δυο
επιπλέον κατηγορίες που αφορούν διεργασίες μεταβολής κλίμακας (Scaling)
και αλληλεπίδρασης με μενού επιλογής (Menu interaction).
•

Μεταβολής κλίμακας (Scaling): στην κατηγορία αυτή περιγράφονται
διαδικασίες μεταβολής της κλίμακας του περιβάλλοντος, με σκοπό την
πραγματοποίηση διάφορων διεργασιών. Επίσης αναγνωρίζονται ως
βασικά στοιχεία της κατηγορίας αυτής το κέντρο βάσει του οποίου
πραγματοποιείται η μεταβολή της κλίμακας (Center of scaling), ο
συντελεστής μεταβολής της κλίμακας (Scaling factor), καθώς και
ζητήματα εφαρμογής της μεταβολής της κλίμακας (Implementation
issues).
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•

Αλληλεπίδραση με μενού επιλογής (Menu interaction): στην
κατηγορία αλληλεπίδρασης με μενού επιλογής περιγράφεται η
διαδικασία και οι τεχνικές αλληλεπίδρασης μέσω των οποίων ο
χρήστης διαχειρίζεται μενού επιλογής σε ένα εικονικό περιβάλλον,
καθώς και τη διαδικασία επιλογής στοιχείων αυτού. Ταυτόχρονα,
αναγνωρίζει ως βασικά χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτής τις
διαστάσεις του μενού επιλογής (Menu dimensionality), καθώς και
ζητήματα εφαρμογής (Implementation issues).

6.10.3.1.6
ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (DESIGNING VIRTUAL REALITY SYSTEMS)
Στο (Gerard Kim 2005) πραγματοποιείται μια εκτενής ανάλυση της
διαδικασίας σχεδίασης συστημάτων εικονικής πραγματικότητας. Όσον αφορά
τη διαδικασία σχεδίασης της αλληλεπίδρασης και την αναγνώριση των
βασικών διεργασιών αλληλεπίδρασης, υιοθετείται η ανάλυση και η ταξινόμηση
που προτείνεται από τον Bowman, όπου σύμφωνα με αυτήν αναγνωρίζονται
ως βασικές διεργασίες η πλοήγηση, η επιλογή και διαχείριση και η επιλογές
συστήματος. Στη συνέχεια της ανάλυσης περιγράφονται ζητημάτων
αλληλεπίδρασης που αφορούν την αλληλεπίδραση βάσει όλου του σώματος
(Whole Body Interaction), (Tangible Interface for Product Evaluation) και την
εισαγωγή αλφανουμερικών δεδομένων (Alphanumeric Input). Όσον αφορά
τη διεργασία της επιλογών συστήματος, αναγνωρίζεται ως η διαδικασία μέσω
της οποίας παρέχονται εντολές στο σύστημα για να πραγματοποιηθούν
κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες οι οποίες συνήθως δεν αφορούν
διεργασίες τρισδιάστατης αλληλεπίδρασης. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζεται ως
βασικό χαρακτηριστικό της διεργασίας αυτής και ως κατάλληλη μέθοδος
παροχής των εντολών αυτών, τη χρήση μενού επιλογής (Menu selection).

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ

A taxonomy of usability
characteristics in virtual
environments –

Διεργασίες χρηστών

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
•
•
•

Εικονικό μοντέλο
Διεπαφές χρήστη –
μηχανισμοί εισόδου
Διεπαφές χρήστη –
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(Gabbard, Joseph L. 1997)

An introduction to 3D
user interface design –

στοιχεία παρουσίασης

Επιλογές συστήματος

•
•
•

(Doug A. Bowman et al.
2001)

•

Understanding virtual
reality –

Αλληλεπίδραση με
άλλους

•
•

(William R. Sherman and 
Alan B. Craig 2003)

•

Γραφιστικά μενού
επιλογής
Φωνητικές εντολές
Αλληλεπίδραση μέσω
χειρονομιών
Εργαλεία

Διαμοιραζόμενη
εμπειρία
Συνεργατική
αλληλεπίδραση
Αλληλεπίδραση με το
σύστημα

(δεν αποδίδεται κάποιος
χαρακτηρισμός)

•
•
•
•

Έλεγχος
Ανατροφοδότηση
Προσομοίωση
Πρόσβαση

(δεν αποδίδεται κάποιος
χαρακτηρισμός)

•
•

Μεταβολής κλίμακας
Αλληλεπίδραση με
μενού επιλογής

reality Επιλογές συστήματος

•

Αλληλεπίδραση με το
σύστημα

3D user interfaces with
java 3D –
(J Barrilleaux 2000)

Virtual environment
interaction techniques –
(Mark R. Mine 1995)
Designing
systems –

virtual

(Gerard Kim 2005)
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Πίνακας 48: Κατάλογος προσεγγίσεων και θεματικής ενότητας ενασχόλησης

6.10.4 Επικοινωνία μεταξύ των χρηστών - Συνεργατικά
εικονικά περιβάλλοντα (Collaborative virtual
environments)
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο παρόν στάδιο της ανάλυσης το οποίο
χαρακτηρίζεται ως 'επιλογή συστήματος', εξετάζονται εξειδικευμένα ζητήματα
και καταστάσεις, που δεν αφορούν το σύνολο των συστήματα εικονικών
περιβαλλόντων, και στα οποία παρατηρείται μια διαφοροποίηση των
διεργασιών και των διαδικασιών αλληλεπίδρασης όπως αυτές παρουσιάστηκαν
στη βασική ταξινόμηση. Η διαφοροποίηση αυτή των διαδικασιών αναφέρεται
κυρίως σε παραλλαγές ή συνδυασμούς των βασικών διαδικασιών, ενώ
ταυτόχρονα ο σκοπός τους είναι η κάλυψη των νέων αναγκών που
προκύπτουν σε αυτά τα συστήματα. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την
παραπάνω ενδεικτική παρουσίαση των ζητημάτων που εξετάζονται σε αυτό το
στάδιο από τις διάφορες προσεγγίσεις, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι πρόκειται
για ένα πολύ μεγάλο και ευρύ σύνολο εξειδικευμένων παραγόντων που
επηρεάζουν και διαφοροποιούν τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης, οι οποίοι δεν
είναι δυνατόν να εξεταστούν στο σύνολο τους. Από το ευρύ αυτό σύνολο,
στο κεφάλαιο αυτό επιλέγεται η εξέταση του χώρου των συνεργατικών
εικονικών περιβαλλόντων (Collaboratine virtual environments) και πιο
συγκεκριμένα με την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών.
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Πίνακας 49: Επιλογές συστήματος και συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα

Με την προσθήκη της έννοιας της συνεργασίας και της ταυτόχρονης
παρουσίας πολλαπλών χρηστών στα συστήματα εικονικών περιβαλλόντων,
είναι προφανές ότι αναδύονται νέα δεδομένα όσον αφορά το περιεχόμενο και
την πληροφορία που παρέχεται ή διαμοιράζεται σε ένα εικονικό περιβάλλον,
τις διάφορες διαδικασίες και διεργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτό,
καθώς ακόμα και στις συσκευές αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιούνται.
Δεδομένου του ενδιαφέροντος που έχει επιδείξει η επιστημονική κοινότητα
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για το συγκεκριμένο χώρο, παρατηρείται στη βιβλιογραφία ένα τεράστιο
εύρος αναλύσεων και προσεγγίσεων που εξετάζουν τα παραπάνω θέματα. Η
καθολική ανάλυση των προσεγγίσεων αυτών καθώς και η σε βάθος εξέταση
του χώρου των συνεργατικών εικονικών περιβαλλόντων, ξεφεύγει από τα
όρια και τους στόχους της παρούσας διπλωματικής εργασίας και του
συγκεκριμένου σταδίου της ανάλυσης. Για το λόγο αυτό, στη συνέχεια
παρουσιάζεται:
•

μια βασική εισαγωγική
ιδιοτήτων του χώρου,

•

αναγνώριση των δυνατών διεργασιών που πραγματοποιούνται στα
συγκεκριμένα εικονικά περιβάλλοντα,

•

στοιχεία που αφορούν τις διαδικασίες και τεχνικές αλληλεπίδρασης, για
την πραγματοποίηση των διεργασιών αυτών.

ανάλυση

των

χαρακτηριστικών

και

των

6.10.4.1 Ορισμός και χαρακτηριστικά συνεργατικών εικονικών
περιβαλλόντων
Ο τομέας των συνεργατικών εικονικών περιβαλλόντων επιλέχθηκε να
αποτελέσει το αντικείμενο ανάλυσης στο κεφάλαιο αυτό εξαιτίας του ότι
πρόκειται για έναν κλάδο ο οποίος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο
στους χρήστες, όσο και στο χώρο της έρευνας. Το ενδιαφέρον που
παρουσιάζεται οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στο γεγονός ότι μέσω των
συστημάτων αυτών, το εικονικό περιβάλλον εμπλουτίζεται με επιπλέον
δραστηριότητες – διεργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται και στο φυσικό
κόσμο. Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το βασικό πλαίσιο εξέλιξης των
εικονικών περιβαλλόντων, το οποίο αναφέρεται σε μεγάλο βαθμό στη
μεταφορά – αντιγραφή φυσικών περιβαλλόντων και δραστηριοτήτων σε
υπολογιστικό περιβάλλον, η ανάπτυξη των συνεργατικών εικονικών
περιβαλλόντων μπορεί να θεωρηθεί ως ένα παραπάνω βήμα σε αυτή τη
λογική. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον (Greenhalgh 1997), αναγνωρίζονται
δυο κατηγορίες στοιχείων – πλεονεκτημάτων των συνεργατικών εικονικών
περιβαλλόντων, βάσει των οποίων τα συγκεκριμένα συστήματα έχουν
προσελκύσει το ενδιαφέρον:
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Στοιχεία
χρηστών:

που

αφορούν

την

υποστήριξη

συνεργασίας

μεταξύ

των

•

Υποστήριξη φυσικής χωρικής επικοινωνίας (Supporting “natural”
spatial communication). Άτομα που διαμοιράζονται από κοινού κάποιο
φυσικό χώρο έχουν τη δυνατότητα άμεσης φυσικής επικοινωνίας

•

Υποστήριξη απομακρυσμένης επίγνωσης (Supporting peripheral
awareness).
Δυνατότητα
επίγνωσης
δραστηριοτήτων
που
πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον, ακόμα και εάν δεν υπάρχει
σαφή συνεργασία

•

Συνδυασμός επικοινωνίας και πληροφορίας (Unifying communication
and information). Παροχή πληροφοριών μέσω της επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες

•

Διατήρηση αυτονομίας (Maintaining autonomy). Ανεξάρτητα από τον
πολυ-χρηστικό χαρακτήρα, διατηρείται η αυτονομία οπτικής άποψης
και δραστηριοτήτων

•

Υποστήριξη μεγάλου αριθμού χρηστών (Scaling to large numbers of
participants). Δυνατότητα ταυτόχρονης παρουσίας στο εικονικό
περιβάλλον μεγάλου αριθμού χρηστών

Στοιχεία που
δικτύωση):

αφορούν

τα

υπολογιστικά

συστήματα

(συγκεκριμένα

τη

•

Μικτοί τύποι κυκλοφορίας (Mixed traffic types): Παρέχεται ένα φυσικό
περιεχόμενο στο οποίο συνδυάζονται διανεμημένες υπηρεσίες
πληροφορίας με μουσική και βίντεο, στα πλαίσια μιας σύγχρονης
αλληλεπίδρασης με διάφορους γεωγραφικά διασκορπισμένους χρήστες.

•

Συμμετοχή ομάδων (Group participation): Υποστήριξη συνεργασίας
μεταξύ αυθαίρετων - διαφορετικών ομάδων ανθρώπων
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•

Δυναμική σύνδεση και σύνολα μελών (Dynamic connection and
membership): οι χρήστες εκτός από το να αλληλεπιδρούν με ένα
συγκεκριμένο σύστημα εξακολουθούν να πλοηγούνται συνεχώς σε
άλλους δικτυακούς τόπους. Συνεπώς, οι απαιτήσεις σε επικοινωνία είναι
ιδιαίτερα δυναμικές

•

Δυναμική διαπραγμάτευση ποιότητας υπηρεσιών (Dynamic negotiation
of quality of service): η ποιότητα των υπηρεσιών του δικτύου αποτελεί
αντικείμενου διαρκούς διαπραγμάτευσης, καθώς οι χρήστες κινούνται –
εναλλάσσονται ανάμεσα σε κόσμους, περιοχές και συνεργάτες –
χρήστες

•

Αξιοπιστία και συνέπεια (Reliability and consistency): θέματα σχετικά
με τις κατάλληλες επιλογές και τεχνολογίες για την επίτευξη μιας
ισορροπίας μεταξύ του αντικειμενικά σωστού και του επίκαιρου στα
συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα, πχ ο βαθμός αξιοπιστίας της
παράδοσης και παραγγελίας μηνυμάτων σε εμπορικές συναλλαγές σε
αντίθεση με τη ταχύτητα της αλληλεπίδρασης με και μέσα στον εικονικό
κόσμο

•

Κλίμακα (Scale): η κλίμακα αναφέρεται στην δυνατότητα των
συνεργατικών εικονικών περιβαλλόντων να περιλαμβάνουν μεγάλο
αριθμό από ταυτόχρονους συμμετέχοντες

Τα συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα αποτελούν λογική εξέλιξη της
ανάπτυξης των συστημάτων εικονικών περιβαλλόντων, τα οποία καλούνται
να παρέχουν λύσεις σε ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία και
συνεργασία πολλαπλών χρηστών, κατά την ταυτόχρονη παρουσία τους σε
ένα σύστημα εικονικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον (Gibson 1989), ως
συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα ορίζονται διανεμημένα συστήματα
εικονικής πραγματικότητας τα οποία παρέχουν γραφιστικούς ρεαλιστικούς,
πιθανώς άπειρους, ψηφιακούς χώρους. Μέσα σε αυτούς τους χώρους,
διάφορα άτομα μπορούν να διαμοιραστούν πληροφορία μέσω διαδικασιών
αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, καθώς και μέσω ατομικής και συνεργατικής
αλληλεπίδρασης με τα εικονιζόμενα στοιχεία. Επιπρόσθετα, ο (Snowdon,
Churchill, and Munro 2001) αναφέρει ότι τα συνεργατικά εικονικά
περιβάλλοντα έχουν ως βασικό σκοπό την παροχή νέων, ευφυέστερων
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εννοιών, κατά τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων ως εργαλείο
επικοινωνίας και διαμοίρασης πληροφορίας με άλλους χρήστες.
Σύμφωνα με τον (Greenhalgh 1997) τα βασικά χαρακτηριστικά των
συνεργατικών εικονικών περιβαλλόντων είναι:
•

πολύ-χρηστικά συστήματα που βασίζονται στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, τα οποία υποστηρίζουν γεωγραφικά απομακρυσμένους
χρήστες

•

οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν
συνεργάζονται, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους

•

ύπαρξη ενός νοητικού χώρου ή κόσμου (εικονικό περιβάλλον), στον
οποίο εντάσσονται οι δραστηριότητες

•

κάθε χρήστης εκπροσωπείται – ενσαρκώνεται στο εικονικό περιβάλλον,
έτσι ώστε να είναι ορατός στους υπόλοιπους χρήστες

•

κάθε χρήστης είναι αυτόνομος και ικανός να κινηθεί ανεξάρτητα μέσα
στο εικονικό περιβάλλον

και

να

Στο ίδιο πλαίσιο, οι (Snowdon, Churchill, and Munro 2001) αναφερόμενοι
κυρίως στο περιεχόμενο ενός συνεργατικού εικονικού περιβάλλοντος
παρατηρεί ότι οι βασικές λειτουργίες οι οποίες θα πρέπει να υποστηρίζονται
από ένα τέτοιο σύστημα είναι:
•

Διαμοιραζόμενο περιεχόμενο (Shared Context)

•

Επίγνωση για τους άλλους (Awareness of others)

•

Διαπραγμάτευση και επικοινωνία (Negotiation and communication )

•

Ευέλικτες πολλαπλές
viewpoints)

οπτικές

απόψεις

(Flexible

and

multiple

Τα συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο
σύνολο συστημάτων (πολυ-χρηστικά συστήματα), όπου το βασικό τους
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χαρακτηριστικό είναι η ταυτόχρονη παρουσία περισσότερων του ενός χρήστη
που έχουν τη δυνατότητα να διαμοιράζονται το ίδιο περιβάλλον ή σύστημα.
Στο ευρύ αυτό σύνολο, εντάσσονται μια πληθώρα συστημάτων και
εφαρμογών οι οποίες μπορεί να είναι από έναν απλό ιστότοπο ή ένα σύστημα
αλληλεπίδρασης μέσω κειμένου (Multi-User Dimensions/Dungeons – MUD's),
ως ένα πολυδιάστατο εικονικό περιβάλλον. Στο σημείο αυτό είναι κρίσιμο να
αναφερθεί ότι εάν και όλα τα συνεργατικά συστήματα υποστηρίζουν την
παρουσία πολλαπλών χρηστών, αλλά όλα τα πολύ-χρηστικά συστήματα δεν
είναι απαραίτητο ότι υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ των χρηστών,
επομένως δεν υφίσταται αμφίδρομη αντιστοίχηση μεταξύ των δυο όρων.
Σύμφωνα με τον (Diehl 2001) ένας πολύ-χρηστικός εικονικός κόσμος
χαρακτηρίζεται ο εικονικός κόσμος στον οποίο πολλοί χρήστες που βρίσκονται
σε διαφορετικές περιοχές και είναι συνδεδεμένοι διαδικτυακά, μπορούν να
αλληλεπιδράσουν ταυτόχρονα.
Εξετάζοντας τα εικονικά περιβάλλοντα ως ένα πολύ-χρηστικό μέσο, ή
ως ένα διαμοιραζόμενο περιβάλλον (Shared environment) αναδύονται νέες
απαιτήσεις – ανάγκες, σε συνάρτηση με τα μονο-χρηστικά εικονικά
περιβάλλοντα, οι οποίες καλούνται να εξεταστούν και να καλυφθούν από τα
συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα. Οι ανάγκες αυτές αφορούν κυρίως
ζητήματα συνύπαρξης πολλών χρηστών σε ένα περιβάλλον, διαμοίρασης του
περιεχομένου του, ελέγχου των διαδικασιών και μεθόδων αλληλεπίδρασης
μεταξύ των χρηστών ή με το περιβάλλον, προσαρμογής και συγχρονισμού
του περιβάλλοντος στις ενέργειες των χρηστών κτλ. Σύμφωνα με τους
(William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003) τα βασικά ζητήματα που
εξετάζονται σε μια διαμοιραζόμενη εμπειρία (Shared experience) αφορούν
κυρίως τα παρακάτω:
•

θέματα επιλογής των μεθόδων συνεργατικής αλληλεπίδρασης

•

πως πρέπει να συγχρονίζεται η εμπειρία

•

σε ποιον αποδίδεται ο έλεγχος των διαδικασιών διαχείρισης και
λειτουργιών επικοινωνίας

•

πως ο κόσμος διατηρείται συγχρονισμένος

•

πως οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους
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Μια άλλη κατηγορία συστημάτων, της οποίας τα συνεργατικά εικονικά
περιβάλλοντα αποτελούν υποκατηγορία, είναι συνεργατικά συστήματα
(collaborative systems), ή συστήματα υποστήριξης συνεργασίας (Computer
Supported Cooperative Work – CSCW). Εξετάζοντας την κατηγοριοποίηση
των συνεργατικών συστημάτων, που αναφέρεται από τον (Αβούρης,
Νικόλαος 2000), και εφαρμόζοντας τη στα συνεργατικά εικονικά
περιβάλλοντα, μπορούν να αντληθούν χρήσιμες πληροφορίες έτσι ώστε να
γίνει κατανοητός ο διαχωρισμός μεταξύ των συνεργατικών και των κοινών
εικονικών περιβαλλόντων. Σύμφωνα με τον παραπάνω λοιπόν, τα
συνεργατικά συστήματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν βάσει δυο
στοιχείων: το χώρο (σε ίδιο χώρο – σε διαφορετικό χώρο) και το χρόνο
(σύγχρονα - ασύγχρονα). Συνδυάζοντας τα στοιχεία αυτά, προκύπτουν οι
τέσσερις παρακάτω κατηγορίες εικονικών περιβαλλόντων.
•

Σύγχρονα – σε διαφορετική τοποθεσία: ταυτόχρονη παρουσία και
αλληλεπίδραση των χρηστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές
φυσικές τοποθεσίες (πχ διαδικτυακά εικονικά περιβάλλοντα)

•

Σύγχρονα - σε ίδια τοποθεσία: φυσική ταυτόχρονη παρουσία και
αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών (πχ πολυ-χρηστικά εικονικά
περιβάλλοντα σε CAVE)

•

Ασύγχρονα – σε διαφορετική τοποθεσία: οι χρήστες εισέρχονται στο
εικονικό περιβάλλον σε διαφορετικό χρόνο από διαφορετικές φυσικές
τοποθεσίες (πχ συνεχή εικονικά περιβάλλοντα)

•

Ασύγχρονα – σε ίδια τοποθεσία: διαφορετικού χρόνο αλληλεπίδραση
σε ίδια φυσική τοποθεσία

Τα παραπάνω στοιχεία των αναλύσεων, χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα
χρήσιμα έτσι ώστε να γίνουν κατανοητά το αντικείμενο και τα ζητήματα που
εξετάζονται στα συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα, οι διαφοροποιήσεις τους
από τα μονο-χρηστικά εικονικά περιβάλλοντα, καθώς και στο να
αναγνωριστούν οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης που πραγματοποιεί ένας
χρήστης κατά την παρουσία του σε ένα τέτοιο εικονικό περιβάλλον.

360

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

6.10.4.2 Διεργασίες αλληλεπίδρασης που πραγματοποιούνται στα
συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα
Στο σημείο αυτό πραγματοποιείται μια προσπάθεια αναγνώρισης και
κατηγοριοποίησης των διεργασιών αλληλεπίδρασης που μπορούν να
πραγματοποιηθούν σε ένα συνεργατικό εικονικό περιβάλλον. Οι διεργασίες
αυτές αφορούν διαδικασίες οι οποίες δεν παρατηρούνται στα μη συνεργατικά
εικονικά περιβάλλοντα, και εξετάζουν κυρίως τον τομέα της συνεργασίας
μεταξύ χρηστών, ή της κοινής αλληλεπίδρασης των χρηστών με το
περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, βασικές διαδικασίες αλληλεπίδρασης, όπως είναι
για παράδειγμα η πλοήγηση, πραγματοποιούνται συνήθως στα συνεργατικά
εικονικά περιβάλλοντα μέσω των ίδιων διαδικασιών με αυτές των μη
συνεργατικών εικονικών περιβαλλόντων. Επίσης, δεδομένο του ότι στη
βιβλιογραφία παρατηρείται ένας μεγάλος αριθμός προσεγγίσεων, αναλύσεων
και κατηγοριοποιήσεων των συνεργατικών εικονικών περιβαλλόντων και
γενικά των συνεργατικών συστημάτων, είναι κρίσιμο να αναφερθεί ότι η
παρούσα
κατηγοριοποίηση
αφορά
αποκλειστικά
τις
διεργασίες
αλληλεπίδρασης που πραγματοποιούνται σε αυτά και δεν ταυτίζεται με
κατηγοριοποίηση των συνεργατικών συστημάτων.
Σκοπός αυτής της διαδικασίας αναγνώρισης και κατηγοριοποίησης είναι
ο εντοπισμός και καταγραφή των:
•

Διαδικασιών αλληλεπίδρασης οι οποίες προκύπτουν από τις ανάγκες
των συνεργατικών εικονικών περιβαλλόντων και οι οποίες δεν
εντάσσονται στην κατηγοριοποίηση των βασικών διαδικασιών
αλληλεπίδρασης των εικονικών περιβαλλόντων, που πραγματοποιήθηκε
στα προηγούμενα κεφάλαια

•

Τεχνικών
και
μεθόδων
αλληλεπίδρασης
μέσω
των
πραγματοποιούνται αυτές οι διεργασίες αλληλεπίδρασης.

οποίων

Οι
διεργασίες
αλληλεπίδρασης
συνεργατικών
περιβαλλόντων,
αναφέρονται στις νέες διαδικασίες αλληλεπίδρασης που πραγματοποιούνται
(συγκριτικά με τις διαδικασίες μη συνεργατικών περιβαλλόντων), και οι
οποίες αποτελούν 'εργαλεία' για την διεκπεραίωση των νέων στόχων και
αναγκών που θέτονται από τα συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα. Επίσης, οι
στόχοι, στο συγκεκριμένο είδος συστημάτων, συνήθως αναφέρονται στην
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πραγματοποίηση κάποιων διεργασιών από τους χρήστες μέσα στο
περιβάλλον.
Εξετάζοντας
τα
συστήματα
συνεργατικών
εικονικών
περιβαλλόντων
και
τις
διαφοροποιήσεις
στις
διεργασίες
που
πραγματοποιούνται σε αυτά σε σχέση με τα κοινά εικονικά περιβάλλοντα,
εξάγεται το συμπέρασμα ότι στην πλειοψηφία τους εξετάζονται δυο είδη –
κατηγορίες διεργασιών:
•

Υποστήριξης της επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών

•

Υποστήριξης της συνεργασίας μεταξύ των χρηστών έτσι ώστε να
εκτελεστεί από κοινού μια διεργασία – έργο

Είναι
προφανές
ότι
παράλληλα
με
αυτές
τις
διεργασίες
πραγματοποιούνται ταυτόχρονα κοινές διαδικασίες αλληλεπίδρασης (πχ
πλοήγηση, διαχείριση) οι οποίες αφορούν το σύνολο των εικονικών
περιβαλλόντων. Επίσης, η δεύτερη κατηγορία διεργασιών που αφορά τη
συνεργασία για την εκτέλεση κάποιου έργου, περιλαμβάνει στοιχεία και της
πρώτης κατηγορίας, καθώς είναι απαραίτητη η επικοινωνία μεταξύ των
χρηστών έτσι ώστε να συνεργαστούν. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια
ανάλυση
των
στοιχείων
των
διεργασιών
αυτών.
Στη
συνέχεια
πραγματοποιείται ανάλυση και αναγνώριση τεχνικών αλληλεπίδρασης της
πρώτης κατηγορίας που αφορά την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών.

6.10.4.2.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ένα βασικό στοιχείο κατά την παρουσία πολλαπλών χρηστών σε ένα
εικονικό περιβάλλον είναι η μεταξύ τους επικοινωνία. Πρόκειται για
διαδικασία, χαρακτηρίζεται και ως συνεργατική επικοινωνία (Collaborative
communication), η οποία δεν συναντάται στα μη συνεργατικά εικονικά
περιβάλλοντα, καθώς ο χρήστης στις περισσότερες περιπτώσεις αλληλεπιδρά
αποκλειστικά με το περιβάλλον δεδομένης της απουσίας άλλων χρηστών.
Ίσως η σημαντικότερη πτυχή της συνεργατικής επικοινωνίας, που
χρησιμοποιείται και ως χαρακτηριστικό αναγνώρισης υποκατηγοριών της
κατηγορίας αυτής, είναι ο χρόνος (κριτήριο κατηγοριοποίησης των
συνεργατικών συστημάτων §6.10.4.1). Ως χρόνος αναγνωρίζεται το χρονικό
διάστημα μεταξύ αποστολής και λήψης πληροφορίας. Επομένως, η
επικοινωνία μεταξύ χρηστών που βρίσκονται σε ένα εικονικό περιβάλλον
μπορεί να γίνει μέσω δυο διαδικασιών, μέσω των οποίων αναγνωρίζοντας και
οι αντίστοιχες υποκατηγορίες της συνεργατικής επικοινωνίας:
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•

Σύγχρονη επικοινωνία (Synchronous communication)

•

Ασύγχρονη επικοινωνία (Asynchronous)

Η
σύγχρονη
επικοινωνία
αναφέρεται
σε
άμεση
ανταλλαγή
πληροφοριών, όπου ο χρόνος μετάδοσης τους είναι μηδενικός. Πρόκειται για
μια διαδικασία ανάλογη της φυσικής επικοινωνίας. Η σύγχρονη επικοινωνία
είναι μια διαδικασία η οποία πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο,
επομένως είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη παρουσία στο εικονικό περιβάλλον
όλων των χρηστών που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Επίσης
αναγνωρίζονται κάποια βασικά στοιχεία τα οποία επηρεάζουν τη διαδικασία. Ο
έλεγχος του λόγου (floor control), αποτελεί ίσως το βασικότερο από τα
στοιχεία αυτά, και αναφέρεται στο ποίος από τους χρήστες έχει των έλεγχο –
τη δυνατότητα να μιλήσει ή να πραγματοποιήσει μια ενέργεια. Πρόκειται για
ένα στοιχείο το οποίο αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό πολλών
διεργασιών που πραγματοποιούνται στα συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα.
Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο της σύγχρονης επικοινωνίας αφορά το ποιός
από τους χρήστες έχει πρόσβαση ή λαμβάνει πληροφορία. Το συγκεκριμένο
αναφέρεται στην έκταση των παραληπτών
της πληροφορίας που
διαμοιράζεται κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας, καθώς ένας χρήστη μπορεί
να επιλέξει να επικοινωνήσει αποκλειστικά με ένα χρήστη, με επιλεγμένους
χρήστες, ή με το σύνολο των χρηστών που βρίσκονται στο εικονικό
περιβάλλον. Τέλος, άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη
επικοινωνία είναι το είδος της πληροφορίας που διαμοιράζεται (λεκτική
πληροφορία, χειρονομίες, σήματα κτλ), καθώς και τα φυσικά μέσα που
χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία αυτή.
Αντίθετα, κατά την ασύγχρονη επικοινωνία οι χρήστες εισέρχονται σε
έναν διαρκώς υφιστάμενο κόσμο, στον οποίο μπορούν να αντιληφθούν τις
αλλαγές – παρεμβάσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από άλλους χρήστες,
έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να παρέμβουν και οι ίδιοι. Μέσω αυτής
της διαδικασίας παρέμβασης στον εικονικό κόσμο από τους χρήστες
πραγματοποιείται η επικοινωνία (ανταλλαγή πληροφοριών) μεταξύ τους. Το
είδος της επικοινωνίας αυτής χαρακτηρίζεται ως ασύγχρονη επικοινωνία,
εξαιτίας του ότι η διαδικασία ανταλλαγής πληροφορίας πραγματοποιείται
έμμεσα, ενώ μεταξύ της αποστολής και παράδοσης διαμεσολαβεί κάποιο
χρονικό διάστημα. Επίσης αντίστοιχα με τη σύγχρονη επικοινωνία, η
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διαδικασία επηρεάζεται από παράγοντες όπως ο έλεγχος λόγου (ποίος έχει τη
δυνατότητα – εξουσιοδότηση να παρέμβει στο περιβάλλον) και πρόσβασης
στην πληροφορία.

Εικόνα 40: Σύγχρονη επικοινωνία, μέσω ενσαρκώσεων, μεταξύ χρηστών σε
συνεργατικό εικονικό περιβάλλον

6.10.4.3 Τεχνικές αλληλεπίδρασης
Στο σημείο αυτό αναγνωρίζονται βασικές τεχνικές αλληλεπίδρασης, βάσει
των οποίων πραγματοποιούνται οι παραπάνω διεργασίες (επικοινωνία και
συνεργασία) στα συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα.

6.10.4.3.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΞΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΤΗΣ

Όσον αφορά τις τεχνικές αλληλεπίδρασης υποστήριξης της επικοινωνίας και
λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω αντίστοιχη κατηγοριοποίηση των
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διεργασιών, αναγνωρίζονται δυο κατηγορίες, τεχνικές
σύγχρονης επικοινωνίας και ασύγχρονης επικοινωνίας:

αλληλεπίδρασης

Πίνακας 50: Τεχνικές αλληλεπίδρασης επικοινωνίας χρηστών

•

Τεχνικές αλληλεπίδρασης σύγχρονης επικοινωνίας: στην υποκατηγορία
αυτή συμπεριλαμβάνονται τεχνικές βάσει των οποίων παρέχεται στους
χρήστες του εικονικού περιβάλλοντος η δυνατότητα να επικοινωνούν
σε πραγματικό χρόνο. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να διαχωριστούν σε
δυο κατηγορίες, ανάλογα με το είδος – μορφή της πληροφορίας που
ανταλλάσσεται μεταξύ των χρηστών. Οι δυο κατηγορίες είναι:
ανταλλαγή
λεκτικής
πληροφορίας
(verbal)
και
μη-λεκτικής
πληροφορίας (non-verbal).
o Λεκτική πληροφορία: η επικοινωνία σε αυτή την περίπτωση
πραγματοποιείται μέσω αντίστοιχων διαδικασιών με αυτές που
χρησιμοποιούνται κατά την πραγματική – φυσική επικοινωνία των
ανθρώπων (άμεση επικοινωνία, μέσω τηλεφώνου ή βίντεοκλήσης
κτλ). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και διαδικασίες
επικοινωνίας οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω ηχητικών
σημάτων, χωρίς να γίνεται απαραίτητα χρήση λέξεων (πχ σήματα
365

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης

μορς). Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη και το στοιχείο της
φυσικής τοποθεσίας των χρηστών αναγνωρίζονται οι παρακάτω
υποκατηγορίες:




Ίδιας τοποθεσίας (άμεση): σε αυτήν την περίπτωση
πραγματοποιείται φυσική λεκτική επικοινωνία μεταξύ των
χρηστών, οι οποίοι βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο. Εάν
και ίσως είναι η πιο οικεία διαδικασία επικοινωνίας,
παρουσιάζονται ορισμένοι περιορισμοί που αφορούν κυρίως
περιπτώσεις όπου οι χρήστες είναι αποκλεισμένοι οπτικά
από το φυσικό περιβάλλον. Στις περιπτώσεις αυτές οι
χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τον
ομιλητή (εφόσον απαιτείται) είτε μέσω ταυτοποίησης της
φωνής, είτε μέσω υποβοηθητικών στοιχείων από το
σύστημα. Αντίθετα, δεν αντιμετωπίζονται περιορισμοί που
αφορούν τον έλεγχο του λόγου (floor control) και την
πρόσβαση στην πληροφορία (§6.10.4.2.1).
Διαφορετικής τοποθεσίας (έμμεση): η κατηγορία αυτή
αφορά τεχνικές λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ χρηστών που
βρίσκονται σε διαφορετικές φυσικές τοποθεσίες. Αντίστοιχα
με τις τεχνικές άμεσης λεκτικής επικοινωνίας, κατά την
έμμεση
επικοινωνία
παρουσιάζονται
περιορισμοί
αναγνώρισης του ομιλούντος, ενώ θα πρέπει να
πραγματοποιείται διαδικασία ελέγχου του λόγου και
πρόσβασης – αποστολής της πληροφορίας, για την ομαλή
εξέλιξη της διαδικασίας. Τέλος, εξαιτίας της φυσικής
απόστασης, η πληροφορία αποστέλλεται και λαμβάνεται
μέσω κατάλληλων συσκευών.

o Μη-λεκτική πληροφορία: πρόκειται για διαδικασία επικοινωνίας
όπου δεν γίνεται χρήση της ομιλίας. Σε αυτή την περίπτωση η
πληροφορία
ανταλλάσσεται
μέσω
στοιχείων,
ενδείξεων,
χειρονομιών κτλ. Παραδείγματα μη-λεκτικής επικοινωνίας
συναντάμε σε μεγάλο βαθμό και κατά την πραγματική
επικοινωνία (νοητική γλώσσα, instant messages κτλ). Αντίστοιχα
με την κατηγορία λεκτικής πληροφορίας και σε αυτή την
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περίπτωση αναγνωρίζονται οι υποκατηγορίες με κριτήριο την
φυσική τοποθεσία των χρηστών:




•

Ίδιας τοποθεσίας (άμεση): η μη-λεκτική επικοινωνία μεταξύ
χρηστών οι οποίοι βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο
πραγματοποιείται κυρίως μέσω νοημάτων, χειρονομιών,
υποδείξεων, εικόνων, σημάτων κτλ. Βασική προϋπόθεση
αυτών των τεχνικών αλληλεπίδρασης είναι η οπτική επαφή
(όχι απαραίτητα φυσική) μεταξύ των χρηστών.
Διαφορετικής τοποθεσίας (έμμεση): παρόμοια με την
αντίστοιχη υποκατηγορία της λεκτικής επικοινωνίας, σε
αυτή την περίπτωση η πληροφορία διαμοιράζεται μέσω
κατάλληλων συσκευών (κυρίως οπτικών και απτικών)
εισόδου και εξόδου. Δεδομένης της μη-φυσικής επαφής
μεταξύ
των
χρηστών,
στις
περιπτώσεις
οπτικής
επικοινωνίας, πολύ σημαντικός παράγοντας είναι οι
ενσαρκώσεις των χρηστών.

Τεχνικές αλληλεπίδρασης ασύγχρονης επικοινωνίας: το βασικό
χαρακτηριστικό
αυτών
των
τεχνικών
επικοινωνίας
είναι
η
διαμεσολάβηση κάποιου χρονικού διαστήματος μεταξύ της αποστολής
και λήψης της πληροφορίας. Πρόκειται για διαδικασίες επικοινωνίας οι
οποίες πραγματοποιούνται συχνά και στο φυσικό κόσμο. Παραδείγματα
ασύγχρονης φυσικής επικοινωνίας είναι τα e-mail, τηλεομοιότυπο,
αλληλογραφία. Εξαιτίας της ασύγχρονης πρόσβασης και παρέμβασης
των χρηστών, για να υποστηρίζεται η ασύγχρονη επικοινωνία, ένα
περιβάλλον θα πρέπει να είναι συνεχές. Λαμβάνοντας υπόψη τους
(William R. Sherman and  Alan B. Craig 2003), αναγνωρίζονται δυο
βασικές υποκατηγορίες ασύγχρονης επικοινωνίας: μέσω σημειώσεων –
σχόλιων (annotations) επαναφορά εμπειρίας (experience playback). Και
στις δυο αυτές τεχνικές, προκύπτουν ζητήματα αδειοδότησης και
προσβασιμότητας στην πληροφορία.
o Σημειώσεις: πρόκειται για τεχνική κατά την οποία οι χρήστες
έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης στο εικονικό περιβάλλον
αφήνοντας σημειώσεις, σχόλια, σημάδια κτλ. Στη συνέχεια, οι
υπόλοιποι (ανάλογα με την άδεια πρόσβασης) χρήστες όταν
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εισέλθουν στο εικονικό περιβάλλον θα λάβουν την πληροφορία
αυτή. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι σημειώσεις αυτές μπορούν να
αποτελέσουν μη μεταβαλλόμενο τμήμα του κόσμου, η τεχνική
αυτή μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη για την πληροφόρηση
συγκεκριμένων στοιχείων ή τμημάτων του κόσμου, καθώς και για
την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το περιεχόμενο του
περιβάλλοντος.
o Επαναφορά εμπειρίας: η τεχνική της επαναφοράς της εμπειρίας
αναφέρεται στη δυνατότητα καταγραφής, αποθήκευσης και
μεταγενέστερης
αναπαραγωγής
των
δράσεων
και
των
παρεμβάσεων
που
πραγματοποιούνται
σε
ένα
εικονικό
περιβάλλον. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι χρήστες έχουν τη
δυνατότητα παρουσίας στο εικονικό περιβάλλον, κάποιου
χρονικού διαστήματος στο οποίο δεν συμμετείχαν σε αυτό.
Πρόκειται για μια τεχνική όχι ιδιαίτερα διαδεδομένη, καθώς
πολλαπλασιάζει τις τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος.
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7 Υλοποίηση – εφαρμογή της πολύμεθοδολογικής προσέγγισης
Στο σημείο αυτό ακολουθεί η ανάλυση της διαδικασίας εφαρμογής –
υλοποίησης της πολύ-μεθοδολογικής προσέγγισης που προτείνεται, με σκοπό
τη εξέταση και αξιολόγηση της καθολικής διαδικασίας. Η υλοποίηση
πραγματοποιείται εφαρμόζοντας τις παραπάνω εκάστοτε διαδικασίες και
διεργασίες για την εκάστοτε θεματική ενότητα, με αποτέλεσμα τη σχεδίαση
και παραγωγή μιας εφαρμογής εικονικού περιβάλλοντος. Η θεματική ενότητα
που έχει επιλεχτεί, αφορά το ιστορικό κτίριο του δημαρχείου της Ερμούπολης
και τον περιβάλλοντα χώρο αυτού. Η εφαρμογή εικονικού περιβάλλοντος που
θα σχεδιαστεί έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το
συγκεκριμένο
χώρο.
Εντάσσεται
στο
είδος
εφαρμογών
εικονικής
πραγματικότητας ξενάγησης – περιήγησης, ενώ η εκτέλεση της θα
πραγματοποιείται μέσω πληροφορικού περιπτέρου (info-kiosk), ή μέσω
ιστότοπων του διαδικτύου.
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7.1 Στάδιο προετοιμασίας
7.1.1

Καταγραφή αναγκών

Κατά το στάδιο της καταγραφής των αναγκών, αναγνωρίζονται
ενδεχόμενες ανάγκες των χρηστών, που αφορούν κυρίως το περιεχόμενο της
εφαρμογής και την πληροφορία που θα λαμβάνουν οι χρήστες κατά την
παρουσία τους στο εικονικό περιβάλλον. Η πληροφορία αυτή αφορά την
παροχή ιστορικών, πολιτισμικών και αρχιτεκτονικών πληροφοριών σχετικά με
το δημαρχείο της Ερμούπολης και τον περιβάλλοντα χώρο του, μέσω της
παρουσίας και αλληλεπίδρασης των χρηστών στο εικονικό περιβάλλον που θα
αποτελεί τρισδιάστατη αναπαράσταση του συγκεκριμένου χώρου.

7.1.2

Στόχοι της εφαρμογής

Στο στάδιο αυτό αναγνωρίζονται κάποιοι αρχικοί στόχοι υψηλού
επιπέδου της εφαρμογής οι οποίοι αναφέρονται με σειρά προτεραιότητας:
•

•

•

Κάλυψη των προαναφερομένων αρχικών αναγκών που αφορούν την
παροχή ιστορικών, πολιτισμικών και αρχιτεκτονικών πληροφοριών του
δημαρχείου Ερμούπολης.
Αποτελεσματική χρήση της εφαρμογής από χρήστες με χαμηλή εμπειρία
και εξοικείωση με εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και
τρισδιάστατων περιβαλλόντων.
Υψηλό ποσοστό εμβύθισης των χρηστών κατά την παρουσία τους στο
εικονικό περιβάλλον.

7.1.3

Περιορισμοί

Οι περιορισμοί που αναγνωρίζονται αφορούν κυρίως το οικονομικό
κόστος – οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την ανάπτυξη της
εφαρμογής, καθώς και τους διαθέσιμους πόρους πληροφοριών. Οι
οικονομικοί περιορισμοί καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα μέσα που
χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και αναπαραγωγή της εφαρμογής. Στην
προκειμένη περίπτωση οι οικονομικές ανάγκες και τα απαιτούμενα μέσα που
χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία σχεδίασης της εφαρμογής, καλύπτονται
από τα μέλη που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία σχεδίασης (σχεδιαστές) και
370

Κεφάλαιο 7: Υλοποίηση – εφαρμογή της πολυ-μεθοδολογικής προσέγγισης

από το διαθέσιμο υλικό του πανεπιστημίου. Επίσης, περιορισμοί
παρατηρούνται και κατά τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών που αφορούν
το δημαρχείο της Ερμούπολης, λόγω της παλαιότητας των αρχιτεκτονικών
σχεδίων του κτιρίου και της περιορισμένης πρόσβασης σε τμήματα του χώρου
λόγω συνεχούς χρήσης ή καθολικής απομόνωσης τους.

7.1.4

Χαρακτηριστικά συστήματος

Στα χαρακτηριστικά του συστήματος αναγνωρίζονται στοιχεία που
αφορούν το λογισμικό και το υλισμικό, βάσει του οποίου πραγματοποιείται η
υλοποίηση και η εκτέλεση της εφαρμογής. Τα χαρακτηριστικά που
αναγνωρίζονται στο σημείο αυτό αποτελούν μια αρχική αναφορά για τον
προσδιορισμό των μέσων που απαιτούνται στο σύνολο της διαδικασίας
σχεδίασης και εκτέλεσης της εφαρμογής. Λεπτομερής αναγνώριση και
διαμόρφωση των στοιχείων αυτών πραγματοποιείται σε επόμενο στάδιο της
διαμόρφωσης και επιλογής συστήματος. Τα χαρακτηριστικά συστήματος
μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: σε χαρακτηριστικά
μέσων υλοποίησης της εφαρμογής, σε χαρακτηριστικά μέσων εκτέλεσης της
εφαρμογής και σε χαρακτηριστικά μέσων επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων
μελών που εμπλέκονται στη διαδικασία σχεδίασης.
•

Υλοποίηση της εφαρμογής
o Απαιτούμενη ισχύς υπολογιστικών συστημάτων
o Διαθεσιμότητα λογισμικών εφαρμογών
o Διαθεσιμότητα υλισμικού
o Καταλληλότητα μέσων σχεδίασης
o Οικονομικό κόστος των μέσων σχεδίασης

•

Εκτέλεση της εφαρμογής
o Κάλυψη των αναγκών και στόχων της εφαρμογής
o Απαιτούμενη ισχύς υπολογιστικών συστημάτων
o Ευκολία στη χρήση
o Ευκολία στην εκμάθηση χρήσης
o Οικονομικό κόστος

•

Επικοινωνία μελών
o Δυνατότητα απομακρυσμένης επικοινωνίας
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o
o
o
o

7.1.5

Υποστηριζόμενος αριθμός μελών ταυτόχρονης επικοινωνίας
Ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων
Προσβασιμότητα σε πληροφορία επικοινωνίας – ανταλλαγής
Άμεση επικοινωνία (εφόσον απαιτείται)

Εναλλακτικές τεχνολογίες και μέσα

Ανεξάρτητα από τα στοιχεία που αφορούν τα χαρακτηριστικά
συστήματος που αναφέρονται παραπάνω, αναγνωρίζονται κάποια επιπλέον
μέσα και διαδικασίες τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη και
εκτέλεση της εφαρμογής, τα οποία χαρακτηρίζονται ως εναλλακτικές
τεχνολογίες. Κατά την ανάπτυξη της παρούσας εφαρμογής, τα εναλλακτικά
μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, αφορούν κυρίως τη συλλογή των απαραίτητων
πληροφοριών για το περιεχόμενο της εφαρμογής καθώς και για τη διαδικασία
σχεδίασης της. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε αναζήτηση και χρήση των
πρωτότυπων αρχιτεκτονικών σχεδίων του δημαρχείου Ερμούπολης (σε
έντυπη μορφή) τα οποία στη συνέχεια ψηφιοποιήθηκαν. Επίσης,
χρησιμοποιήθηκαν οπτικοακουστικά μέσα, βιβλία ή άλλα έντυπα, ιστοσελίδες,
ντοκιμαντέρ και φωτογραφικά λευκώματα με σκοπό τη συγκέντρωση και
παρουσίαση των πληροφοριών (περιεχόμενο εφαρμογής), που αναφέρονται
στο στάδιο καταγραφής των αναγκών, μέσω της εφαρμογής.

7.1.6

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει του βαθμού κάλυψης των στόχων
και αναγκών της εφαρμογής. Στο στάδιο αυτό, αναγνωρίζονται κάποια
σημαντικά κριτήρια τα οποία αναδύονται από την παραπάνω καταγραφή
υψηλού επιπέδου αναγκών και στόχων, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα και
τους υφιστάμενους περιορισμούς. Τα κριτήρια αυτά, χρησιμοποιούνται ως
πληροφορία για την καθολική αξιολόγηση της εφαρμογής, η οποία
πραγματοποιείται σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα τα
κριτήρια αξιολόγησης που αναγνωρίζονται στο σημείο αυτό αφορούν:
•
•

Την επάρκεια των πληροφοριών που έχουν συλλεχτεί που αφορούν το
δημαρχείο της Ερμούπολης
Την αποτελεσματική πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών αυτών από
τους χρήστες
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•
•
•

Την αποτελεσματικότητα χρήσης της εφαρμογής από μη έμπειρους
χρήστες
Την επάρκεια και καταλληλότητα του διαθέσιμου υλικού
Το επίπεδο εμβύθισης των χρηστών κατά την παρουσία τους στο
εικονικό περιβάλλον

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ανάλυση του σταδίου αυτού, κάποιοι
από τους στόχους που έχουν αναγνωριστεί μέχρι τώρα μπορεί να
συγκρούονται μεταξύ τους ή να επηρεάζονται από τους εκάστοτε
περιορισμούς. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους διαθέσιμους
οικονομικούς πόρους, γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης
εξειδικευμένου υλισμικού αλληλεπίδρασης με αποτέλεσμα να επηρεάζονται τα
επίπεδα παρουσίας και εμβύθισης των χρηστών, στοιχεία που έχουν
αναγνωριστεί ως στόχοι της εφαρμογής. Επομένως κρίνεται απαραίτητο να
βρεθεί η χρυσή τομή που θα εξασφαλίζει τα μέγιστα δυνατά ποσοστά
παρουσίας - εμβύθισης, χωρίς να ξεπερνιέται το καθορισμένο οικονομικό
κόστος.

7.2 Στάδιο ανάλυσης
7.2.1
Ανάλυση χαρακτηριστικών
Ανάλυση αναγκών

των

χρηστών

–

Στα στάδια αυτά πραγματοποιείται έρευνα βάσει ερωτηματολόγιων για
τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν την ανάλυση των
χαρακτηριστικών και των αναγκών των ενδεχόμενων χρηστών της
εφαρμογής.
Τα ερωτηματολόγια είναι ένα ισχυρό εργαλείο έρευνας και συλλογής
πληροφοριών, που ως στόχο έχουν κυρίως την ποσοτική συγκέντρωση και
μέτρηση στοιχείων. Επιλέχτηκε σε αντίθεση με άλλες μορφές έρευνας, όπως
π.χ. η συνέντευξη γιατί σε αυτό το στάδιο μας ενδιαφέρουν κυρίως οι
ποσοτικές μετρήσεις και το χαμηλό κόστος συλλογής πληροφοριών και
επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της διεργασίας αυτής, συγκριτικά με
άλλους μεθόδους έρευνας. Σημαντικό επίσης στοιχείο για την επιλογή των
ερωτηματολογίων ως μέσω έρευνας είναι και ο μικρός χρόνος που απαιτείται
για τη συμπλήρωση αλλά και τη μετέπειτα επεξεργασία τους. Τα
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ερωτηματολόγια που δημιουργήθηκαν αποτελούνται κυρίως από ερωτήσεις
κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής). Η επιλογή αυτού του τύπου
ερωτήσεων έγινε γιατί καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες μας, δηλαδή
απαιτούν μικρό χρόνο συμπλήρωσης, παρέχουν ευκολία στην παραγωγή
συμπερασμάτων, παρέχουν ευκολία στην κατηγοριοποίηση και σύγκριση
ομάδων χρηστών, ενώ τέλος αυτού του είδους ερωτήσεις είναι χρήσιμες για
την ανάλυση συγκεκριμένων υποθέσεων.
Για το σχεδιασμό των ερωτηματολογίων λήφθηκε υπόψη η σχετική
βιβλιογραφία που ασχολείται με το σωστό σχεδιασμό ερωτηματολογίων. Στις
μελέτες αυτές αναλύονται οι διαφορετικοί τύποι ερωτήσεων, η σωστή διάταξη
των ερωτηματολογίων, η διατύπωση των ερωτήσεων, τα προβλήματα που
συνήθως προκύπτουν κατά το σχεδιασμό, ενώ τέλος προτείνονται και
κανόνες σχεδιασμού των ερωτηματολογίων αυτών (Sudman and Bradburn
1982), (Kay M. Stanney , Ronald R. Mourant, and Robert S. Kennedy 1998).
Στόχος της έρευνας μέσω ερωτηματολογίων είναι να γίνει μια
κατηγοριοποίηση των ομάδων χρηστών και να μάθουμε για κάθε μία από
αυτές: ποιά είναι τα δημογραφικά στοιχεία της κάθε μιας και ποιά είναι η
εμπειρία, η γνώση και οι τεχνικές δεξιότητες στη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών και εφαρμογών εικονικών περιβαλλόντων. Επίσης σημαντικό
είναι να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με το ποιές είναι οι ανάγκες τους
όσον αφορά την περιήγηση τους στο χώρο του δημαρχείου και πως
επηρεάζονται οι ανάγκες αυτές όταν η περιήγηση γίνεται εικονικά, αντί
φυσικά.
Η διάταξη του ερωτηματολογίου έχει γίνει σε τέσσερεις ομάδες
ερωτήσεων και αποτελείται από συνολικά 18 ερωτήσεις. Στο πρώτο μέρος
γίνεται συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εμπειρία των χρηστών στη
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και εφαρμογών εικονικών
περιβαλλόντων. Η δεύτερη ομάδων ερωτήσεων έχει σκοπό τη συλλογή
πληροφοριών που αφορούν το ενδιαφέρον των χρηστών σχετικά με τη
φυσική περιήγηση στο χώρο του δημαρχείου και τις δραστηριότητες που θα
εκτελέσουν. Στην τρίτη ομάδα γίνεται συλλογή πληροφοριών σχετικά με την
εικονική παρουσία των χρηστών, ώστε να μπορούν να αντληθούν
συμπεράσματα για τις διεργασίες που επιθυμούν να εκτελέσουν οι χρήστες
αλλά και τη σχέση αυτών των αναγκών με τις αντίστοιχες τις φυσικής
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παρουσίας τους στο χώρο. Η τελευταία ομάδα ερωτήσεων απευθύνεται σε
προσωπικά δημογραφικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για τη
δημιουργία ομάδων χρηστών.
Μετά τη σχεδίαση του ερωτηματολογίου, έγινε έλεγχος (μέσω δοκιμών)
και επανασχεδιασμός του. Το στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκε παρατηρώντας
και συζητώντας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου με άτομα από
διαφορετικές ομάδες χρηστών. Στόχος του ελέγχου αυτού είναι να βρεθούν
ασάφειες, παρανοήσεις ή ελλείψεις που πιθανόν να υπάρχουν στο
ερωτηματολόγιο και να διορθωθούν με τη βοήθεια των χρηστών. Οι
ερωτήσεις θα πρέπει να είναι διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται
κατανοητές από τις ομάδες χρηστών που έχουν τη μικρότερη εμπειρία και
εξειδίκευση στο θέμα που μελετάμε.

7.2.1.1 Ανάλυση, ερμηνεία
ομάδων χρηστών

ερωτηματολογίων

–

δημιουργία

Μετά τη συμπλήρωση και συλλογή των ερωτηματολογίων, γίνεται
συγκέντρωση και επεξεργασία των δεδομένων ώστε να βγουν συμπεράσματα
χρήσιμα για τη σχεδίαση της εφαρμογής. Επίσης σε αυτό το στάδιο γίνεται και
καταγραφή των ομάδων χρηστών, οι οποίες θα χρησιμεύσουν σε πιθανά
ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και ελέγχους της εφαρμογής που πιθανών να
χρησιμεύσουν σε μετέπειτα στάδια της σχεδιαστικής διαδικασίας.
Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε απαντήθηκε από 42 συνολικά
άτομα. Το δείγμα που επιλέχθηκε αποτελείται από άτομα διαφορετικού
μορφωτικού επιπέδου, επαγγέλματος και ηλικιών ώστε να μπορεί να
καλυφθούν όσο καλύτερα γίνεται όλες οι ομάδες χρηστών.
Στο γράφημα που ακολουθεί καταγράφονται οι απαντήσεις στην
ερώτηση 9 του ερωτηματολογίου, που αναφέρεται στο ενδιαφέρον των
χρηστών για τη φυσική περιήγηση – ξενάγηση στο δημαρχείο της
Ερμούπολης. Παρατηρούμε μέσω των απαντήσεων ότι υπάρχει ενδιαφέρον
τον πιθανών χρηστών για τη φυσική τους περιήγηση στο συγκεκριμένο χώρο.
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Ενδιαφέρον για φυσική περιήγηση - ξενάγηση στο
δημαρχείο της Ερμούπολης

14%

Ναι και
Μάλλον Ναι
Ίσως

24%
62%

Όχι και Ίσως
Όχι

Πίνακας 51: Ενδιαφέρον για φυσική περιήγηση – ξενάγηση

Η ερώτηση 10 «Αξιολογήστε τις παρακάτω δραστηριότητες που θα
επιθυμούσατε να εκτελέσετε κατά τη φυσική σας παρουσία στο δημαρχείο της
Ερμούπολης» έχει ως στόχο την αξιολόγηση πέντε φυσικών δραστηριοτήτων
που εμείς θεωρήσαμε ως τις πιο σημαντικές που μπορεί να εκτελέσει ένας
επισκέπτης. Στο παρακάτω γράφημα παρατηρούμε ότι οι πιθανοί χρήστες
αξιολόγησαν ως πιο σημαντικές τις δραστηριότητες της περιήγησης και της
παροχής ιστορικών, αρχιτεκτονικών και πολιτισμικών πληροφοριών, ενώ
σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες παρατηρούμε ότι υπάρχει
χαμηλό ενδιαφέρον.
Επίσης στη συμπληρωματική ερώτηση 11 «Θα επιθυμούσατε κατά τη
φυσική παρουσία σας στο δημαρχείο να εκτελέσετε κάποια άλλη εργασία;» το
91% των ερωτηθέντων απάντησαν αρνητικά, ενώ από αυτούς που
απάντησαν θετικά δεν παρατηρείται κάποια κοινή εργασία που θα
επιθυμούσαν να εκτελέσουν.
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Επιθυμιτές δραστηριότητες κατά τη φυσική παρουσία
Ναι και Μάλλον Ναι
9,70%

11,90%

7%
23,80%

Ίσως
16,60%
23,80%

Όχι και Μάλλον όχι
9,60%
23,80%

83,30%

50%

16,70%
64,30%

59,60%

66,60%
33,30%

Περιήγηση

Ιστορικές
Πληροφορίες

Αρχιτεκτονικές
Πληροφορίες

Πολιτισμικές
Πληροφορίες

Επαγγελματικές
Δραστηριότητες

Πίνακας 52: Επιθυμητές δραστηριότητες κατά τη φυσική παρουσία

Στην ερώτηση 12 «Θα χρησιμοποιούσατε κάποια εφαρμογή εικονικής
πραγματικότητας με σκοπό την εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων;»
θα θέλαμε να κατανοήσουμε την προδιάθεση των χρηστών να
χρησιμοποιήσουν κάποια εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας για την
πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που αναφέρθηκαν. Στην ερώτηση αυτή
το 60% των χρηστών απάντησαν θετικά, το 24% αρνητικά, ενώ μόλις το
16% απάντησαν ότι ίσως θα χρησιμοποιούσαν. Επίσης είναι σημαντικό να
σημειωθεί ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων που απάντησαν θετικά στην
ερώτηση σχετικά με το ενδιαφέρον φυσικής περιήγησης – ξενάγησης
(ερώτηση 9), συμβαδίζει με το ποσοστό των θετικών απαντήσεων στην
ερώτηση που αναφορά τη χρήση εφαρμογής εικονικού περιβάλλοντος για την
εκτέλεση των δραστηριοτήτων.
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Χρήση εφαρμογής ΕΠ για την εκτέλεση των παραπάνω
δραστηριοτήτων

24%

Ναι και
Μαλλον Ναι
Ίσως

16%

60%

Όχι και ίσως
Όχι

Πίνακας 53: Χρήση εφαρμογής ΕΠ

Από τις απαντήσεις στην ερώτηση 13, «Αξιολογήστε τις παρακάτω
δραστηριότητες που θα επιθυμούσατε να εκτελέσετε κατά την «εικονική» σας
παρουσία στο δημαρχείο της Ερμούπολης, μέσω μίας εφαρμογής εικονικής
πραγματικότητας», παρατηρούμε ότι όπως και στις απαντήσεις της ερώτησης
12 το ενδιαφέρον των χρηστών παραμένει έντονο για τις δραστηριότητες της
περιήγησης και της παροχής ιστορικών, αρχιτεκτονικών και πολιτισμικών
πληροφοριών, ενώ το ενδιαφέρον για τις επαγγελματικές δραστηριότητες
παραμένει περιορισμένο.
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Επιθυμιτές δραστηριότητες κατά την εικονική παρουσία
Ναι και Μάλλον Ναι
12,00%
0%

88,00%

Ίσως

9,60%

9,60%

16,60%

21,40%

Όχι και Μάλλον όχι
9,50%
14,30%

45,20%

14,30%
73,80%

69,00%

76,20%
40,50%

Περιήγηση

Ιστορικές
Πληροφορίες

Αρχιτεκτονικές
Πληροφορίες

Πολιτισμικές
Πληροφορίες

Επαγγελματικές
Δραστηριότητες

Πίνακας 54: Επιθυμητές δραστηριότητες κατά την εικονική παρουσία

Παρατηρούμε ότι οι θετικές απαντήσεις για την εκτέλεση των
δραστηριοτήτων μεταξύ φυσικού και εικονικού περιβάλλοντος παρουσιάζει
μια αύξηση 5-9%. Το στοιχείο αυτό του αυξημένου ενδιαφέροντος θα
μπορούσε να ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα της περιέργειας – ενδιαφέροντος
που προκαλεί η χρήση μιας τέτοιας εφαρμογής.
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Φυσική περιήγηση

Εικονική περιήγηση

88%
83,30%

73,80%
64,30%

69%
59,60%

76,20%
66,60%
40,50%
33,30%

Περιήγηση

Ιστορικές Πληρ.
Αρχιτεκτονικές Πληρ.
Πολιτισμικές Πληρ.

Επαγγ. Δραστηρ.

Πίνακας 55: Σύγκριση φυσικής και εικονικής περιήγησης

Η δημιουργία ομάδων χρηστών είναι χρήσιμη για την περεταίρω μελέτη
των αναγκών και των χαρακτηριστικών των πιθανών χρηστών, με τη μέθοδο
των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων, καθώς και για την αξιολόγηση
πρωτοτύπου. Τα κριτήρια για τη δημιουργία των ομάδων χρηστών θα γίνει
σύμφωνα με το επίπεδο εμπειρίας με τους υπολογιστές και τα παιγνίδια
πρώτου προσώπου, καθώς και με το επίπεδο εμπειρίας και παρουσίας σε
εικονικά περιβάλλοντα.
Το επίπεδο εμπειρίας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι ένας
παράγοντας που επηρεάζει τη χρήση του εικονικού περιβάλλοντος, και
διαχωρίζει τους χρήστες σε αρχάριους και εμπειρογνώμονες. Οι δύο αυτές
κατηγορίες έχουν διαφορετικές επιδεξιότητες και ανάγκες οι οποίες ενδέχεται
να μην είναι συμβατές. Το επίπεδο εμπειρίας με τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές επηρεάζεται από τις δεξιότητες, την ικανότητα για απόδοση και
την κατανόηση και οργάνωση των πληροφοριών που σχετίζονται με τις
διεργασίες (Stanney, Mourant and Kennedy 1998). Σημαντικός παράγοντας
επίσης που επηρεάζει τη χρήση εφαρμογών εικονικών περιβαλλόντων είναι το
επίπεδο εμπειρίας με παιγνίδια πρώτου προσώπου, αφού αρκετές διεργασίες
των δύο αυτών εφαρμογών είναι παρόμοιες.
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Ο άλλος παράγοντας για τη δημιουργία ομάδων χρηστών είναι το
επίπεδο εμπειρίας με τις εφαρμογές εικονικών περιβαλλόντων, όπου οι
χρήστες χωρίζονται πάλι σε αρχάριους και εμπειρογνώμονες. Το επίπεδο
εμπειρίας των χρηστών με τα εικονικά περιβάλλοντα επηρεάζει την απόδοση
τους.
Σύμφωνα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά δημιουργούμε τρείς ομάδες
χρηστών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στα επόμενα στάδια της σχεδιαστικής
διαδικασίας. Οι ομάδες αυτές είναι οι αρχάριοι στη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών, οι εμπειρογνώμονες στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και
τέλος οι εμπειρογνώμονες στη χρήση εφαρμογών εικονικών περιβαλλόντων.
Τέλος ένα άλλο στοιχείο που παρατηρούμε από τη μελέτη των
απαντήσεων στα ερωτηματολόγια είναι ότι οι αρχάριοι στη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην ερώτηση 9 που αφορά το ενδιαφέρον για
φυσική παρουσία στο δημαρχείο της Ερμούπολης, το 71% απαντάει θετικά
ενώ μόλις το 7% απαντάει αρνητικά, κάτι που μας δείχνει το αυξημένο
ενδιαφέρον για το αντικείμενο – θεματικό χώρο. Παρόλα αυτά η ίδια ομάδα
χρηστών στην ερώτηση 12 σε ποσοστό 57% απάντησε ότι δεν θα
χρησιμοποιούσε κάποια εφαρμογή εικονικού περιβάλλοντος για την εκτέλεση
των παραπάνω διεργασιών και μόνο το 22% απαντάει θετικά. Το γεγονός
αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι παραπάνω ομάδα χρηστών
παρουσιάζεται επιφυλακτική λόγω της μη εξοικείωσης τους με τη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
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Φυσική παρουσία

Χρήση εφαρμογής ΕΠ

7%

22%

22%
57%
71%

21%

Ναι μάλλον ναι
Ίσως
Όχι μάλλον όχι
Πίνακας 56: : Σύγκριση φυσικής και εικονικής περιήγησης

7.2.1.2

Συμπεράσματα του σταδίου ανάλυσης

Στο σημείο αυτό καταγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν
από την έρευνα μέσω ερωτηματολογίων:
•

Αναλύοντας τα αποτελέσματα της έρευνας των ερωτηματολογίων,
διαπιστώνεται ότι οι ερωτηθέντες, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους,
δείχνουν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο χώρο – θέμα.

•

Ως επιθυμητές ανάγκες – διεργασίες (στο φυσικό περιβάλλον)
αναγνωρίζονται η ξενάγηση – περιήγηση και η συλλογή πληροφοριών
για το δημαρχείο της Ερμούπολης.

•

Όσον αφορά τη χρήση κάποιας εφαρμογής εικονικού περιβάλλοντος για
την κάλυψη των αναγκών, παρατηρείται ότι οι περισσότεροι χρήστες
παρουσιάζονται πρόθυμοι στο ενδεχόμενο χρήσης μιας τέτοιας
εφαρμογής. Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το σύνολο των
αρνητικών απόψεων για χρήση εφαρμογής εικονικού περιβάλλοντος,
προέρχονται από την ομάδα των αρχάριων χρηστών όσον αφορά τη
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, γεγονός που μας οδηγεί στο
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συμπέρασμα ότι παρουσιάζονται επιφυλακτικοί
εξοικείωσης τους με τις νέες τεχνολογίες.

εξαιτίας

της

μη

•

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων διαπιστώνεται ότι οι
χρήστες παρουσίασαν έντονο ενδιαφέρον στην εκτέλεση των
δραστηριοτήτων της περιήγησης και της παροχής ιστορικών,
αρχιτεκτονικών και πολιτισμικών πληροφοριών, μέσω εφαρμογής
εικονικού περιβάλλοντος καθώς και φυσικής τους παρουσίας στο χώρο.
Αντίθετα δεν έδειξαν ανάλογο ενδιαφέρον για την εκτέλεση
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα, βάσει των
απαντήσεων, δεν παρουσιάστηκε ανάγκη για την εκτέλεση κάποιας
πρόσθετης εργασίας πέρα από τις προτεινόμενες.

•

Όπως έχει αναφερθεί, μέσω της έρευνας των ερωτηματολογίων που
πραγματοποιήθηκε δημιουργήθηκαν ομάδες ενδεχόμενων χρηστών
βάσει
κάποιων
κριτηρίων.
Οι
ομάδες
αυτές
ενδέχεται
να
χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια, ανάλογα με τις ανάγκες που θα
προκύψουν, για την περαιτέρω έρευνα και αξιολόγηση του
πρωτοτύπου, ώστε η τελική εφαρμογή να καλύπτει τις ανάγκες και των
τριών ομάδων.

7.2.2

Στάδιο ανάλυσης διεργασιών

Στο σημείο αυτό και βάσει της πληροφορίας που πηγάζει από την
έρευνα ερωτηματολογίων που πραγματοποιήθηκε παραπάνω, γίνεται
αναγνώριση - καταγραφή των διεργασιών που θα πραγματοποιούνται στο
εικονικό περιβάλλον. Στη συνέχεια, στο στάδιο προδιαγραφών, οι διεργασίες
αυτές αναλύονται σε χαμηλότερο επίπεδο, αναγνωρίζοντας τις διαδικασίες
βάσει των οποίων θα εκτελούνται.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από την έρευνα με ερωτηματολόγια και
συγκεκριμένα βάσει της καταγραφής των αναγκών των χρηστών,
αναγνωρίζονται οι εξής διεργασίες:
•

Περιήγηση: Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στο
χώρο του Δημαρχείου της Ερμούπολης, μέσω εφαρμογής εικονικού
περιβάλλοντος.
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•

Παροχή πληροφοριών: Κατά την παρουσία των χρηστών στο εικονικό
περιβάλλον θα έχουν τη δυνατότητα συλλογής ιστορικών,
πολιτισμικών και αρχιτεκτονικών πληροφοριών για το Δημαρχείο της
Ερμούπολης.

7.3 Στάδιο προδιαγραφών
7.3.1
Στόχοι
του
προτεραιότητες

εικονικού

περιβάλλοντος,

Αν και στο στάδιο προετοιμασίας έχει πραγματοποιηθεί καταγραφή
βασικών στόχων υψηλού επιπέδου της εφαρμογής, στο σημείο αυτό γίνεται
επαναπροσδιορισμός των στόχων, λαμβάνοντας υπόψη και πληροφορίες που
αναδύονται από τα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας που έχουν ήδη
εκτελεστεί. Κατά τη διαδικασία καθορισμού των στόχων που πραγματοποιείται
σε αυτό το στάδιο, λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα και οι ανάγκες των
χρηστών που αποκομίσθηκαν, τα χαρακτηριστικά του συστήματος, καθώς και
οι ανάγκες και οι περιορισμοί της εφαρμογής. Παρ’ όλα αυτά και σε αυτή την
περίπτωση δεν εξασφαλίζεται η πραγματοποίηση και κάλυψη όλων των
στόχων που καθορίζονται. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καθοριστούν
προτεραιότητες μεταξύ των στόχων, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται η
σημαντικότητα του εκάστοτε στόχου σε συνάρτηση με τους υπόλοιπους,
εφόσον προκύψουν περιορισμοί κάλυψης του. Στη συνέχεια αναφέρονται με
σειρά προτεραιότητας οι στόχοι της παρούσας εφαρμογής:
•

Παροχή ιστορικών, πολιτισμικών και αρχιτεκτονικών πληροφοριών
σχετικά με το δημαρχείο της Ερμούπολης. Όπως διαπιστώθηκε και
μέσω της ανάλυσης της έρευνας των ερωτηματολογίων, η παροχή των
συγκεκριμένων πληροφοριών (κάτι που έχει καταγραφή και ως η
βασική ανάγκη στο στάδιο προετοιμασίας), αποτελεί σημαντικό
παράγοντα για τη χρήση της εφαρμογής.

•

Ευκολία και αποτελεσματικότητα χρήσης. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η
εφαρμογή δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε έμπειρους σε εικονικά
περιβάλλοντα χρήστες, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική
χρήση της από αρχάριους χρήστες, αποτρέποντας ταυτόχρονα
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δυσκολίες και περιορισμούς που πιθανόν να εμφανίζονται κατά την
παρουσία και αλληλεπίδραση τους με το εικονικό περιβάλλον. Η
ευκολία
χρήσης
της
εφαρμογής
και
η
αποτελεσματικότητα
αλληλεπίδρασης των χρηστών με το εικονικό περιβάλλον εξαρτάται και
από τα μέσα και τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιούνται.
Η χρήση μέσων και διαδικασιών αλληλεπίδρασης που απαιτεί
εξειδικευμένες και περίπλοκες διαδικασίες μπορεί να προκαλέσει
δυσφορία και αναποτελεσματικότητα σε αρχάριους χρήστες.
•

Ευκολία εκμάθησης. Λόγω του ότι οι περισσότεροι από τους
ενδεχόμενους χρήστες που έλαβαν μέρος στην έρευνα των
ερωτηματολογίων δήλωσαν ότι δεν έχουν μεγάλη εμπειρία με
εφαρμογές εικονικών περιβαλλόντων, είναι πολύ πιθανόν να τους
ζητηθεί να εκτελέσουν κάποιες διεργασίες που δεν έχουν
πραγματοποιήσει στο παρελθόν. Επομένως, είναι σημαντικό να μην
απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την εκμάθηση και εξοικείωση
των χρηστών με τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης έτσι ώστε να
κατανοούνται και να εκτελούνται άμεσα από τους χρήστες. Επίσης,
όπως με την ευκολία και αποτελεσματικότητα χρήσης, έτσι και η
διαδικασία εκμάθησης επηρεάζεται από την πολυπλοκότητα των μέσων
και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται.

•

Ελκυστικότητα. Εξετάζοντας την ανάλυση της έρευνας των
ερωτηματολογίων, διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων
που δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους
εφαρμογή είναι άτομα μικρής εμπειρίας με τους υπολογιστές και τις
εφαρμογές εικονικών περιβαλλόντων. Παράλληλα οι ίδιοι ερωτηθέντες
εκφράζουν ενδιαφέρον για τις πληροφορίες του χώρου. Το γεγονός
αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η άρνηση χρήσης της εφαρμογής
πηγάζει από ενδεχόμενη φοβία με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Επομένως η εφαρμογή θα πρέπει να παρουσιάζεται ελκυστική προς
αυτούς τους χρήστες, επιτρέποντας ταυτόχρονα την εύκολη χρήση της,
αποφεύγοντας
περίπλοκες
διαδικασίες
και
απαιτήσεις.
Τα
σημαντικότερα
στοιχεία
που
μπορούν
να
επιδράσουν
στην
ελκυστικότητα της εφαρμογής είναι η ρεαλιστικότητα του εικονικού
περιβάλλον, καθώς και οι πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές.
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•

Ποσοστό εμβύθισης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το ποσοστό εμβύθισης
των χρηστών στον εικονικό κόσμο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το
σύστημα και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της
εφαρμογής. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τους
διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, δεν μπορούν να επιτευχθούν μεγάλα
ποσοστά εμβύθισης, απουσίας εξειδικευμένων μέσων. Παρ’ όλα αυτά ο
υψηλός βαθμός ρεαλιστικότητας και το περιεχόμενο του εικονικού
περιβάλλοντος, μπορούν να συμβάλουν έτσι ώστε να διατηρήσουν
αμείωτο το ενδιαφέρον του χρήστη και ταυτόχρονα τα ποσοστά
παρουσίας και εμβύθισης.

•

Άνεση - Ευθυμία – Ψυχαγωγία. Οι χρήστες που πρόκειται να
χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή θα πρέπει να νοιώθουν άνετα και
ευχάριστα κατά την παρουσία τους σε αυτή. Το γεγονός αυτό, εκτός
του ότι συμβάλει στην αποτελεσματικότητα εκτέλεσης των διαφόρων
αλληλεπιδράσεων, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την
εξοικείωση των αρχάριων χρηστών με τα υπολογιστικά συστήματα και
τις εφαρμογές εικονικών περιβαλλόντων. Η άνεση και η ευθυμία των
χρηστών επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως για παράδειγμα,
από την ευκολία χρήσης και εκμάθησης, από την πολυπλοκότητα των
διαδικασιών κτλ.

•

Συνεργασία
και
συνεχές
εικονικό
περιβάλλον.
Το
βασικό
χαρακτηριστικό ενός συνεχούς εικονικού περιβάλλοντος είναι ότι
υφίσταται και μετά την έξοδο του χρήστη από αυτό, ενώ ταυτόχρονα οι
χρήστες έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης - επεξεργασίας του
περιεχομένου του. Μέσω της διαδικασίας αυτής οι χρήστες θα μπορούν
να προσθέτουν πληροφορίες αναφορικά με το χώρο, ενώ θα μπορούν
να ανταλλάζουν απόψεις και εμπειρίες που προσκομίστηκαν κατά την
παρουσία τους στο εικονικό περιβάλλον. Όμως για την πραγματοποίηση
των παραπάνω, είναι απαραίτητη η παρουσία κατάλληλων διαδικασιών
που θα εξασφαλίζουν και θα ελέγχουν την ποιότητα του περιεχομένου
των πληροφοριών της εφαρμογής.
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7.3.2
Διαμόρφωση / επιλογή συστήματος εικονικού
περιβάλλοντος (system configuration)
Στο στάδιο διαμόρφωσης και επιλογής συστήματος, αναγνωρίζεται το
σύνολο των μέσων (υλισμικού και λογισμικού) το οποίο χρησιμοποιείται κατά
τη διαδικασία σχεδίασης και εκτέλεσης της εφαρμογής. Η αναγνώριση του
συστήματος πραγματοποιείται βάσει των χαρακτηριστικών συστήματος που
προσδιορίζονται στο αντίστοιχο στάδιο, καθώς και βάσει των αναγκών και
περιορισμών της εφαρμογής. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της μεθοδολογίας
όμως, τα στοιχεία του συστήματος και τα μέσα που χρησιμοποιούνται μπορεί
να διαφοροποιηθούν έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της διαδικασίας. Η
διαφοροποίηση αυτή του συστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί για
παράδειγμα, εξαιτίας της ανάγκης νέων μέσων συλλογής πόρων και
πληροφοριών.
Όπως ήδη έχει αναφερθεί στο στάδιο καθορισμού των χαρακτηριστικών
του συστήματος, αναγνωρίζονται τρεις βασικές κατηγορίες μέσων τα οποία
χρησιμοποιούνται κατά τη σχεδίαση και εκτέλεση της εφαρμογής. Οι τρεις
αυτές κατηγορίες αφορούν: την υλοποίηση της εφαρμογής, την εκτέλεση της
εφαρμογής και τις μεθόδους επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων στη
σχεδίαση μελών:
•

Υλοποίηση εφαρμογής: περιλαμβάνονται συστήματα υλισμικού και
λογισμικού βάσει των οποίων πραγματοποιείται η ανάπτυξη - σχεδίαση
της εφαρμογής.
o Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιλαμβανομένων τυπικών
περιφερειακών συσκευών εισόδου και εξόδου
o Μέσα λήψης φωτογραφιών και δισδιάστατων εικόνων: ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές και παρελκόμενα βοηθητικά μέσα, σαρωτές
εικόνων
o Εφαρμογές
ανάπτυξης
τρισδιάστατων
περιβαλλόντων
και
αντικειμένων: εφαρμογές Softimage XSI και Rninoceros
o Εφαρμογές ανάπτυξης εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας και
σχεδίασης αλληλεπιδράσεων: εφαρμογή Quest 3D
o Εφαρμογές
σχεδίασης
και
επεξεργασίας
αρχιτεκτονικών
δισδιάστατων σχεδίων: εφαρμογές Autocad και Rhinoceros
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o Εφαρμογές επεξεργασίας εικόνων, γραφημάτων και φωτογραφιών:
εφαρμογές Adobe Photoshop και Microsoft Visio
•

Εκτέλεση εφαρμογής: περιλαμβάνονται συστήματα υλισμικού και
λογισμικού βάσει των οποίων πραγματοποιείται η εκτέλεση –
αναπαραγωγή της εφαρμογής.
o Επιτραπέζιο υπολογιστικό σύστημα
o Συσκευές
εξόδου:
τυπική
οθόνη
υπολογιστή,
σύστημα
αναπαραγωγής ήχου
o Συσκευές
εισόδου: τυπικά
περιφερειακά
μέσα
υπολογιστή
(δισδιάστατο ποντίκι, πληκτρολόγιο), εναλλακτικά τρισδιάστατο
ποντίκι
o Λογισμικό εκτέλεσης εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας:
λογισμικό Quest 3D Viewer

•

Μέθοδοι επικοινωνίας: περιλαμβάνονται μέσα και διαδικασίες μέσω των
οποίων επικοινωνούν και συνεργάζονται οι σχεδιαστές της εφαρμογής
και γενικότερα όλα τα μέλη που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία
σχεδίασης της εφαρμογής.
o Διαδικτυακά μέσα: διαδικτυακή πύλη CoCreate (επικοινωνία και
ανταλλαγή
υλικού),
λοιπά
διαδικτυακά
μέσα
επικοινωνίας
(Netmeeting, email, εφαρμογές messenger)
o Άμεση επικοινωνία: συναντήσεις όλων των μελών που εμπλέκονται
στη διαδικασία σχεδίασης με σκοπό τον έλεγχο και τη συνέχιση της
διαδικασίας

7.3.3
Καθορισμός
του
μοντέλου
περιβάλλοντος (VE model specification)

εικονικού

Στο σημείο αυτό πραγματοποιείται ο βασικός καθορισμός των στοιχείων
του εικονικού περιβάλλοντος. Τα στοιχεία αυτά, όπως αναφέρθηκε και κατά
την περιγραφή του συγκεκριμένου σταδίου, διαχωρίζονται σε δυο βασικά
επίπεδα. Στα στοιχεία πρώτου επιπέδου, όπου αναγνωρίζονται τα όρια του
εικονικού περιβάλλοντος (στοιχεία που μοντελοποιούνται), εμπεριέχουν όλο
το χώρο της πλατείας Μιαούλη, περιλαμβάνοντας το δημαρχείο και κάθε
περιφερειακό κτίριο ή στοιχείο του χώρου (δρόμοι, δέντρα, αυτοκίνητα,
αγάλματα κ.α.), τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή οπτική
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αναπαράσταση – εικονική απεικόνιση του χώρου. Το δεύτερο επίπεδο,
αναφέρεται στο χώρο στον οποίο θα μπορεί να κινηθεί ο χρήστης. Το δεύτερο
επίπεδο χωρίζεται σε δύο τμήματα, το εσωτερικό και το εξωτερικό. Το
εξωτερικό περιλαμβάνει το χώρο της πλατείας που βρίσκεται πλησίον της
πρόσοψης και των δύο πλάγιων πλευρών του δημαρχείου. Το εσωτερικό
τμήμα περιλαμβάνει την είσοδο, τις εσωτερικές πλατείες, τους διαδρόμους, τις
σκάλες και άλλες αίθουσες που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό, πολιτισμικό και
ιστορικό ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα από τον δεύτερο όροφο
περιλαμβάνεται η αίθουσα του γραφείου του δημάρχου και η αίθουσα του
δημοτικού συμβουλίου, καθώς και η αίθουσα του δικαστηρίου που βρίσκεται
στον πρώτο όροφο.

7.3.4

Ανάλυση εικονικών διεργασιών

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται γενικός καθορισμός των
διεργασιών αλληλεπίδρασης, καθώς και της ροής εκτέλεσης τους, που θα
πραγματοποιούνται στο εικονικό περιβάλλον από το χρήστη. Ο καθορισμός
αυτός είναι πολύ σημαντικός για την εξέλιξη της διαδικασίας και την
ανάπτυξη του εικονικού περιβάλλοντος, ενώ είναι πιθανόν να διαφοροποιηθεί
στη συνέχεια (εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο). Όπως έχει ήδη
αναφερθεί σε παραπάνω στάδια, στην παρούσα εφαρμογή είναι επιθυμητό να
εμπεριέχονται βασικές διεργασίες αλληλεπίδρασης οι οποίες θα απαιτούν από
τους χρήστες απλές διαδικασίες εκτέλεσης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η
αποτελεσματική – αποδοτική χρήση (κυρίως από αρχάριους χρήστες) και η
ευχρηστία της εφαρμογής. Ταυτόχρονα, για τους ίδιους λόγους, είναι θεμιτό,
να αποφευχθεί, εφόσον είναι δυνατόν, η ταυτόχρονη εκτέλεση διεργασιών.
Στο στάδιο της ανάλυσης διεργασιών αναγνωρίστηκαν ως βασικές
διεργασίες αλληλεπίδρασης που θα πραγματοποιούνται στο περιβάλλον η
περιήγηση και η συλλογή πληροφοριών. Οι δυο αυτές κατηγορίες διεργασιών
αναγνωρίζονται βάσει των απαντήσεων και των επιθυμιών (επιλογή
διεργασιών) των ενδεχόμενων χρηστών της εφαρμογής που αναλύονται στην
έρευνα των ερωτηματολογίων.
Η περιήγηση αναφέρεται κυρίως στη διαδικασία μετακίνησης του
χρήστη μέσα στον εικονικό κόσμο. Η περιήγηση αποτελεί τη βασική και πιο
συχνή διεργασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα εικονικό περιβάλλον.
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Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της εφαρμογής (κεφάλαιο §7.3.1) και
συγκεκριμένα την ευκολία και αποτελεσματικότητα χρήσης, την ευκολία
εκμάθησης, την ελκυστικότητα – ρεαλιστικότητα, καθώς και τις διαθέσιμες
συσκευές αλληλεπίδρασης, αποφασίστηκε η διεργασία περιήγησης να
πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας περιδιάβασης (walk-through).
Όσον
αφορά
τη
διαδικασία
συλλογής
πληροφοριών,
θα
πραγματοποιείται μέσω διαχείρισης εικονικών στοιχείων και πιο συγκεκριμένα,
μέσω μενού επιλογών. Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι χρήστες θα έχουν τη
δυνατότητα πραγματοποίησης διεργασιών αναφορικά με τις προβαλλόμενες
σε αυτούς πληροφορίες, μέσω της διαχείρισης του εικονικού μενού επιλογών
και των πλαισίων πληροφοριών.
Επίσης, σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο και μπορεί να
πραγματοποιηθεί, θα παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα διαχείρισης
εικονικών στοιχείων – αντικειμένων του εικονικού περιβάλλοντος με σκοπό
τη διευκόλυνση εκτέλεσης των παραπάνω διαδικασιών και επίτευξης των
στόχων της εφαρμογής. Παράδειγμα τέτοιου είδους αλληλεπίδρασης είναι το
άνοιγμα πόρτας κατά την περιήγηση.
Σενάρια και περιγραφή εκτέλεσης των παραπάνω διαδικασιών
πραγματοποιούνται
στο
στάδιο
εννοιολογικού
σχεδιασμού
και
εικονογραφημένου σεναρίου. Επίσης, οι διαδικασίες μέσω των οποίων θα
πραγματοποιούνται οι διεργασίες αυτές (τεχνικές αλληλεπίδρασης),
αναλύονται
κατά
την
ανάλυσης
της
διαδικασίας
σχεδίασης
της
αλληλεπίδρασης. Κατά την εξέταση και σχεδίαση των διαδικασιών
αλληλεπίδρασης στα παραπάνω στάδια ή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης,
είναι πιθανόν, εφόσον κριθεί αναγκαίο, οι παραπάνω διεργασίες να
διαφοροποιηθούν.
Τέλος, αναφορικά με τη ροή εκτέλεσης των διεργασιών, με σκοπό την
απλοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης, η εφαρμογή δεν θα απαιτεί από το
χρήστη την πραγματοποίηση ταυτόχρονων διεργασιών. Επομένως προτείνεται
η σειριακή (διεργασίες που εκτελούνται με μια συγκεκριμένη σειρά) εκτέλεση
των διεργασιών αλληλεπίδρασης.
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7.3.5
Εννοιολογικός σχεδιασμός (Concept design) –
Εικονογραφημένα σενάρια (Storyboarding)
Όπως αναφέρθηκε και κατά την ανάλυση του σταδίου εννοιολογικού
σχεδιασμού – εικονογραφημένων σεναρίων (κεφάλαιο §5.3.5), πρόκειται για
μια διαδικασία περιγραφής στιγμιότυπων και καταστάσεων του εικονικού
περιβάλλοντος. Η περιγραφή αυτή πραγματοποιείται υπό τη μορφή σχεδίων,
κειμένου ή συνδυασμού αυτών. Στη διαδικασία σχεδίασης πρωτοτύπου, θα
πρέπει να λαμβάνουν μέρος όλα τα μέλη που εμπλέκονται στη σχεδίαση της
εφαρμογής, ενώ θα πρέπει να καλύπτονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες,
η οποίες αναγνωρίστηκαν στην ανάλυση του σταδίου.

7.3.5.1 Μοντέλο ή
περιβάλλοντος

σκελετό

της

δομής

του

εικονικού

Στο σημείο αυτό γίνεται μια γενική περιγραφή της δομής και του
περιεχομένου του εικονικού περιβάλλοντος. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό,
εξαιτίας της φύσης της εφαρμογής, η οποία αποτελεί τρισδιάστατη
αναπαράσταση του αντίστοιχου πραγματικού χώρου, το εικονικό περιβάλλον
και η δομή του καθορίζεται από το φυσικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα το
εικονικό περιβάλλον θα αποτελείται από εσωτερικούς χώρους του δημαρχείου
Ερμούπολης και του περιβάλλοντα χώρου (πλατεία). Στους χώρους αυτούς ο
χρήστης θα έχει τη δυνατότητα πλοήγησης και αλληλεπίδρασης με τα
στοιχεία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα θα του παρέχονται (εφόσον το
επιθυμεί ο χρήστης) πληροφορίες για τον εκάστοτε χώρο στον οποίο
βρίσκεται. Οι εσωτερικοί χώροι του δημαρχείου στους οποίους θα έχει
πρόσβαση ο χρήστης είναι: οι κεντρικοί χώροι και διάδρομοι του κτιρίου, η
αίθουσα των δικαστηρίων, η αίθουσα του γραφείου του δημάρχου και η
αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου. Η επιλογή των συγκεκριμένων χώρων
πραγματοποιήθηκε βάσει του ενδιαφέροντος των αιθουσών, της παρούσας και
παρελθοντικής χρήσης τους, καθώς και βάσει των περιορισμών πρόσβασης
που έχουν αναφερθεί. Τέλος όσο αφορά τους εξωτερικούς χώρους η
πρόσβαση του χρήστη περιορίζεται βάσει των ορίων της πλατείας, μπροστά
και πλάγια του δημαρχείου.
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7.3.5.2 Αρχική σκηνή που παρουσιάζεται όταν ο χρήστης
εισάγεται στο περιβάλλον
Η αρχική σκηνή αποτελεί την πρώτη επαφή του χρήστη με την
εφαρμογή και το εικονικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, λαμβάνοντας
ταυτόχρονα υπόψη τους στόχους που έχουν καθοριστεί και συγκεκριμένα το
ζήτημα της ελκυστικότητας της εφαρμογής, η αρχική σκηνή αποτελεί βασικό
στοιχείο για την εξέλιξη και τη συμμετοχή ή όχι κάποιου χρήστη στην
εφαρμογή. Κατά την πρώτη επαφή, είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθεί το
ενδιαφέρον και η προσοχή του χρήστη στην εφαρμογή, ενώ ταυτόχρονα θα
πρέπει να του δημιουργούνται συναισθήματα και η τάση συμμετοχής του σε
αυτήν. Επίσης ένα ακόμα βασικό στοιχείο είναι το ότι κατά την αρχική επαφή,
θα πρέπει να δημιουργείται στους χρήστες, κυρίως στους αρχάριους χρήστες,
η πεποίθηση ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις διαδικασίες
χρήσης της εφαρμογής και να μην τους δημιουργούνται φοβίες όσον αφορά
τη συμμετοχή τους. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,
αποφασίστηκε η δημιουργία ενός οπτικοακουστικού βίντεο το οποίο θα
αποτελεί εισαγωγή της εφαρμογής και στο οποίο θα προβάλλονται
στιγμιότυπα και πληροφορίες του εικονικού περιβάλλοντος, παρέχοντας με
αυτό τον τρόπο στους χρήστες, μια περίληψη – άποψη για το περιεχόμενο
της εφαρμογής και για το τι πρόκειται να συναντήσουν σε αυτήν. Το βίντεο
θα συνδυάζει εικονικές και πραγματικές απόψεις και διαδρομές του χώρου,
προσδίδοντας με αυτό τον τρόπο στους χρήστες μια αρχική εμπειρία
παρουσίας τους στο εικονικό περιβάλλον, καθώς και τη δυνατότητα
αντίληψης των συσχετίσεων μεταξύ εικονικού και πραγματικού. Επιπλέον,
κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του βίντεο, δεν θα απαιτείται από τους
χρήστες να πραγματοποιούν διάφορες ενέργειες, επιτρέποντας τους να
δώσουν όλη την προσοχή τους στο περιεχόμενο του βίντεο και να μην
αποπροσανατολίζονται από διάφορες διαδικασίες. Με την ολοκλήρωση του
βίντεο, οι χρήστες θα εντάσσονται στο εικονικό περιβάλλον, συγκεκριμένα
στον εξωτερικό χώρο, προσδίδοντας τους μια γενική άποψη του χώρου, έτσι
ώστε να αντιληφθούν άμεσα την τοποθεσία τους, συγκριτικά και με την
πληροφορία που μόλις έχουν δεχτεί από την εισαγωγή.
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7.3.5.3

Αναμενόμενο στήσιμο της σκηνής σε διάφορα σημεία

Στο κεφάλαιο αυτό, πραγματοποιείται περιγραφή της μορφής – δομής
της οπτικής άποψης του χρήστη (δηλαδή της εικόνας που βλέπει ο χρήστης)
και των εναλλαγών αυτής στα διάφορα σημεία και κατάστασης της
εφαρμογής. Το βασικότερο στοιχείο της οπτικής άποψης του χρήστη καθ’ όλη
τη διάρκεια της εφαρμογής είναι η εκάστοτε οπτική αναπαράσταση του
εικονικού περιβάλλοντος, ανάλογα με τη θέση του χρήστη. Οι εναλλαγές που
πραγματοποιούνται, αφορούν κυρίως διαδικασίες ελέγχου και παροχής
πληροφοριών στο χρήστη. Πιο συγκεκριμένα, στο αριστερό μέρος της οπτικής
άποψης του χρήστη θα εμφανίζεται, εφόσον το επιθυμεί, μια δισδιάστατη
διεπαφή, που θα αποτελεί το μενού επιλογών με το οποίο θα μπορεί να
πραγματοποιήσει τις επιθυμητές και επιτρεπόμενες διεργασίες. Βάσει του
μενού αυτού, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης των
προσφερόμενων πληροφοριών, την εμφάνιση ή απόκρυψη στοιχείων
υποβοήθησης, την λήψη οδηγιών χρήσης της εφαρμογής, καθώς και
εκτέλεσης των διαφόρων διεργασιών που θα καθοριστούν κατά τη διαδικασία
σχεδίασης της αλληλεπίδρασης. Το μενού, θα αποτελείται κυρίως από
πλήκτρα επιλογής, ενώ η σχεδίαση του θα πραγματοποιηθεί βάσει κανόνων
σχεδίασης δισδιάστατων διεπαφών (ενδείξεις επιλεγμένων στοιχείων,
ευανάγνωστη μορφή κτλ). Επίσης, στο δεξί άκρο της οπτικής άποψης του
χρήστη θα εμφανίζεται, και πάλι εφόσον το επιλέξει ο χρήστης, ένα
παραλληλόγραμμο πλαίσιο το οποίο θα αποτελεί το χώρο στον οποίο θα
εμφανίζονται οι πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές, θα εμφανίζονται κυρίως
υπό τη μορφή κειμένου ή γραφικών απεικονίσεων (εικόνες, σχέδια,
φωτογραφίες κτλ). Η διαχείριση του πλαισίου πληροφοριών (εμφάνιση,
απόκρυψη, περιεχόμενο) θα πραγματοποιείται μέσω του μενού επιλογών.
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Εικόνα 41: Παράδειγμα οθόνης 1

7.3.5.4 Στοιχεία
κειμένου

αφήγησης

-

οδηγιών

σε

μορφή

ήχου

ή

Στο σημείο αυτό περιγράφεται η διαδικασία (παροχή στοιχείων) μέσω
της οποίας ο χρήστης πληροφορείται για τις διαδικασίες εκτέλεσης των
διάφορων διεργασιών στην εφαρμογή. Εξαιτίας της απλότητας των
διαδικασιών που θα απαιτείται να εκτελέσει ο χρήστης για να αλληλεπιδράσει
με το περιβάλλον, δεν θεωρείται απαραίτητη η συνεχής παρουσία στοιχείων
αφήγησης ή υποβοήθησης. Αντίθετα η συνεχής τροφοδότηση του χρήστη με
εξωγενή στοιχεία υπάρχει περίπτωση να του αποσπούν διαρκώς την προσοχή
και να τον αποπροσανατολίζουν. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες – οδηγίες
χρήσης της εφαρμογής θα εμφανίζονται μέσω του μενού επιλογής και μόνο
εφόσον το επιλέξει ο χρήστης.
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7.3.5.5

Σημάδια ή στοιχεία που παρέχονται στους χρήστες

Τα σημάδια ή στοιχεία που παρέχονται στους χρήστες, συνήθως
αναφέρονται σε ορόσημα υποβοήθησης αντίληψης του προσανατολισμού και
της τοποθεσίας, ή σε στοιχεία υποβοήθησης για τις διαδικασίες χρήσης της
εφαρμογής. Εάν και τα διάφορα στοιχεία υποβοήθησης (ορόσημα)
αναλύονται στο στάδιο της σχεδίασης της αλληλεπίδρασης και ειδικότερα
στην εύρεση διαδρομής, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή του περιβάλλοντος και
το είδος της εφαρμογής (πλοήγηση σε αρχιτεκτονικό χώρο), αποφασίζεται
στο σημείο αυτό η χρήση ενός χάρτη υποβοήθησης. Ο χάρτης θα βοηθάει
τους χρήστες να αντιληφθούν την εκάστοτε τοποθεσία τους σε συνάρτηση με
το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, θα παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα
εμφάνισης ή απόκρυψης του χάρτη, έτσι ώστε να μπορούν να το
χρησιμοποιήσουν όταν και εφόσον το επιθυμούν. Ο χάρτης θα εμφανίζεται
στο κάτω δεξιά τμήμα της οπτικής άποψης του χρήστη, υπό την μορφή
διαφάνειας και θα μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί από το
μενού επιλογών. Επίσης όσον αφορά τα στοιχεία υποβοήθησης για τις
διαδικασίες χρήσης της εφαρμογής, θα παρέχονται στο χρήστη μέσω του
μενού επιλογών. Το μενού θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται μέσω
ένδειξης η οποία θα βρίσκεται σταθερά σε εμφανές τοποθεσία της οπτικής
άποψης του χρήστη. Παρ’ όλα αυτά, κατά την εξέλιξη της διαδικασίας,
ειδικότερα όπως αναφέρθηκε κατά τη σχεδίαση της αλληλεπίδρασης, η
μορφή, η λειτουργίες καθώς και η ίδια η ύπαρξη του χάρτη και των λοιπών
στοιχείων που εξετάζονται στο σημείο αυτό, μπορεί να διαφοροποιηθούν.
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Εικόνα 42: Παράδειγμα οθόνης 2

7.3.5.6 Περιγραφικές εικόνες των δραστηριοτήτων στις οποίες ο
χρήστης λαμβάνει μέρος
Με σκοπό να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση και η ευχρηστία της
εφαρμογής από τους αρχάριους χρήστες, γίνεται προσπάθεια μείωσης και
απλοποίησης των δραστηριοτήτων στις οποίες λαμβάνει μέρος ο χρήστης. Στο
σημείο αυτό εξετάζονται βασικές δραστηριότητες – διεργασίες που θα
πραγματοποιούνται στην εφαρμογή και η διαδικασία εκτέλεσης τους πιθανόν
να επηρεάζει τη δομή της οπτικής άποψης του χρήστη. Οι βασικές
δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται από τους χρήστες με τη βοήθεια του
μενού επιλογών μέσω των διαδικασιών που περιγράφονται παρακάτω. Επίσης
λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη δομή του περιβάλλοντος (μεγάλος αριθμός
εισόδων και πορτών) και με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας
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πλοήγησης του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον, οι πόρτων των αιθουσών
στις οποίες ο χρήστης θα έχει δικαίωμα πρόσβασης, θα ανοίγουν αυτόματα
όταν τις προσεγγίζει σε σχετικά κοντινή απόσταση. Η συγκεκριμένη
διαδικασία, αποδεσμεύει το χρήστη από μια επιπλέον διεργασία που θα
έπρεπε να εκτελεί συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα αποκλείει προβλήματα που
ενδεχομένως να προέκυπταν, όπως για παράδειγμα κάποιος χρήστης να
προσπαθεί να βρει τρόπο να ανοίξει μια πόρτα η οποία δεν προβλέπεται να
ανοίγει αποκλείοντας την είσοδο του χρήστη στη συγκεκριμένη αίθουσα. Οι
περαιτέρω δραστηριότητες αλληλεπίδρασης του χρήστη με το εικονικό
περιβάλλον εξετάζονται και καθορίζονται κατά τη διαδικασία σχεδίασης της
αλληλεπίδρασης της εφαρμογής. Επομένως, στην περίπτωση που απαιτείται,
υπάρχει περίπτωση το παρόν στάδιο να επαναληφθεί για επιπλέον
δραστηριότητες που θα καθοριστούν κατά την εξέλιξη της διαδικασίας. Η
συγκεκριμένη δραστηριότητα αναγνωρίζεται και μελετάται σε αυτό το σημείο
(σε αντίθεση με τις υπόλοιπες) γιατί η διαδικασία αλληλεπίδρασης με τις
πόρτες του κτιρίου, επιδρά σε ζητήματα που αφορούν το περιεχόμενο της
εφαρμογής και συγκεκριμένα στον καθορισμό των χώρων που θα είναι
προσβάσιμοι από το χρήστη. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα και η
καταλληλότητα της επιλεχθείσας διαδικασίας αλληλεπίδρασης θα μελετηθεί
και κατά τη διαδικασία σχεδίασης της αλληλεπίδρασης.

Εικόνα 43: Παράδειγμα αλληλεπίδρασης
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7.3.5.7 Μέθοδοι με τις οποίες ο χρήστης εκτελεί αυτές της
δραστηριότητες (συσκευές εισόδου)
Οι δυο βασικές δραστηριότητες που αναγνωρίστηκαν στο προηγούμενο
στάδιο είναι: η διαχείριση του μενού επιλογών και η διαδικασία πρόσβασης σε
αίθουσες του κτιρίου.
Όσον αφορά το μενού επιλογών, κατά την είσοδο του χρήστη στην
εφαρμογή θα είναι σε κατάσταση απόκρυψης. Σε εμφανές σημείο της οπτικής
άποψης του χρήστη θα υπάρχει ένδειξη μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται
η απόκρυψη και η εμφάνιση του μενού. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το μενού
επιλογών θα αποτελείται από κουμπιά επιλογής μέσω των οποίων ο χρήστης
θα πραγματοποιεί τις διάφορες διεργασίες. Η διαδικασία εκτέλεσης (έναρξης παύσης) της κάθε διεργασίας, θα περιγράφεται είτε μέσω του μενού
επιλογών, είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της διεργασίας (πχ η οδηγίες
εμφάνισης και απόκρυψης του πλαισίου πληροφοριών να αναγράφονται στο
ίδιο το πλαίσιο).
Η διαδικασία πρόσβασης του χρήστη στις διάφορες αίθουσες (άνοιγμα –
κλείσιμο των θυρών) θα πραγματοποιείται με αυτόματο τρόπο, για τους
λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Κάποια πόρτα, εφόσον προβλέπεται να
ανοίγει, θα ανοίγει αυτόματα μόλις ο χρήστης την προσεγγίσει σε κάποια
συγκεκριμένη απόσταση. Αντίστοιχα, όταν ο χρήστης απομακρυνθεί από την
πόρτα, αυτή θα κλείσει αυτόματα (εικόνα 41).
Οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι
δραστηριότητες αυτές εξετάζονται κατά τη διαδικασία σχεδίασης της
αλληλεπίδρασης. Επομένως είναι πιθανόν κατά την εξέλιξη της διαδικασίας οι
μέθοδοι και οι δραστηριότητες
που εξετάζονται στο σημείο αυτό να
διαφοροποιηθούν.

7.3.5.8 Εικόνες που περιγράφουν
διάφορες δράσεις των χρηστών

τα

αποτελέσματα

από

Στο σημείο αυτό γίνεται περιγραφή των αποτελεσμάτων των
δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τους χρήστες. Τα αποτελέσματα αυτά
αφορούν κυρίως τις αλλαγές που υφίστανται στην οπτική άποψη του χρήστη.
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Η ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται βάσει της περιγραφής ενός
θεωρητικού σεναρίου χρήσης. Το σενάριο αυτό αφορά: την είσοδο στην
εφαρμογή, την εμφάνιση και διαχείριση του μενού επιλογών και την
απόκρυψη του μενού επιλογών και του πλαισίου πληροφοριών. Στα
παρακάτω σχέδια περιγράφονται οι τρεις αυτές καταστάσεις. Στην εικόνα 43,
παρουσιάζεται η αρχική εικόνα, όπου στο κάτω αριστερά τμήμα της οπτικής
άποψης εμφανίζεται οδηγία χρήσης (ένδειξη), βάσει της οποίας ο χρήστης
μπορεί να εμφανίσει το μενού επιλογών (λεπτομέρεια εικόνα 44).
Ακολουθώντας την οδηγία αυτή, εμφανίζεται το μενού επιλογών στο αριστερό
τμήμα της οπτικής άποψης. Στο μενού επιλογών αναφέρονται διάφορες
διεργασίες που μπορεί να εκτελέσει ο χρήστης, όπως για παράδειγμα η
εμφάνιση του πλαισίου πληροφοριών (εικόνα 45). Εκτελώντας τις ανάλογες
διαδικασίες εμφανίζεται στο δεξί τμήμα της οπτικής άποψης ένα πλαίσιο στο
οποίο εμπεριέχονται πληροφορίες σχετικά με το θέμα της εφαρμογής. Στο
κάτω μέρος του πλαισίου αυτού, όπως και στο πλαίσιο του μενού επιλογών,
αναφέρονται πληροφορίες – ενδείξεις για την απόκρυψη τους (σχήμα 46).
Εάν ο χρήστης επιλέξει την απόκρυψη των δυο πλαισίων, τότε επιστρέφει
στην ίδιας μορφής οπτική άποψη με την αρχική, όπου υπάρχει μόνο η ένδειξη
εμφάνισης του μενού.

Εικόνα 44: Παράδειγμα οθόνης 3
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Εικόνα 45: Παράδειγμα οθόνης 3

Εικόνα 46: Παράδειγμα οθόνης 4
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Εικόνα 47: Παράδειγμα οθόνης 5

7.3.5.9

Η σειρά των γεγονότων όπου απαιτείται

Στον τομέα της σειράς των γεγονότων περιγράφεται η ακολουθία των
γεγονότων που λαμβάνουν χώρα κατά την εξέλιξη της εφαρμογής. Η
παρούσα εφαρμογή χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες. Η πρώτη αφορά την
εισαγωγή, η δεύτερη το βασικό σκέλος της εφαρμογής και η τρίτη το τυπικό
τέλος. Η ενότητα της εισαγωγής αναφέρεται στο εισαγωγικό βίντεο που
προβάλλεται κατά την είσοδο του χρήστη στην εφαρμογή. Η δομή, το
περιεχόμενο και ο σκοπός της εισαγωγής αυτής αναλύεται σε παραπάνω
στάδιο. Η δεύτερη βασική ενότητα αφορά τη βασική εφαρμογή και την
παρουσία του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον. Σε αυτή τη φάση ο χρήστης
εισάγεται και κινείται στο εικονικό περιβάλλον, έχοντας ταυτόχρονα τη
δυνατότητα πραγματοποίησης διεργασιών αλληλεπίδρασης. Μέσω των
διεργασιών αυτών, παρέχονται στο χρήστη πληροφορίες για το χώρο που
βρίσκεται, κάτι που αποτελεί και το βασικό στόχο της εφαρμογής. Τέλος, η
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τρίτη ενότητα περιλαμβάνει το τυπικό τέλος. Πρόκειται για το στάδιο κατά το
οποίο ο χρήστης έχει ολοκληρώσει την παρουσία του στην εφαρμογή και
προετοιμάζεται η έξοδος του από αυτήν. Η ενότητα του τυπικού τέλους
αναλύεται σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

7.3.5.10 Πιθανές συνδέσεις με άλλα λογισμικά
Οι συνδέσεις με άλλα λογισμικά αφορούν κυρίως την υποστήριξη
εξωτερικών αρχείων ή εφαρμογών (πχ εικόνα, βίντεο, ιστοσελίδες),
εξειδικευμένου υλισμικού εισόδου και εξόδου, καθώς και την κάλυψη των
αυξημένων
απαιτήσεων
εφαρμογών
συνεργατικών
περιβαλλόντων.
Αναφορικά με την παρούσα εφαρμογή, σύνδεση με επιπλέον λογισμικό θα
πραγματοποιηθεί για την αναπαραγωγή του εισαγωγικού βίντεο.

7.3.5.11 Το ‘τυπικό τέλος’ της εικονικής εμπειρίας
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το τυπικό τέλος αφορά τη διαδικασία
εξόδου του χρήστη από την εφαρμογή. Σε αυτό το στάδιο, ο χρήστης έχει
ολοκληρώσει τις διεργασίες που επιθυμούσε να πραγματοποιήσει και είναι
έτοιμος να αποχωρίσει από την εφαρμογή. Όσον αφορά τη χρονική στιγμή
και το σημείο που γίνεται αυτό, θα πρέπει να παρέχεται στο χρήστη η
δυνατότητα εξόδου από την εφαρμογή ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε
σημείο του εικονικού περιβάλλοντος. Η διαδικασία αποχώρησης του χρήστη
από την εφαρμογή, πραγματοποιείται μέσω επιλογής από το μενού επιλογών.
Όταν ο χρήστης δώσει την εντολή για έξοδο από το εικονικό περιβάλλον,
αλλάζει η οπτική του άποψη που μέχρι τώρα βασιζόταν στην απεικόνιση του
περιβάλλοντος και εμφανίζεται ένα τελευταίο καρέ – εικόνα. Η εικόνα αυτή
θα αποτελεί και την τελευταία επαφή του χρήστη με την εφαρμογή. Για το
λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέσω της εικόνας αυτής, να επικεντρωθεί
το ενδιαφέρον του χρήστη, αφήνοντας του μια τελευταία ευχάριστη και
θετική εντύπωση. Σχετικά με το περιεχόμενο της εικόνας, θα περιλαμβάνεται
ένα φόντο αποτελούμενο από συνδυασμό εικόνων σχετικών με το θέμα της
εφαρμογής, καθώς και ένα γραπτό μήνυμα ευχαρίστησης του χρήστη για τη
συμμετοχή στην εφαρμογή.
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7.3.6

Συλλογή πόρων

Στο στάδιο συλλογής πόρων αναλύεται η διαδικασία επιλογής και
συλλογής πόρων. Το είδος και η διαδικασία επιλογής των στοιχείων γίνεται
βάσει της ανάλυσης και του πίνακα ταξινόμησης που αναφέρονται στο
αντίστοιχο στάδιο της διαδικασίας (κεφάλαιο §5.3.6). Η διαδικασία συλλογής
πόρων, είναι πιθανόν να επαναληφθεί κατά την εξέλιξη της διαδικασίας,
εφόσον κριθεί ότι απαιτείται επιπλέον πληροφορία από αυτήν που ήδη έχει
συλλεχθεί. Οι πόροι που συλλέχτηκαν για τη σχεδίαση της εφαρμογής
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες σύμφωνα με το είδος τους: γεωμετρία, χρώμα
και ήχος.

7.3.6.1

Στοιχεία γεωμετρίας

Κατά τη συλλογή στοιχείων γεωμετρίας, συγκεντρώνονται πόροι που
αφορούν τη λήψη των απαραίτητων γεωμετρικών διαστάσεων. Η βασικότερη
πηγή των στοιχείων της κατηγορίας αυτής, αποτέλεσαν τα αυθεντικά
αρχιτεκτονικά σχέδια τα οποία βρέθηκαν στη βιβλιοθήκη του δήμου. Η
πληροφορία των σχεδίων αυτών, μεταφέρθηκε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω
σάρωσης και φωτογράφισης. Εξαιτίας όμως της παλαιότητας, της μη
απόλυτης εφαρμογής τους και της φθοράς που είχαν υποστεί, τα σχέδια αυτά
δεν μπόρεσαν να αποτελέσουν την αποκλειστική πηγή πληροφοριών όσον
αφορά τις διαστάσεις και τη γεωμετρία του χώρου. Για το λόγο αυτό η
απαιτούμενη πληροφορία συμπληρώθηκε μέσω μετρήσεων, φωτογράφισης
και καταγραφής στοιχείων (σημειώσεις) του φυσικού χώρου του κτιρίου.
Συμπληρωματική πληροφορία για τις γεωμετρικές διαστάσεις αντλήθηκε από
αρχιτεκτονικό σχέδιο του πρώτου ορόφου που παραχωρήθηκε από υπηρεσία
του δήμου. Βάσει του συνόλου των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στην
παρούσα φάση, αναπτύχθηκαν σχέδια (ουσιαστικά συμπληρώθηκαν στοιχεία
στα αυθεντικά σχέδια) στα οποία καταγράφονται όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες και διαστάσεις, καθώς και σημειώσεις που αναφέρονται στη
σύνδεση κάποιου σημείου - χώρου με ομάδα φωτογραφιών που λήφθηκαν
από το χώρο. Μέσω των φωτογραφιών συλλέχθηκαν στοιχεία που αφορούν
τη δομή και το σχήμα χώρων και αντικειμένων και τη δημιουργία
συσχετίσεων και αναλογιών μεταξύ των διαστάσεων.
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7.3.6.2

Στοιχεία χρώματος

Τα στοιχεία χρώματος, αναφέρονται στη διαδικασία λήψης στοιχείων
που αφορούν την παρουσίαση (χρώμα – υφή) των στοιχείων του φυσικού
περιβάλλοντος. Σε απλές περιπτώσεις (πχ χρώμα τοίχου) η πληροφορία
συλλέχθηκε μέσω σημειώσεων και λήψη φωτογραφιών. Σε πιο σύνθετες
περιπτώσεις και μοντέλα, χρησιμοποιήθηκαν πιο εξειδικευμένες τεχνικές, που
αφορούν τη διαδικασία λήψης υφών από φυσικά αντικείμενα και χώρους. Η
ανάλυση και ο καθορισμός των διαδικασιών αυτών πραγματοποιείται κατά το
στάδιο της σχεδίασης του μοντέλου του εικονικού περιβάλλοντος. Επίσης
στην παρούσα κατηγορία εντάσσονται οπτικοακουστικές πληροφορίες
(φωτογραφίες και βίντεο) τα οποία λήφθηκαν από το φυσικό χώρο και
περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της εφαρμογής.

7.3.6.3

Ηχητικά στοιχεία

Χωρίς να έχει καθοριστεί εάν θα γίνει χρήση ηχητικών στοιχείων στην
εφαρμογή, τα οποία θα προέρχονται από το φυσικό χώρο, πραγματοποιήθηκε
λήψη ηχητικών στοιχείων από κεντρικού ενδιαφέροντος αίθουσες του
περιβάλλοντος. Ο καθορισμός χρήσης ηχητικών σημάτων θα πραγματοποιηθεί
κατά την ανάλυση και σχεδίαση της αλληλεπίδρασης της εφαρμογής.
Απλή
Γεωμετρία

Σύνθετη

Μετρήσεις
Λήψη
διαστάσεων από φωτογραφιών από
το φυσικό
το φυσικό
περιβάλλον
περιβάλλον.
Ψηφιοποίηση των
πρωτότυπων
αρχιτεκτονικών
σχεδίων του
κτιρίου

Χρώμα

Γραπτές
σημειώσεις

Εξειδικευμένες
τεχνικές λήψης

Δυναμική
Ανάπτυξη σχεδίου στο οποίο
εμπεριέχονται όλες οι
απαραίτητες πληροφορίες.
Συνδυασμός σημειώσεων και
φωτογραφιών για
συγκεκριμένα σημεία του
περιβάλλοντος

Λήψη φωτογραφιών και βίντεο
που εμπεριέχονται στο
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σχετικά με το
χρώμα και τις
υφές των
στοιχείων του
περιβάλλοντος

Ήχος

υφών (αναλύονται
στο στάδιο
σχεδιασμού του
μοντέλου του
εικονικού
περιβάλλοντος)

περιεχόμενο της εφαρμογής

Ηχογράφηση
ηχητικών
στοιχείων από
το φυσικό
περιβάλλον

Εικόνα 48: Συλλογή πόρων

7.4 Στάδιο ανάπτυξης
Το στάδιο της ανάπτυξης αναφέρεται στη διαδικασία σχεδίασης –
υλοποίησης της αλληλεπίδρασης και του τρισδιάστατου κόσμου του εικονικού
περιβάλλοντος. Στο παρακάτω κεφάλαιο, αναλύεται η διαδικασία που
ακολουθήθηκε για τη σχεδίαση της αλληλεπίδρασης, ενώ η διαδικασία
σχεδίασης του τρισδιάστατου κόσμου αναλύεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της
διπλωματικής εργασίας του Χναράκη Νικόλαου.

7.4.1
Ανάλυση
της
αλληλεπίδρασης

διαδικασίας

σχεδίασης

της

Σε αυτό το σημείο πραγματοποιείται εφαρμογή της διαδικασίας
σχεδίασης της αλληλεπίδρασης, όπως αυτή αναλύθηκε στο κεφάλαιο §6 και
παρουσιάζεται γραφικά στον πίνακα 19. Η εφαρμογή γίνεται βάσει του
παραδείγματος που αναλύεται και στα παραπάνω στάδια και έχει ως θέμα το
δημαρχείο της Ερμούπολης. Πριν την εξέταση και εφαρμογή των επιμέρους
σταδίων της διαδικασίας, μελετάται από τους σχεδιαστές της αλληλεπίδρασης
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η πληροφορία που προέρχεται από τα παραπάνω στάδια της πολύμεθοδολογίας (προετοιμασίας, ανάλυσης, προδιαγραφών) με σκοπό τη
δημιουργία ενός τυπικού εγγράφου σχεδίασης, στο οποία θα εξετάζεται η
πληροφορία αυτή αναφορικά με τη σχεδίαση της αλληλεπίδρασης. Όπως
φαίνεται και στον πίνακα 19, η πληροφορία αυτή συνυπολογίζεται καθ΄ όλη
τη διάρκεια σχεδίασης της αλληλεπίδρασης, ενώ σε περίπτωση που
διαπιστωθούν ελλείψεις ή προβληματικές καταστάσεις, υπάρχει περίπτωση
επανεξέτασης και επανασχεδιασμού προηγούμενων σταδίων.

7.4.1.1

Προετοιμασία διαδικασίας

Στο σημείο αυτό συλλέγεται και καταγράφεται η βασική πληροφορία
που προκύπτει από τα παραπάνω στάδια (προετοιμασίας, ανάλυσης και
προδιαγραφών) και αφορά τη διαδικασία σχεδίασης της αλληλεπίδρασης της
εφαρμογής. Η πληροφορία αυτή αποτελεί ένα είδος σχεδιαστικού εγγράφου
(design document) και λαμβάνεται υπόψη καθ’ όλη τη διαδικασία σχεδίασης.

ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΑ
Στόχοι (αρχικοί)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
•

•
•
Περιορισμοί

Χαρακτηριστικά
συστήματος

Κάλυψη αρχικά καταγεγραμμένων
αναγκών (παροχή ιστορικών, πολιτισμικών
και αρχιτεκτονικών πληροφοριών)
Αποδοτική χρήση από αρχάριους χρήστες
Υψηλό ποσοστό εμβύθισης

•
•

Οικονομικοί περιορισμοί
Πρόσβαση σε πληροφορία για το φυσικό
χώρο

•

Υλοποίηση της εφαρμογής
o Απαιτούμενη
ισχύς
υπολογιστικών
συστημάτων
o Διαθεσιμότητα λογισμικών εφαρμογών
o Διαθεσιμότητα υλισμικού
o Καταλληλότητα μέσων σχεδίασης
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Οικονομικό
κόστος
των
μέσων
σχεδίασης
Εκτέλεση της εφαρμογής
o Κάλυψη των αναγκών και στόχων της
εφαρμογής
o Απαιτούμενη
ισχύς
υπολογιστικών
συστημάτων
o Ευκολία στη χρήση
o Ευκολία στην εκμάθηση χρήσης
o Οικονομικό κόστος
Επικοινωνία μελών
o Δυνατότητα
απομακρυσμένης
επικοινωνίας
o Υποστηριζόμενος
αριθμός
μελών
ταυτόχρονης επικοινωνίας
o Ανταλλαγή
πληροφοριών
και
δεδομένων
o Προσβασιμότητα
σε
πληροφορία
επικοινωνίας – ανταλλαγής
o Άμεση επικοινωνία (εφόσον απαιτείται)
o

•

•

Εναλλακτικά μέσα

•

Συλλογή πληροφοριών – περιεχόμενο

Κριτήρια
αξιολόγησης

•
•

Επάρκεια πληροφοριών
Αποτελεσματική πρόσβαση και χρήση
πληροφορίας
Αποτελεσματικότητα
χρήσης
της
εφαρμογής
Επάρκεια - καταλληλότητα διαθέσιμου
υλικού
Επίπεδο εμβύθισης

•
•
•

Χρυσή τομή ποσοστό εμβύθισης - περιορισμοί
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Ανάλυση
χαρακτηριστικών
χρηστών –Ανάλυση
αναγκών

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
•

•

Ανάγκες: περιήγηση, παροχή
πληροφοριών
Ενδιαφέρον για χρήση εφαρμογής ΕΠ
Επιθυμητή πληροφορία: ιστορικά,
αρχιτεκτονικά, πολιτισμικά στοιχεία
Ομαδοποίηση χρηστών

Ανάλυση
διεργασιών

•
•

Περιήγηση
Συλλογή πληροφοριών

Στόχοι
του
εικονικού
περιβάλλοντος
προτεραιότητες

•

Παροχή
ιστορικών,
πολιτισμικών
και
αρχιτεκτονικών πληροφοριών
Ευκολία και αποτελεσματικότητα χρήσης
Ευκολία εκμάθησης
Ελκυστικότητα
Ποσοστό εμβύθισης
Άνεση - Ευθυμία – ψυχαγωγία
Συνεργασία και συνεχές ΕΠ

•
•

Διαμόρφωση
επιλογή
συστήματος

•
•
•
•
•
•

Ανάλυση στοιχείων σταδίου χαρακτηριστικών
χρηστών:
•
•
•

Καθορισμός
μοντέλου ΕΠ

Υλοποίηση εφαρμογής
Εκτέλεση εφαρμογής
Μέθοδοι επικοινωνίας

Στοιχεία πρώτου επιπέδου:
•

Χώρος πλατείας, δημαρχείου, λοιπών
κτιρίων και στοιχείων
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Στοιχεία δεύτερου επιπέδου:
•

Τοπικός του δημαρχείου χώρος πλατείας

Είσοδος, εσωτερικές πλατείες, διάδρομοι, σκάλες,
γραφείο δημάρχου, αίθουσα συμβουλίου,
αίθουσα δικαστηρίων
Ανάλυση εικονικών
διεργασιών

•
•
•
•

Εννοιολογικός
σχεδιασμός –
εικονογραφημένα
σενάρια

Πληροφορία για οπτική άποψη χρήστη,
περιγραφή στιγμιότυπων

Συλλογή πόρων

7.4.1.2

Περιήγηση: περιδιάβαση
Συλλογή πληροφοριών: διαχείριση
στοιχείων – μενού επιλογών
Ενδεχόμενη διαχείριση αντικειμένων
Σειριακή εκτέλεση διεργασιών

•
•
•

Στοιχεία γεωμετρίας
Στοιχεία χρώματος
Ηχητικά στοιχεία

Συσκευές εισόδου

Η επιλογή των συσκευών εισόδου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την
εκτέλεση - αναπαραγωγή της εφαρμογής καθορίζονται στο στάδιο
διαμόρφωσης / επιλογής συστήματος εικονικού περιβάλλοντος (κεφάλαιο
§7.4.2). Ταυτόχρονα, στη συγκεκριμένη περίπτωση σημαντικοί παράγοντες
για τον καθορισμό αυτό αποτελούν οι περιορισμοί (κυρίως οικονομικής
φύσης) που αναφέρονται στο κεφάλαιο §7.2.3. Σύμφωνα με τα παραπάνω
λοιπόν, ως συσκευές εισόδου θα χρησιμοποιηθούν τυπικά μέσα ηλεκτρονικού
υπολογιστή, όπως δυσδιάστατο ποντίκι και πληκτρολόγιο. Κρίνοντας την
επιλογή των συγκεκριμένων μέσων ως αποκλειστικά μέσα αλληλεπίδρασης,
αναγνωρίζονται κάποια πλεονεκτήματα τα οποία αφορούν το χαμηλό κόστος,
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τη διαθεσιμότητα, καθώς και την εξοικείωση των χρηστών με αυτές.
Αντίθετα, τα μειονεκτήματα που παρουσιάζονται είναι το γεγονός ότι
καταλαμβάνουν χώρο – επιφάνεια εργασίας (το ποντίκι για την κίνηση) και
ότι δεν παρουσιάζουν μεγάλη ακρίβεια. Ταυτόχρονα, η επιλογή των
συγκεκριμένων διεπαφών αλληλεπίδρασης επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την
εξέλιξη της διαδικασίας σχεδίασης της αλληλεπίδρασης, περιορίζοντας τις
επιλογές στα ακόλουθα στάδια.

7.4.1.3

Συσκευές εξόδου

Οι συσκευές εξόδου αφορούν συστήματα μέσω των οποίων παρέχεται η
πληροφορία από το σύστημα – περιβάλλον στο χρήστη. Αναγνωρίζονται
τριών ειδών συσκευών εξόδου: τα οπτικά, τα ακουστικά και τα απτικά μέσα.
Σύμφωνα πάλι με το κεφάλαιο διαμόρφωσης / επιλογής συστήματος
εικονικού περιβάλλοντος (κεφάλαιο §7.4.2), για την απεικόνιση του
περιβάλλοντος (οπτικά μέσα) θα χρησιμοποιηθεί τυπική επιτραπέζια οθόνη
ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ η ηχητική πληροφορία (ακουστικά μέσα) θα
παρέχεται είτε μέσω συστημάτων ακουστικών είτε μέσω συστημάτων ηχείων.
Η επιλογή για τη συνύπαρξη των δυο ακουστικών μέσων, έγινε λαμβάνοντας
υπόψη τις ιδιότητες των μέσων αυτών (κεφάλαιο §6.4.2.1) και των
συνθηκών που θα επικρατούν στο φυσικό χώρο εγκατάστασης της
εφαρμογής. Συγκεκριμένα, τα ηχητικά συστήματα επιλέχτηκαν για την
υποστήριξη ομαδικής πρόσβασης στην εφαρμογή, ενώ τα συστήματα
ακουστικών επιλέχτηκαν για να καλυφθούν οι ‘ποιοτικές’ ιδιότητες
ακουστικών, καθώς και για τον περιορισμό της ηχορύπανσης από και προς το
σύστημα εικονικού περιβάλλοντος. Όσον αφορά την επιλογή των οπτικών
μέσων, τα μειονεκτήματα που παρατηρούνται
αφορούν την αυστηρά
καθορισμένη θέση του χρήστη, το περιορισμένο οπτικό πεδίο (FOV) και πεδίο
παρατήρησης (FOR) και την απώλεια εμβύθισης του χρήστη εξαιτίας του
μεγάλου τμήματος του φυσικού κόσμου που εμπεριέχεται στο οπτικό πεδίο.
Τέλος δεν προβλέπεται η χρήση απτικών συστημάτων.

7.4.1.4

Χαρακτηριστικά χρηστών

Στο στάδιο ανάλυσης των χαρακτηριστικών των χρηστών (κεφάλαιο
§7.2.1) η έρευνα που πραγματοποιήθηκε αφορά αποκλειστικά τεχνικά
χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά εμπειρίας και εξοικείωσης των χρηστών,
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με τα συστήματα εικονικών περιβαλλόντων και τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. Σε αυτό το σημείο όμως θεωρείται αναγκαίο, κυρίως εξαιτίας
της δημόσιας χρήσης της εφαρμογής, να εξεταστούν στοιχεία που αφορούν
γνωστικά και φυσικά χαρακτηριστικά. Λαμβάνοντας υπόψη την τοποθεσία και
τις συνθήκες που θα επικρατούν στο φυσικό χώρο εγκατάστασης του
συστήματος, το απευθυνόμενο κοινό και τα χαρακτηριστικά τους, σε
συνδυασμό με την ανάλυση των χαρακτηριστικών που πραγματοποιείται στο
κεφάλαιο §6.5, αναγνωρίζονται οι παρακάτω παρατηρήσεις:
•

Η εφαρμογή θα διατίθεται προς χρήση όλο το εικοσιτετράωρο γι’
αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί η αυτόματη προσαρμογή της στις
αλλαγές του φωτός κατά τη διάρκεια της μέρας και σύμφωνα με τις
ιδιότητες της οπτικής αντίληψης. Η προσαρμογή αφορά κυρίως τη
ρύθμιση των χρωμάτων, της αντίθεσης και της φωτεινότητας που
πραγματοποιείται μέσω αισθητήρων (οικονομικός εξοπλισμός,
κάποιες οθόνες υπολογιστών είναι εφοδιασμένες με τέτοια
συστήματα).

•

Όσον αφορά την ηχητική αντίληψη και τα χαρακτηριστικά της, θα
πρέπει να δοθεί προσοχή στη ρύθμιση της έντασης αναπαραγωγής
έτσι ώστε να μην επηρεάζεται το γύρω περιβάλλον από τα ηχητικά
στοιχεία της εφαρμογής, ενώ ταυτόχρονα και η εφαρμογή να μην
επηρεάζεται από αυτό.

•

Η πληροφορία που θα παρέχεται από την εφαρμογή θα πρέπει να
είναι επιγραμματικής μορφής έτσι ώστε να μπορεί να αποτυπωθεί
ευκολότερα στη μνήμη του χρήστη. Ταυτόχρονα, εφόσον είναι
τεχνικά δυνατόν, η πληροφορία θα πρέπει να παρέχεται μέσω
συνδυασμού γραπτού κειμένου και ηχητικής πληροφορίας.

•

Η εφαρμογή προορίζεται για δημόσια ελεύθερη χρήση και δεν
υπάρχει συγκεκριμένο απευθυνόμενο κοινό (αφορά και τα δυο
φύλα, ανεξαρτήτου ηλικίας).

•

Η εγκατάσταση του συστήματος θα πρέπει να επιτρέπει την
πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
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•

Η εφαρμογή δεν θα πρέπει να περιέχει υβριστικά σχόλια, ή
ρατσιστικά στοιχεία που προσβάλουν συγκεκριμένους πληθυσμούς, ή
ομάδες ανθρώπων.

7.4.1.5 Χαρακτηριστικά
περιβάλλοντος

συστήματος

και

εικονικού

Στο σημείο αυτό πραγματοποιείται ανάλυση των χαρακτηριστικών
συστήματος που αφορούν την υλοποίηση και την εκτέλεση της εφαρμογής,
καθώς και των χαρακτηριστικών του εικονικού περιβάλλοντος. Λαμβάνοντας
υπόψη τα παραπάνω στάδια, αρχική ανάλυση των χαρακτηριστικών του
συστήματος πραγματοποιείται στο στάδιο προετοιμασίας και στη συνέχεια
(στάδιο ανάλυσης) αναλύοντας την πληροφορία από το στάδιο
χαρακτηριστικών συστήματος, πραγματοποιείται η διαμόρφωση – επιλογή του
συστήματος. Η πληροφορία από τα δυο στάδια αυτά σε συνδυασμό με τα
χαρακτηριστικά του εικονικού περιβάλλοντος αποτελούν σημαντικούς
παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία σχεδίασης και κατ’ επέκταση την
απόδοση της εφαρμογής. Σύμφωνα με το κεφάλαιο §6.6 τα χαρακτηριστικά
συστήματος και περιβάλλοντος εξετάζονται ανεξάρτητα για κάθε διεργασία.
Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο στάδιο αυτό απαιτείται η
ανταλλαγή πληροφορίας με τη διαδικασία σχεδίασης του τρισδιάστατου
κόσμου και η επικοινωνία και συνεργασία με τους σχεδιαστές αυτού.

7.4.1.5.1 ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
•
•
•
•
•
•
•

Ορατότητα μέσα στο περιβάλλον
Αριθμός εμποδίων ή στοιχείων που διασπούν την προσοχή
Δραστηριότητα ή κίνηση μέσα στο περιβάλλον
Μέγεθος του περιβάλλοντος
Επίπεδο οπτικής λεπτομέρειας και ακρίβειας
Ομοιογένεια περιβάλλοντος
Δομή

Αναφορικά με την ορατότητα μέσα στο περιβάλλον, δεν εφαρμόζεται
κάποιος περιορισμός, εξαιτίας της μικρής έκτασης του περιβάλλοντος και του
ότι τα στοιχεία του περιβάλλοντος είναι επιθυμείτο να παρουσιάζονται με
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ακρίβεια κατά την περιήγηση. Τα εμπόδια – στοιχεία που διασπούν την
προσοχή αφορούν το μενού επιλογών μέσω του οποίου παρέχεται η
πληροφορία περιεχομένου στους χρήστες. Η κίνηση μέσα στο περιβάλλον, το
μέγεθος του περιβάλλοντος και το επίπεδο οπτικής λεπτομέρειας,
καθορίζονται από το επίπεδο ρεαλιστικότητας, που απαιτείται να είναι υψηλό,
όσον αφορά την εμφάνιση, αλλά και τις δραστηριότητες που εκτελούνται σε
αυτό. Βάσει της δομής, το εικονικό περιβάλλον μπορεί να διαχωριστεί στο
εσωτερικό τμήμα του δημαρχείου και στο εξωτερικό αυτού. Οι δυο αυτές
οντότητες έχουν διαφορετικούς σκοπούς, διαφορετικό επίπεδο ρεαλισμού,
ενώ αναπτύσσονται με διαφορετικές τεχνικές. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να
διατηρείται η ομοιογένεια μεταξύ των δυο τμημάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
•
•
•
•
•
•
•

Τεχνικές απεικόνισης
Μοντέλο φωτισμού
Συχνότητα εμφανιζόμενων καρέ
Καθυστέρηση – λανθάνουσα κατάσταση
Χαρακτηριστικά απεικόνισης
Αλγόριθμοι σύγκρουσης
Αναπαράσταση εικονικού σώματος

Όσον αφορά την απεικόνιση, τα ζητήματα που εξετάζονται και αφορούν
την περιήγηση έχουν να κάνουν με το είδος προβολής (η εφαρμογή θα γίνει
σε μονοσκοπική προβολή), την ανάλυση που καθορίζεται ανάλογα με τη
χρήση της εφαρμογής, καθώς και στοιχεία όπως η φωτεινότητα και η
αντίθεση, που θα είναι ρυθμιζόμενη ανάλογα με τις συνθήκες του φυσικού
περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα η συχνότητα εμφανιζόμενων καρέ καθορίζεται
ως ελάχιστη τιμή τα 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Επίσης, σχετικά με την
αποφυγή πιθανής καθυστέρησης, το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό που
μπορεί να επηρεάσει την εμβύθιση και την απόδοση, θα πρέπει να βρεθεί η
ισορροπία μεταξύ πολυπλοκότητας (αριθμός μοντέλων και πολυγώνων) και
συνέπειας της εφαρμογής, ενώ σε λανθάνουσα περίπτωση που θα
παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο θα πρέπει να γίνει επανασχεδιασμός
σταδίων. Οι αλγόριθμοι σύγκρουσης θα πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα
στοιχεία που πρόκειται να έρθει σε επαφή ένας χρήστης (αντίστοιχα με τον
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πραγματικό κόσμο), ενώ τέλος θα γίνει χρήση περιορισμένου αριθμού
αναπαραστάσεων εικονικού σωμάτων τα οποία θα εκτελούν βασικές κινήσεις.

7.4.1.5.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ορατότητα μέσα στο περιβάλλον
Αριθμός αντικειμένων
Μέγεθος αντικειμένων
Σχήμα αντικειμένων
Πυκνότητα αντικειμένων
Δραστηριότητα – κίνηση
Μέγεθος περιβάλλοντος
Επίπεδο λεπτομέρειας
Δομή περιβάλλοντος

Τα περισσότερα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά του εικονικού
περιβάλλοντος, καθορίζονται βάσει του αντίστοιχου φυσικού περιβάλλοντος
και των στοιχείων του, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζονται και από τον
απαιτούμενο βαθμό ρεαλισμού, όπως αναφέρθηκε και στις αντίστοιχες
περιπτώσεις των διεργασιών περιήγησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
•
•
•
•
•
•
•
•

Τεχνικές απεικόνισης
Χρήση σκιών
Αναπαράσταση εικονικού σώματος
Συχνότητα εμφανιζόμενων καρέ
Καθυστέρηση – λανθάνουσα κατάσταση
Τύπος απεικόνισης
Χρήση αλγόριθμων σύγκρουσης και περιορισμοί σύγκρουσης
Ρεαλισμός φυσικού μοντέλου

Στα χαρακτηρίστηκα που αφορούν την απεικόνιση, την αναπαράσταση
εικονικού σώματος, τη συχνότητα καρέ και τους αλγόριθμους σύγκρουσης,
ισχύουν οι ίδιες προδιαγραφές – επιλογές με τις αντίστοιχες της διεργασίας
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περιήγησης. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιείται γενικό μοντέλο φωτισμού για την
απόδοση βασικών σκιών μέσα στο εικονικό περιβάλλον. Αναφορικά με το
χαρακτηριστικό του ρεαλισμού, χρησιμοποιούνται δυο διαφορετικά επίπεδα
ρεαλισμούς αναφορικά με τη δομή του περιβάλλοντος (εσωτερικό –εξωτερικό
τμήμα).

7.4.1.6 Ταξινόμηση
αλληλεπίδρασης

–

κατηγοριοποίηση

τεχνικών

Λαμβάνοντας υπόψη τα στάδια ανάλυσης εικονικών διεργασιών §7.3.4
και σχεδίασης πρωτοτύπου §7.3.5, στο σημείο αυτό πραγματοποιείται ο
καθορισμός των τεχνικών αλληλεπίδρασης, βάσει των οποίων εκτελούνται οι
διεργασίες αυτές. Ο καθορισμός γίνεται βάσει ταξινόμησης των ενδεχόμενων
τεχνικών για κάθε διεργασία και ολοκληρώνεται στο επόμενο στάδιο της
επιλογής τεχνικών και μετρήσεων απόδοσης. Σε αυτό το στάδιο ουσιαστικά,
αναγνωρίζονται ποιες από τις τεχνικές αλληλεπίδρασης που ταξινομούνται
στο κεφάλαιο §6.10 μπορούν να χρησιμοποιηθούν, βάσει της πληροφορίας
που έχει συλλεχθεί μέχρι τώρα, των σχεδιαστικών οδηγιών και των
περιορισμών και απαιτήσεων που έχουν καταγραφεί. Σύμφωνα με το στάδιο
αναγνώρισης εικονικών διεργασιών, προκύπτουν οι παρακάτω διεργασίες
αλληλεπίδρασης:
•
•

Πλοήγηση: παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα μετακίνησης
τους στο χώρο του εικονικού περιβάλλοντος
Επιλογή και διαχείριση: αλληλεπίδραση με στοιχεία του εικονικού
περιβάλλοντος με σκοπό τη συλλογή και διαχείριση πληροφορίας

7.4.1.6.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
Σύμφωνα με το κεφάλαιο §6.10.1, η διεργασία της πλοήγησης
διαχωρίζεται σε δυο στοιχεία: την περιήγηση και την εύρεση διαδρομής.
7.4.1.6.1.1 ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Συνεκτιμώντας την πληροφορία που συλλέγεται από τα παραπάνω
στάδια και την κατηγοριοποίηση των τεχνικών αλληλεπίδρασης που αφορούν
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τη διεργασία της περιήγησης αναγνωρίζονται οι παρακάτω τεχνικές που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση της διεργασίας αυτής:
•

Κατεύθυνση / Επιλογή στόχου (Direction / Target selection):
o Χειροκίνητη διαχείριση της οπτικής άποψης
 Μετακίνηση του κόσμου: world in hand, χαρτογράφηση
εκτιμητών ελέγχου
 Κλιμάκωση του κόσμου
 World in Miniature
o Καθοδήγηση
 Χρήση μέσων υποστήριξης: φυσικές συσκευές ελέγχου,
εικονικές συσκευές ελέγχου
o Περιήγηση βάσει στόχου
 Προσανατολισμένου στόχου: βάσει λίστας, βάσει εικονικών
στόχων
o Προγραμματισμός διαδρομής
 Χρήση μη αυτόνομων μέσων μετακίνησης: Με δυνατότητα
αλληλεπίδρασης
με
στοιχεία,
χωρίς
δυνατότητα
αλληλεπίδρασης με στοιχεία
 Χρήση αυτόνομων μέσων μετακίνησης

•

Επιλογή ταχύτητας / Επιτάχυνσης (Velocity / Acceleration
selection):
o Σταθερή ταχύτητα
o Σταθερή επιτάχυνση
o Συγκεκριμένη – Ρητή επιλογή:
 Ασυνεχούς εφαρμογής
 Συνεχιζόμενης εφαρμογής
o Αυτόματη / προσαρμοσμένη

•

Προϋποθέσεις εισαγωγής (Input conditions):
o Σταθερή περιήγηση / χωρίς είσοδο δεδομένων
o Συνεχής είσοδος δεδομένων
 Χειροκίνητη διαχείριση της οπτικής άποψης
416

Κεφάλαιο 7: Υλοποίηση – εφαρμογή της πολυ-μεθοδολογικής προσέγγισης

 Καθοδήγηση
o Είσοδος δεδομένων για εκκίνηση και διακοπή
 Περιήγησης βάσει στόχου
 Περιήγηση προγραμματισμένης διαδρομής
o Αυτόματη εκκίνηση ή διακοπή
7.4.1.6.1.2 ΕΥΡΕΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
•

Δημιουργία γνωστικού χάρτη
o
o
o
o
o

•

Διαίρεση και κατάκτηση
Αναγνώριση ακμών
Καθολικό δίκτυο
Προοδευτική επέκταση
Αφηγηματική επεξεργασία

Τεχνικές υποβοήθησης
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ακολουθία πορείας
Χάρτες
Ορόσημα
Απομνημονεύσημα ονόματα τοποθεσιών
Ίχνη – Δημιουργία μονοπατιού
Πυξίδα
Καθοδήγηση μέσω οργάνων
Εξωκεντρική άποψη
Επίδειξη συντεταγμένων και ορθογώνια δομή πλέγματος
Περιορισμένη περιήγηση

7.4.1.6.2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Σύμφωνα με το κεφάλαιο §6.10.2, η διεργασία της επιλογής και
διαχείρισης διαχωρίζεται σε τρία στοιχεία: την επιλογή, τη διαχείριση και την
απελευθέρωση.
7.4.1.6.2.1 ΕΠΙΛΟΓΗ
•

Επιλογή κατεύθυνσης (direction selection)
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o Μέσω συσκευής: κατασκευή διανύσματος, κατασκευή διανύσματος
με δήλωση τιμών
o Μέσω δέσμης
o Μέσω συντεταγμένων
o Βάσει ορόσημων
•

Επιλογή αντικειμένου (item selection)
o Επιλογή βάσει υπόδειξης
o Έμμεση επιλογή: επιλογή από λίστα
o Απεικονίσεις:
λίστα
αντικειμένων,
περιβάλλοντος

μικρογραφία

εικονικού

•

Επιλογή αλφαβητικών και αριθμητικών τιμών (alphanumeric
value selection)
o Φυσικά μέσα
o Εικονικά μέσα

•

Ένδειξη για την επιλογή (indication to select)
o Μέσω κουμπιών: μέσω φυσικών μέσων, μέσω εικονικών μέσων

•

Ανατροφοδότηση (feedback)
o Γραφιστικών στοιχείων: στο οπτικό πεδίο του χρήστη, μέσα στο
εικονικό περιβάλλον
o Ηχητικών στοιχείων

7.4.1.6.2.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
•

Προϋποθέσεις
άμεσης
διαχείρισης
(Direct
manipulation
conditions)
o Απευθείας διαχείριση (Direct user control): βάσει εικονικών
μέσων
o Από απόσταση (Distance):
 Βάσει υπόδειξης: μέσω ακτίνας, μέσω δέσμης
 Μεταφορά του χεριού προς το αντικείμενο: HOMER
 Έμμεση διαχείριση: μενού επιλογών
o Μεταβολή κλίμακας (Scaling): κλιμάκωση του κόσμου,
μικρογραφία εικονικού περιβάλλοντος, Voodoo
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•

Διεργασίες διαχείρισης (Manipulation tasks):
o Τοποθέτηση – μετακίνηση αντικειμένου: έμμεση διαχείριση, βάσει
φυσικών μέσων, βάσει εικονικών μέσων
o Προσανατολισμός αντικειμένου: έμμεση διαχείριση, βάσει
φυσικών μέσων, βάσει εικονικών μέσων
o Άσκηση δύναμης σε εικονικό αντικείμενο: έμμεση διαχείριση,
βάσει φυσικών μέσων, βάσει εικονικών μέσων
o Τροποποίηση των ιδιοτήτων του αντικειμένου: βάσει εικονικών
μέσων
o Τροποποίηση των ιδιοτήτων του περιβάλλοντος: σε τμήμα του
περιβάλλοντος, στο σύνολο του περιβάλλοντος
o Εναλλαγή της κατάστασης των εικονικών μέσων ελέγχου

•

Ανατροφοδότηση (Feedback)
o Γραφιστικών στοιχείων: στο οπτικό πεδίο του χρήστη, μέσα στο
εικονικό περιβάλλον
o Ηχητικών στοιχείων

7.4.1.7 Επιλογή
απόδοσης

τεχνικών

αλληλεπίδρασης

και

μετρήσεις

Στην
παραπάνω
ταξινόμηση,
αναγνωρίστηκαν
οι
τεχνικές
αλληλεπίδρασης μέσω των οποίων μπορούν να πραγματοποιηθούν οι
απαιτούμενες διεργασίες αλληλεπίδρασης στο εικονικό περιβάλλον. Οι
τεχνικές που δεν περιέχονται στην ταξινόμηση αυτή, απορρίφτηκαν βάσει των
παραγόντων και περιορισμών που προκύπτουν από τα αρχικά στάδια της
πολύ-μεθοδολογίας και κυρίως από τους περιορισμούς που προέκυψαν λόγω
της έλλειψης εναλλακτικών κατά την επιλογή συσκευών εισόδου και εξόδου.
Στην συνέχεια πραγματοποιούνται μετρήσεις της απόδοσης και σύγκριση αξιολόγηση των παραπάνω τεχνικών, έτσι ώστε να γίνει η επιλογή των
κατάλληλων τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν. Η επιλογή των τεχνικών
αλληλεπίδρασης, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τα
χαρακτηριστικά της εφαρμογής που έχουν καταγραφεί σε παραπάνω στάδια,
σε συνδυασμό με τα κριτήρια που αναγνωρίζονται στο κεφάλαιο §6.8 που
αφορούν τις μετρήσεις της απόδοσης των τεχνικών. Οι μετρήσεις αυτές
πραγματοποιείται σε θεωρητικό – υποθετικό επίπεδο χωρίς να γίνεται έρευνα
με πραγματικές δοκιμές από χρήστες, έτσι ώστε να μετρηθεί η απόδοση τους
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σε κάθε τεχνική. Παρακολούθηση και μετρήσεις της απόδοσης σε πραγματικές
δοκιμές από τους χρήστες, πραγματοποιείται κατά το στάδιο αξιολόγησης. Τα
κριτήρια μετρήσεων απόδοσης (σύμφωνα με το κεφάλαιο §6.8), είναι: η
ταχύτητα, η ακρίβεια, η χωρική συνειδητοποίηση, η ευκολία στην εκμάθηση,
η ευκολία στη χρήση, η συλλογή πληροφοριών, η παρουσία, η άνεση χρήσης,
η εκφραστικότητα, η διακριτικότητα και τέλος η διαθεσιμότητα. Οι παραπάνω
μετρήσεις εξετάζονται για κάθε διεργασία αλληλεπίδρασης ξεχωριστά, ενώ
δεν εφαρμόζονται απαραίτητα όλα τα κριτήρια για όλες της διεργασίες, καθώς
κάποια κριτήρια ενδεχομένως να είναι πιο σημαντικά ή καθόλου σημαντικά,
για μια διεργασία συγκριτικά με κάποια άλλη. Τα κριτήρια αυτά
χρησιμοποιούνται και κατά την καθολική αξιολόγηση της εφαρμογής στο
αντίστοιχο στάδιο.

7.4.1.7.1
•

•

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Κατεύθυνση / Επιλογή στόχου (Direction / Target selection):
o Χειροκίνητη διαχείριση της οπτικής άποψης
o Καθοδήγηση
o Περιήγηση βάσει στόχου
o Προγραμματισμός διαδρομής
Επιλογή ταχύτητας / Επιτάχυνσης (Velocity / Acceleration
selection):
o Σταθερή ταχύτητα
o Συγκεκριμένη – Ρητή επιλογή:
o Αυτόματη / προσαρμοσμένη

•

Προϋποθέσεις εισαγωγής (Input conditions):
o
o
o
o

Σταθερή περιήγηση / χωρίς είσοδο δεδομένων
Συνεχής είσοδος δεδομένων
Είσοδος δεδομένων για εκκίνηση και διακοπή
Αυτόματη εκκίνηση ή διακοπή

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
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•

Κατεύθυνση / Επιλογή στόχου: Οι τεχνικές καθοδήγησης και
περιήγησης βάσει στόχου πραγματοποιούνται σε μικρότερο χρονικό
διάστημα συγκριτικά με τις τεχνικές χειροκίνητης διαχείρισης της
οπτικής
άποψης,
όπου
απαιτούνται
περισσότερες
διαδικασίες
(μεγέθυνση – σμίκρυνση του κόσμου) για τη μεταφορά σε κάποιο
χώρο. Επίσης στις τεχνικές προγραμματισμένης διαδρομής, η ταχύτητα
ολοκλήρωσης είναι προκαθορισμένη και εξαρτάται συνήθως από τον
όγκο και το περιεχόμενο του περιβάλλοντος.

•

Επιλογή ταχύτητας / Επιτάχυνσης: Όσον αφορά τη συσχέτιση της
ταχύτητας ολοκλήρωσης της διεργασίας, με την ταχύτητα περιήγηση,
υπερτερούν οι τεχνικές κατά τις οποίες πραγματοποιείται επιταχυνόμενη
κίνηση, καθώς η απόσταση που πρόκειται να διανυθεί μέχρι την
επιθυμητή τοποθεσία απαιτεί μικρότερο χρονικό διάστημα μεταφοράς.

•

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Κατά κύριο λόγο, οι τεχνικές που
εξετάζουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής δεν επηρεάζουν την ταχύτητα
εξέλιξης των διεργασιών περιήγησης. Εξαίρεση αποτελούν οι
περιπτώσεις συνεχούς εισόδου δεδομένων από το χρήστη, όταν
απαιτούν πολύπλοκες διαδικασίες εκτέλεσης.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ
•

Κατεύθυνση / Επιλογή στόχου: Αναφορικά με τη μέτρηση της
ακρίβειας κατά την περιήγηση (απόσταση του χρήστη ή του
αντικειμένου από την επιθυμητή θέση κατά τη μεταφορά), οι τεχνικές
χειροκίνητης διαχείρισης της οπτικής άποψης υστερούν συγκριτικά με
τις υπόλοιπες, εξαιτίας του ότι πρόκειται για διαδικασία μεταφοράς από
το γενικό (σύνολο του κόσμου) στο ειδικό (τμήμα του κόσμου) κάτι το
οποίο ενδεχομένως να απαιτεί επαναλήψεις της διαδικασίας για να
επιτευχθεί η επιθυμητή απόσταση προσέγγισης κάποιου στόχου.

•

Επιλογή ταχύτητας / Επιτάχυνσης:
Αντίθετα με την ταχύτητα
ολοκλήρωσης των διεργασιών, όσον αφορά την ακρίβεια έχουν
πλεονέκτημα οι τεχνικές βάσει των οποίων η ταχύτητα μεταφοράς είναι
σταθερή και σε μικρές τιμές. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του ότι μέσω της
περιήγησης με μικρή και σταθερή ταχύτητα, οι χρήστες έχουν
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μεγαλύτερο έλεγχο της κίνησης και κατ’ επέκταση μεγαλύτερη ακρίβεια
στις μετακινήσεις.
•

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Όσον αφορά την ακρίβεια προσέγγισης
κάποιου στόχου κατά την περιήγηση, οι τεχνικές της κατηγορίας αυτής
που επηρεάζουν τη διαδικασία είναι αυτές στις οποίες γίνεται συνεχής
είσοδος δεδομένων, ή είσοδος δεδομένων για εκκίνηση και διακοπή. Οι
τεχνικές αυτές επηρεάζουν την ακρίβεια, ανάλογα με τις διαδικασίες
που ακολουθούνται για την εκτέλεση τους. Σε περιπτώσεις που
απαιτούνται πολύπλοκες διαδικασίες είναι πιθανών οι χρήστες να μην
έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τους επιθυμητούς στόχους ή
περιοχές του περιβάλλοντος.

ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
•

Κατεύθυνση / Επιλογή στόχου: Κατά τη χρήση τεχνικών διαχείρισης
της οπτικής άποψης, παρέχεται στους χρήστες μια γενικότερη άποψη
του συνόλου του εικονικού περιβάλλοντος. Το στοιχείο αυτό βοηθάει
τους χρήστες να αντιλαμβάνονται πιο εύκολα την τοποθεσία και τον
προσανατολισμό τους στο εικονικό περιβάλλον.

•

Επιλογή ταχύτητας / Επιτάχυνσης: Η ταχύτητα περιήγησης, δεν
αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τη χωρική συνειδητοποίηση.
Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις όπου η ταχύτητα μετακίνησης είναι
πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα οι χρήστες να μην προλαβαίνουν να
αντιληφθούν τα στοιχεία και την πληροφορία του εικονικού
περιβάλλοντος.

•

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Οι τεχνικές που εντάσσονται σε αυτή την
κατηγορία δεν επηρεάζουν τη χωρική συνειδητοποίηση του
περιβάλλοντος από τους χρήστες.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ
•

Κατεύθυνση / Επιλογή στόχου: Στις τεχνικές καθοδήγησης και
περιήγησης βάσει στόχου, παρουσιάζονται τα αποτελεσματικότερα
ποσοστά όσο αναφορά την εκμάθηση των διαδικασιών χρήσης αυτών.
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Αυτό συμβαίνει εξαιτίας των απλών διαδικασιών που απαιτούνται κατά
την εκτέλεση τους, καθώς και εξαιτίας του ότι παρόμοιες διεργασίες
πραγματοποιούνται
σε
πληθώρα
εφαρμογών
ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Όσον αφορά τις τεχνικές προγραμματισμού, δεν μπορούν
να πραγματοποιηθούν μετρήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, καθώς
η περιήγηση γίνεται αυτόματα χωρίς την επέμβαση των χρηστών.
•

Επιλογή ταχύτητας / Επιτάχυνσης: Οι τεχνικές σταθερής ταχύτητας
και σταθερής επιτάχυνσης δεν απαιτούν από τους χρήστες την εκτέλεση
κάποιων διεργασιών. Αντίθετα κατά την αυτόματη εναλλαγή της
ταχύτητας, απαιτείται κάποιο διάστημα προσαρμογής των χρηστών στις
εναλλαγές που πραγματοποιούνται, ενώ κατά τη μεταβολή της
ταχύτητας μέσω συγκεκριμένης επιλογής από τους χρήστες, απαιτείται
διαδικασία (όχι πολύπλοκη) εκμάθησης χρήσης των διαδικασιών
ελέγχου.

•

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Οι τεχνικές σταθερής περιήγησης δεν
απαιτούν την εκτέλεση οποιοσδήποτε διεργασίας από τους χρήστες.
Στις κατηγορίες τεχνικών που αφορούν τη συνεχή είσοδο δεδομένων
(χειροκίνητη διαχείριση οπτικής άποψης, καθοδήγηση), την είσοδο
δεδομένων για εκκίνηση και διακοπή (περιήγηση βάσει στόχου,
περιήγηση προγραμματισμένης διαδρομής) και αυτόματης εκκίνησης,
απαιτείται η συμμετοχή των χρηστών για την εκτέλεση τους. Η ευκολία
εκμάθησης των τεχνικών αυτών αφορούν την πολυπλοκότητα των
διαδικασιών που ακολουθούνται και εξετάζονται στον τομέα των
τεχνικών κατεύθυνσης – επιλογής στόχου.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ
•

Κατεύθυνση / Επιλογή στόχου: Αντίστοιχα με το κριτήριο της
ευκολίας στην εκμάθηση, οι τεχνικές καθοδήγησης και περιήγησης
βάσει στόχου εκτελούνται με μεγαλύτερη ευκολία από τους χρήστες,
εξαιτίας των λόγων που αναφέρονται παραπάνω.

•

Επιλογή ταχύτητας / Επιτάχυνσης: Όπως αναφέρθηκε και στο
παραπάνω κριτήριο, οι χρήστες παρεμβαίνουν στην εναλλαγή της
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ταχύτητας μόνο κατά τη χρήση τεχνικών συγκεκριμένης επιλογής. Η
διαδικασίες που απαιτούνται.
•

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Αντίστοιχα με την ευκολία εκμάθησης, οι
τεχνικές που επηρεάζουν την ευκολία χρήσης αναλύονται στον τομέα
των τεχνικών κατεύθυνσης – επιλογής στόχου και αφορούν την
πολυπλοκότητα των διαδικασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση
τους.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
•

Κατεύθυνση / Επιλογή στόχου: Στις τεχνικές προγραμματισμένης
διαδρομής η περιήγηση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς την
επέμβαση των χρηστών. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό
κατά τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών από το εικονικό
περιβάλλον, καθώς οι χρήστες δεν αποσπώνται σε διαδικασίες
εκτέλεσης διεργασιών. Επίσης, για το συγκεκριμένο κριτήριο σημαντικό
στοιχείο αποτελεί η συλλογή πληροφοριών για τη δομή του
περιβάλλοντος, καθώς και για την εκάστοτε θέση του χρήστη, που
αναδύεται κατά την παροχή γενικής άποψης του περιβάλλοντος στις
τεχνικές χειροκίνητης διαχείρισης της οπτικής άποψης.

•

Επιλογή ταχύτητας / Επιτάχυνσης: Η διαδικασία
συλλογής
πληροφοριών από το εικονικό περιβάλλον, από το χρήστη,
πραγματοποιείται αποτελεσματικότερα όταν η περιήγηση γίνεται με
μικρή ταχύτητα (συγκριτικά με το περιβάλλον). Επίσης, κατά της
τεχνικές προκαθορισμένης τιμής ταχύτητας ή επιτάχυνσης ο χρήστης
δεν αποσπάται σε διεργασίες ελέγχου που αφορούν την ταχύτητα,
διατηρώντας την προσοχή του στην πληροφορία του περιβάλλοντος.

•

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Οι τεχνικές της κατηγορίας προϋποθέσεων
εισαγωγής όπου ελέγχεται η περιήγηση από τους χρήστες (συνεχής
είσοδος δεδομένων, είσοδος δεδομένων για εκκίνηση και διακοπή,
αυτόματη εκκίνηση ή διακοπή) συμβάλουν θετικά κατά τη διαδικασία
συλλογής πληροφοριών από το περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει γιατί σε
αυτές τις περιπτώσεις οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα εκκίνησης ή
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παύσης της περιήγησης με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών από
συγκεκριμένα στοιχεία ή περιοχές του εικονικού περιβάλλοντος.
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
•

Κατεύθυνση / Επιλογή στόχου: Οι τεχνικές καθοδήγησης και
προγραμματισμού διαδρομής, συμβάλουν θετικά στην παρουσία των
χρηστών, καθώς προσεγγίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό πραγματικές
συνθήκες περιήγησης. Αντίθετα, μέσω των τεχνικών χειροκίνητης
διαχείρισης της οπτικής άποψης και περιήγησης βάσει στόχου,
πραγματοποιούνται μη φυσικές διαδικασίες περιήγησης.

•

Επιλογή ταχύτητας / Επιτάχυνσης: Οι τεχνικές ελέγχου της
ταχύτητας και της επιτάχυνσης της περιήγησης, όσον αφορά τη
διαδικασία εκτέλεσης αλλά κυρίως τα αποτελέσματα αυτής, αποτελούν
σημαντικό παράγοντα για την παρουσία των χρηστών. Τεχνικές που
παρέχουν ακραίες τιμές ταχύτητας (πολύ μεγάλη – πολύ μικρή)
δημιουργούν την αίσθηση ‘αφύσικων καταστάσεων’ κάτι το οποίο δεν
είναι θεμιτό στη συγκεκριμένη περίπτωση.

•

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Εφόσον στην προκειμένη περίπτωση
εφαρμογής, είναι ζητούμενο η ύπαρξη διαδικασιών περιήγησης
αντίστοιχων των πραγματικών με σκοπό την αύξηση των ποσοστών
παρουσίας, οι τεχνικές συνεχούς εισόδου δεδομένων και πιο
συγκεκριμένα της καθοδήγησης, αποδίδουν το καλύτερο αποτέλεσμα,
σε συνάρτηση πάντα με το είδος του περιβάλλοντος και περιήγησης.

ΑΝΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
•

Κατεύθυνση / Επιλογή στόχου: Σε όλες τις παραπάνω τεχνικές
αλληλεπίδρασης, οι χρήστες δεν επιβαρύνονται με πληθώρα
συστημάτων, ενώ δεν απαιτούνται περίπλοκες διαδικασίες και
συνδυασμένες κινήσεις. Επομένως, κατά την εκτέλεση των τεχνικών
αυτών εξασφαλίζεται άνεση χρήσης και ειδικότερα κατά την περιήγηση
βάσει προγραμματισμένης διαδρομής, όπου οι χρήστες παραμένουν
απλοί παρατηρητές.
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•

Επιλογή ταχύτητας / Επιτάχυνσης: Αντίστοιχα με το παραπάνω
κριτήριο, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι τεχνικές που προσφέρουν σταθερή
ταχύτητα, χωρίς την επέμβαση του χρήστη, προσφέρουν μεγαλύτερη
άνεση κατά την πλοήγηση, όσο αναφορά τη διαδικασία εκτέλεσης των
τεχνικών και των αποτελεσμάτων τους. Σε γενικά πλαίσια όμως, καμία
από αυτές τις τεχνικές που αφορούν την ταχύτητα πλοήγησης δεν
δημιουργούν σημαντικά προβλήματα χρήσης, εκτός εάν πρόκειται για
ακραίες περιπτώσεις με ταχύτητες μεγάλων τιμών.

•

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των
τεχνικών αυτών, οι χρήστες δεν επιβαρύνονται σε μεγάλο βαθμό,
εξαιτίας των απλών διαδικασιών που απαιτούνται. Ειδικότερα στις
περιπτώσεις σταθερής περιήγησης το επίπεδο άνεσης χρήσης
προσεγγίζει το μέγιστο καθώς οι χρήστες δεν εκτελούν καμία διεργασία
για την εκτέλεση τους.

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
•

Κατεύθυνση / Επιλογή στόχου: Επίσης, όσον αφορά την
εκφραστικότητα – ευελιξία χρήσης, οι παραπάνω τεχνικές περιήγησης,
μπορούν να χαρακτηριστούν ιδιαίτερα περιοριστικές αναφορικά με τις
εναλλακτικές διαδικασίες που ενδεχομένως να προσπαθούσαν να
εκτελέσουν οι χρήστες μέσω αυτών.

•

Επιλογή ταχύτητας / Επιτάχυνσης: Η μόνη τεχνική επιλογής
ταχύτητας – επιτάχυνσης που απαιτεί έλεγχο από το χρήστη, είναι η
περίπτωση της παροχής συγκεκριμένης – ρητής εντολής. Πρόκειται για
μια διαδικασία με σαφείς στόχους, διαδικασίες και αποτελέσματα που
δύσκολα θα δημιουργήσει προβλήματα εκφραστικότητας στους
χρήστες.

•

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Όπως και στις δυο παραπάνω κατηγορίες,
εξαιτίας των απλών διαδικασιών που απαιτούνται, εφόσον απαιτούνται,
δεν δημιουργούνται ουσιαστικά προβλήματα εκφραστικότητας.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ
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•

Κατεύθυνση / Επιλογή στόχου: Το κριτήριο αυτό αφορά την
απόσπαση της προσοχής των χρηστών από τις διεργασίες εκτέλεσης
των τεχνικών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι τεχνικές που
εξετάζονται στη δεδομένη περίπτωση δεν απαιτούν πολύπλοκες
διαδικασίες, επομένως ύστερα από ένα διάστημα εξοικείωσης, μπορούν
να εκτελούνται μηχανικά από τους χρήστες χωρίς να τους αποσπάται η
προσοχή από το περιβάλλον. Σε μικρό βαθμό υστερούν οι τεχνικές
χειροκίνητης διαχείρισης της οπτικής άποψης.

•

Επιλογή ταχύτητας / Επιτάχυνσης: οι τεχνικές που απαιτούν την
παρέμβαση των χρηστών για τη μεταβολή της ταχύτητας ή της
επιτάχυνσης της περιήγησης δεν απαιτούν πολυσύνθετες διαδικασίες
και προσήλωση των χρηστών σε αυτές για την εκτέλεση τους.

•

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Στις τεχνικές σταθερής περιήγησης οι
χρήστες δεν πραγματοποιούν καμία διεργασία κατά την περιήγηση, με
αποτέλεσμα να μπορούν να εστιάσουν αποκλειστικά στο περιεχόμενο
του περιβάλλον. Σε λίγο μικρότερο βαθμό ισχύει το ίδιο για τις
περιπτώσεις εισόδου δεδομένων για εκκίνηση – διακοπή, ενώ στις
τεχνικές της συνεχούς εισόδου δεδομένων απαιτείται η εκτέλεση
περισσοτέρων διεργασιών από τους χρήστες. Παρ’ όλα αυτά ακόμα και
σε αυτές τις τεχνικές, ειδικότερα στις τεχνικές καθοδήγησης, οι
διεργασίες που πρέπει να εκτελεστούν από τους χρήστες είναι πολύ
βασικές με αποτέλεσμα να μην αποσπάται η προσοχή τους από το
περιεχόμενου του εικονικού περιβάλλοντος.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΝΟΧΗ
•

Κατεύθυνση / Επιλογή στόχου: Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, των
τεχνικών καθοδήγησης, υποδηλώνεται σαφέστατα ποίες διεργασίες
μπορούν να πραγματοποιηθούν με τις συγκεκριμένες τεχνικές.
Αντίθετα, οι τεχνικές χειροκίνητης διαχείρισης της οπτικής άποψης και
της περιήγησης βάσει στόχου, εξαιτίας του γεγονότος ότι
χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση και διαφορετικών της
περιήγησης διεργασιών, μπορούν να μπερδέψουν τους χρήστες. Τέλος,
και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να μετρηθεί η απόδοση των
τεχνικών προγραμματισμένης διαδρομής.
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•

Επιλογή ταχύτητας / Επιτάχυνσης: Αντίστοιχα και με άλλα κριτήρια,
η απλότητα των διαδικασιών ελέγχου της ταχύτητας και της
επιτάχυνσης δεν δημιουργούν προβλήματα διαθεσιμότητας χρήσης κατά
την εκτέλεση τους.

•

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Οι τεχνικές προϋποθέσεων εισαγωγής,
όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, επηρεάζονται από τις τεχνικές και το
είδος περιήγησης που ακολουθείται (αναλύεται στην κατηγορία των
τεχνικών κατεύθυνσης – επιλογή στόχου). Ταυτόχρονα, όμως, στις
περιπτώσεις σταθερής περιήγησης και εισόδου δεδομένων για εκκίνηση
– διακοπή, εφόσον οι διεργασίες που εκτελούν οι χρήστες είναι
ελάχιστες έως μηδαμινές δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα
διαθεσιμότητας.

7.4.1.7.2 ΕΥΡΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
•

Δημιουργία γνωστικού χάρτη
o
o
o
o
o

•

Διαίρεση και κατάκτηση
Αναγνώριση ακμών
Καθολικό δίκτυο
Προοδευτική επέκταση
Αφηγηματική επεξεργασία

Τεχνικές υποβοήθησης
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ακολουθία πορείας
Χάρτες
Ορόσημα
Απομνημονεύσημα ονόματα τοποθεσιών
Ίχνη – Δημιουργία μονοπατιού
Πυξίδα
Καθοδήγηση μέσω οργάνων
Εξωκεντρική άποψη
Επίδειξη συντεταγμένων και ορθογώνια δομή πλέγματος
Περιορισμένη περιήγηση
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ΤΑΧΥΤΗΤΑ
•

Δημιουργία γνωστικού χάρτη: Η δημιουργία γνωστικού χάρτη
πραγματοποιείται μέσω μιας πολύπλοκης διαδικασίας - τεχνικών, ενώ
απαιτείται κάποιο σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, όσον αφορά τη
δημιουργία καθώς και τη χρήση του.

•

Τεχνικές υποβοήθησης: Αντίθετα, οι τεχνικές υποβοηθήσεις
αναφέρονται σε στιγμιαία πληροφορία που παρέχεται στους χρήστες
μέσω στοιχείων ή εργαλείων του εικονικού περιβάλλοντος. Το χρονικό
διάστημα που απαιτείται έτσι ώστε ο χρήστης να λάβει το ερέθισμα από
τα στοιχεία αυτά και ενδεχομένως να ενεργήσει βάσει της πληροφορίας
που του παρέχει είναι πολύ μικρό, αναφορικά με το αντίστοιχο που
απαιτείται κατά τη δημιουργία και χρήση γνωστικού χάρτη.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ
•

Δημιουργία γνωστικού χάρτη: Δεδομένου του ότι η δημιουργία ενός
γνωστικού χάρτη επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από προσωπικά
στοιχεία και στοιχεία αντίληψης του κάθε χρήστη, οι γνωστικοί χάρτες
που δημιουργούνται, για παράδειγμα από μια ομάδα χρηστών για το
ίδιο περιβάλλον, είναι πολύ πιθανόν να διαφέρουν μεταξύ τους. Το
παραπάνω φανερώνει το ότι ένας γνωστικός χάρτης δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί ως ένα αντικειμενικό εργαλείο, γιατί ενδεχομένως να
περιλαμβάνει ανακριβή και μη αληθή στοιχεία.

•

Τεχνικές υποβοήθησης: Τα στοιχεία και η πληροφορία που
παράγονται μέσω των τεχνικών υποβοήθησης, παρουσιάζουν
μεγαλύτερη ακρίβεια και αντικειμενικότητα από τους γνωστικούς
χάρτες, καθώς εντάσσονται στο εικονικό περιβάλλον από το σχεδιαστή
του, παρέχοντας συγκεκριμένη πληροφορία για αυτό.

ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
•

Δημιουργία γνωστικού χάρτη: Η χωρική συνειδητοποίηση είναι ο
σκοπός της διαδικασίας δημιουργίας γνωστικών χαρτών. Με τη βοήθεια
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ενός γνωστικού χάρτη, κάποιος χρήστης θα πρέπει να είναι σε θέση να
αναγνωρίσει την τοποθεσία και τον προσανατολισμό του σε σχέση με το
εικονικό περιβάλλον.
•

Τεχνικές υποβοήθησης: Αντίθετα, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (πχ
χάρτες) οι τεχνικές υποβοήθησης αφορούν κυρίως πληροφορία για
κοντινές περιοχές – τμήματα του εικονικού κόσμου και όχι για το
σύνολο αυτού.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ
•

Δημιουργία γνωστικού χάρτη: Όπως αναφέρθηκε και στο κριτήριο
της ταχύτητας, η διαδικασία δημιουργίας γνωστικού χάρτη αποτελεί μια
σχετικά δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Επομένως όσον αφορά την
αξιολόγηση της βάσει του κριτηρίου της ευκολίας εκμάθησης, η
δημιουργία γνωστικών χαρτών δεν αποτελεί τη βέλτιστη τεχνική.

•

Τεχνικές υποβοήθησης:
Η διαδικασία εκμάθησης των στοιχείων
υποβοήθησης, αναφέρεται στην αναγνώριση και ανάγνωση της
πληροφορίας που παρέχεται από το κάθε στοιχείο. Εξαιτίας του ότι τα
στοιχεία αυτά, στην πλειοψηφία τους, συναντώνται και στο φυσικό
κόσμο, οι χρήστες παρουσιάζουν ένα βαθμό εξοικείωσης με αυτά, ενώ η
διαδικασία εκμάθησης τους δεν αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολή διαδικασία.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ
•

Δημιουργία γνωστικού χάρτη: Η διαδικασία χρήσης ενός γνωστικού
χάρτη περιλαμβάνει διαδικασίες όπως, η αναγνώριση στοιχείων από το
περιβάλλον, αναγνώριση της αντίστοιχης πληροφορίας στο γνωστικό
χάρτη, συσχέτιση της πληροφορίας αυτής με το περιβάλλον. Η
διαδικασία αυτή, εάν και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως δύσκολή,
ενδεχομένως να μην αποδειχτεί χρήσιμη σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς
ένας γνωστικός χάρτης δύσκολα περιλαμβάνει πληροφορία για όλα τα
επιμέρους στοιχεία του περιβάλλοντος.

•

Τεχνικές υποβοήθησης: Αντίστοιχα με τους γνωστικούς χάρτες, μέσω
της χρήσης στοιχείων υποβοήθησης είναι δύσκολο να καλυφθεί
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καθολικά η πληροφορία ενός περιβάλλοντος. Η διαδικασία χρήσης τους
όμως, μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα εύκολη, στις περισσότερες
περιπτώσεις, για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν στην ευκολία
εκμάθησης.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
•

Δημιουργία γνωστικού χάρτη: Στον τομέα της συλλογής
πληροφοριών για το εικονικό περιβάλλον από τους χρήστες, οι
γνωστικοί χάρτες αποτελούν σημαντικό θετικό παράγοντα καθώς
αφενός ως στοιχείο οι ίδιοι αποτελούν μια συλλογή (χωρικών)
πληροφοριών του περιβάλλοντος και αφετέρου γιατί μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο απομνημόνευσης της πληροφορίας που
παρέχεται
από
το
περιβάλλον
(πληροφορία
περιεχομένου),
συσχετίζοντας την με περιοχές και τμήματα του περιβάλλοντος.

•

Τεχνικές υποβοήθησης: Το ίδιο ισχύει και για τα στοιχεία
υποβοήθησης, με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση πρόκειται
τμηματοποιημένες περιοχές του περιβάλλοντος και όχι για το σύνολο
του.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ
•

Δημιουργία γνωστικού χάρτη: Οι γνωστικοί χάρτες, όντας μια
διαδικασία που πραγματοποιείται και στο φυσικό κόσμο, ενισχύει την
παρουσία των χρηστών στο περιβάλλον. Ανεξάρτητα από αυτό, εφόσον
πρόκειται για ένα θεωρητικό στοιχείο και όχι για στοιχείο του εικονικού
ή του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης, δεν
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παρουσία.

•

Τεχνικές υποβοήθησης: Αντίθετα, το στοιχείο της παρουσίας μπορεί
να επηρεαστεί αρνητικά μέσω χρήσης τεχνικών και στοιχείων
υποβοήθησης. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου γίνεται
χρήση των στοιχείων αυτών, δίνοντας τους ένα μη φυσικά χαρακτήρα.

ΑΝΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
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•

Δημιουργία γνωστικού χάρτη: Η διαδικασία δημιουργίας και χρήσης
γνωστικών χαρτών δεν επηρεάζει την άνεση των χρηστών.

•

Τεχνικές υποβοήθησης: Το ίδιο ισχύει και για τις τεχνικές
υποβοήθησης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που πραγματοποιείται
υπερβολική χρήση στοιχείων υποβοήθησης, δημιουργώντας με αυτόν
τον τρόπο ένα είδος πίεσης και υπερπληροφόρησης στους χρήστες.

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
•

Δημιουργία γνωστικού χάρτη: Η δημιουργία των γνωστικών χαρτών
δεν αφορά το κριτήριο της εκφραστικότητας.

•

Τεχνικές υποβοήθησης: Το κριτήριο της εκφραστικότητας βρίσκει
εφαρμογή στα στοιχεία υποβοήθησης, όσον αφορά το περιεχόμενο και
την ανταγωνιστικότητα τους από τους χρήστες.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ
•

Δημιουργία γνωστικού χάρτη: Η δημιουργία γνωστικών χαρτών δεν
αφορά το κριτήριο της διακριτικότητας.

•

Τεχνικές υποβοήθησης: Τα στοιχεία υποβοήθησης αποτελούν
στοιχεία του εικονικού περιβάλλοντος, επομένως δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι αποσπούν την προσοχή των χρηστών από το περιβάλλον.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΟΧΗ
•

Δημιουργία γνωστικού χάρτη: Οι τεχνικές δημιουργίας γνωστικών
χαρτών αφορούν αποκλειστικά τη συγκεκριμένη διαδικασία.

•

Τεχνικές υποβοήθησης: Αντίστοιχα οι τεχνικές και τα στοιχεία
υποβοήθησης παρέχουν σαφή πληροφορία χρήσης τους.
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7.4.1.7.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
7.4.1.7.3.1 ΕΠΙΛΟΓΗ
•

Επιλογή κατεύθυνσης (direction selection)
o Μέσω συσκευής
o Μέσω δέσμης
o Μέσω συντεταγμένων
o Βάσει ορόσημων

•

Επιλογή αντικειμένου (item selection)
o Επιλογή βάσει υπόδειξης
o Έμμεση επιλογή
o Απεικονίσεις

•

Επιλογή αλφαβητικών και αριθμητικών τιμών (alphanumeric
value selection)
o Φυσικά μέσα
o Εικονικά μέσα

•

Ένδειξη για την επιλογή (indication to select)
o Μέσω κουμπιών

•

Ανατροφοδότηση (feedback)
o Γραφιστικών στοιχείων
o Ηχητικών στοιχείων

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
•

Επιλογή
κατεύθυνσης,
Επιλογή
αντικειμένου,
Επιλογή
αλφαβητικών και αριθμητικών τιμών, Ένδειξη για την επιλογή:
Οι τεχνικές επιλογής που αφορούν τις τέσσερις παραπάνω κατηγορίες,
παρουσιάζουν ίδια χαρακτηρίστηκα όσον αφορά την ταχύτητα
ολοκλήρωσης της διεργασίας. Πρόκειται για διεργασίες οι οποίες
πραγματοποιούνται σε άμεσο χρόνο από τη στιγμή που ο χρήστης δίνει
την εντολή για την επιλογή εικονικού αντικειμένου. Οι διαφορές που
παρουσιάζουν (αναλύονται στα επόμενα κριτήρια) αφορούν κυρίως τη
διαδικασία βάσει της οποίας εκτελούνται.
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•

Ανατροφοδότηση: Κατά τη διαδικασία ανατροφοδότησης, όπου
παρέχεται στο χρήστη πληροφορία από το σύστημα για την
επιβεβαίωση πραγματοποίησης ενεργειών, το χαρακτηριστικό της
ταχύτητας είναι από τα πιο σημαντικά για την επιτυχία της διαδικασίας.
Όλες οι τεχνικές που αφορούν την ανατροφοδότηση του χρήστη,
αφορούν διαδικασίες που εκτελούνται σε άμεσο χρόνο από την ενέργεια
του χρήστη.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ
•

Επιλογή κατεύθυνσης: Οι τεχνικές επιλογής εικονικού αντικειμένου
μέσω επιλογής κατεύθυνσης, υστερούν στον τομέα της ακρίβειας
συγκριτικά με τις άλλες τεχνικές επιλογής. Αυτό συμβαίνει για δυο
λόγους, είτε γιατί κατά την προσπάθεια ορισμού της κατεύθυνσης
μπορεί να επιλεχτούν λάθος αντικείμενα (κοντινά του επιθυμητού), είτε
γιατί υπάρχει περίπτωση ορισμένα αντικείμενα να καλύπτονται οπτικά
και να μην μπορούν επιλεγούν.

•

Επιλογή αντικειμένου: Στην κατηγορία των τεχνικών αυτών,
πραγματοποιείται
άμεση
επιλογή
συγκεκριμένου
εικονικού
αντικειμένου. Μέσω των διαδικασιών αυτών η επιλογή του αντικειμένου
πραγματοποιείται με μεγάλη ακρίβεια. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση
των τεχνικών έμφραξης, όπου εμφανίζονται παρόμοιοι περιορισμοί με
αυτούς της επιλογής κατεύθυνσης.

•

Επιλογή αλφαβητικών και αριθμητικών τιμών: Αντίστοιχα με την
προηγούμενη κατηγορία και σε αυτή την περίπτωση οι διαδικασίες που
ακολουθούνται αφορούν άμεση επιλογή, κάτι που εξασφαλίζει μεγάλη
ακρίβεια επιλογής.

•

Ένδειξη για την επιλογή: Στην προκειμένη περίπτωση η ένδειξη για
επιλογή μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω χρήσης
εικονικών ή φυσικών ελεγκτών (κουμπιά). Επίσης πρόκειται για άμεση
διαδικασία που πραγματοποιείται με μεγάλη ακρίβεια.
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•

Ανατροφοδότηση: Αντίστοιχα με το κριτήριο της ταχύτητας, η
ακρίβεια είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία της
διαδικασίας. Οι δυνατές τεχνικές ανατροφοδότησης που μπορούν να
πραγματοποιηθούν σε αυτή την περίπτωση, αφορούν την παροχή
γραφιστικών και ηχητικών στοιχείων. Η αντίδραση του συστήματος στις
ενέργειες του χρήστη γίνεται άμεσα, με μεγάλη ακρίβεια και στις δυο
περιπτώσεις τεχνικών.

ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Οι τεχνικές επιλογής εικονικού αντικειμένου δεν επηρεάζουν τη
διαδικασία χωρικής συνειδητοποίησης.
ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ
•

Επιλογή κατεύθυνσης: Η πλειοψηφία των τεχνικών επιλογής
κατεύθυνσης απαιτούν πολύπλοκες διαδικασίες εκτέλεσης, σχετικά με
άλλες τεχνικές που αφορούν την επιλογή εικονικού αντικειμένου.
Εξαιτίας των διαδικασιών αυτών, απαιτείται κάποιο διάστημα εκμάθησης
και εξοικείωσης των χρηστών με τις διαδικασίες αυτές.

•

Επιλογή αντικειμένου: Αντίθετά, εξαιτίας της άμεσης επιλογής, στις
τεχνικές επιλογής αντικειμένου πραγματοποιούνται πιο απλές
διαδικασίες στις οποίες οι χρήστες προσαρμόζονται ευκολότερα.

•

Επιλογή αλφαβητικών και αριθμητικών τιμών: Το ίδιο με τις
τεχνικές επιλογής αντικειμένου ισχύει και για αυτή την κατηγορία,
καθώς πρόκειται για αντίστοιχες διαδικασίες επιλογής.

•

Ένδειξη για την επιλογή: Οι ένδειξη για την επιλογή γίνεται βάσει
φυσικών ή εικονικών μέσων, διαδικασία εύκολη όσον αφορά την
εκμάθηση.

•

Ανατροφοδότηση:
αφορούν ενέργειες
χρήστες η εκτέλεση
ευκολία εκμάθησης

Οι τεχνικές ανατροφοδότησης κατά την επιλογή
του συστήματος, ενώ δεν απαιτείται από τους
κάποιας διεργασίας. Επομένως όσον αφορά την
οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να
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αναγνωρίζουν την πληροφορία ανατροφοδότησης από το σύστημα. Στις
δυο τεχνικές ανατροφοδότησης της περίπτωσης αυτής γίνεται χρήση
εύκολα αναγνωρίσιμων στοιχείων που δύσκολα θα δημιουργήσουν
πρόβλημα στους χρήστες στον τομέα της εκμάθησης.
ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ
•

Επιλογή κατεύθυνσης: Εξαιτίας των πιο σύνθετων διαδικασιών και
των προβλημάτων που αναφέρθηκαν στο κριτήριο της ακρίβειας, κατά
την εκτέλεση των τεχνικών επιλογής κατεύθυνσης είναι πιθανών να
δημιουργηθούν προβλήματα χρήσης – προσαρμογής.

•

Επιλογή αντικειμένου: Όπως αναφέρθηκε κατά την ευκολία
εκμάθησης, πρόκειται για απλές διαδικασίες άμεσης επιλογής, εύκολες
στην εκμάθηση και κατ’ επέκταση στη χρήση τους.

•

Επιλογή αλφαβητικών και αριθμητικών τιμών: Παρόμοιες
διαδικασίες επιλογής με τις τεχνικές επιλογής αντικειμένου που δεν
δύσκολα παρουσιάζουν προβλήματα κατά τη χρήση.

•

Ένδειξη για την επιλογή: Οι χρήστες είναι εξοικειωμένοι με τέτοιου
είδους διεργασίες και δεν προβλέπεται η ύπαρξη προβλημάτων χρήσης.

•

Ανατροφοδότηση:
Η
ευκολία
χρήσης
των
στοιχείων
ανατροφοδότησης αναφέρεται στην αναγνώριση της πληροφορίας από
τους χρήστες. Εξαιτίας των απλών τεχνικών της συγκεκριμένης
περίπτωσης οι χρήστες δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η τεχνικές επιλογής εικονικών αντικειμένων δεν επηρεάζουν τη
διαδικασία συλλογής πληροφοριών του περιβάλλοντος από τους χρήστες.
Εξαιρέσεις μπορούν να αποτελέσουν περιπτώσεις που απαιτούνται από τους
χρήστες πολύ σύνθετες διαδικασίες που θα τους αποσπούν την προσοχή από
το περιεχόμενο του εικονικού περιβάλλοντος.
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
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Αντίστοιχα με το κριτήριο συλλογής πληροφοριών, οι διεργασίες
επιλογής δεν επηρεάζουν την παρουσία των χρηστών, εκτός από περιπτώσεις
πολύπλοκων διαδικασιών όπως αναφέρθηκε παραπάνω (δεν περιλαμβάνονται
στη συγκεκριμένη περίπτωση).
ΑΝΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
Σε όλες τις τεχνικές επιλογής της περίπτωσης αυτής ο χρηστής δεν
επιβαρύνεται με φυσικές συσκευές ή με ιδιαίτερα πολύπλοκες διαδικασίες
εκτέλεσης. Επομένως δύσκολα θα παρατηρηθούν φαινόμενα δυσφορίας και
κόπωσης των χρηστών κατά την εκτέλεση των προβλεπόμενων διαδικασιών
επιλογής.
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
•

Επιλογή
κατεύθυνσης,
Επιλογή
αντικειμένου,
Επιλογή
αλφαβητικών και αριθμητικών τιμών, Ένδειξη για την επιλογή:
Οι τεχνικές επιλογής των κατηγοριών αυτών μπορούν να
χαρακτηριστούν
ως
εξειδικευμένες
διαδικασίες
περιορισμένης
εκφραστικότητας, υποδηλώνοντας με σαφήνεια τις δυνατές διεργασίες
που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω αυτών.

•

Ανατροφοδότηση: Στα στοιχεία ανατροφοδότησης δεν είναι
επιθυμητά μεγάλα ποσοστά εκφραστικότητας, καθώς η πληροφορία που
παρέχεται στους χρήστες πρέπει να είναι συγκεκριμένη με αποκλειστικό
σκοπό την πληροφόρηση των χρηστών για τις ενέργειες που εκτελούν.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ
Όπως αναφέρθηκε και στα κριτήρια της συλλογής πληροφορίας και
παρουσίας, όλες οι τεχνικές επιλογής που αναφέρονται σε αυτήν την
περίπτωση δεν εμπεριέχουν ιδιαίτερα πολύπλοκες διαδικασίες, με αποτέλεσμα
να μην αποσπάται η προσοχή των χρηστών κατά την εκτέλεση τους. Εξαίρεση
μπορούν να αποτελέσουν οι διαδικασίες ανατροφοδότησης, σε περιπτώσεις
που τα στοιχεία ανατροφοδότησης είναι πολύ έντονα.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΟΧΗ
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•

•

Επιλογή
κατεύθυνσης,
Επιλογή
αντικειμένου,
Επιλογή
αλφαβητικών και αριθμητικών τιμών, Ένδειξη για την επιλογή:
Στις περισσότερες περιπτώσεις των τεχνικών των κατηγοριών αυτών ο
σκοπός και η διαδικασίες εκτέλεσης τους αναγνωρίζεται εύκολα από
τους χρήστες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου η επιλογή του
αντικειμένου πραγματοποιείται μέσω άμεσων διαδικασιών.
Ανατροφοδότηση: Κατά τη διαδικασία ανατροφοδότησης, τα στοιχεία
ανατροφοδότησης είναι πιθανόν να παρερμηνευτούν από τους χρήστες,
ιδιαίτερα όταν τα στοιχεία αυτά δεν υποδηλούν ξεκάθαρα την
ταυτότητα τους, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση κάποιου γενικού
ηχητικού στοιχείου.

7.4.1.7.3.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Οι τεχνικές που αφορούν τη διαδικασία ανατροφοδότησης είναι οι ίδιες
με τις αντίστοιχες της διεργασίας επιλογής αντικειμένου. Επιπλέον εξαιτίας
του ότι οι συγκεκριμένες τεχνικές δεν επηρεάζονται από το είδος των
διεργασιών, οι μετρήσεις απόδοσης τους που αναλύθηκαν παραπάνω κατά τη
διεργασία της επιλογής, ισχύουν και για τη διεργασία της διαχείρισης. Τέλος,
όσον αφορά τις υπόλοιπες τεχνικές οι μετρήσεις της απόδοσης
πραγματοποιούνται αποκλειστικά βάσει της κατηγοριοποίησης προϋποθέσεων
διαχείρισης και όχι βάσει διεργασιών διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά
περιλαμβάνει τις ίδιες τεχνικές αλληλεπίδρασης κρινόμενες με διαφορετικά
κριτήρια, όπως αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση των τεχνικών διαχείρισης
(κεφάλαιο §6.10.2.4).
•

Προϋποθέσεις διαχείρισης (Direct manipulation conditions)
o Άμεση διαχείριση
o Έμμεση διαχείριση

•

Διεργασίες διαχείρισης (Manipulation tasks):
o Τοποθέτηση – μετακίνηση αντικειμένου
o Προσανατολισμός αντικειμένου
o Άσκηση δύναμης σε εικονικό αντικείμενο
o Τροποποίηση των ιδιοτήτων του αντικειμένου
o Τροποποίηση των ιδιοτήτων του περιβάλλοντος
o Εναλλαγή της κατάστασης των εικονικών μέσων ελέγχου
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•

Ανατροφοδότηση (Feedback)
o Γραφιστικών στοιχείων
o Ηχητικών στοιχείων

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
•

Άμεση διαχείριση: Στις τεχνικές άμεσης διαχείρισης και συγκεκριμένα
στις τεχνικές της κατηγορίας απευθείας διαχείρισης η ολοκλήρωση της
διεργασίας πραγματοποιείται άμεσα. Αντίθετα στις περιπτώσεις
διαχείρισης από απόσταση και μεταβολής κλίμακας, η διαδικασία
διαχείρισης περιλαμβάνει επιπλέον στάδια – ενέργειες μέσω των οποίων
αυξάνεται το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της διεργασίας.

•

Έμμεση διαχείριση: Στις τεχνικές που πραγματοποιείται έμμεση
διαχείριση το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της
διεργασίας
είναι
μηδενικό,
καθώς
η
διαδικασία
διαχείρισης
πραγματοποιείται αμέσως μόλις ο χρήστης δώσει την εντολή.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ
•

Άμεση διαχείριση: Στις κατηγορίες τεχνικών απευθείας διαχείρισης
και
μεταβολής
της
κλίμακας
οι
διεργασίες
διαχείρισης
πραγματοποιούνται με μεγάλη ακρίβεια εξαιτίας του ότι, το προς
διαχείριση αντικείμενο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το χρήστη
(σχετικά με το οπτικό του πεδίο). Αντίθετα στις τεχνικές διαχείρισης
από απόσταση, ο χρήστης δεν βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, κάτι το
οποίο επηρεάζει την ακρίβεια διαχείρισης.

•

Έμμεση διαχείριση: Επίσης, μέσω των τεχνικών έμμεσης διαχείρισης
οι διεργασίες πραγματοποιούνται με μεγάλη ακρίβεια, καθώς η
διαχείριση πραγματοποιείται μέσω επιλογής – εντολής (πχ από λίστα)
από τους χρήστες.

ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Οι τεχνικές
συνειδητοποίησης.

διαχείρισης

δεν

επηρεάζουν

τη

διαδικασία

χωρικής
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ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ
•

Άμεση διαχείριση: Οι τεχνικές διαχείρισης της κατηγορίας απευθείας
διαχείρισης δεν περιλαμβάνουν περίπλοκες διεργασίες, επομένως δεν
αντιμετωπίζονται σημαντικά ζητήματα κατά τη διαδικασία εκμάθησης
τους. Στις κατηγορίες διαχείρισης από απόσταση και μεταβολής
κλίμακας, απαιτούνται κάποιες επιπλέον διεργασίες (πχ κλιμάκωση του
κόσμου) κάνοντας τη διαδικασία διαχείρισης πιο σύνθετη. Παρόλα αυτά
και σε αυτές τις περιπτώσεις οι χρήστες δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα εκμάθησης των διαδικασιών.

•

Έμμεση διαχείριση: Όπως συμβαίνει και στην κατηγορία απευθείας
διαχείρισης,
κατά
στην
έμμεση
διαχείριση
οι
διεργασίες
πραγματοποιούνται μέσω απλών διαδικασιών.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ
•

Άμεση διαχείριση: Αντίστοιχα με το κριτήριο ευκολίας εκμάθησης,
στις τεχνικές της κατηγορία απευθείας διαχείρισης περιλαμβάνονται
απλές διαδικασίες, οι οποίες εκτελούνται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα
από τους χρήστες. Επίσης, κατά την εκτέλεση τεχνικών διαχείρισης από
απόσταση και μεταβολής κλίμακας, εάν και απαιτούνται πρόσθετες
διεργασίες συγκριτικά με την απευθείας διαχείριση, δεν πρόκειται για
πολύπλοκες διαδικασίες σε βαθμό που να δημιουργήσουν προβλήματα
χρήσης.

•

Έμμεση
διαχείριση:
Οι
τεχνικές
έμμεσης
διαχείρισης
συμπεριλαμβάνουν απλές διαδικασίες με τις οποίες οι χρήστες σε
μεγάλο βαθμό είναι εξοικειωμένοι.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
•

Άμεση διαχείριση: Εξαιτίας της μικρής απόστασης που υπάρχει μεταξύ
του αντικειμένου και του χρήστη στις διαδικασίες απευθείας διαχείρισης
και μεταβολής κλίμακας, ο χρήστης είναι ευκολότερο να συλλέξει
πληροφορίες για το αντικείμενο αυτό, συγκριτικά με τις τεχνικές
διαχείρισης από απόσταση.
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•

Έμμεση
διαχείριση:
Οι
διαδικασίες
έμμεσης
διαχείρισης
πραγματοποιούνται μέσω των ίδιων διεργασιών, ανεξάρτητα από την
απόσταση μεταξύ αντικειμένου και χρήστη. Επομένως, παρόμοια με τις
διαδικασίες άμεσης διαχείρισης, όταν το αντικείμενο βρίσκεται σε μικρή
απόσταση από το χρήστη είναι ευκολότερη η διαδικασία συλλογής
πληροφοριών γι’ αυτό.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Αντίστοιχα με το κριτήριο της χωρικής συνειδητοποίησης και δεδομένου
του ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν περιλαμβάνονται πολύπλοκες
διαδικασίες, οι τεχνικές διαχείρισης των κατηγοριών αυτών δεν επηρεάζουν
την παρουσία του χρήστη.
ΑΝΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
•

Άμεση διαχείριση: Όπως αναφέρθηκε και στα κριτήρια ευκολίας
χρήσης και εκμάθησης, οι τεχνικές που εξετάζονται στην συγκεκριμένη
περίπτωση δεν περιλαμβάνουν περίπλοκες διαδικασίες από τους
χρήστες. Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι χρήστες
δεν επιβαρύνονται με χρήση πολλών και πολύπλοκων φυσικών μέσων,
συμπεραίνεται ότι μέσω της εκτέλεσης των διεργασιών αυτών δεν
προκαλούνται φαινόμενα δυσφορίας και κόπωσης των χρηστών.

•

Έμμεση διαχείριση: Αντίστοιχα, οι τεχνικές έμμεσης διαχείρισης
πραγματοποιούνται μέσω απλών διαδικασιών, εξασφαλίζοντας έτσι
υψηλά επίπεδα άνεσης κατά τη χρήση.

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
•

Άμεση διαχείριση: Οι διεργασίες που πραγματοποιούνται κατά την
άμεση διαχείριση εικονικών αντικειμένων, μπορούν να χαρακτηριστούν
ως εξειδικευμένες, περιορίζοντας τους χρήστες στην ευελιξία χρήσης
τους (μικρά ποσοστά εκφραστικότητας). Παρόλα αυτά εξαιτίας του
γεγονότος ότι οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται γενικά για την
εκτέλεση διάφορων διεργασιών στο εικονικό περιβάλλον (πχ επιλογή
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αντικειμένου), θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ίδιας τεχνικής για
την εκτέλεση διαφορετικών διεργασιών.
•

Έμμεση διαχείριση: Στο ίδιο πλαίσιο, οι τεχνικές έμμεσης διαχείρισης
της συγκεκριμένης περίπτωσης παρέχουν μεγάλη ευελιξία χρήσης
στους χρήστες με αποτέλεσμα να καθοδηγούν τις ενέργειες τους.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ
•

Άμεση διαχείριση: Και σε αυτό το κριτήριο, σημαντικό παράγοντα
αποτελούν οι απλές διαδικασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των
τεχνικών. Στις τεχνικές διαχείρισης από απόσταση και μεταβολής
κλίμακας, στις οποίες εκτελούνται επιπλέον διαδικασίες συγκριτικά με
τις τεχνικές απευθείας διαχείρισης, απαιτείται από τους χρήστες να
εστιάσουν περισσότερο στη διαδικασία εκτέλεσης αυτών, όχι όμως στο
βαθμό που να αποσπούνται από το περιεχόμενο του εικονικού
περιβάλλοντος.

•

Έμμεση διαχείριση: Αντίστοιχα, βάσει των λόγων που αναφέρονται
στις τεχνικές άμεσης διαχείρισης, οι συγκεκριμένες τεχνικές έμμεσης
διαχείρισης δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ενοχλητικές για τους
χρήστες.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΟΧΗ
•

Άμεση διαχείριση: Οι τεχνικές που εντάσσονται στην κατηγορία της
απευθείας διαχείρισης, μπορούν να θεωρηθούν ως οι πιο προφανείς
διαδικασίες διαχείρισης. Αντίθετα, για την αποτελεσματική χρήση των
τεχνικών διαχείρισης από απόσταση και μεταβολή κλίμακας, οι χρήστες
θα πρέπει να γνωρίζουν (ή να πληροφορούνται μέσα από στοιχεία του
περιβάλλοντος) μέσω ποιάς διαδικασίας μπορούν να αλληλεπιδράσουν
με τα εικονικά αντικείμενα.

•

Έμμεση διαχείριση: Το χαρακτηριστικό της διαθεσιμότητας ίσως
αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα των τεχνικών έμμεσης
διαχείρισης. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού απαιτείται η
παροχή πληροφορίας στο χρήστη.
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7.4.1.7.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Στο σημείο αυτό πραγματοποιείται η επιλογή των τεχνικών που θα
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εικονικών διεργασιών, βάσει της
παραπάνω
ανάλυσης
των
μετρήσεων
απόδοσης.
Οι
διεργασίες
αλληλεπίδρασης έχουν καθοριστεί στα στάδια ανάλυσης διεργασιών και
ανάλυσης εικονικών διεργασιών (κεφάλαια §7.2.2 - 7.3.4).
7.4.1.7.4.1 ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Η διεργασία της περιήγησης θα εκτελείται μέσω της τεχνικής της
χρήσης μέσων υποστήριξης (φυσικές συσκευές ελέγχου), που ανήκει στην
υποκατηγορία καθοδήγησης, της κατηγορίας των τεχνικών κατεύθυνσης. Τα
στοιχεία που οδήγησαν σε αυτήν την επιλογή είναι ότι, πρόκειται για τεχνική
περιήγησης που εάν και δεν πραγματοποιείται σε άμεσο χρόνο (κάτι που δεν
είναι αρνητικό καθώς παρουσιάζει φυσικότητα στη μεταφορά), έχει μεγάλη
ακρίβεια προσέγγισης, είναι ιδιαίτερα εύκολη στη διαδικασία χρήσης και
εκμάθησης, οι χρήστες δεν αποσπώνται κατά την εκτέλεση της, ενώ η
διαδικασίες εκτέλεσης της είναι προφανείς.
Ταυτόχρονα, ενισχύοντας τη διαδικασία πλοήγησης, από την κατηγορία
τεχνικών που αφορούν την εύρεση διαδρομής θα χρησιμοποιηθούν χάρτες
και ορόσημα από τις τεχνικές υποβοήθηση. Οι τεχνικές αυτές επιλέχθηκαν
γιατί έχουν άμεσα αποτελέσματα και ακρίβεια, συμβάλουν στις διαδικασίες
χωρικής συνειδητοποίησης, συλλογής πληροφοριών και στην παρουσία, ενώ
ταυτόχρονα οι χρήστες δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα χρήσης και
προσαρμογής με αυτές.
7.4.1.7.4.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Μέσω των τεχνικών επιλογής και διαχείρισης οι χρήστες θα
διαχειρίζονται το εικονικού μενού επιλογής και τα διάφορα στοιχεία του
εικονικού περιβάλλοντος. Όσον αφορά τη διεργασία της επιλογής, θα
πραγματοποιείται μέσω δυσδιάστατης υπόδειξης. Η τεχνική αυτή εντάσσεται
στις τεχνικές βάσει υπόδειξης της κατηγορίας επιλογής αντικειμένου. Η
επιλογή αυτή βασίζεται στην αμεσότητα και ακρίβεια που παρουσιάζει η
συγκεκριμένη τεχνική, στην ευκολία χρήσης και εκμάθηση της και κατ’
επέκταση στην άνετη χρήση της και τέλος, στη σαφήνεια υπόδειξης της
διαδικασίας εκτέλεσης της.
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Για την εκτέλεση διεργασιών διαχείρισης επιλέγεται η τεχνική απευθείας
διαχείρισης βάσει εικονικών μέσων, της κατηγορίας προϋποθέσεων άμεσης
διαχείρισης. Τα χαρακτηριστικά της τεχνικής αυτής που οδήγησαν στην
επιλογή της είναι, η άμεση και ακριβείς διαδικασία διαχείρισης, η άνετη και
εύκολη χρήση και εκμάθηση της, καθώς και το γεγονός ότι αποτελεί ίσως την
πιο προφανή διαδικασία διαχείρισης, κατά τη χρήση των συγκεκριμένων
μέσων εισόδου που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε αυτή την περίπτωση.
Τέλος, όσον αφορά τις τεχνικές ανατροφοδότησης, θα γίνει χρήση
γραφιστικών στοιχείων, κυρίως κατά τη διαχείριση του εικονικού μενού
(αλλαγή κατάστασης των κουμπιών), παρέχοντας έτσι πληροφορία
ανάδρασης στους χρήστες για τις ενέργειες που πραγματοποιούν.

7.4.1.8 Τεχνικά
ζητήματα
αλληλεπίδρασης

διαδικασίας

σχεδίασης

της

Στο σημείο αυτό γίνεται μια βασική περιγραφή της διαδικασίας
σχεδίασης της αλληλεπίδρασης, εξετάζοντας την τεχνική άποψη, καθώς και
των λογισμικών εφαρμογών – εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν.
Η λογισμική εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για τη σχεδίαση των
διαδικασιών αλληλεπίδρασης είναι το Quest 3D (έκδοση 4.2). Το Quest3D
είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης τρισδιάστατων εφαρμογών πραγματικού
χρόνου. Γενικά η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη
εφαρμογών εικονικών περιβαλλόντων, την επίδειξη αρχιτεκτονικών χώρων,
για υποστήριξη προσομοιωτών, για σχεδίαση ηλεκτρονικών παιχνιδιών και
για την παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών προϊόντων. Οι
εφαρμογές που παράγονται στο Quest 3D, μπορούν να είναι είτε αυτόνομες
εκτελέσιμες εφαρμογές (μορφής .exe), είτε εφαρμογές που η αναπαράσταση
γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού (Quest 3D Viewer) .
Στο Quest 3D, έγινε τμηματικά εισαγωγή τρισδιάστατων σχεδίων τα
οποία ενώθηκαν και τοποθετήθηκαν στις κατάλληλες τοποθεσίες. Στη
συνέχεια (συγκεκριμένες περιπτώσεις που κρίθηκε αναγκαίο), προστέθηκαν
επιπλέον στοιχεία που αφορούν τον τομέα της εμφάνισης, όπως υφές, φώτα
κτλ. Τέλος, δημιουργήθηκαν οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης που εκτελούνται
στο εικονικό περιβάλλον (περιήγηση – επιλογή και διαχείριση).
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Όσον αφορά τη διεργασία της περιήγησης, χρησιμοποιήθηκε μια
κάμερα είδους (walk-though), η οποία αντιπροσωπεύει την τοποθεσία και την
οπτική άποψη του χρήστη. Η διαδικασία της περιήγησης στο εικονικό
περιβάλλον, πραγματοποιείται μέσω μετακίνησης της κάμερας αυτής στο
χώρο. Ταυτόχρονα, στην κάμερα περιήγησης προστέθηκαν παράμετροι, που
αφορούν την ταχύτητα μετακίνησης, το ύψος από το έδαφός, τις διαστάσεις
προσπέλασης εμποδίων (πχ σκαλιά) και τις συνθήκες ελέγχου σύγκρουσης με
τα εικονικά στοιχεία. Επίσης, η εκάστοτε θέση της κάμερας χρησιμοποιήθηκε
για την ανάπτυξη αντανάκλασης σε επιφάνειες, την προβολή στοιχείων
ανάλογα με τη θέση του χρήστη, το αυτόματο άνοιγμα των κεντρικών θυρών
του κτιρίου, την ενεργοποίηση βοηθητικών καμερών και τη δημιουργία
αναλαμπής φωτός από τον ήλιο (lens flare).
Για τη δημιουργία του μενού πληροφοριών, χρησιμοποιήθηκαν
βοηθητικά προγράμματα επεξεργασίας εικόνας (Photoshop – Illustrator). Στις
εφαρμογές αυτές σχεδιάστηκε το βασικό μενού επιλογών το οποίο αποτελείται
από μια επιφάνεια (με διαφάνεια) και τρία κουμπιά ένα για κάθε τομέα
πληροφορίας
(ιστορική,
αρχιτεκτονική,
πολιτισμική).
Ταυτόχρονα
σχεδιάστηκαν και οι οθόνες – επιφάνειες πληροφορίας, αποτελούμενες από
ένα πλαίσιο στο οποίο προβάλλεται το αντίστοιχο κείμενο. Όλες αυτές οι
επιφάνειες, εισήχθηκαν ως υφές επιφανειών στο Quest 3D, ενώ ταυτόχρονα
σε παράλληλη διάταξη τοποθετήθηκε μια κάμερα, την οποία ο χρήστης έχει
τη δυνατότητα να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί (εμφάνιση – απόκρυψη
μενού). Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε για τη δημιουργία και εμφάνιση
– απόκρυψη του χάρτη.
Τέλος, στην εφαρμογή Quest 3D σχεδιάστηκαν κάποια στοιχεία
εμπλουτισμού του περιβάλλοντος, με σκοπό να ενισχυθεί η ρεαλιστίκοτητα
του, όπως η κίνηση του ουρανού (κινούμενα σύννεφα), η αναλαμπής φωτός
από τον ήλιο (lens flare) και η αντανάκλαση – καθρεπτισμός σε παράθυρα και
γυάλινες επιφάνειες του περιβάλλοντος.

7.4.2

Απόψεις από την εφαρμογή
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7.5 Στάδιο αξιολόγησης
Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η αξιολόγηση της εφαρμογής που
αναπτύχθηκε. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται για να το έλεγχο της απόδοσης
και της ευχρηστίας της εφαρμογής και του ποσοστού κάλυψης των
καθορισμένων στόχων και αναγκών. Όπως αναφέρεται και στο στάδιο που
αναλύεται η διαδικασία και τα στάδια αξιολόγησης (κεφάλαιο §5.5),
εφαρμόζονται τρία είδη αξιολόγησης: Διαμορφωτική αξιολόγηση (Formative
evaluation), Ευρετική αξιολόγηση
(Heuristic evaluation) και Αθροιστική
αξιολόγηση (summative evaluation). Ταυτόχρονα, η διαδικασία ενισχύεται με
έρευνα
μέσω
ερωτηματολογίων,
εφόσον
κριθεί
απαραίτητο.
Στη
συγκεκριμένη περίπτωση όμως, παρουσιάζονται κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι
δεν επιτρέπουν την εφαρμογή της διαδικασίας όπως αυτή περιγράφεται. Οι
περιορισμοί αυτοί αφορούν το μικρό αριθμό συμμετεχόντων (σχεδιαστές αξιολογητές), καθώς και τις περιορισμένες εναλλακτικές τεχνικές για την
εκτέλεση των διαδικασιών αλληλεπίδρασης. Όπως αναφέρεται και στο στάδιο
ανάλυσης της αξιολόγησης (κεφάλαιο§5.5) οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
αποφεύγεται να είναι τα ίδια άτομα για όλες τις διαδικασίες, ενώ καλό θα είναι
να μην είναι οι σχεδιαστές της εφαρμογής. Για τους παραπάνω λόγους, στη
συγκεκριμένη περίπτωση, θα πραγματοποιηθούν κάποιες διαφοροποιήσεις
στις διαδικασίες που αφορούν τα στάδια προτεινόμενων βελτιώσεων και
βελτίωσης της σχεδίασης, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της
διαδικασίες όπου θα έχει συλλεχθεί όλη η απαιτούμενη πληροφορία.

7.5.1
Διαμορφωτική
evaluation)

αξιολόγηση

(Formative

Η διαμορφωτική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω εκτέλεσης τυπικών
διεργασιών από τους χρήστες (κεφάλαιο §5.5.1). Μέσω της διαμορφωτικής
αξιολόγησης παράγεται πληροφορία (ποιοτική και ποσοτική) για τις
διαδικασίες αλληλεπίδρασης που λαμβάνουν χώρα στην εφαρμογή και κατ’
επέκταση για την απόδοση και ευχρηστία της εφαρμογής. Οι χρήστες που
λαμβάνουν μέρος σε αυτήν τη διαδικασία, αποτελούν αντιπροσωπευτικούς
εκπρόσωπους των ομάδων των ενδεχόμενων χρηστών, που διαμορφώθηκαν
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κατά το στάδιο ανάλυσης χαρακτηριστικών των χρηστών (κεφάλαιο §7.2.1).
Τα στάδια που ακολουθούνται κατά τη διαμορφωτική αξιολόγηση είναι τα
εξής:
•
•
•
•
•

7.5.1.1

Οι σχεδιαστές / αξιολογητές αναπτύσσουν σενάρια διεργασιών
Αντιπροσωπευτικοί χρήστες εκτελούν τα σενάρια, ενώ ταυτόχρονα
εξωτερικεύουν τη σκέψη τους (think out loud)
Οι αξιολογητές συλλέγουν την ποιοτική και ποσοτική πληροφορία
Οι σχεδιαστές προτείνουν βελτιώσεις (επαναλήψεις) στη διαδικασία
σχεδίασης
Βελτιώνονται - επανεξετάζονται τα σενάρια διεργασιών – χρήσης

Ανάπτυξη σεναρίων διεργασιών

Στη διαδικασία ανάπτυξης σεναρίου διεργασιών, περιγράφεται μια
τυπική διαδικασία εκτέλεσης της εφαρμογής. Στην περιγραφή αυτή,
αναλύονται οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης που θα πραγματοποιήσουν οι
χρήστες κατά την εκτέλεση της εφαρμογής, ενώ ταυτόχρονα γίνεται μια
περιγραφή του σκηνικού και των στοιχείων του περιβάλλοντος που βλέπει ο
χρήστες κατά την παρουσία του στους εκάστοτε χώρους.
Αρχικά ο χρήστης εισάγεται στο κεντρικό σημείο της πλατείας Μιαούλη
μπροστά από την κεντρική είσοδο του δημαρχείου της Ερμούπολης. Γύρω του
αναπαριστάται ο χώρος της πλατείας με τα σημαντικότερα στοιχεία που τον
απαρτίζουν. Ο χρήστης παρατηρεί από το σημείο που βρίσκετε τα κτίρια που
περιβάλουν την πλατεία, τα δένδρα που βρίσκονται σε αυτή, ενώ στο βάθος
βλέπει τη θάλασσα μέσω της οδού Ερμού. Μετά την πρώτη αυτή παρατήρηση
του περιβάλλοντος χώρου ο χρήστης προσπαθεί να περιηγηθεί στο χώρο αυτό
για να ανακαλύψει νέα στοιχεία ενδιαφέροντος. Συνειδητοποιεί όμως ότι ο
χώρος που μπορεί να περιηγηθεί περιορίζεται στο κεντρικό αυτό τμήμα της
πλατείας και δεν έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε όλη την έκταση της.
Μέσω του περιορισμού αυτού, οδηγείται από τα σκαλιά του δημαρχείου στην
κεντρική είσοδο του. Κατά τη διαδρομή αυτή παρατηρεί την πρόσοψη του
δημαρχείου, τους διαφορετικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς σε κάθε όροφο και
την εντυπωσιακή είσοδο.
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Ο χρήστης μέσω της κεντρικής πόρτας μπαίνει στο δημαρχείο και
συγκεκριμένα στην κεντρική του είσοδο. Ο χώρος αυτός αποτελείται από
κολόνες κατά μήκος του, ενώ στους τοίχους υπάρχουν γύψινα διάκοσμα. Στα
σημεία ανάμεσα στα διάκοσμα αυτά καθώς και στο ταβάνι υπάρχουν
τοιχογραφίες. Ο χώρος αυτός οδηγεί στα υπόλοιπα σημεία του δημαρχείου
μέσω πορτών οι οποίες είναι ανοιχτές, καθώς και μέσω της κεντρικής σκάλας
που οδηγεί στο δεύτερο όροφο. Ο χρήστης μετά την παρατήρηση των
στοιχείων του χώρου αυτού επιλέγει να ανέβει στο δεύτερο όροφο μέσω της
κεντρικής σκάλας. Ο χώρος γύρω από τη σκάλα αποτελείται και πάλι από
διάκοσμα και τοιχογραφίες ενώ στην οροφή υπάρχει φωταγωγός που
επιτρέπει την είσοδο του φωτός. Μέσω των σκαλιών αυτών ο χρήστης
ανεβαίνει στο δεύτερο όροφο.
Βρισκόμενος στο δεύτερο όροφο, επιλέγει την πόρτα που βρίσκεται
αριστερά του, από τις δύο που είναι διαθέσιμες. Προχωρώντας φτάνει στη
δεξιά κεντρική πλατεία του δημαρχείου. Ο χώρος αυτός αποτελείται από την
κεντρική πλατεία και τους διαδρόμους που την περιβάλουν. Προχωρώντας
στους διαδρόμους αυτούς ο χρήστης παρατηρεί τα σημαντικότερα
αρχιτεκτονικά στοιχεία του χώρου, τις κολόνες που βρίσκονται περιμετρικά
τις πλατείας, τις πόρτες που βρίσκονται περιμετρικά των διαδρόμων στις
οποίες όμως δεν έχει πρόσβαση, καθώς και την οροφή στην οποία υπάρχει
φωταγωγός. Προχωρώντας στους διαδρόμους αυτούς ο χρήστης οδηγείται
στη μοναδική πόρτα στην οποία έχει πρόσβαση και η οποία τον οδηγεί μέσω
κυκλικής σκάλας στην ταράτσα του δημαρχείου.
Ανεβαίνοντας τα σκαλιά βρίσκεται στην ταράτσα του δημαρχείου.
Περιηγείται στο χώρο και μέσω των φωταγωγών παρατηρεί ξανά τις κεντρικές
πλατείες του εσωτερικού από ψηλά. Στην συνέχεια προχωρά προς την
πρόσοψη του κτηρίου. Στο σημείο αυτό παρατηρεί πάλι ότι η κίνηση του
περιορίζεται, μη επιτρέποντας του να πέσει στην πλατεία. Από το σημείο αυτό
παρατηρεί την πλατεία με τα κτήρια που την περιβάλλουν και σταματά την
εικονική του περιήγηση.
Σε όλη τη διάρκεια της παραπάνω διαδρομής ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να εμφανίσει (μέσω κουμπιών) το μενού πληροφόρησης, καθώς
και το χάρτη περιήγησης. Μέσω του μενού, ο χρήστης επιλέγει τη θεματική
ενότητα πληροφοριών που επιθυμεί (ιστορικά, αρχιτεκτονικά, πολιτισμικά
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στοιχεία), εμφανίζοντας στην δεξιά πλευρά του οπτικού του πεδίου το πλαίσιο
πληροφόρησης.

7.5.1.2 Εκτέλεση σεναρίων από τους χρήστες – Συλλογή
πληροφοριών από τους αξιολογητές
Στο σημείο αυτό οι χρήστες εκτελούν το παραπάνω σενάριο
διεργασιών, ενώ ταυτόχρονα εξωτερικεύουν τη σκέψη τους (think out loud),
τροφοδοτώντας έτσι με πληροφορία τους αξιολογητές οι οποίοι είναι
παρόντες. Για την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας επιλέχθηκε ένας χρήστης
από κάθε ομάδα ενδεχόμενων χρηστών: αρχάριοι σε χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών και εφαρμογών εικονικών περιβαλλόντων (ομάδα 1), έμπειροι
σε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και αρχάριοι σε εφαρμογές εικονικών
περιβαλλόντων (ομάδα 2), έμπειροι σε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και
εφαρμογών εικονικών περιβαλλόντων (ομάδα 3).

7.5.1.2.1 ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΩΝ
•

•

•
•

•

•
•

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗ

ΜΕΣΩ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΩΝ

Οι χρήστες, ιδιαίτερα οι αρχάριοι, κατά την έναρξη της
περιήγησης στάθηκαν αρκετή ώρα στον εξωτερικό χώρο
παρατηρώντας το περιβάλλον.
Οι χρήστες των ομάδων 2 και 3 περιηγήθηκαν σε όλες τις
πλευρές
ορίων
περιήγησης
του
εξωτερικού
χώρου,
αναγνωρίζοντας έτσι τα όρια περιήγησης.
Όλοι οι χρήστες πριν την είσοδο τους στον εσωτερικό χώρο,
άνοιξαν το μενού πληροφοριών.
Κατά την είσοδο στον εσωτερικό χώρο, οι χρήστες των ομάδων 1
και 3 στάθηκαν αρκετή ώρα στην είσοδο, συγκριτικά με το
χρήστη της ομάδας 2.
Όλοι οι χρήστες ακολούθησαν την προβλεπόμενη διαδρομή,
δηλαδή την περιήγηση στον πρώτο όροφο, πριν ανέβουν την
σκάλα που οδηγεί στο δεύτερο όροφο.
Ο χρόνος παραμονής και των τριών χρηστών στον πρώτο όροφο
είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο.
Όλοι οι χρήστες επισκέφτηκαν και τις δυο πλατείες του δευτέρου
ορόφου.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ο χρόνος παραμονής στο δεύτερο όροφο ήταν μικρότερος
συγκριτικά με τον αντίστοιχο του πρώτου ορόφου.
Ο χρήστης της ομάδας 2 παρέμεινε λιγότερο χρόνο στο δεύτερο
όροφο, σε σχέση με τους χρήστες των ομάδων 1 και 3.
Κατά τη διάρκεια παρουσίας τους στο εσωτερικό του κτιρίου,
όλοι οι χρήστες δοκίμασαν να εισέλθουν σε χώρους όπου
παρουσιαζόντουσαν κλειστοί (κλειστή πόρτα).
Όλοι οι χρήστες στη συνέχεια (μετά την περιήγηση στο δεύτερο
όροφο) ανέβηκαν στην ταράτσα του κτιρίου.
Στην ταράτσα όλοι οι χρήστες έλεγξαν όλες τις κατεύθυνσης,
αναγνωρίζοντας τα όρια πρόσβασης.
Όλοι οι χρήστες παρέμειναν αντίστοιχο χρόνο στο χώρο της
ταράτσας.
Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα οι χρήστες παρέμειναν στο
μπροστά τμήμα του κτιρίου.
Κατά την παρουσία του στο χώρο της ταράτσας, ο χρήστης της
ομάδας 3 άνοιξε το μενού πληροφόρησης.
Και οι τρεις χρήστες εισήλθαν σε όλες τις κατηγορίες του μενού
πληροφοριών, διαβάζοντας τις πληροφορίες.
Οι χρήστες των ομάδων 1 και 2 εξήλθαν από την εφαρμογή
όντας χωρίς να επιστρέψουν στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ ο
χρήστης της ομάδας 3 επέστρεψε στον πρώτο όροφο και στη
συνέχεια στην πλατεία.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δεν παρατηρήθηκαν
προβλήματα στη χρήση των διαδικασιών αλληλεπίδρασης.
Κανένας από τους τρεις χρήστες δεν χρησιμοποίησε συνδυασμό
διεργασιών, δηλαδή περιήγηση με ταυτόχρονη προβολή
πληροφοριών

7.5.1.2.2 ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΩΝ
•
•
•

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗ

ΜΕΣΩ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΩΝ

Παρατηρήθηκε ότι ο χρήστης της ομάδας 1 καθυστέρησε την
έναρξη της περιήγησης κατά την έναρξη της διαδικασίας.
Ο χρήστης της ομάδας 1 προσπάθησε να 3 φορές να εισέλθει σε
κλειστό χώρο.
Οι χρήστες των ομάδων 2 και 3 προσπάθησαν να εισέλθουν σε
κλειστό χώρο σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπήρχε πόρτα.
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•
•

Οι χρήστες των ομάδων 1 και 2 άνοιξαν το μενού πληροφοριών
μια φορά.
Ο χρήστης της ομάδας 3 άνοιξε δυο φορές το μενού
πληροφοριών.

7.5.1.2.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Μετά την εκτέλεση του σεναρίου διεργασιών, οι χρήστες
συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό τον εμπλουτισμό της
πληροφορίας που συλλέγεται κατά τη διαδικασία της διαμορφωτικής
αξιολόγησης. Οι ερωτήσεις αναπτύσσονται με βάση τα κριτήρια μετρήσεων
απόδοσης και αξιολόγησης των τεχνικών αλληλεπίδρασης (κεφάλαιο §6.8).
Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα.

Χρήστης ομάδας
1

Χρήστης ομάδας
2

Χρήστης ομάδας
3

Αξιολόγηση
εμπειρίας

5

5

4

Επάρκεια
πληροφορίας (15)

5

4

5

Ποιότητα
πληροφορίας (15)

5

5

5

Πρόβλημα
διαχείρισης του
μενού

Καμία

Καμία

Δυσκολία
εκτέλεσης
διεργασιών
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πληροφοριών
Χρονικό
διάστημα
ολοκλήρωσης
διεργασιών

Φυσιολογικό

Φυσιολογικό

Φυσιολογικό

Ακρίβεια
διεργασιών

Μεγάλη

Μεγάλη

Μεγάλη

Απόσπαση από το
περιβάλλον,
λόγω εκτέλεσης
διεργασιών

Καθόλου

Καθόλου

Σε ορισμένες
περιπτώσεις

Πρόβλημα
διαχείρισης του
μενού
πληροφοριών

Κανένα πρόβλημα

Κανένα πρόβλημα

Πρόβλημα
κατανόησης
διαδικασίας
εκτέλεσης
διεργασιών
Αξιολόγηση
διεργασιών

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ

5

4

5

5

5

5

Ευκολία
εκμάθησης (1-5)

5

4

5

5

5

5

Άνεση χρήσης

5

4

5

5

5

5

Ευκολία
(1-5)

Προτάσεις
βελτίωσης

χρήσης

Βελτίωση μενού
πληροφοριών

Καμία

Ενδείξεις σε μη
προσβάσιμους
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χώρους
Πίνακας 57: Αποτελέσματα ερωτηματολογίου

Βάσει της πληροφορίας που συλλέχθηκε μέσω παρατήρησης των
χρηστών και μέσω ερωτηματολογίων διαπιστώθηκαν οι εξής προβληματικές
καταστάσεις:
•
•
•
•

Η πληροφορία που παρέχεται στους χρήστες μπορεί να χαρακτηριστεί
επαρκής και ποιοτική.
Οι αρχάριοι χρήστες παρουσιάζουν προβλήματα κατά τη διαχείριση του
μενού πληροφοριών.
Δεν αντιμετωπίζονται προβλήματα κατά τη διεργασία της περιήγησης
Οι χρήστες θα πρέπει να πληροφορούνται για τους μη προσβάσιμους
χώρους.

Στη συνέχεια της διαδικασίας όπως αυτή περιγράφεται στο στάδιο
ανάλυσης της αξιολόγησης (κεφάλαιο §5.5) εφαρμόζονται τα στάδια
προτεινόμενων βελτιώσεων και βελτίωσης της σχεδίασης, τα οποία όμως θα
πραγματοποιηθούν στο τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης για τους λόγους
που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή εφαρμογής της αξιολόγησης.

7.5.2

Ευρετική αξιολόγηση (Heuristic evaluation)

Η
διαδικασία
ευρετικής
αξιολόγησης
πραγματοποιείται
από
εμπειρογνώμονες – ειδικούς, σε αντίθεση με τη διαμορφωτική αξιολόγηση
που έγινε με χρήστες. Επίσης όπως αναφέρεται και στην ανάλυση της
διαδικασίας ευρετικής αξιολόγησης (κεφάλαιο §5.5.2), οι εμπειρογνώμονες
εφόσον είναι δυνατόν, θα πρέπει να είναι διαφορετικά άτομα από τους
σχεδιαστές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το παραπάνω, κρίνεται αναγκαίο,
γιατί οι σχεδιαστές έχουν ήδη λάβει μέρος στη διαδικασία διαμορφωτικής
αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη διαμορφώσει άποψη για την
κατάσταση, το πρόβλημα και τις πιθανές βελτιώσεις. Επομένως με δεδομένο
ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν μπορούν να λάβουν μέρος και στην
ευρετική αξιολόγηση, για την πραγματοποίηση της απαιτείται ο εμπλουτισμός
της αξιολογικής – σχεδιαστικής ομάδας με ένα επιπλέον, ανεξάρτητο από τη
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μέχρι τώρα διαδικασία άτομο, με εμπειρία στις εφαρμογές εικονικών
περιβαλλόντων.
Στη διαδικασία της ευρετικής αξιολόγησης μπορούν να λάβουν μέρος
παραπάνω του ενός αξιολογητές - εμπειρογνώμονες, οι οποίοι αρχικά
εξετάζουν την εφαρμογή ανεξάρτητα και συνέχεια ομαδικά. Τέλος βάσει όλης
αυτής της διαδικασίας και των συμπερασμάτων που προκύπτουν, η ομάδα
εμπειρογνώμων προτείνει αλλαγές – βελτιώσεις στους σχεδιαστές. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, η διαδικασία της ευρετικής αξιολόγησης,
πραγματοποιείται από έναν εμπειρογνώμονα – αξιολογητή και οι σχεδιαστικές
βελτιώσεις που προτείνει είναι οι παρακάτω:
•

•

•

•

Θα ήταν θετικό στοιχείο ο εμπλουτισμός του περιεχομένου του
εικονικού περιβάλλοντος με ηχητικά στοιχεία από το φυσικό χώρο,
μέσω των οποίων θα αυξάνονται τα ποσοστά εμβύθισης.
Το τμήμα της ταράτσας του εικονικού περιβάλλοντος παρουσιάζει
ενδιαφέρον και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στοιχεία στο περιβάλλον
που να υποδεικνύουν στους χρήστες ότι έχουν πρόσβαση στον
συγκεκριμένο χώρο.
Γενικότερα θα πρέπει να προστεθεί πληροφορία στο εικονικό
περιβάλλον που θα ενημερώνει τους χρήστες σε ποιους χώρους έχουν
πρόσβαση και σε ποιους όχι.
Το εικονικό περιβάλλον παρουσιάζει μια στατικότητα και θα ήταν θετικό
να προστεθούν κινούμενα στοιχεία, που υπάρχουν και στο φυσικό
περιβάλλον, όπως για παράδειγμα κινούμενοι πράκτορες, κυματισμός
σημαίας κτλ.

7.5.3

Αθροιστική αξιολόγηση (summative evaluation)

Η
αθροιστική
αξιολόγηση,
αντίστοιχα
με
τη
διαμορφωτική
πραγματοποιείται μέσω χρηστών. Οι χρήστες εκτελούν διάφορες διεργασίες
αλληλεπίδρασης του εικονικού περιβάλλοντος μέσω διαφορετικών τεχνικών
συγκρίνοντας την απόδοση τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, εξαιτίας
του ότι οι τεχνικές αλληλεπίδρασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι
ιδιαίτερα περιορισμένες δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη
διαδικασία αλληλεπίδρασης. Παρ’ όλα αυτά, εάν στο τέλος της διαδικασίας
της αξιολόγησης αποφασιστεί να γίνουν αλλαγές στις διεργασίες
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αλληλεπίδρασης, μπορούν οι ίδιοι χρήστες που έλαβαν μέρος στη
διαμορφωτική αξιολόγηση να επαναλάβουν τη διαδικασία εκτέλεσης της
εφαρμογής συγκρίνοντας τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης, εφαρμόζοντας με
αυτόν τον τρόπο ένα τυπικό είδος αθροιστικής αξιολόγησης.

7.5.4
Συλλογή
πληροφορία
των
αξιολόγησης – Επανασχεδιασμός

διαδικασιών

Στο σημείο αυτό συλλέγεται και αξιολογείται η πληροφορία και οι
προτάσεις που προκύπτουν από τις διαδικασίες αξιολόγησης που
πραγματοποιήθηκαν. Τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν αφορούν τα εξής:
•

•

•

Έλλειψη στοιχείων που θα πληροφορούν τους χρήστες ποιοι χώροι του
περιβάλλοντος είναι προσβάσιμοι σε αυτούς και ποιοι όχι. Κατά τη
διάρκεια της διαμορφωτικής αξιολόγησης παρατηρήθηκε το φαινόμενο
όπου η χρήστες (ιδιαίτερα των ομάδων 2 και 3) προσπαθούσαν να
εισέλθουν σε αποκλεισμένους χώρους. Επίσης, κατά την ευρετική
αξιολόγηση εντοπίζεται το ίδιο πρόβλημα, ενώ ταυτόχρονα
παρατηρείται ότι θα πρέπει να προστεθούν στοιχεία που θα κάνουν
πληροφορούν για τη δυνατότητα περιήγησης στην ταράτσα του
κτιρίου.
Κατά τη διαχείριση του μενού επιλογών – πληροφόρησης,
παρουσιάστηκαν προβλήματα χρήσης, ιδιαίτερα από τον εκπρόσωπο
της ομάδας αρχάριων χρηστών. Τα προβλήματα αυτά αφορούν κυρίως
τις διεργασίες εμφάνισης – απόκρυψης και διαχείρισης του μενού, στα
οποία παρατηρείται δυσκολία χρήσης και κατανόησης της διαδικασίας
εκτέλεσης των διαδικασιών αυτών. Επίσης όταν το μενού ήταν
ενεργοποιημένο, κάλυπτε μεγάλο τμήμα της οπτικής άποψης του
χρήστη, αποκρύπτοντας το εικονικό περιβάλλον, κάτι που έχει ως
αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό του χρήστη από το εικονικό
περιβάλλον και τη μείωση της εμβύθισης του. Τέλος, κανένας από τους
χρήστες, κατά τη διαδικασία διαμορφωτικής αξιολόγησης, δεν
επιχείρησε την εκτέλεση παράλληλων διεργασιών αλληλεπίδρασης
(περιήγηση) όταν το μενού επιλογών ήταν ενεργό.
Στη διαδικασία ευρετικής αξιολόγησης προτάθηκε ο εμπλουτισμός του
εικονικού περιβάλλοντος με στοιχεία όπως ηχητική πληροφορία από το
φυσικό χώρο, καθώς και κινούμενα στοιχεία – χαρακτήρες.
465

Κεφάλαιο 7: Υλοποίηση – εφαρμογή της πολυ-μεθοδολογικής προσέγγισης

7.5.4.1

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την πληροφορία που συλλέχθηκα στα στάδια
αξιολόγησης προτείνονται από τους σχεδιαστές οι παρακάτω βελτιώσεις.
•

Χρήση ορόσημων μέσα στο εικονικό περιβάλλον που θα υποδηλώνουν
σε ποιες αίθουσες μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες και σε ποιες
όχι. Οι χρήστες όταν πλησιάζουν σε μια αίθουσα στην οποία μπορούν
να εισέλθουν, θα εμφανίζεται σημείωση – ορόσημο στο οπτικό τους
πεδίο που θα τους πληροφορεί για το περιεχόμενο της αίθουσας.

•

Καθολική αλλαγή της διαδικασίας παροχής της πληροφορίας στους
χρήστες. Εξαιτίας του ότι η χρήση μενού επιλογών για την
πληροφόρηση διέκοπτε σε μεγάλο βαθμό την επαφή του χρήστη με το
εικονικό περιβάλλον, επηρεάζοντας ταυτόχρονα τα ποσοστά εμβύθισης,
προτείνεται η ενσωμάτωση της διαδικασίας αυτής ως στοιχείο του
περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η δημιουργία ενός χώρου
πληροφόρησης (information room), στο οποίο θα εισέρχεται ο χρήστης
και θα λαμβάνει την προβλεπόμενη πληροφορία. Τέλος, κατά τη
διαδικασία πληροφόρησης προτείνεται η χρήση όσο το δυνατόν
λιγότερων στοιχείων που προβάλλονται στην οπτική άποψη του
χρήστη, περιορίζοντας του την οπτική επαφή με το περιβάλλον.

7.5.5
Βελτίωση σεναρίων διεργασιών – Επαναληπτικές
διαδικασίες αξιολόγησης
Στο σημείο αυτό πραγματοποιείται βελτίωση του σεναρίου διεργασιών,
βάσει των προτεινόμενων αλλαγών στη σχεδίαση, όπως αυτό περιγράφεται
στο κεφάλαιο §7.5.1.1. Σε γενικές γραμμές διατηρείται το βασικό
περιεχόμενο του σεναρίου, ενώ οι αλλαγές που γίνονται αφορούν τη
διαδικασία συλλογής πληροφοριών του περιβάλλοντος από τους χρήστες, την
πληροφόρηση των χρηστών για τους προσβάσιμους χώρους και τον
εμπλουτισμό του εικονικού περιβάλλοντος με στοιχεία του φυσικού
περιβάλλοντος.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Ο χρήστης αφού εισέρθει στο εσωτερικό του κτιρίου στο χώρο της
εισόδου, στα δεξιά του υπάρχει ένα δωμάτιο πληροφοριών στο οποίο έχει
πρόσβαση. Μόλις ο χρήστης προσεγγίσει σε κοντινή απόσταση το δωμάτιο
εμφανίζεται ένδειξη στο οπτικό του πεδίο πληροφορώντας τον ότι έχει
πρόσβαση στο συγκεκριμένο χώρο. Μέσα σε αυτήν την αίθουσα θα παρέχεται
στον χρήστη η καθορισμένη πληροφορία μέσω ηχητικών στοιχείων.
Ταυτόχρονα στους τοίχους της αίθουσας αυτής θα υπάρχουν φωτογραφίες
σχετικές με την πληροφορία που του παρέχεται, καθώς και ένας εικονικός
πράκτορας στο ρόλο του αφηγητή. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει την
έναρξη, τη διακοπή ή την επανάληψη της ηχητικής πληροφορίας μέσω
εικονικών στοιχείων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Οι χώροι στους οποίους οι χρήστες έχουν πρόσβαση είναι η αίθουσα
πληροφοριών και ο διάδρομος που οδηγεί στην ταράτσα. Ο χρήστης όταν
πλησιάσει την είσοδο – πόρτα κάποιου από αυτούς τους δυο χώρους, τότε θα
εμφανίζεται στο οπτικό του πεδίο γραφιστική ένδειξη που θα τον πληροφορεί
για την προσβασιμότητα και για το περιεχόμενο του χώρου αυτού. Η ένδειξη
αυτή θα πρέπει να είναι περιορισμένου μεγέθους, έτσι ώστε να μην καλύπτει
το περιεχόμενο του εικονικού περιβάλλοντος.
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κατά την είσοδο του χρήστη στο εσωτερικό τμήμα του περιβάλλοντος,
αναπαράγονται ηχητικά στοιχεία τα οποία έχουν ηχογραφηθεί από το φυσικό
περιβάλλον. Η ένταση αναπαραγωγής του ήχου δεν σε ιδιαίτερα υψηλά
επίπεδα, έτσι ώστε να μην αποπροσανατολίζει το χρήστη. Ο χρήστης
βγαίνοντας στο εξωτερικό τμήμα του περιβάλλοντος, είτε στο χώρο της
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πλατείας από την κεντρική είσοδο, είτε στο χώρο της ταράτσας, ο ήχος
διακόπτεται αυτόματα.

7.5.5.1

Επαναληπτικές διαδικασίες αξιολόγησης

Έχοντας πραγματοποιήσει τις αλλαγές που προέκυψαν από τη
διαδικασία της αξιολόγησης, στο σημείο αυτό πραγματοποιούνται
επαναληπτικές διαδικασίες αξιολόγησης έτσι ώστε να αξιολογηθεί εκ νέου η
εφαρμογή αναφορικά με τις διαφοροποιήσεις που έγιναν. Η αξιολόγηση θα
πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των χρηστών. Συγκεκριμένα, οι χρήστες
που θα λάβουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία θα είναι η ίδιοι που συμμετείχαν
στη διαδικασία διαμορφωτικής αξιολόγησης (κεφάλαιο §7.5.1). Οι χρήστες
αυτοί επιλέχθηκαν γιατί, έχοντας ήδη εμπειρία από την εφαρμογή, σε αυτό το
σημείο θα μπορούν να πραγματοποιήσουν σύγκριση μεταξύ των
προηγούμενων και των καινούργιων τεχνικών, εκτελώντας τις ίδιες
διεργασίες (αθροιστική αξιολόγηση). Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία
περιήγησης των χρηστών στο εικονικό περιβάλλον, πραγματοποιούνται
συνεντεύξεις μεταξύ των χρηστών και των αξιολογητών.
Τα συμπεράσματα – παρατηρήσεις από τις συνεντεύξεις των χρηστών,
σχετικά με τις διαφοροποιημένες διαδικασίες, είναι τα ακόλουθα:
•

•

•

Η
νέα
διαδικασία
πληροφόρησης
είναι
αποδοτικότερη,
πιο
ενδιαφέρουσα,
δεν
επηρεάζει
αρνητικά
την
εμβύθιση,
ενώ
πραγματοποιείται με πιο φυσικό τρόπο.
Τα ηχητικά στοιχεία από το φυσικό περιβάλλον, προσέδωσαν ένα
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εφαρμογή, ενώ ταυτόχρονα συμβάλουν στην
εμβύθιση των χρηστών.
Η εισαγωγή ενδείξεων σχετικά με τους προσβάσιμους χώρους,
περιόρισε σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο που παρατηρήθηκε αρχικά,
με τους χρήστες να δοκιμάζουν να εισέρθουν σε αποκλεισμένες
αίθουσες.

7.5.5.2

ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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8 Συμπεράσματα
Όσον αφορά τη διαδικασία σχεδίασης εικονικών περιβαλλόντων,
παρατηρείται πλουραλισμός μεθοδολογιών, σχεδιαστικών οδηγιών, εργαλείων
και γενικά διάφορων προσεγγίσεων, που αντιμετωπίζουν τη διαδικασία αυτή
από διαφορετική σκοπιά, δίνοντας έμφαση σε διαφορετικούς παράγοντες ή
εξετάζοντας αποκλειστικά επιμέρους τμήματα αυτής. Επιπλέον, η διαδικασία
σχεδίασης εικονικών περιβαλλόντων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως
αυτόνομη και ανεξάρτητη, καθώς επηρεάζεται από πολλούς επιστημονικούς
τομείς. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν τη σχεδίαση πολύπλοκη και
πολυδιάστατη διαδικασία, δεδομένου του ότι απαιτείται η συμμετοχή
εμπλεκομένων από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Οι συμμετέχοντες
αυτοί δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν τη σχεδίαση μονοδιάστατα, αλλά
αντιθέτως απαιτείται η έντονη συνεργασία τους με σκοπό την επίτευξη των
κοινών στόχων.
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Εξετάζοντας ένα μεγάλο μέρος προσεγγίσεων που αφορούν τη
σχεδίαση εικονικών περιβαλλόντων, παρατηρείται ότι στην πλειοψηφία αυτών
είτε η πολυπλοκότητα – πολύπαραγωγικότητα της διαδικασίας δεν λαμβάνεται
υπόψη, είτε αναγνωρίζονται τα επιμέρους τμήματα αλλά επικεντρώνονται
στην επικοινωνία των τμημάτων αυτών και όχι στη συνεργασία. Παρ’ όλα
αυτά, όλες οι προσεγγίσεις αναγνωρίζονται ως χρήσιμες σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις και καταστάσεις, προτείνοντας λύσεις, εργαλεία, τεχνικές κτλ,
για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Για τη διαχείριση της ποικιλίας
και της ετερογένειας που παρατηρείται,
κρίνεται απαραίτητη η χρήση
πλαισίου δημιουργίας πολύ- μεθοδολογικών προσεγγίσεων.
Η πολύ-μεθοδολογική προσέγγιση που περιγράφεται, χρησιμοποιεί ως
βασικό πλαίσιο μια υπάρχουσα μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία
διαφοροποιείται και εμπλουτίζεται με εργαλεία, τεχνικές, μεθόδους κτλ όπου
κρίνεται απαραίτητο. Στην προσέγγιση αυτή εξετάζονται καθολικά όλα τα
επιμέρους στάδια της διαδικασίας σχεδίασης εικονικών περιβαλλόντων. Τα
στάδια αυτά δεν εκτελούνται με αυστηρά σειριακή ακολουθία, αντίθετα
πρόκειται για μια ανοιχτή διαδικασία στην οποία οι σχεδιαστές έχουν τη
δυνατότητα να κρίνουν, αναφορικά με την εκάστοτε κατάσταση, τη ροή
εκτέλεσης των σταδίων και των επαναληπτικών διαδικασιών που απαιτούνται
μεταξύ αυτών. Επίσης, έχοντας αναγνωρίσει ως βασικότερα στοιχεία της
διαδικασίας, το σχεδιασμό του εικονικού κόσμου και το σχεδιασμό της
αλληλεπίδρασης, δίνεται έμφαση στην επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ
των σχεδιαστών των δυο αυτών στοιχείων.
Κατά την εφαρμογή και αξιολόγηση της προσέγγισης, αναδύθηκαν
χρήσιμα συμπεράσματα για την προσφορά της στη σχεδίαση εικονικών
περιβαλλόντων. Μέσω της αναλυτικής εξέτασης των αρχικών σταδίων,
προετοιμασίας – προδιαγραφών – ανάλυσης, πραγματοποιήθηκε ο
λεπτομερής καθορισμός των προδιαγραφών, απαιτήσεων και αναγκών της
εφαρμογής, πληροφορία αναγκαία για την ανάπτυξη της. Ταυτόχρονα, βάσει
της ευελιξίας που παρέχει το παραπάνω μεθοδολογικό πλαίσιο,
πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικές διαδικασίες μεταξύ των σταδίων, όπου
κρίθηκε απαραίτητο, εμπλουτίζοντας ή/ και τροποποιώντας την πληροφορία
που ήδη είχε συλλεχθεί. Ως αποτέλεσμα του καθορισμού αυτού ήταν η
ελαχιστοποίηση
των
ενδεχόμενων
σφαλμάτων
και
προβληματικών
καταστάσεων σχεδίασης, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των διαδικασιών
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επανασχεδίασης. Στο ίδιο πλαίσιο, μέσω των διαδικασιών αξιολόγησης οι
οποίες εντάσσονται σε όλη τη διαδικασία σχεδίασης, συλλέχθηκε χρήσιμη
πληροφορία για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής. Όσον αφορά τα δύο
βασικά μέρη της διαδικασίας (σχεδιασμός του εικονικού κόσμου και
σχεδιασμός της αλληλεπίδρασης), μέσω της εφαρμογής παρατηρήθηκε η
σύνδεση και η αλληλεξάρτηση μεταξύ τους, καθώς και η σημαντικότητα της
επικοινωνίας και συνεργασίας των σχεδιαστών που λαμβάνουν μέρος σε
αυτές. Τέλος, κατά τα στάδια της αξιολόγησης της εφαρμογής, με τη βοήθεια
διαφορετικών συμμετεχόντων (χρήστες, εμπειρογνώμονες, σχεδιαστές),
αναδύθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα για τον επανασχεδιασμό και τη
βελτιστοποίηση της εφαρμογής.
Η εφαρμογή που πραγματοποιήθηκε βάσει της πολύ-μεθοδολογικής
προσέγγισης που περιγράφηκε, δεν εμπεριέχει σύνθετες διαδικασίες
αλληλεπίδρασης, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιήθηκαν βασικές μέθοδοι για τη
δημιουργία του εικονικού κόσμου, εξαιτίας των περιορισμών που αφορούν
τους διαθέσιμους πόρους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολύ-μεθοδολογία
εξετάζει σε βάθος πολύπλοκες – πολυπαραγωντικές καταστάσεις σχεδίασης
εικονικών περιβαλλόντων, για την καλύτερη αξιολόγηση της αναγνωρίζεται
ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί και να αξιολογηθεί βάσει μιας πιο
σύνθετης εφαρμογής.
Τέλος, ως μελλοντική εξέλιξη της παρούσας πολύ-μεθοδολογικής
προσέγγισης, αναγνωρίζεται ο ενδεχόμενος εμπλουτισμός της από την οπτική
σκοπιά και άλλων εμπλεκόμενων, από διαφορετικούς χώρους (πχ
προγραμματιστές). Δεδομένου του ότι η παρούσα ανάλυση της διαδικασίας
σχεδίασης, γίνεται βάσει των διαδικασιών σχεδίασης της αλληλεπίδρασης και
του εικονικού κόσμου, ο εμπλουτισμός και με άλλους συμμετέχοντες, μπορεί
να προσφέρει πληροφορία η οποία ενδεχομένως δεν εμπεριέχεται στην
προσέγγιση αυτή. Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη δομή της
πολύ-μεθοδολογικής προσέγγισης που περιγράφεται, η οποία αναφέρεται
στην προσαρμογή των σταδίων και των διαδικασιών στις ανάγκες και
συνθήκες της εκάστοτε κατάστασης - προβλήματος, ο εμπλουτισμός που
αναφέρεται παραπάνω αποτελεί σε γενικές γραμμές μέρος της διαδικασίας
που προτείνεται. Τέλος εξετάζοντας το πλήθος και το είδος των εφαρμογών
εικονικών περιβαλλόντων, καθώς και τους κλάδους που βρίσκουν εφαρμογή
(πχ ιατρική, εκπαίδευση) η παρουσία συμμετεχόντων από τους εκάστοτε
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χώρους στη διαδικασία σχεδίασης, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο
για τη βελτίωση της διαδικασίας και την ανάπτυξη αποδοτικότερων και
αποτελεσματικότερων εφαρμογών.
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9 Παράρτημα
9.1 Ερωτηματολόγια
9.1.1
Ερωτηματολόγιο
χαρακτηριστικών χρηστών

σταδίου

ανάλυσης

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της έρευνας που διεξάγεται
από τους Γκαβογιάννη Αντώνιο και Χναράκη Νικόλαο στα πλαίσια της
διπλωματικής τους εργασίας, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη μίας
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εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας με θέμα την περιήγηση στον χώρο του
δημαρχείου της Ερμούπολης.
Στόχος της έρευνας αυτής μέσω ερωτηματολογίου είναι να προσδιορίσει τις
ανάγκες των χρηστών σχετικά με την εικονική περιήγηση τους στον χώρο του
δημαρχείου, όπως και την μελέτη των γνώσεων και των εμπειριών τους πάνω
στις νέες τεχνολογίες.
Με τον όρο εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας εννοούμε εφαρμογές
ηλεκτρονικού υπολογιστή όπου ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στον
“εικονικό” χώρο και να αλληλεπιδράσει με τα στοιχεία-αντικείμενα που
υπάρχουν στον χώρο αυτό.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 7’
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
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Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου θα θέλαμε να μάθουμε για τη σχέση
σας με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών εικονικής
πραγματικότητας.
1.
a
b
c
d

Θα θέλαμε να αξιολογήσετε την εμπειρία που διαθέτετε με τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) και γενικά τις νέες
τεχνολογίες.
Καθόλου
Αρχάριος/α
Έχω αρκετή εμπειρία
Έχω μεγάλη εμπειρία

2.
a
b
c
d

Πόσα χρόνια συνολικά χρησιμοποιείτε Η/Υ;
Καθόλου
1 ή λιγότερο
Λιγότερο από 5
Περισσότερο από 5

3.
a
b
c
d
e

Πόσες ώρες την εβδομάδα δουλεύετε με Η/Υ;
Καθόλου
Από 0 μέχρι 5
Από 5 μέχρι 15
Από 15 μέχρι 30
Περισσότερες από 30

4.
a
b
c
d

Πόσο άνετα νοιώθετε κατά την ενασχόληση σας με τους Η/Υ;
Καθόλου άνετα
Λίγο άνετα
Αρκετά άνετα
Πολύ άνετα

5.

Για ποιους λόγους χρησιμοποιείτε Η/Υ; (μπορείτε να επιλέξετε
παραπάνω από μια επιλογές)
Διασκέδαση / ψυχαγωγία
Εκπαίδευση
Επαγγελματικούς λόγους
Ενημέρωση
Επικοινωνία
Δεν χρησιμοποιώ Η/Υ
Άλλο

a
b
c
d
e
f
g
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6.

Στις καθημερινές δραστηριότητες, προτιμάτε τη χρήση Η/Υ για
εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε και με τη χρήση
παραδοσιακών μέσων; (π.χ. ενημέρωση, επικοινωνία)
a Ναι, προτιμώ τη χρήση Η/Υ
b Όχι, δεν προτιμώ τη χρήση Η/Υ

7.
a
b
c
d
8.
a
b
c
d

Αξιολογήστε την εμπειρία σας στη χρήση εφαρμογών πλοήγησης
σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα (π.χ. παιχνίδια πρώτου προσώπου).
Καθόλου
Αρχάριος/α
Έχω αρκετή εμπειρία
Έχω μεγάλη εμπειρία
Αξιολογήστε την εμπειρία σας στη χρήση εφαρμογών εικονικής
πραγματικότητας.
Καθόλου
Αρχάριος/α
Έχω αρκετή εμπειρία
Έχω μεγάλη εμπειρία

Στην επόμενη ενότητα θα θέλαμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά
με την ενδεχόμενη φυσική περιήγησης σας στο χώρο του δημαρχείου της
Ερμούπολης.
9.
a
b
c
d
e
10.

Θα σας ενδιέφερε η περιήγηση – ξενάγηση σας στο δημαρχείο
της Ερμούπολης;
Σίγουρα όχι
Μάλλον όχι
Ίσως
Μάλλον ναι
Σίγουρα ναι

Αξιολογήστε τις παρακάτω δραστηριότητες που θα επιθυμούσατε
να εκτελέσετε κατά την φυσική σας παρουσία στο δημαρχείο της
Ερμούπολης:
Σίγουρα Μάλλον Ίσως
Μάλλον Σίγουρα
όχι
όχι
ναι
ναι
Περιήγηση
a
b
c
d
e
Παροχή
ιστορικών
πληροφοριών
του
a
b
c
d
e
Δήμου Ερμούπολης
Παροχή
a
b
c
d
e
αρχιτεκτονικών
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πληροφοριών
Παροχή πολιτισμικών
πληροφοριών
Επαγγελματικές
δραστηριότητες

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

11.

Θα επιθυμούσατε κατά την φυσική παρουσία σας στο δημαρχείο
να εκτελέσετε κάποια άλλη εργασία;
a Όχι
b Ναι
Εάν απαντήσατε θετικά, αναφέρεται την εργασία αυτή.

Στις ερωτήσεις που ακολουθούν θα θέλαμε να μας απαντήσετε σε κάποιες
ερωτήσεις σχετικά με την «εικονική» περιήγηση με τη χρήση νέων
τεχνολογιών.
12.
a
b
c
d
e
13.

Θα χρησιμοποιούσατε κάποια εφαρμογή εικονικής
πραγματικότητας με σκοπό την εκτέλεση των παραπάνω
δραστηριοτήτων;
Σίγουρα όχι
Μάλλον όχι
Ίσως
Μάλλον ναι
Σίγουρα ναι

Αξιολογήστε τις παρακάτω δραστηριότητες που θα επιθυμούσατε
να εκτελέσετε κατά την «εικονική» σας παρουσία στο δημαρχείο
της Ερμούπολης, μέσω μίας εφαρμογής εικονικής
πραγματικότητας:
Σίγουρα Μάλλον Ίσως
Μάλλον Σίγουρα
όχι
όχι
ναι
ναι
Περιήγηση
a
b
c
d
e
Παροχή
ιστορικών
πληροφοριών
του
a
b
c
d
e
Δήμου Ερμούπολης
Παροχή
a
b
c
d
e
αρχιτεκτονικών
πληροφοριών
Παροχή πολιτισμικών
a
b
c
d
e
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πληροφοριών
Επαγγελματικές
δραστηριότητες
Άλλη εργασία (εάν
απαντήσατε
θετικά
στην ερώτηση αρ.11)

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

Τέλος, θα θέλαμε να μας δώσετε κάποια δημογραφικά στοιχεία με σκοπό την
κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων.
14. Φύλο:
a Άνδρας
b Γυναίκα
15.

Ηλικία:

16.
a
b
c
d
e
f

Ανώτατο επίπεδο ολοκλήρωσης Σπουδών:
Δημοτικό
Γυμνάσιο/Λύκειο
Ανωτέρα/Τεχνική Σχολή
Ανώτατη Εκπαίδευση
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διδακτορικό

17.

Επάγγελμα:

18.

Εάν θα επιθυμούσατε να συμμετάσχετε σε κάποια μελλοντική
έρευνα ή να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εφαρμογής
παρακαλώ συμπληρώστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας
ταχυδρομείου:

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.
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9.1.2

Ερωτηματολόγιο σταδίου αξιολόγησης

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της έρευνας που διεξάγεται
από τους Γκαβογιάννη Αντώνιο και Χναράκη Νικόλαο στα πλαίσια της
διπλωματικής τους εργασίας, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη μίας
εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας με θέμα την περιήγηση στον χώρο του
δημαρχείου της Ερμούπολης.
Στόχος της έρευνας αυτής μέσω ερωτηματολογίου είναι να αξιολογηθεί η
απόδοση και η ευχρηστία της εφαρμογής, βάσει της παρουσίας των χρηστών
σε αυτή.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 5’
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
1.

Αξιολογήστε την εμπειρία σας κατά την παρουσία στο εικονικό
περιβάλλον.
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a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)

Καθόλου ενδιαφέρον
Λίγο ενδιαφέρον
Αρκετά ενδιαφέρον
Πολύ ενδιαφέρον
Βαθμολογήστε (από 1 μέχρι 5) την επάρκεια της πληροφορίας
που αποκομίσατε κατά την παρουσία σας στο εικονικό
περιβάλλον.
1
2
3
4
5
Βαθμολογήστε (από 1 μέχρι 5) την ποιότητα της πληροφορίας
που αποκομίσατε κατά την παρουσία σας στο εικονικό
περιβάλλον.
1
2
3
4
5
Αντιμετωπίσατε δυσκολίες εκτέλεσης διεργασιών κατά την
παρουσία σας στο εικονικό περιβάλλον;
Δεν κατάφερα να ανταπεξέλθω
Αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες
Αντιμετώπισα δυσκολίες σε συγκεκριμένες διεργασίες.
Δεν αντιμετώπισα δυσκολίες

5.

Αξιολογήστε το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των
διεργασιών.
a) Μικρό χρονικό διάστημα –γρήγορη εκτέλεση
b) Φυσιολογικό
c) Μεγάλο χρονικό διάστημα – αργή εκτέλεση

6.

Αξιολογήστε την ακρίβεια εκτέλεσης των διεργασιών
αλληλεπίδρασης.
a) Πολύ μικρή
b) Ικανοποιητική
c) Μεγάλη
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7.

Οι διεργασίες αλληλεπίδρασης συνέβαλλαν (θετικά ή αρνητικά)
στη χωρική συνειδητοποίηση του εικονικού περιβάλλοντος;
a) Συνέβαλαν θετικά
b) Συνέβαλαν αρνητικά
c) Δεν γνωρίζω

8.

Η διαδικασία εκτέλεσης των διεργασιών σας αποσπούσε την
προσοχή από το περιεχόμενο του εικονικού περιβάλλοντος:
a) Συνέχεια
b) Σε ορισμένες περιπτώσεις
c) Καθόλου

9.

Αντιμετωπίσατε πρόβλημα στο να κατανοήσετε τη διαδικασία
εκτέλεσης των διεργασιών;
a) Αντιμετώπισα πρόβλημα για όλες τις διεργασίες
b) Αντιμετώπισα πρόβλημα σε ορισμένες διεργασίες
c) Δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα

10.

Βαθμολογήστε (από 1 μέχρι 5) τις διεργασίες της περιήγησης
και της επιλογής και διαχείρισης σύμφωνα με τα παρακάτω
κριτήρια.
Περιήγηση
Ευκολία χρήσης

Επιλογή και
διαχείριση

Ευκολία εκμάθησης
Άνεση χρήσης

11.

Τι πιστεύεται ότι πρέπει να βελτιωθεί στην εφαρμογή;

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.
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