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1. Εισαγωγή
	

Σήμερα, τα τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα είναι πολύ χρήσιμα σε
διάφορους τομείς, όπως στην αρχιτεκτονική, την ιατρική, το σχεδιασμό
προϊόντων, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Το βασικότερο πλεονέκτημα
αυτών των μοντέλων είναι ότι δίνουν υπόσταση σε σύνθετες αναπαραστάσεις
δεδομένων που μέχρι τώρα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αποδοθούν με τη
χρήση συμβατικών μεθόδων. Παραδείγματα της χρησιμότητας των ψηφιακών
μοντέλων είναι η αναπαράσταση περίπλοκων μοριακών δομών, η
πρωτοτυποποίηση κατασκευών και αντικειμένων, η δημιουργία υποθετικών
σεναρίων με σκοπό την εκμάθηση κ.ά. Εκτός από την επισκόπηση ενός
τέτοιου μοντέλου από το χρήστη, συνήθης πρακτική είναι και η επεξεργασία
του. Αν και υπάρχουν αυτοματοποιημένα συστήματα που παράγουν ψηφιακά
μοντέλα, με μόνη ανάμειξη του χρήστη την εισαγωγή παραμέτρων, εντούτοις
τις περισσότερες φορές απαιτείται άμεση ανθρώπινη συμμετοχή στη
διαδικασία της σχεδίασης ενός τέτοιου μοντέλου.
	

Εστιάζοντας στο χώρο της αρχιτεκτονικής - ως αντιπροσωπευτικό
επιστημονικό πεδίο - είναι γεγονός ότι η χρήση τρισδιάστατων μοντέλων είναι
ευρέως διαδεδομένη και θεωρείται απαραίτητη από το σύνολο σχεδόν των
μελετητών. Οι γραφικές αναπαραστάσεις κατασκευών επιτρέπουν σε έναν
αρχιτέκτονα και στην ομάδα του να μελετήσουν με μεγαλύτερη άνεση το
σχεδιαστικό πρόβλημα από ότι χρησιμοποιώντας τα παραδοσιακά εργαλεία.
Το ψηφιακό μοντέλο χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο κομμάτι της μελέτης˙ από
την αρχή της, στο στάδιο του εννοιολογικού σχεδιασμού (conceptual design),
μέχρι ένα βήμα πριν το τέλος, στο στάδιο των κατασκευαστικών
λεπτομερειών. Σε όλο αυτό το διάστημα, οι μελετητές συμβουλεύονται το
τρισδιάστατο μοντέλο, πειραματίζονται, αξιολογούν και εξελίσσουν το
σχεδιασμό. Ειδικότερα, κατά τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού παίρνονται
πολλές σημαντικές αποφάσεις [36]. Αυτό συμβαίνει μέσα από μια σειρά
διαδοχικών συναντήσεων μεταξύ του μηχανικού και των ενδιαφερομένων,
όπου ο πρώτος παρουσιάζει μία αρχική ιδέα και όλοι μαζί συζητούν
προτείνοντας και αξιολογώντας πιθανές εναλλακτικές. Συχνά οι
συμμετέχοντες θέλουν να επεξεργαστούν σε πραγματικό χρόνο τις
εναλλακτικές αυτές και να ερευνήσουν καλύτερα το προς συζήτηση μοντέλο
κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Οι σημερινοί υπολογιστές, με τη χρήση
κατάλληλων προγραμμάτων, παρέχουν σε έναν έμπειρο χρήστη τη
δυνατότητα επισκόπησης και επεξεργασίας ενός τρισδιάστατου μοντέλου σε
ικανοποιητικό βαθμό. ΌΌμως, δεν μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια
λειτουργία όταν πρόκειται για δύο ή περισσότερους χρήστες που θέλουν να
συμμετέχουν ταυτόχρονα στο σχεδιασμό, ειδικά όταν έχουν ελάχιστη ή
καθόλου εμπειρία στο χειρισμό ενός τέτοιου προγράμματος. Αυτό που
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συνήθως γίνεται είναι να χειρίζεται το σύστημα ο πιο έμπειρος και οι
υπόλοιποι να δίνουν οδηγίες. Φυσικά, η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και
εμπεριέχει πολλά προβλήματα, το σημαντικότερο των οποίων είναι ότι οι
συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να μεταδώσουν με
ακρίβεια στο χειριστή αυτό που έχουν στο μυαλό τους.
	

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί συστήματα που επιτρέπουν
την ταυτόχρονη επεξεργασία ψηφιακών μοντέλων από πολλούς χρήστες.
Αξιοποιώντας την τεχνολογία της Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual
Reality), δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να “εισέλθουν” σε ένα εικονικό
περιβάλλον (ΕΠ - Virtual Environment),
μέσα στο οποίο μπορούν,
επιδιώκοντας ένα κοινό στόχο, να συνεργαστούν με τη βοήθεια διάφορων
εργαλείων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που τους παρέχονται. Επειδή
έχουν ως σκοπό την υποστήριξη της συνεργασίας, ονομάστηκαν Συνεργατικά
Εικονικά Περιβάλλοντα (ΣΕΠ - Collaborative Virtual Environments). Ειδικότερα
στο χώρο της σχεδίασης τα περιβάλλοντα αυτά αναφέρονται και ως
Συνεργατικά Εικονικά Σχεδιαστικά Περιβάλλοντα ( ΣΕΣΠ - Collaborative
Virtual Design Environments)[25]. Η τεχνολογία αυτή, θα έλεγε κανείς, ότι είναι
ακόμη σε εμβρυακό στάδιο. Παρόλο που έχουν έχουν πραγματοποιηθεί πολλά
πειράματα και μελέτες [2, 7, 12, 15, 17, 20, 23, 26, 34] με σκοπό τη διερεύνηση
και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στα ΣΕΠ ,
πολλά ζητήματα δεν έχουν λυθεί, με αποτέλεσμα να μην είναι ακόμη δυνατή η
καθιέρωσή τους ως βασικό εργαλείο στον επαγγελματικό χώρο. Στο
γενικότερο πλαίσιο καινοτομίας που χαρακτηρίζει τα ΣΕΠ έρχονται να
προστεθούν ακόμα δύο ιδιαιτερότητες που δυσχεραίνουν τη δουλειά των
ερευνητών. Η πρώτη είναι ότι, τα συστήματα ΣΕΠ, όπως έχει ήδη αναφερθεί,
προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς και
αυτό προϋποθέτει ο σχεδιασμός τους να λαμβάνει υπ’ όψη του τα κοινωνικά
και γνωστικά χαρακτηριστικά των χρηστών αλλά και τις διεργασίες που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν [5, 35]. Η δεύτερη είναι το γεγονός ότι,
επειδή είναι άμεσα συνδεδεμένα με την υψηλή τεχνολογία, όσο εξελίσσεται η
τελευταία, τόσο θα αλλάζουν τα δεδομένα στον χώρο των ΣΕΠ με
αποτέλεσμα οι καθιερωμένες παραδοχές και τα παλιά ευρήματα να χάνουν
ένα μέρος της αξίας τους. ΈΈνα ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί τους
ερευνητές και επηρεάζει σημαντικά την αποδοτική λειτουργία των ΣΕΠ είναι
η επικοινωνία των χρηστών [13, 28, 30, 37]. Η ανταλλαγή πληροφορίας είναι
δραστηριότητα υψίστης σημασίας στη συνεργατική εργασία [3, 5] .
	

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η ποιότητα της επικοινωνίας των
χρηστών σε ένα ΣΕΠ σχεδίασης αρχιτεκτονικού χώρου. Με την έννοια
επικοινωνία αναφερόμαστε πρωτίστως στην ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ
των χρηστών και δευτερευόντως στην απεικόνιση της πληροφορίας από το
σύστημα. Με την έννοια ποιότητα αναφερόμαστε στο κατά πόσο τα μέσα και
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τα εργαλεία της επικοινωνίας που προσφέρει το σύστημα επιτρέπουν στους
χρήστες να μεταδώσουν και να αντιληφθούν την πληροφορία με τρόπο
κατανοητό και αποδοτικό που να μην υστερεί σε σχέση με την
πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, ο στόχος της μελέτης είναι να απαντήσει στα
παρακάτω ερωτήματα:
• Πόσο βοηθάνε τους χρήστες τα εργαλεία επικοινωνίας που παρέχει ένα
ΣΕΣΠ στο να μεταδώσουν με ακρίβεια πληροφορίες;
• Πόσο τους βοηθάνε στο να αντιληφθούν την ύπαρξη πληροφοριών;
• Πόσο τους βοηθάνε στο να κατανοήσουν το περιεχόμενο των πληροφοριών;
• Πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι ο τρόπος επικοινωνίας;
	

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, αρχικά μελετήθηκε η διεθνής
βιβλιογραφία στο αντικείμενο των ΣΕΠ ώστε να γίνουν κατανοητά τα
χαρακτηριστικά τους, ειδικά στον τομέα της επικοινωνίας. Στη συνέχεια
αναζητήθηκε μια εφαρμογή ΣΕΠ που να υποστηρίζει ένα μεγάλο εύρος
τρόπων επικοινωνίας -αλλά να δίνει και τη δυνατότητα για δημιουργία νέωνκαι να επιτρέπει τη γεωμετρική μοντελοποίηση ώστε να χρησιμοποιηθεί ως
βάση για την απαιτούμενη έρευνα. Στη συνέχεια επιχειρήθηκε μια εξομοίωση
της διαδικασίας σε εικονικό περιβάλλον, αφού πρώτα γίνει μια αναφορά στον
παραδοσιακό τρόπο σχεδίασης στην αρχιτεκτονική και στις μεθόδους
επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται.
	

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης σχεδιάστηκε ένα σενάριο που
περιλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ πελατών και σχεδιαστή, καθώς και
μεταξύ των μελών μιας ομάδας σχεδιαστών. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η
περίπτωση όπου ένα ζευγάρι έχει ζητήσει από ένα αρχιτεκτονικό γραφείο τη
σχεδίαση ενός εξοχικού στη θάλασσα. Για τη διεξαγωγή της εξομοίωσης έγινε
χρήση μιας εφαρμογής επιτραπέζιας Εικονικής Πραγματικότητας, του
OpenSim που βασίζεται στη μηχανή που έχει σχεδιαστεί για το, γνωστό στο
χώρο των ΕΠ, Second Life. Η εφαρμογή περιέχει εργαλεία για γεωμετρική
μοντελοποίηση, επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά κρίθηκε
σκόπιμο να δημιουργηθούν και μερικά επιπρόσθετα που να ταιριάζουν
περισσότερο και να διευκολύνουν τη συγκεκριμένη διεργασία. 	

	

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσα από καταγραφή
των συνεδριών που έλαβαν χώρα μέσα στο ΕΠ (εικόνα, ήχος, γραπτές
συνομιλίες) και ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες. Στη
συνέχεια επιχειρήθηκε η ερμηνεία των αποτελεσμάτων και η εξαγωγή
συμπερασμάτων βάσει των στόχων που αναφέρθηκαν.
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Η εργασία χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι το
παρών και αποτελεί την εισαγωγή. Στο δεύτερο κεφάλαιο -με τίτλο
“Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα”- γίνεται αναφορά στην έννοια της
συνεργασίας, στα βασικά χαρακτηριστικά ενός ΣΕΠ, στα πλεονεκτήματα σε
σχέση με τις συμβατικές μεθόδους συνεργασίας, στις απαιτήσεις που έχουν
τέτοια συστήματα και στις μεθόδους αξιολόγησής τους. Στο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο “Παραδοσιακή διαδικασία σχεδίασης”- γίνεται λόγος για την
παραδοσιακή διαδικασία σχεδίασης στην αρχιτεκτονική (μέσα από το
παράδειγμα της εξοχικής κατοικίας), το στόχο και τα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται. Στο τέταρτο κεφάλαιο -με τίτλο “Συνεργατικά Εικονικά
Περιβάλλοντα σχεδίασης”- γίνεται αναφορά στις απαιτήσεις των εφαρμογών
ΣΕΣΠ, στο τι προσφέρουν και στα προβλήματα που παρουσιάζουν στον
τομέα της επικοινωνίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο -με τίτλο “Εφαρμογή πρωτότυπο”- γίνεται παρουσίαση του συστήματος που χρησιμοποιήθηκε και
των εργαλείων που επιλέχθηκαν για το πείραμα, της μεθόδου αξιολόγησης και
ανάλυση και σχολιασμός των αποτελεσμάτων. Το έκτο και τελευταίο
κεφάλαιο αποτελεί τον επίλογο και σε αυτό γίνεται παρουσίαση των
συμπερασμάτων. Αμέσως μετά ακολουθεί παρουσίαση του ερωτηματολογίου
που συμπλήρωσαν οι χρήστες.
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2. Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα
	

Τα συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα είναι διανεμημένα συστήματα
εικονικής πραγματικότητας που προσφέρουν γραφικά αποτυπωμένα,
δυνητικά αχανή, ψηφιακά τοπία [5]. Μέσα σε αυτά τα τοπία οι χρήστες
μοιράζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες διαμέσου της μεταξύ τους
επαφής και της προσωπικής αλλά και συνεργατικής αλληλεπίδρασης με
αναπαραστάσεις δεδομένων. Τα ΣΕΠ παρέχουν μεγάλη ευελιξία στον τρόπο
που τα τοπία, τα δεδομένα και οι χρήστες αναπαρίστανται και αλληλεπιδρούν.
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηστών επιτυγχάνονται μέσω
οπτικοακουστικών καναλιών, τα οποία άλλοτε υποστηρίζουν επαρκώς και
άλλοτε όχι την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών επηρεάζοντας έτσι την
ποιότητα της συνεργασίας.
2.1 Συνεργασία και συνεργατική εργασία
	

Από τη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει ότι υπάρχει μία ειδοποιός
διαφορά ανάμεσα στην έννοια της συνεργασίας ή συμμετοχής (cooperation) και
της συνεργατικής εργασίας (collaboration) που είναι δύσκολο να αποδοθεί
στην ελληνική γλώσσα.
	

Βάσει του T. Kvan [19] μπορούμε να πούμε ότι μια συνεργασία είναι
επιτυχημένη όταν καταφέρουμε κάτι ως ομάδα που δεν θα μπορούσαμε να το
καταφέρουμε ατομικά. Επίσης μας λέει ότι, για να είναι επιτυχημένο ένα
συνεργατικό εγχείρημα μια σειρά από προϋποθέσεις θα πρέπει να
ικανοποιούνται: η έννοια της ομάδας να είναι θεσμοθετημένη, τα επιθυμητά
αποτελέσματα να είναι αναγνωρισμένα, ο στόχος της συνεργασίας να είναι
ορισμένος και οι ρόλοι και οι αλληλεξαρτήσεις των μελών να είναι ξεκάθαρες.
	

Η συνεργατική εργασία απαιτεί από τους συμμετέχοντες να
δουλεύουν μαζί έχοντας μια υψηλότερης τάξης αίσθηση της συνεργασίας
ώστε να πετύχουν ένα δημιουργικό αποτέλεσμα. Είναι μια απαιτητική
δραστηριότητα πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί από την απλή ομαδική
εργασία.
	

	

Οι Mattessich και Monsey μας τονίζουν ότι, η συνεργατική εργασία, για
να είναι επιτυχημένη, απαιτεί πολύ περισσότερη αφοσίωση σε ένα κοινό στόχο
από ότι η απλή συνεργασία. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να υπάρχει
αυξημένη εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών αλλά και απέναντι στο σύστημα.
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ομαδικής εργασίας, οι άνθρωποι έχουν την
εντύπωση ότι δουλεύουν συνεργατικά ενώ στην πραγματικότητα απλά
συμμετέχουν ή, ακόμα χειρότερα, συμβιβάζονται. Και τις περισσότερες φορές
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αυτό ακριβός πρέπει να κάνουν. Η συνεργατική εργασία είναι χρονοβόρα,
απαιτεί εξοικείωση και οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ των χρηστών και αφορά
πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που απαιτούν τέτοιου είδους στενή
συσχέτιση της διαδικασίας και των συμμετεχόντων.
	


Εστιασμένη και μη εστιασμένη συνεργασία

	

Η συνεργατική εργασία χαρακτηρίζεται από τη συνεχή και αδιάκοπη
μετάβαση από ατομικές σε ομαδικές διαδικασίες, όπου τα άτομα συμμετέχουν
ταυτόχρονα σε πολλαπλές και συσχετιζόμενες δραστηριότητες. Η ικανότητα
ενός ατόμου να συνεισφέρει στις δραστηριότητες των άλλων και ταυτόχρονα
να φέρει εις πέρας τις δικές του επηρεάζεται από το βαθμό συναίσθησης
(awareness) ή συνειδητοποίησης των άλλων και από την παρακολούθηση,
ηθελημένα ή όχι, των εργασιών τους [16].
	

Μεγάλο μέρος της επικοινωνίας μέσω τις οποίας τα άτομα εκτελούν,
ερμηνεύουν και συντονίζουν τις ενέργειές και τις δραστηριότητές τους σε ένα
συνεργατικό περιβάλλον επιτυγχάνεται με τη χρήση διαφόρων αντικειμένων
(artifacts) όπως έγγραφα (υλικά ή ψηφιακά), τηλέφωνα και άλλα. Οι
δραστηριότητες των συμμετεχόντων καθίστανται αντιληπτές μέσω τέτοιων
αντικειμένων.
	

Τόσο η εστιασμένη όσο και η μη εστιασμένη συνεργασία επιτυγχάνετε
σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο από την πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση
αλλά και από την εστίαση της προσοχής στο επίκεντρο της δραστηριότητας
όπως ένα έγγραφο ή κάποιο άλλο αντικείμενο. ΈΈχοντας εστιάσει εκεί, οι
συμμετέχοντες συντονίζουν τις ενέργειές τους μέσω της περιφερειακής
παρακολούθησης της εμπλοκής των υπολοίπων στην κοινή δραστηριότητα.
	

Η συνεργατική εργασία βασίζεται στην δυνατότητα των ατόμων να
ρυθμίζουν το βαθμό εμπλοκής τους στις μεταξύ τους δραστηριότητες έτσι
ώστε να μπορέσουν να εδραιώσουν και να διατηρήσουν διαφορετικές μορφές
συμμετοχής στο συλλογικό εγχείρημα. 	

2.2 Συνεργατική εργασία υποστηριζόμενη από υπολογιστές
	

Ο όρος computer sypported cooperative work (CSCW ή συνεργατική
εργασία υποστηριζόμενη από υπολογιστές ) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά
από τους I. Greif και P. M. Cashman το 1984, κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου
που αφορούσε την υποστήριξη της εργασίας με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
Βάσει των Carstensen και Schmidt ο όρος CSCW αφορά στο πως οι
συνεργατικές δραστηριότητες και ο συντονισμός τους μπορούν να
υποστηριχτούν από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είναι ένας γενικός όρος που
συνδυάζει την κατανόηση του πως οι άνθρωποι δουλεύουν σε ομάδες με τη
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βοήθεια της τεχνολογίας δικτύων και τον ανάλογο εξοπλισμό, λογισμικό,
υπηρεσίες και τεχνικές [40].
	

	

Το πεδίο του όρου CSCW αποτέλεσε και αποτελεί ερευνητικό
αντικείμενο από πολλές ειδικότητες επιστημόνων με σκοπό το σχεδιασμό
συστημάτων ικανών να υποστηρίζουν τη συνεργατική εργασία. ΈΈτσι έχουν
εντοπιστεί κάποια βασικά χαρακτηριστικά όπως: 	

•

Η συνειδητοποίηση των άλλων: Τα άτομα πρέπει να έχουν κοινή γνώση και
πληροφόρηση των δραστηριοτήτων των υπολοίπων.

•

Ο καταμερισμός της εργασίας: Η εργασία πρέπει να μπορεί να διασπαστεί
και να διαμοιραστεί στους συνεργάτες και, αφού ολοκληρωθεί, να μπορεί
να ενωθεί και πάλι.

•

Η καταλληλότητα εργαλείων: Να μπορούν οι χρήστες να προσαρμόζουν
την τεχνολογία ανάλογα με τις ανάγκες τους.

	

Επιπροσθέτως η τεχνολογία των συστημάτων συνεργατικής εργασίας
πρέπει να υποστηρίζει αφενός τη διαχείριση των αλληλεξαρτήσεων των
διεργασιών και αφετέρου τη διαχείριση των κοινών πληροφοριών [4].
	

Οι εφαρμογές που προέκυψαν από την έρευνα του πεδίου του CSCW
είναι ένα εύρος εφαρμογών με τον τίτλο groupware. Αυτές οι εφαρμογές
παρέχουν στους συνεργάτες πρόσβαση σε κοινές πληροφορίες και ενημέρωση
για το τι έχει επιτευχθεί μέσα από τη συνεργατική διαδικασία. Παραδείγματα
groupware είναι οι εφαρμογές τηλεδιάσκεψης (video conferencing), η κοινή
χρήση ψηφιακών εγγράφων (co-authoring), το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(email), τα συστήματα ροών (workflow systems), τα ομαδικά ψηφιακά
ημερολόγια (group calendars) και άλλα.

2.3 Βασικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις ενός ΣΕΠ
	

Τα τελευταία χρόνια ομάδες σχεδιαστών χρησιμοποιούν τα
συνεργατικά συστήματα όλο και περισσότερο με ποικίλα αποτελέσματα.
Επίσης, η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας έχει ήδη χρησιμοποιηθεί
για να υποστηρίξει τη συνεργασία. Η ιδέα των πολλών και πιθανά
απομακρυσμένων χρηστών που είναι μέλη μιας ομάδας που εργάζεται σε ένα
κοινό εικονικό χώρο οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου είδους εφαρμογών, τα
συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα [5].
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Τα ΣΕΠ βασίζονται στην έννοια του κοινού χώρου [39], μέσα στον
οποίο οι χρήστες συνυπάρχουν με τη μορφή ενσαρκώσεων: τρισδιάστατων
αναπαραστάσεων του εαυτού τους οι οποίες καθορίζουν την θέση και τον
προσανατολισμό τους μέσα στο εικονικό περιβάλλον καθώς και παρέχουν
πληροφορίες για τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται.
	

Κάποιες περιπτώσεις συνεργατικών διεργασιών είναι περιπτώσεις
απλής ανταλλαγής πληροφοριών και εκτέλεσης εργασιών. Για αυτές τις
περιπτώσεις τα παραδοσιακά συστήματα είναι επαρκή. Οι συμμετέχοντες
εισέρχονται στο σύστημα, ενημερώνονται για τις αλλαγές που έγιναν από
άλλους χρήστες, εισάγουν σχόλια ή πραγματοποιούν αλλαγές και αποχωρούν.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται ποιο σύνθετη επικοινωνία και αλληλεπίδραση,
τέτοια συστήματα παρεμποδίζουν αντί να διευκολύνουν τη δουλειά των
χρηστών [14]. Πιο συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις όπου το αντικείμενο της
συνεργασίας δεν είναι σαφώς οριοθετημένο οι συνεργάτες αφιερώνουν
περισσότερο χρόνο σε διαπραγματεύσεις και συζητήσεις για τον προσδιορισμό
του. ΈΈτσι, μια αυστηρή δομή εργασίας μπορεί να προκαλέσει αγανάκτηση και
να μειώσει τη δημιουργικότητα. Τα συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα
μπορούν να υποστηρίξουν πολλές μορφές επικοινωνίας που να
ανταποκρίνονται και στην αυστηρά δομημένη συνεργασία αλλά και στις
περιπλεγμένες διαδικασίες για τις οποίες μια πιο λεπτή έννοια της συνεργασίας
είναι απαραίτητη [5].
	

Για να μπορέσει ένα ΣΕΠ να υποστηρίξει συνεργατικές
δραστηριότητες είναι σημαντικό να παρέχει κατάλληλες αναπαραστάσεις
πληροφοριών, κατάλληλα εργαλεία και κατάλληλα σχεδιασμένους χώρους
μέσα στους οποίους οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα [5].
	

Ακολουθεί μια σειρά από χαρακτηριστικά διαφοροποιούν τα ΣΕΠ
από τις εφαρμογές CSCW.
•

Μετάβαση από την ατομική στην συλλογική εργασία και αντιστρόφως: Η
συνεργατική εργασία εν γένει περιλαμβάνει τη μετάβαση από την ατομική
στη συλλογική προσπάθεια. Αυτές οι εναλλασσόμενες δραστηριότητες
απαιτούν ξεκάθαρη και σαφή επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων για
να είναι επιτυχημένες. Οι χρήστες ενός ΣΕΠ πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τη πρόοδο των
εργασιών στα πλαίσια των στόχων που έχει θέσει η ομάδα.

•

Πολλαπλές και ευέλικτες οπτικές: Τα διάφορα καθήκοντα συχνά απαιτούν
τη χρήση κατάλληλων αναπαραστάσεων, η κάθε μία να ταιριάζει σε
διαφορετικές οπτικές και διαφορετικές ενέργειες. Ορισμένες φορές οι
χρήστες χρειάζονται πολλαπλές αναπαραστάσεις που να ανταποκρίνονται
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στις διάφορες πτυχές των δραστηριοτήτων τους, ενώ άλλες φορές
χρειάζονται εξειδικευμένες αναπαραστάσεις που να παρέχουν
πληροφορίες για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα.
•

Κοινό πλαίσιο: Κοινό πλαίσιο μπορεί να σημαίνει κοινή γνώση των
διεργασιών, τωρινών ή παλαιοτέρων, κοινόχρηστα αντικείμενα και
κοινόχρηστο περιβάλλον. ΌΌλα αυτά μαζί έχουν αποτέλεσμα να υπάρχει
κοινή κατανόηση. Μέσα σε ένα κοινόχρηστο περιβάλλον η συνεργασία
επιτυγχάνεται με την εστίαση της προσοχής σε ένα κοινό σημείο αναφοράς,
όπως ένα κοινόχρηστο έγγραφο ή σχέδιο. Επιπροσθέτως, με τη χρήση
χειρονομιών όπως η υπόδειξη σημείων του κοινού αντικειμένου
προσδίδεται έμφαση και σαφήνεια. ΈΈτσι, με τη χρήση τους τα
κοινόχρηστα αντικείμενα γίνονται, εκτός από το αντικείμενο της
επικοινωνίας, το μέσω της επικοινωνίας.

•

Συναίσθηση - συνειδητοποίηση των άλλων: Εκτός από την
προαναφερθείσα κοινή γνώση για τις δραστηριότητες της ομάδας, που
προέρχεται από εσκεμμένη ενέργεια του χρήστη, υπάρχει και άλλη μία
μορφή συναίσθησης (awareness): η ακούσια πληροφόρηση για τις
δραστηριότητες των άλλων με την έννοια της συν παρουσίας (co-presence).
Η δυνατότητα δηλαδή του χρήστη να πληροφορηθεί για την κατάσταση
των συνεργατών του, όταν αυτοί εργάζονται παράλληλα με αυτόν αλλά σε
άλλα σημεία του εικονικού χώρου ή ασχολούνται με άλλες
δραστηριότητες. Τη δυνατότητα αυτή την προσφέρει το σύστημα με τη
μορφή περιφερειακών ερεθισμάτων που δεν αποσπούν την προσοχή του
χρήστη αλλά του επιτρέπουν να να λαμβάνει διακριτικές ενημερώσεις στα
όρια του αντιληπτικού του πεδίου.

•

Επικοινωνία: Επικοινωνία μέσω ομιλίας, κειμένου αλλά και μέσω χρήσης
αντικειμένων και χειρονομιών. Εκτός από την προφορική επικοινωνία,
μελέτες έχουν δείξει ότι οι χειρονομίες, η στάση του σώματος και οι
εκφράσεις του προσώπου μπορούν να μεταδώσουν από το 60 έως το 90%
του μηνύματος που μεταδίδεται μέσω ομιλίας [15].

2.4 Σύγκριση με την παραδοσιακή διαδικασία

	

ΊΊσως το σημαντικότερο πλεονέκτημα της χρήσης συνεργατικών
εικονικών περιβαλλόντων είναι ότι οι χρήστες μπορούν να δουν το
αντικείμενο της συνεργασίας από διαφορετικές οπτικές με τη βοήθεια
πλούσιων αναπαραστάσεων του ίδιου του αντικειμένου αλλά και
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πληροφοριών σχετικά με αυτό, ενώ στον πραγματικό κόσμο κάτι τέτοιο δεν
είναι εφικτό. Ακολουθώντας την παραδοσιακή διαδικασία, με τη χρήση
πραγματικών (υλικών) αντικειμένων, η πρόσβαση σε πληροφορίες και
δεδομένα που αφορούν το αντικείμενο της συνεργασίας είναι χρονοβόρα και
πολλές φορές οι πληροφορίες είναι δύσκολο να συσχετιστούν. Αυτό απαιτεί τη
στρέψη της προσοχής σε άλλες, όχι τόσο σχετικές, δραστηριότητες που έχουν
ως αποτέλεσμα την αγανάκτηση του χρήστη και την ελλειπή κατανόηση του
αντικειμένου. Επίσης τα ΣΕΠ επιτρέπουν τον πειραματισμό χωρίς τις
επιπτώσεις που θα είχε στην πραγματικότητα [8].
	

ΆΆλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι αυτό της εξάλειψης της
απόστασης και των χωρικών περιορισμών. Σε ένα ΣΕΠ μπορούν θεωρητικά
να εργαστούν άπειροι χρήστες ταυτόχρονα οι οποίοι βρίσκονται σε
διαφορετικές τοποθεσίες και να έχουν στη διάθεσή τους ένα δυνητικά αχανή
χώρο για εργασία.

2.5 Μέθοδοι αξιολόγησης
	

Οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται σε
θέματα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή (Human - Computer
Interaction, HCI) δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση των ΣΕΠ και
αυτό γιατί η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι περιορισμένη και
προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένες εφαρμογές και δεν επαρκεί για να καλύψει
τις ιδιαιτερότητες και το εύρος των εφαρμογών που προκύπτουν από τη χρήση
ΕΠ. Επιπλέον, τα ΣΕΠ είναι κάτι νέο στον τομέα της πληροφορικής και για
την κατανόηση και αξιολόγησή τους απαιτείται πρώτα η κατανόηση της
αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή σε πραγματικό αλλά και εικονικό
χώρο καθώς και της αλληλεπίδρασης ανθρώπων μεταξύ τους. Για το πώς οι
άνθρωποι επικοινωνούν στον πραγματικό κόσμο έχει γίνει εκτενής έρευνα [21,
24, 34] και πολλά από τα ευρήματα έχει γίνει προσπάθεια να εφαρμοστούν και
στη μελέτη των ΕΠ, χωρίς όμως μεγάλη επιτυχία. “Το ερώτημα είναι μέχρι
ποιο βαθμό μπορούν οι μηχανισμοί του πραγματικού κόσμου να
εφαρμοσθούν στα ΣΕΠ και κατά πόσο διαφέρουν στη λειτουργία τους μέσα
σε ΣΕΠ;” [29]. Η σύσταση μίας μεθοδολογίας αξιολόγησης είναι περίπλοκη,
αλλά ως βάση μπορούμε να θέσουμε την εξής παραδοχή: “η σύνθεση τεχνικών
αξιολόγησης που απαιτείται εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του
συστήματος που αξιολογείται και από το σκοπό της αξιολόγησης” [12]. ΈΈχει
μεγάλη σημασία να μπορεί ο μελετητής να λαμβάνει όσο το δυνατόν
περισσότερες πληροφορίες σχετίζονται με το στόχο του και να μη λαμβάνει
άλλες, άσχετες ή ασήμαντες.
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Δύο είναι οι επικρατέστερες μεθοδολογίες έρευνας που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ΣΕΠ: η έρευνα στο πραγματικό
περιβάλλον και η έρευνα στο εργαστήριο.
Η έρευνα στο πραγματικό περιβάλλον μπορεί να γίνει με τις παρακάτω
μεθόδους, αν και ο διαχωρισμός τους δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει (πολλές
φορές γίνεται συνδυασμός):
• Μελέτες πεδίου (field studies): πραγματοποιούνται με την παρουσία του
ερευνητή στο χώρο εργασίας του χρήστη όπου ο πρώτος παρακολουθεί και
καταγράφει τις διεργασίες που εκτελεί ο δεύτερος. Τα πλεονεκτήματα είναι
ότι η έρευνα γίνεται σε ρεαλιστικό πλαίσιο και ο όγκος των δεδομένων που
συλλέγονται είναι μεγάλος. Τα μειονεκτήματα είναι ότι γίνονται συχνές
διακοπές, είναι χρονοβόρα και κουραστική διαδικασία και στα
αποτελέσματα είναι εξειδικευμένα στη συγκεκριμένη περίπτωση.
• Μελέτες περίπτωσης (case studies): δεν είναι συνεχώς απαραίτητη η
παρουσία του ερευνητή στο περιβάλλον εργασίας. Οι μελέτες περίπτωσης
δίνουν έμφαση στην πραγματική χρήση των συστημάτων αλλά τα
αποτελέσματα δεν πρέπει να γενικεύονται.
μελέτες
(longitudinal
studies):
πραγματοποιούνται
σε
• Διαμήκεις
μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο διάστημα (από μερικές εβδομάδες έως και
μήνες) και είναι αναγκαίες όταν απαιτείται η απόκτηση βαθιάς γνώσης του
συστήματος. Δεν απαιτείται πάντα η παρουσία του ερευνητή σε όλη τη
διάρκεια της μελέτης αλλά μόνο σε κάποια διαστήματα.
• ΈΈρευνες (surveys): γίνονται σε μεγάλες ομάδες χρηστών με τη χρήση
ερωτηματολογίων. Τα πλεονεκτήματα αυτών των μεθόδων είναι ότι δεν
απαιτείται η παρουσία του ερευνητή και ότι πολλές φορές είναι
αυτοματοποιημένες. Το μειονέκτημα είναι ότι υπάρχουν ζητήματα
αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων αν οι στόχοι δεν είναι σαφείς.
Η έρευνα στο εργαστήριο πραγματοποιείται με την διενέργεια ελεγχόμενων
πειραμάτων με χρήστες όπου διερευνάται η υποστήριξη διάφορων θεμάτων
που αφορούν τη συνεργασία (πχ επικοινωνία χρηστών) καθώς και ζητήματα
σχεδίασης και ευχρηστίας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή
δεδομένων είναι:
• Ερωτηματολόγια: συμπληρώνονται εκ των υστέρων με αυτοαναφορά στις
προσωπικές εμπειρίες των χρηστών αλλά δεν είναι πάντοτε αξιόπιστα.

13

• Συνεντεύξεις: πραγματοποιούνται εκ των υστέρων.
• Παρατήρηση: βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση, ηχογράφηση κλπ
• Αυτοματοποιημένα εργαλεία: όπως για παράδειγμα χρήση πρακτικών στου
συστήματος (log files) όπου καταγράφονται οι ενέργειες των χρηστών και
διάφορα άλλα συμβάντα.
• Ανάλυση διαλόγων: κατηγοριοποίηση των διαλόγων ανάλογα με το
περιεχόμενο και καταγραφή μεγεθών (χρόνοι κ.α.) που σχετίζονται με την
επίτευξη των εργασιών που πραγματοποιούν οι χρήστες.
Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων απαιτείται ο σχεδιασμός
πρωτοκόλλων διεξαγωγής δοκιμών των οποίων η μορφή εξαρτάται από το
είδος της συνεργασίας. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι δίνεται
η δυνατότητα παρατήρησης της συνεργασίας και ότι συλλέγονται πλούσια
δεδομένα. Το βασικότερο μειονέκτημα είναι ότι δεν πραγματοποιείται η
έρευνα στις πραγματικές συνθήκες. Η απουσία πραγματικών εφαρμογών μας
επιτρέπει να μελετήσουμε το θέμα στην απομόνωση του εργαστηρίου, αλλά
από την άλλη τα αποτελέσματα μπορεί να αλλοιώνονται τόσο πολύ σε
πραγματικές συνθήκες που να αμφισβητείται η αξιοπιστία τους [7].
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3. Παραδοσιακή Διαδικασία Σχεδίασης στην Αρχιτεκτονική
	

Η κατανόηση που έχουμε σήμερα για τη σχεδιαστική διαδικασία στην
αρχιτεκτονική (αλλά και γενικότερα) είναι ακόμα ελλιπής [1]. Οι ερευνητές
αμφιταλαντεύονται ανάμεσα σε δυο αρκετά διαφορετικές αντιλήψεις για το
σχεδιασμό: ο σχεδιασμός ως διαδικασία λογικής επίλυσης προβλημάτων
(rational problem solving) και ο σχεδιασμός ως μια στοχαστική πρακτική
(reflective practice). Για να το θέσουμε πιο κατανοητά, η αντιμετώπιση της
σχεδίασης ως μια διαδικασία λογικής επίλυσης προβλημάτων περιλαμβάνει
την αποδόμηση του προβλήματος, την επίλυση των υποπροβλημάτων και την
αναδόμηση των επιμέρους λύσεων σε μια γενικότερη λύση. Από την άλλη, η
σχεδίαση ως μια διαδικασία βαθιάς σκέψης και αναζήτησης έχει ως
προϋπόθεση ο αρχιτέκτονας να αποσυνθέτει διαρκώς το πρόβλημα, με
διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και ιδιαιτερότητες, να
καταλήγει σε μία μερική λύση και να ελέγχει αξιολογώντας αν η διαδικασία
κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η αντιμετώπιση τις σχεδίασης ως λογική
επίλυση προβλημάτων έχει πολύ καλό θεωρητικό υπόβαθρο αλλά δεν είναι
εύκολο να εξοικειωθεί με αυτήν ο αρχιτέκτονας, ενώ η σχεδίαση ως
στοχαστική διαδικασία είναι πιο οικεία για τον αρχιτέκτονα αλλά δεν έχει
επαρκές θεωρητικό υπόβαθρο [6].
	

Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος αποσύνθεσης του
προβλήματος που να είναι κατάλληλος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
σχεδίασης. Η κατανόηση του αντικειμένου σχεδίασης σχετίζεται άμεσα με την
εύρεση σχεδιαστικών λύσεων [1]. ΈΈτσι οι αρχιτέκτονες πρέπει να έχουν την
ελευθερία να επαναπροσδιορίζουν το αντικείμενο της σχεδίασης και
ταυτόχρονα να καταγράφουν και να έχουν την εποπτεία όλων των σχετικών
προβλημάτων. ΈΈνα σύνηθες λάθος είναι η πεποίθηση ότι υπάρχει το “τέλειο”
σχέδιο, η “τέλεια” λύση, αυτό όμως είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί. ΈΈτσι
οι αρχιτέκτονες πολλές φορές ικανοποιούνται με το να συμβιβάζονται παρά
με το να τελειοποιούν το σχέδιο [32].
	

Η επιλογή μια σχεδιαστικής μεθοδολογίας δεν εγγυάται το καλό
αποτέλεσμα. Εξ' ορισμού η σχεδιαστική μέθοδος αφήνει εκτός πολλές πτυχές
του προβλήματος που εν τέλει θα πρέπει να λυθούν. Αυτό που προσφέρει μια
σχεδιαστική μέθοδος είναι να υποδείξει ποια σημεία είναι κρίσιμα για το
σχεδιασμό και με ποια σειρά πρέπει να διερευνηθούν.
3.1 Σκοπός
	

Το τι είναι αρχιτεκτονική και ποιος είναι ο ρόλος του αρχιτέκτονα
στην κοινωνία έχει υπάρξει ως θέμα συζήτησης και έντονης διαφωνίας πάρα
πολλές φορές στο παρελθόν και είναι βέβαιο πως θα υπάρξει και στο μέλλον.
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ΈΈχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις και θεωρίες που η αναφορά τους είναι
εκτός του φάσματος της παρούσας εργασίας. Μπορούμε όμως να αναφέρουμε
πολύ συνοπτικά κάτι που όλες οι απόψεις πάνω - κάτω συμφωνούν: ο
αρχιτεκτονικός σχεδιασμός έχει στόχο τη δημιουργία βιώσιμων, λειτουργικών
χώρων που να είναι ταυτόχρονα καλαίσθητοι και ασφαλείς. Ο όρος
“αρχιτεκτονικός χώρος” καλύπτει ένα μεγάλο εύρος, από τον μικρότερο που
μπορεί να είναι ένα έπιπλο ή ένα δωμάτιο, μέχρι τον σχεδιασμό πόλεων ή
ακόμα μεγαλύτερων εκτάσεων.
	

ΈΈνα σύνηθες και αρκετά συμβατικό αντικείμενο σχεδίασης είναι ο
σχεδιασμός κατοικιών. Το ότι χαρακτηρίζεται ως σύνηθες και συμβατικό δεν
σημαίνει ότι είναι απαξιωμένο. Αντιθέτως είναι πολύ σημαντικό διότι μέσα
στην κατοικία του ένας άνθρωπος περνάει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής
του. Εκεί κοιμάται και ονειρεύεται, τρώει, διαβάζει, ακούει μουσική κλπ.
Είναι ο χώρος που γυρνάει μετά από μια κουραστική μέρα. Ο σχεδιασμός μιας
κατοικίας είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο αρχιτέκτονας πρέπει να
λάβει σοβαρά υπ’ όψη του τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ανθρώπων
που θα μείνουν μέσα σε αυτήν.
	

Για τις ανάγκες αυτής της εργασίας θα επικεντρωθούμε στην
διαδικασία σχεδίασης μιας κατοικίας. Εστιάζοντας στο πρακτικό σκέλος της
διαδικασίας, ο στόχος είναι να γίνουν τα τελικά σχέδια της κατασκευής.

3.2 Συνεργασία αρχιτέκτονα - πελάτη
	

Η αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει πολλές σειρές σχεδίων και
τεύχη υπολογισμών. Από την αρχή της διαδικασίας και μέχρι ένα σημείο ο
αρχιτέκτονας έρχεται συχνά σε επαφή με τον πελάτη με σκοπό την
αξιολόγηση της πρότασης. ΌΌταν το σχέδιο καταλήξει σε μία κοινά αποδεκτή
λύση τότε ο αρχιτέκτονας συνεχίζει ανεξάρτητα τη σχεδίαση ασχολούμενος με
τεχνικά κυρίως θέματα έως ότου ολοκληρώσει την εκπόνηση της τελικής
κατασκευαστικής μελέτης.
	

Το πρώτο στάδιο αυτής της διαδικασίας είναι αυτό που
χαρακτηρίζεται από την συνεργασία των δύο πλευρών και μπορεί να
υποστηριχθεί από ένα σύστημα συνεργατικής εργασίας. Ο στόχος αυτής της
συνεργασίας είναι να φτάσουν σε ένα προσχέδιο στο οποίο να έχουν
υλοποιηθεί όλες οι απαιτήσεις του πελάτη και οι ιδέες - προτάσεις του
αρχιτέκτονα. Ο πελάτης πρέπει να είναι πλήρως ικανοποιημένος και για να
συμβεί αυτό ο αρχιτέκτονας να έχει κατανοήσει πλήρως τα “θέλω” του
πελάτη.
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Διαδικασία επαφών

	

Κατά τη διάρκεια της πρώτης επαφής του αρχιτέκτονα με τον πελάτη
γίνεται μια διερεύνηση του σχεδιαστικού προβλήματος μέσα από την
καταγραφή των χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων του υπό σχεδίαση
χώρου (πχ οικόπεδο), τον εντοπισμό και την καταγραφή των απαιτήσεων του
πελάτη.
	

Στη συνέχεια, ο αρχιτέκτονας, αφού έχει ολοκληρώσει την συλλογή
πληροφοριών για το έργο (επίσκεψη στο χώρο, λήψη φωτογραφιών,
αποτύπωση, σκίτσα), ξεκινάει τη δημιουργική φάση του σχεδιασμού.
Καταγράφει τις πρώτες ιδέες και τις αξιολογεί βάσει των γνώσεων και της
πείρας που έχει με σκοπό να καταλήξει σε μια αρκετά περιορισμένη σειρά
προτάσεων που θα κρατήσει για να παρουσιάσει στην επόμενη συνάντηση.
Διάγραμμα 1. Διαδικασία επαφών πελάτη - σχεδιαστή.
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Στη δεύτερη επαφή συζητούνται οι διάφορες προτάσεις. Ο
αρχιτέκτονας τονίζει τα χαρακτηριστικά τους και τα δυνατά ή αδύνατα
σημεία τους. Παράλληλα ο πελάτης εκφράζει την άποψή του για αυτές και τις
σχολιάζει θετικά ή αρνητικά. ΌΌλες οι παρατηρήσεις καταγράφονται και
συζητιούνται μέχρι να υπάρξει μια σύγκληση απόψεων προς μία κατεύθυνση.
	

ΈΈπειτα, ο αρχιτέκτονας συνεχίζει τη δημιουργική διαδικασία
μελετώντας τα όσα ειπώθηκαν στην τελευταία συνάντηση και σχεδιάζοντας
νέες, πιο προχωρημένες, λύσεις.
	

Τα δύο προηγούμενα στάδια επαναλαμβάνονται αρκετές φορές
ακόμα μέχρι να συμφωνήσει η ομάδα σε μία ικανοποιητική λύση. Από εκεί κι
έπειτα η συμμετοχή του πελάτη παύει να είναι τόσο έντονη, παρά μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις.
	

Χαρακτηριστικό αυτών των επαφών είναι οι έντονες διαφωνίες που
συνήθως προκύπτουν ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο πελάτης από τη μία έχει
στο μυαλό του μια μορφή του κτηρίου που του είναι δύσκολο να την
εξωτερικεύσει και να την μεταδώσει στον αρχιτέκτονα και αυτό οφείλεται στο
ότι δεν έχει την απαραίτητη γνώση για να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα
σχεδιαστικά εργαλεία που θα τον βοηθήσουν σε αυτό. Επίσης αντιμετωπίζει
τη σχεδίαση σαφώς πιο επιφανειακά καθώς είναι επηρεασμένος από άλλους
παράγοντες όπως για παράδειγμα από το περιβάλλον του (“θέλω να μοιάζει με
εκείνο εκεί” ή “θέλω να έχει στρογγυλά παράθυρα γιατί τα είδα εκεί και μου
άρεσαν”), χωρίς να μπορεί να αξιολογήσει τα “θέλω” του (πχ. “εκείνο το σπίτι
έχει στρογγυλά παράθυρα για τους εξής λόγους… συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι
και στη δική μας περίπτωση;”). Από την άλλη ο αρχιτέκτονας, έχει μεν τη
γνώση αλλά προσπαθώντας να εφαρμόσει τους “κανόνες” της σωστής
σχεδίασης βλέπει το αντικείμενο περισσότερο τεχνοκρατικά με αποτέλεσμα να
προβάλει συνεχώς τείχη στα “θέλω” του πελάτη.

Εικόνα 1. Σειρά από σκίτσα που απεικονίζουν την εξέλιξη τις ιδέας.
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3.3 Τα εργαλεία
	

Σε αυτό το πλαίσιο οι δύο πλευρές, αλλά κυρίως ο αρχιτέκτονας,
χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία για να μεταδώσουν στο συνεργάτη τους
πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση. ΆΆλλα παλαιότερα όπως η μακέτα, η
φωτογραφία και το κολάζ, άλλα πιο μοντέρνα όπως το βίντεο και το
τρισδιάστατο μοντέλο και άλλα διαχρονικά όπως το ίδιο το σχέδιο και το
σκίτσο. Κάθε ένα από αυτά έχει τα δικά το πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
και χρησιμοποιείται για να μεταδώσει συγκεκριμένο είδος πληροφορίας. Για
παράδειγμα το δισδιάστατο σχέδιο δεν μπορεί να αποδώσει την αίσθηση του
όγκου αλλά είναι κατάλληλο για την οργάνωση των χώρων. Η μακέτα είναι
ιδανική για την κατανόηση του όγκου αλλά είναι χρονοβόρα η κατασκευή της
και δεν ενδείκνυται για τις συνεχείς αλλαγές που μπορεί να θέλουν να
πραγματοποιήσουν οι συνεργάτες κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης. Σε
αντίθεση με τη μακέτα το σκίτσο είναι πολύ γρήγορο αλλά δεν αποδίδει τον
όγκο ικανοποιητικά ούτε μπορεί να παρέχει την ακρίβεια του δισδιάστατου
σχεδίου.

Εικόνα 2. Μακέτα - πρόπλασμα που παρουσιάζει τα δομικά στοιχεία του κτηρίου.
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Η σύγκριση μπορεί να συνεχιστεί και να καταλήξουμε σε μια
ιεράρχηση των εργαλείων με βάση τη χρησιμότητά τους αλλά δεν θα είχε
νόημα κάτι τέτοιο. Ο κάθε αρχιτέκτονας ή σχεδιαστής έχει τις ιδιαιτερότητές
του και τις προτιμήσεις του. ΈΈτσι βρίσκει πιο αποδοτικό ένα εργαλείο που
κάποιος άλλος δεν το βρίσκει. Επίσης υπάρχει και το θέμα της σχετικότητας
των εργαλείων με το θέμα προς σχεδίαση. ΆΆλλα προβλήματα απαιτούν το ένα
και άλλα κάποιο άλλο. Για αυτούς τους λόγους εξακολουθούν να
χρησιμοποιούνται όλα τα εργαλεία που αναφέραμε άσχετα με το πόσο παλιά ή
μοντέρνα είναι. ΌΌμως ένα από αυτά, το τρισδιάστατο μοντέλο, έχει τη
μεγαλύτερη προοπτική για εξέλιξη, ειδικά όταν συνδυαστεί με ένα σύστημα
συνεργατικής σχεδίασης.

Εικόνα 3. Τρισδιάστατο μοντέλο τμήματος του κτιρίου.
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4. Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα Σχεδίασης
4.1 Τι προσφέρουν
	

Η ικανότητα των ΣΕΠ να παρέχουν προχωρημένες δυνατότητες
οπτικοποίησης και αλληλεπίδρασης καταδεικνύει τη σημασία τους ως ιδανικά
εργαλεία για την υποστήριξη της συνεργατικής σχεδίασης [39].
Χρησιμοποιούνται από τους σχεδιαστές για τη δημιουργία και οπτικοποίηση
νέων ιδεών, για τη μελέτη, την περιήγηση και την παρουσίαση των
δημιουργιών τους ενώ ταυτόχρονα τους δίνει τη δυνατότητα να τις
επεξεργάζονται και να της εξελίσσουν καθ’ όλα τα στάδια του σχεδιασμού.
4.2 Απαιτήσεις
	

Οι ικανότητα χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών διαφέρει αρκετά
από χρήστη σε χρήστη. Αυτή η διαφορά μεγαλώνει ακόμη περισσότερο όταν
μιλάμε για συστήματα που υποστηρίζουν τη συνεργατική εργασία όπου οι
διεργασίες είναι ακόμη πιο περίπλοκες. Επίσης, επειδή δεν αποτελούν
καθημερινή πρακτική για ένα χρήστη απαιτείται περισσότερος χρόνος για
εξοικείωση. ΈΈτσι τα περισσότερα συστήματα, που απαιτούν να έχει ο χρήστης
μια αρκετά καλή κατανόηση και εξοικείωση με την τρισδιάστατη γεωμετρία,
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
	

Παρομοίως, τα συστήματα που πάσχουν από τους περιορισμούς που
επιβάλλονται από της σύγχρονες τεχνολογίες αναπαράστασης και χειρισμού
είναι λανθασμένη επιλογή, καθώς μπορούν να οδηγήσουν στην αγανάκτηση
του χρήστη που με τη σειρά της θα έχει άσχημες επιπτώσεις στη συνεργασία
[36]. Επομένως, μια ικανοποιητική και βιώσιμη λύση για συνεργατικό
σχεδιασμό είναι η επιλογή απλών στη χρήση συστημάτων τρισδιάστατης
σχεδίασης.
	

Εκτός από τα χαρακτηριστικά, στα οποία αναφερθήκαμε σε
προηγούμενο κεφάλαιο, ένα ΣΕΠ που προορίζεται για τη σχεδίαση θα πρέπει
να καλύπτει και τα παρακάτω:
•

Μη παρεισφρητικό περιβάλλον διεπαφής: ΈΈνας από τους λόγους που οι
σχεδιαστές σκιτσάρουν είναι η πολυπλοκότητα των σχεδιαστικών
προβλημάτων. Σκιτσάρουν για να αναπαραστήσουν τις ιδέες τους και να
αποτυπώσουν τις εικόνες που έχουν στο μυαλό τους ώστε στη συνέχεια να
τις αξιολογήσουν. Αυτή η διαδικασία χαρακτηρίζεται από έντονη
εγκεφαλική δραστηριότητα και είναι η πιο δημιουργική φάση του
σχεδιασμού, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι καλό να αποσπάται η
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προσοχή του σχεδιαστή ώστε να μπορέσει να αποδώσει το 100%.
Επομένως, η χρήση των εργαλείων του συστήματος θα πρέπει να απαιτεί
ελάχιστη σκέψη ώστε ο σχεδιαστής να μπορεί να αφοσιωθεί πλήρως στη
επίλυση του σχεδιαστικού προβλήματος και να μην απασχολεί το μυαλό
του για τον χειρισμό των εργαλείων της διεπαφής.
•

Εύκολη δημιουργία: Ο σχεδιασμός είναι μια διαλεκτική και κυκλική
διεργασία. Αμέτρητες σχεδιαστικές λύσεις συνεχώς δημιουργούνται και
βελτιώνονται ενώ παράλληλα αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που
έχουν τεθεί. Βασική προϋπόθεση είναι λοιπόν να είναι εύκολο να
σχεδιαστεί μία λύση. Επομένως, τα εργαλεία που παρέχει το σύστημα
πρέπει να είναι αποδοτικά, να επιτρέπουν δηλαδή την εύκολη και γρήγορη
δημιουργία των λύσεων.

•

Εύκολος συνδυασμός και αναδόμηση: Η αναγνώριση επιμέρους μερών και
των σχέσεών τους βοηθούν τον άνθρωπο στην κατανόηση ολόκληρου του
αντικειμένου. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι στα πλαίσια του σχεδιασμού
οι κύριες δραστηριότητες είναι ο συνδυασμός και η αναδόμηση μερών.
Επιπλέον, ο συνδυασμός μερών είναι μια εύκολη διαδικασία, σε αντίθεση
με την αναδόμηση που απαιτεί τη βοήθεια εργαλείων αποτύπωσης. ΈΈτσι, ο
χρήστης πρέπει να μπορεί να συνδυάζει μέρη των αντικειμένων εύκολα
αλλά και να μπορεί να ανασυνθέτει τους συνδυασμούς αυτούς.

•

Ανοχή στην ασάφεια και στο ημιτελές σχέδιο: Παρόλο που οι σχεδιαστικές
αποφάσεις δεν είναι καθορισμένες πλήρως στο στάδιο του
προκαταρκτικού σχεδιασμού, οι σχεδιαστές εκφράζουν τις προθέσεις τους
μέσα από σκίτσα τα οποία χαρακτηρίζονται από ασάφεια. Ως εκ τούτου τα
εργαλεία ενός ΣΕΠ δεν πρέπει να απαιτούν από το χρήστη ακρίβεια αλλά
αντιθέτως επιβάλλεται να του παρέχουν τη δυνατότητα να δημιουργεί
μορφές όχι αυστηρά καθορισμένες. Επιπροσθέτως, το οπτικό αποτέλεσμα
θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την προσωρινότητα μιας λύσης, έτσι ώστε οι
σχεδιαστές να μπορούν εύκολα να αναγνωρίζουν νέα προβλήματα ή
ελαττώματα στις πρόσκαιρες αυτές μορφές.

•

Μεγάλο εύρος του βαθμού λεπτομέρειας: Οι σχεδιαστές μπορούν να
ασχοληθούν με ένα περιορισμένο αριθμό προβλημάτων σε μία δεδομένη
στιγμή. Επομένως, συνήθως εργάζονται έχοντας εστιάσει μέχρι ένα βαθμό
λεπτομέρειας, ικανό να παρέχει αρκετή πληροφόρηση για το εκάστοτε
πρόβλημα χωρίς να τους μπερδεύει με άχρηστες επιπλέον πληροφορίες. Οι
έμπειροι σχεδιαστές έχουν την τάση να κινούνται ομαλά μεταξύ μιας
γενικής και μιας πιο λεπτομερούς οπτικής. Αυτό το εύρος μπορεί να
διαφέρει από σχεδιαστή σε σχεδιαστή, ανάλογα με την εμπειρία και
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ικανότητά του. ΈΈτσι κάθε σύστημα πρέπει να μπορεί να απεικονίσει την
λεπτομέρεια που ικανοποιεί τον κάθε σχεδιαστή.
•

Ικανότητα να μπορεί να επεξεργαστεί τα διάφορα είδη πληροφορίας: Οι
αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται κατά τη σχεδιαστική διαδικασία
δεν είναι μόνο γεωμετρικά σχήματα, αλλά και ελεύθερες μορφές, γραμμές
και άλλα στοιχεία που παριστάνουν πληροφορίες όπως για παράδειγμα
διαστασιολόγηση. Χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα όλα αυτά τα είδη
πληροφορίας, ο σχεδιαστής μπορεί να αντιμετωπίσει διαφορετικές
διαστάσεις του ίδιου προβλήματος ταυτόχρονα. Ο στόχος του
προκαταρκτικού σχεδιασμού είναι να οργανώσει ένα πρόβλημα με τη
χρήση ποικίλων συμβολικών αναπαραστάσεων που να οδηγήσουν στην
παραγωγή ενός τελικού γεωμετρικού σχήματος. Ενώ τα περισσότερα
συστήματα εστιάζουν στις γεωμετρικές αναπαραστάσεις, πρέπει να
υπάρχουν εργαλεία που να υποστηρίζουν διαδικασίες σαν κι αυτές που
μόλις αναφέρθηκαν.

•

Πληθώρα μεθόδων και εργαλείων: Οι περισσότερες προσπάθειες
κατανόησης του προβληματικού χώρου χαρακτηρίζονται από την τάση
για αποδόμηση της περίπλοκης διαδικασίας σε απλούστερα και
συνδεόμενα βήματα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν πρόκειται για εκπαιδευτική
και εννοιολογική έρευνα. Τα σχεδιαστικά συνεργατικά περιβάλλοντα που
υποστηρίζουν τη σχεδίαση δεν μπορούν να ακολουθήσουν αυστηρά μια
τέτοια προσέγγιση.
	

Στην πράξη οι σχεδιαστικές ομάδες κάνουν τις δικές τους παραδοχές
για τη διενέργεια της σχεδίασης, οι οποίες περιέχουν τους δικούς τους
στόχους, μεθόδους και εργαλεία, των οποίων η επιλογή και εφαρμογή είναι
σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το εκάστοτε σχεδιαστικό πρόβλημα και
από τη σύνθεση και την εμπειρία της ομάδας [39]. ΈΈτσι, είναι απαραίτητο,
τα συνεργατικά συστήματα που υποστηρίζουν τη σχεδίαση να προσφέρουν
μια πληθώρα μεθόδων και εργαλείων κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα
στόχων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχεδίασης. Αυτή η
προϋπόθεση είναι ακόμα πιο απαραίτητη αν σκεφτούμε ότι ο σχεδιασμός
αλλά, ακόμη περισσότερο, ο προκαταρκτικός, εννοιολογικός, σχεδιασμός
είναι μία δημιουργική και επίπονη διαδικασία που συναντάται σε πολλούς
τομείς, όπως στην αρχιτεκτονική, στο σχεδιασμό προϊόντων, πολυμέσων,
ηλεκτρονικών παιχνιδιών αλλά ακόμα και στις τέχνες όπως το θέατρο και
ο κινηματογράφος.

•

Υποστήριξη εξατομικευμένων αναπαραστάσεων: Παραδοσιακά η
αναπαράσταση της σχεδίασης έχει πολλές μορφές καθώς κάθε ειδικότητα
(πχ Αρχιτέκτων, Πολιτικός ή Ηλεκτρολόγος μηχανικός) παράγει τη δικιά
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της σειρά σχεδίων την οποία παρουσιάζει στους υπόλοιπους σχεδιαστές για
σχολιασμό ή διόρθωση. Κάθε μια τέτοια σειρά σχεδίων είναι μια ξεχωριστή
αναπαράσταση του ίδιο αντικειμένου από την οπτική της κάθε
ειδικότητας. Οι σειρές συνυπάρχουν (δεν αναιρεί η μία την άλλη), μπορεί
ακόμη να έχουν και κάποια κοινά, αλλά δεν παύουν είναι διαφορετικές
αναπαραστάσεις. Η χρήση μιας ενιαίας κοινής βάσης δεδομένων δεν
λαμβάνει υπ’ όψη αυτές τις διαφορετικές αναπαραστάσεις ούτε επιτρέπει
την ταυτόχρονη συνεργασία μεταξύ πολλών χρηστών μέσω ενός
ηλεκτρονικού συστήματος καθώς ο όγκος της πληροφορίας καθιστά την
επικοινωνία μη πρακτική [27]. Επομένως, η ύπαρξη εξατομικευμένων
αναπαραστάσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα σύστημα
συνεργατικής σχεδίασης.

4.3 Επικοινωνία χρηστών σε ένα ΣΕΠ σχεδίασης
	


Η χρησιμότητα των ενσαρκώσεων

	

Ο σχεδιασμός των ενσαρκώσεων του χρήστη είναι μέγιστης σημασίας
καθώς είναι ο μόνος τρόπος να υποστηριχτεί η συνεργασία χωρίς τη χρήση της
γλώσσας, γραπτής ή προφορικής, αλλά με χειρονομίες και εκφράσεις [39].
	

Η επικοινωνία μεταξύ χρηστών σε ένα ΣΕΠ διακρίνεται σε πολλούς
τύπους, ανάλογα από την οπτική με την οποία θα την εξετάσουμε. ΈΈνας
αρχικός διαχωρισμός μπορεί να γίνει ανάμεσα στην ηθελημένη και την
ακούσια επικοινωνία. Με την έννοια ηθελημένη ή ενεργή εννοούμε την
επικοινωνία που επιτυγχάνεται μέσω της πρόθεσης ενός χρήση να μεταδώσει
μια πληροφορία σε κάποιον συνεργάτη του. Για παράδειγμα μιλώντας του ή
γράφοντάς του κάποιο στιγμιαίο μήνυμα. Παρακάτω θα
εξετάσουμε
αναλυτικότερα την ενεργή επικοινωνία. Από την άλλη, η ακούσια επικοινωνία
πραγματοποιείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται η επέμβαση του χρήστη. Η
ακούσια επικοινωνία βασίζεται περισσότερο στην ικανότητα του συστήματος
να μεταδίδει με ποικίλους τρόπους πληροφορίες ασχέτως με τη διάθεση του
χρήστη για κάτι τέτοιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ενσαρκώσεις
των χρηστών.
	

Ο Zhao [42], μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι “καθώς η απόσταση μεταξύ
των χρηστών μεγαλώνει, ο αριθμός των αισθητήριων καναλιών που
εμπλέκονται στην επικοινωνία μικραίνει, ξεκινώντας με την απώλεια των
αισθήσεων της γεύσης, της όσφρησης και της αφής και εν συνεχεία της ακοής
και της όρασης”. Η απώλεια αισθήσεων λόγω απόστασης μεταξύ των
χρηστών μπορεί να αποκατασταθεί, έως ένα βαθμό, με τη βοήθεια
ηλεκτρονικού υπολογιστή ο οποίος παράγει ψηφιακές ενσαρκώσεις
χαρακτήρων (avatars). Τα χαρακτηριστικά των ενσαρκώσεων αυτών δεν είναι
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απαραίτητο να αναπαριστούν τα πραγματικά χαρακτηριστικά των ατόμων
που συμμετέχουν στο Εικονικό Περιβάλλον, “εισάγουν όμως αισθητήριες
παραμέτρους σε μία κατά τα άλλα εξαϋλωμένη διαδικασία” [42]. Σε αντίθεση
με τεχνολογίες που χρησιμοποιούν το βίντεο ως μέσο και προσφέρουν μόνο
περιορισμένη εικόνα των συνομιλητών (συνήθως μόνο το πρόσωπο), οι
ενσαρκώσεις προσφέρουν δυνατότητες για κίνηση του σώματος αλλά και
περιήγηση στο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε
περισσότερες μορφές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ τους με
τρόπους παρόμοιους ή που θυμίζουν αυτούς που θα χρησιμοποιούσαν και
στον πραγματικό κόσμο. Συγκεκριμένα στο θέμα της επικοινωνίας με την
έννοια της ακούσιας μετάδοσης της πληροφορίας οι ενσαρκώσεις
εξυπηρετούν τα παρακάτω:
•

Σηματοδοτούν την τοποθεσία του χρήστη μέσα στο συνεργατικό χώρο: Η
θέση της αναπαράστασης σηματοδοτεί την περιοχή του κοινού χώρου που
βρίσκεται και δραστηριοποιείται ο χρήστης σε μία δεδομένη στιγμή.
Επίσης, μπορεί να αναπαρασταθεί και η ‘περιοχή ελέγχου’ που μπορεί να
έχει, δηλαδή η απόσταση μέχρι την οποία μπορεί να επηρεάσει το
περιβάλλον του (αντικείμενα, άλλους χρήστες, κτλ).

•

Περιγράφουν τις ενέργειες του χρήστη: Οι σημάνσεις ή οι κινήσεις που
κάνει η ενσάρκωση ενός ατόμου, περιγράφουν το είδος της ενέργειας που
πραγματοποιεί. Αν επικοινωνεί με άλλους χρήστες, αν επιδρά πάνω σε
κάποιο αντικείμενο ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να πράξει
έχει και διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταται και γίνεται
αντιληπτή από τους υπόλοιπους χρήστες.

•

Υποδηλώνουν το κατά πόσο είναι ενεργός ή ανενεργός: Αντιστοίχως, η
κατάσταση του χρήστη μπορεί εύκολα να αναπαρασταθεί. Για παράδειγμα
αν είναι ενεργός, απασχολημένος με κάτι εκτός του συστήματος, αν
επικοινωνεί με κάποιον άλλο χρήστη εκείνη τη στιγμή κτλ.

	

Παρόλο που υπάρχουν αρκετά διανεμημένα συνεργατικά συστήματα
τα οποία με τον καιρό βελτιώνονται συνεχώς, η πρόσωπο με πρόσωπο
αλληλεπίδραση είναι πολύτιμη για τη συνεργασία. Η αλληλεπίδραση αυτή
είναι ιδιαίτερα σημαντική σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθώς οι
άνθρωποι αποφεύγουν να λαμβάνουν αποφάσεις για σημαντικά θέματα εξ
αποστάσεως [36].
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ΈΈμμεση και άμεση επικοινωνία

	

ΌΌπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα (3.3 Τα βασικά
χαρακτηριστικά ενός ΣΕΠ), η συνεργατική εργασία επιτυγχάνεται με την
εστίαση της προσοχής σε ένα κοινό σημείο αναφοράς. Το σημείο αυτό
συνήθως είναι κάποιο αντικείμενο το οποίο αποτελεί μέρος του
προβληματικού χώρου. Μπορεί να είναι κάποιο έγγραφο, κάποιο σχέδιο ή
κάποιο τρισδιάστατο μοντέλο. Υποδεικνύοντας σημεία του, σημειώνοντας
πάνω του ή παραλλάζοντάς το οι χρήστες μετατρέπουν αυτό το αντικείμενο
στο μέσο της επικοινωνίας τους. Οι πληροφορίες που θέλουν να μεταδώσουν
στους συνεργάτες τους μεταφέρονται δια μέσω του αντικειμένου σε αυτούς,
χωρίς απαραιτήτως τη χρήση άλλων άμεσων καναλιών επικοινωνίας.
	

Με τον χαρακτηρισμό άμεση εννοούμε την επικοινωνία που
περιλαμβάνει μεταφορά πληροφορίας από ένα χρήστη σε έναν άλλο χωρίς τη
μεσολάβηση τρίτου. ΆΆμεση επικοινωνία έχουμε με τη χρήση καναλιών όπως
ομιλίας και γραπτών μηνυμάτων.
	

ΈΈνα ΣΕΠ πρέπει να υποστηρίζει τον εννοιολογικό σχεδιασμό
παρέχοντας μια πληθώρα από τρόπους επικοινωνίας χωρίς να αναιρεί τη
μεταφορά του κοινού χώρου, η οποία είναι και το πλεονέκτημά του έναντι στα
άλλα συστήματα συνεργασίας [37].
	


Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία

	

Η συνεργασία μεταξύ συμμετεχόντων με στόχο τη σχεδίαση
εμπεριέχει σύγχρονη αλλά και σύγχρονη επικοινωνία [27]. Κάθε μία από αυτές
τις μορφές συνεργασίας έχει το δικό της σύνολο από εργαλεία που τις
καθιστά περισσότερο συμπληρωματικές παρά ανταγωνιστικές [33]. Η
σύγχρονη επικοινωνία μπορεί να υποστηριχτεί από στιγμιαία μηνύματα
κειμένου τα οποία εμφανίζονται μέσα στο τρισδιάστατο περιβάλλον και είναι
χωρικά σχετιζόμενα με τον ομιλητή. ΆΆλλος ένας τρόπος είναι η προφορική
επικοινωνία μέσω κατάλληλης τεχνολογίας χωροθέτησης της πηγής του ήχου
μέσα στο περιβάλλον, εφόσον το επιτρέπει η ποιότητα του δικτύου.
	

Η ασύγχρονη επικοινωνία είναι εξίσου σημαντική σε ένα ΣΕΠ, διότι
επιτρέπει το συντονισμό των δραστηριοτήτων. Μπορεί να υποστηριχτεί με την
καταχώρηση μηνυμάτων και εικόνων σε κοινόχρηστους πίνακες ή σε άλλες
ειδικές θέσεις μέσα στο περιβάλλον και από εργαλεία που επιτρέπουν στους
χρήστες να σκιτσάρουν με σκοπό να μεταδώσουν μια ιδέα. ΈΈτσι, είναι
δυνατόν ένας χρήστης να εισέλθει στο σύστημα μόνος του, να καταχωρίσει τις
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παρατηρήσεις του, τις οποίες θα έχει τη δυνατότητα να τις εντοπίσει και να τις
μελετήσει ένας άλλος συνεργάτης του όταν θα έχει την ευκαιρία να εισέλθει
και εκείνος στο σύστημα. Επίσης, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας μέσα στο
ΕΠ οι χρήστες μπορεί να εργάζονται σε διαφορετικά σημεία του χώρου με
αποτέλεσμα να μην έχουν άμεση εποπτεία των ενεργειών των συνεργατών
τους. Με τη βοήθεια εργαλείων ασύγχρονης επικοινωνίας μπορούν να
αφήσουν “σημάδια” μέσω των οποίων οι συνεργάτες τους να ενημερωθούν σε
δεύτερο χρόνο.
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5. Εφαρμογή - Πρωτότυπο
5.1 Μέθοδος αξιολόγησης
	

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η ποιότητα της επικοινωνίας των
χρηστών σε ένα ΣΕΠ σχεδίασης αρχιτεκτονικού χώρου σε σύγκριση με την
παραδοσιακή διαδικασία. Με την έννοια επικοινωνία αναφερόμαστε κυρίως
στην ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των χρηστών και δευτερευόντως στην
απεικόνιση της πληροφορίας από το σύστημα. Με την έννοια ποιότητα
αναφερόμαστε στο κατά πόσο τα μέσα και τα εργαλεία της επικοινωνίας που
προσφέρει το σύστημα επιτρέπουν στους χρήστες να μεταδώσουν και να
αντιληφθούν την πληροφορία με τρόπο κατανοητό και αποδοτικό που να μην
υστερεί σε σχέση με την πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, ο στόχος της μελέτης
είναι να διερευνήσει τα εξής:
• Πόσο βοηθάνε τους χρήστες τα εργαλεία επικοινωνίας που παρέχει ένα
ΣΕΣΠ στο να μεταδώσουν με ακρίβεια πληροφορίες;
• Πόσο τους βοηθάνε στο να αντιληφθούν την ύπαρξη πληροφοριών;
• Πόσο τους βοηθάνε στο να κατανοήσουν το περιεχόμενο των πληροφοριών;
• Πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι ο τρόπος επικοινωνίας;
Λόγο της έλλειψης ολοκληρωμένων εφαρμογών ΣΕΣΠ, η αξιολόγηση της
επικοινωνίας έγινε με τη μέθοδο της έρευνας στο εργαστήριο. Η συλλογή των
δεδομένων έγινε με τους εξής τρόπους:
• Παρατήρηση: βιντεοσκόπηση των συνεδριών που έλαβαν χώρα μέσα στο
ΕΠ, τόσο από τη σκοπιά του σχεδιαστή όσο και από των πελατών.
Καταγράφτηκε η εικόνα και ο ήχος που λάμβανε ο κάθε χρήστης στην
οθόνη του. Επίσης, η διεπαφή παρείχε τη δυνατότητα για καταγραφή των
ενεργειών των χρηστών και των γραπτών μηνυμάτων σε αυτοματοποιημένο
αρχείο πρακτικών (log).
• Ερωτηματολόγια: μετά την ολοκλήρωση της εξομοίωσης οι χρήστες
συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια όπου τους ζητήθηκε να αναφέρουν την
προσωπική τους εμπειρία χρήσης παρόμοιων περιβαλλόντων και να
αξιολογήσουν το επίπεδο της συνεργασίας στο συγκεκριμένο ΕΠ.
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• Ανάλυση διαλόγων: από την εκ’ των υστέρων παρακολούθηση των
βιντεοσκοπήσεων και την ανάγνωση των πρακτικών έγινε ανάλυση των
διαλόγων.
5.2 Επιλογή πλατφόρμας
	

Για τη διεξαγωγή της εξομοίωσης γίνεται χρήση μιας εφαρμογής
επιτραπέζιας Εικονικής Πραγματικότητας, του OpenSim [43] που μοιράζεται
πολλά στοιχεία από το, γνωστό στο χώρο των ΕΠ, Second Life [44]. Το
OpenSim είναι ένας διακομιστής (server) τρισδιάστατων εφαρμογών
πολλαπλών χρηστών (multi - user) και είναι συμβατός με πολλαπλές
πλατφόρμες λογισμικού (multi - platform). Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία
εικονικών κόσμων οι οποίοι είναι προσβάσιμοι από μια πληθώρα πλοηγών (ή
πελατών, clients) κάνοντας χρήση πολλαπλών πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Ο
διακομιστής είναι γραμμένος στη γλώσσα C# (C Sharp) και ‘τρέχει’ τόσο σε
συστήματα με Windows με τη χρήση του .NET framework, όσο και σε
συστήματα βασισμένα σε Unix (Linux, OSX) με τη χρήση του Mono framework.
Η χρήση του κώδικα καλύπτεται από την άδεια χρήσης λογισμικού BSD που
επιτρέπει την εύκολη εκμετάλλευσή του από εμπορικά προγράμματα.
	

Πρέπει να σημειωθεί ότι, εξετάστηκαν και άλλες εναλλακτικές
πλατφόρμες όπως το Project Wonderland [45] και το Open Cobalt [46] που όμως
δεν ήταν ικανοποιητικές σε σχέση με το OpenSim. Η επιλογή της πλατφόρμας
έγινε με βάση τα εξής κριτήρια:
• την αξιοπιστία της από άποψη σταθερότητας: πράγματι το OpenSim είναι
αρκετά πιο σταθερό από τις υπόλοιπες εναλλακτικές οι οποίες παρουσίασαν
πολύ περισσότερα τεχνικά προβλήματα κατά την προσπάθεια λειτουργίας
τους.
• το πόσο διαδεδομένη είναι: Οι άλλες πλατφόρμες δεν έχουν μεγάλο αριθμό
χρηστών πράγμα που σημαίνει ότι η γνωστική βάση (knowledge base) είναι
μικρότερη. Η γνωστική βάση είναι απαραίτητη όταν θέλουμε τεχνική και
εκπαιδευτική υποστήριξη (tutorials).
• το κατά πόσο παρέχει εργαλεία που επιτρέπουν την αξιοποίησή της στο
χώρο της αρχιτεκτονικής σχεδίασης: Τα εργαλεία που παρέχει το OpenSim
είναι καλά σχεδιασμένα (αν και υπάρχουν ελλείψεις) και ειδικά στον τομέα
της γεωμετρικής μοντελοποίησης θυμίζουν πολλές φορές εμπορικές
εφαρμογές.

29

	

Επίσης, δεν προτιμήθηκε το Second Life - παρόλο που παρέχει ότι
ακριβώς και το OpenSim - διότι πρόκειται για εμπορική εφαρμογή. Αυτό
σημαίνει ότι έπρεπε να γίνει αγορά του εικονικού χώρου μέσα στον οποίο θα
διεξαγόταν το πείραμα.

5.3 Εργαλεία που προσφέρει για επικοινωνία
	

Η εφαρμογή περιέχει εργαλεία για γεωμετρική μοντελοποίηση,
επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά κρίθηκε σκόπιμο να
δημιουργηθούν και μερικά επιπρόσθετα που να ταιριάζουν περισσότερο και
να διευκολύνουν τη συγκεκριμένη διεργασία. Συγκεκριμένα, τα εργαλεία που
παρέχει το OpenSim για άμεση επικοινωνία μεταξύ χρηστών είναι:
• Μηνύματα κειμένου (text chat): ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει ένα
μήνυμα και να το στείλει άμεσα σε κάποιον άλλο προσωπικά αλλά και σε
όλους ταυτόχρονα.
• Χειρονομίες (gestures): οι ενσαρκώσεις των χρηστών είναι ικανές να
πραγματοποιήσουν χειρονομίες όπως να δείξουν κάτι μέσα στο περιβάλλον,
να χαιρετίσουν, να γελάσουν κ.α, μεταφέροντας έτσι χαρακτηριστικά του
πραγματικού κόσμου.
• Ζωντανή συνομιλία (voice chat): επιτρέπει την συνομιλία μεταξύ χρηστών
σαν να ήταν ο ένας απέναντι στον άλλον κατά τη διάρκεια μιας κανονικής
συνάντησης. Η λειτουργία αυτή είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο και δεν
υποστηρίζεται επαρκώς. Γιαυτό το λόγο στο πείραμα έγινε χρήση του Skype
ως μέσο ηχητικής επικοινωνίας.
• Επισκόπηση υλικού/χρώματος (colour palette/texture library): μέσα από το
σχετικό μενού οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε μια παλέτα από χρώματα και
υλικά - υφές που μπορούν να διαλέξουν για τα διάφορα μέρη της κατοικίας.
Κάτι σαν χρωματολόγιο.
	

Αξίζει να αναφερθεί ότι, τον τελευταίο καιρό γίνονται βήματα προς
την κατεύθυνση της μετάδοσης χωρικά εξαρτώμενου ήχου [47] (spatial voice),
στο OpenSim. Για παράδειγμα αν ένας χρήστης βρίσκεται σε μακρινή
απόσταση από την πηγή του ήχου να τον ακούει με μειωμένη ένταση ή να μην
ακούει καθόλου.
	

Εκτός από την άμεση επικοινωνία, το OpenSim υποστηρίζει και την
επικοινωνία με τρόπους που δεν απαιτούν κάποια ενέργεια από την πλευρά
του χρήστη:
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• Χάρτης (Minimap): ένας μικρός χάρτης του εικονικού κόσμου υπάρχει
πάντα στη διάθεση των χρηστών. Με τη βοήθειά του μπορούν να
ενημερώνονται για τις θέσεις των συνεργατών τους αλλά και για την δική
τους θέση σε σχέση με το ΕΠ.
• Ενσαρκώσεις (Avatars): με την απεικόνιση πληροφοριών που σχετίζονται με
τις ενσαρκώσεις, το σύστημα πληροφορεί τους χρήστες για την κατάστασή
τους. Για παράδειγμα η εμφάνιση του ονόματος του χρήστη πάνω από την
ενσάρκωσή του και η δυνατότητα εξατομίκευσης της εμφάνισης του χρήστη
ώστε να ξεχωρίζει ποιος είναι ποιος. Ακόμη, χαρακτηριστική είναι η
σηματοδότηση κάποιων ενεργειών όπως η εισαγωγή μηνυμάτων κειμένου η ενσάρκωση φαίνεται σαν να πληκτρολογεί - και η ένδειξη ότι κάποιος
χρήστης δεν έχει την προσοχή του εστιασμένη στο περιβάλλον - η
ενσάρκωσή του φαίνεται σαν να κοιμάται.

Εικόνα 4. Στο κέντρο ο συνεργατικός πίνακας που απεικονίζεται η κάτοψη του
εξοχικού και πάνω αριστερά ο χάρτης του εικονικού κόσμου.

5.4 Δημιουργία επιπρόσθετων εργαλείων επικοινωνίας
	

ΈΈνα πολύ ισχυρό εργαλείο που παρέχει στους χρήστες το OpenSim
είναι το OSSL (OpenSim Scripting Language). Πρόκειται για μια γλώσσα
scripting που δίνει τη δυνατότητα σε ένα χρήστη να προγραμματίζει τη
συμπεριφορά αντικειμένων μέσα στο ΕΠ, κάνοντας το περιβάλλον δυναμικό.
Με τη βοήθεια αυτής της γλώσσας σχεδιάστηκαν μερικά επιπρόσθετα
εργαλεία επικοινωνίας για να βοηθήσουν στη διεξαγωγή της εξομοίωσης. Τα
εργαλεία αυτά παρουσιάζονται παρακάτω:
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• Annotation tool: με τη χρήση αυτού του εργαλείου μπορούν οι χρήστες να
τοποθετήσουν σε σημεία ενδιαφέροντος σημειώσεις τις οποίες μπορούν να
διαβάσουν αργότερα οι συνεργάτες τους.
• Area Marker: ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα για προσδιορισμό μιας
περιοχής μέσα στο ΕΠ που μπορεί να συνδυαστεί με το annotation tool.
• Συνεργατικός πίνακας (Collaborative board): πρόκειται για μια επιφάνεια
πάνω στην οποία μπορούν να προβληθούν πληροφορίες, όπως σχέδια,
εικόνες, κείμενο κ.α. ΈΈνας χρήστης μπορεί να ‘συνδέσει’ την επιφάνεια με
το διαδικτυακό σύνδεσμο ενός εγγράφου της εφαρμογής Google Documents
[48] και να επιλέξει να προβάλλονται τα περιεχόμενά της στο ΕΠ. Οι
υπόλοιποι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν τα περιεχόμενα του
εγγράφου και ανανεώνοντας το σύνδεσμο οι αλλαγές να γίνονται ορατές σε
όλους.
• Note board (πίνακας ανακοινώσεων): οι χρήστες μπορούν να αναρτήσουν
ένα σημείωμα που είναι ορατό από όλους. Ο κάθε χρήστης έχει το δικό του
χώρο πάνω στον πίνακα που σηματοδοτείται με διαφορετικό χρώμα.	


Εικόνα 5. Ο πίνακας ανακοινώσεων (note board) .
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5.5 Εκτέλεση πρωτοτύπου
	


Το σενάριο

	

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης σχεδιάστηκε ένα σενάριο που
περιλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ πελατών και σχεδιαστή, καθώς και
μεταξύ μιας ομάδας σχεδιαστών. Συγκεκριμένα, εξετάζουμε την περίπτωση
όπου ένα ζευγάρι έχει ζητήσει από ένα αρχιτεκτονικό γραφείο τη σχεδίαση
ενός εξοχικού στη θάλασσα. Η σχεδιαστική ομάδα του γραφείου αποτελείται
από τρεις αρχιτέκτονες, ένας εκ των οποίων έχει το ρόλο του συντονιστή. Το
πρωτόκολλο εργασίας της σχεδιαστικής ομάδας είναι το εξής: ο συντονιστής
έρχεται σε επαφή με τους πελάτες και καταγράφει τις απαιτήσεις τους˙ στη
συνέχεια η ομάδα συνεδριάζει, μελετά τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και
εκπονεί ένα αρχικό σχέδιο˙ ο συντονιστής συναντιέται και πάλι με τους
πελάτες, τους παρουσιάζει τη μελέτη και όλοι μαζί την αξιολογούν˙ η
σχεδιαστική ομάδα συνεδριάζει ξανά και τροποποιεί το σχέδιο σύμφωνα με
τις παρατηρήσεις των πελατών. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται συνεχώς
μέχρι το σχέδιο να φτάσει σε μια μορφή που να ικανοποιεί τους πελάτες. Από
εκεί και μετά η συμμετοχή τους παύει να είναι τόσο άμεση και οι σχεδιαστές
συνεχίζουν τη μελέτη μέχρι το τελικό στάδιο.
	

Η προσοχή εστιάζεται σε μία φάση της διαδικασίας σχεδίασης στη
οποία εξετάζεται τόσο η σύγχρονη όσο και η ασύγχρονη επικοινωνία. ΈΈτσι,
τα δύο πρώτα στάδια της διαδικασίας που ακολουθεί η σχεδιαστική ομάδα
(πρώτη συνάντηση πελατών - συντονιστή και σχεδιασμός αρχικής ιδέας)
παραλείπονται από το πείραμα, καθώς κρίνεται σημαντικότερη η διερεύνηση
των επόμενων σταδίων όπου λαμβάνει χώρα πιο έντονη δραστηριότητα και
από τις δύο πλευρές. ΈΈτσι, η εξομοίωση της διαδικασίας ξεκινά από το σημείο
που η σχεδιαστική ομάδα έχει έτοιμη μια αρχική πρόταση και καλούνται οι
πελάτες να την αξιολογήσουν. Στη συνέχεια συναντιούνται οι σχεδιαστές και
πραγματοποιήσουν τις αλλαγές που υπέδειξε το ζεύγος. Εδώ ολοκληρώνεται
ένας κύκλος εργασιών και το πείραμα τελειώνει.
	

Στην συνεδρία μεταξύ των πελατών και του εκπροσώπου της ομάδας
τίθεται χρονικός περιορισμός 30 λεπτών καθώς στην πραγματικότητα οι
πελάτες συνήθως δεν έχουν αρκετό χρόνο για να ασχοληθούν περισσότερο.
Τους δίνεται όμως η δυνατότητα να εισέλθουν μόνοι τους στο σύστημα σε
δεύτερο χρόνο και να προσθέσουν μερικές ακόμη παρατηρήσεις κάνοντας
χρήση των εργαλείων ασύγχρονης επικοινωνίας. Από την άλλη, η σχεδιαστική
ομάδα πρέπει να πραγματοποιήσει όλες τις αλλαγές που της ζητήθηκαν (ή
τουλάχιστον να τις επεξεργαστεί, αν κάποιες δεν είναι εφικτές), οπότε και δεν
υπάρχει χρονικός περιορισμός.
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Η εξομοίωση πραγματοποιείται δύο φορές με διαφορετικά ζευγάρια
πελατών. Για το ρόλο των σχεδιαστών επιλέχθηκαν τρεις επαγγελματίες
αρχιτέκτονες μηχανικοί εκ των οποίων τη θέση του συντονιστή έλαβε ο
συγγραφέας της παρούσης εργασίας λόγω της μεγαλύτερης εξοικείωσής του
στη χρήση της εφαρμογής σε σχέση με τους υπόλοιπους. Η σύνθεση της
ομάδας των μηχανικών είναι σταθερή και συνεδριάζει δυο φορές, μία για
κάθε ζευγάρι πελατών.

Εικόνα 6. Διαδικασία σχεδιασμού της κατοικίας με τα εργαλεία του ΕΠ.

	


Η προετοιμασία

	

Για την πραγματοποίηση του πειράματος εγκαταστάθηκε σε έναν
υπολογιστή, με λειτουργικό σύστημα Windows XP Pro SP2, ο διακομιστής
(server) της εφαρμογής OpenSim. Στη συνέχεια κατασκευάστηκε ένας
υποτυπώδης εικονικός κόσμος με τη βοήθεια της διεπαφής περιήγησης Hippo
Viewer. Για να υποστηριχθεί η διατήρηση των περιεχομένων του ΕΠ καθ’ όλη
τη διάρκεια του διαστήματος που διεξάχθηκε το πείραμα - διάστημα στο
οποίο ο διακομιστής έκλεισε και ξανάνοιξε πολλές φορές - έγινε χρήση μιας
βάσης δεδομένων MySQL. Επίσης, κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθούν
συνθήκες αντίστοιχες με αυτές που θα υπήρχαν αν η συνεργασία γινόταν στην
πραγματικότητα με τη χρήση ενός ΣΕΣΠ. Επομένως, οι συμμετέχοντες, καθ’
όλη τη διάρκεια, βρίσκονταν σε απομακρυσμένες τοποθεσίες και ο κάθε ένας
είχε πρόσβαση στο ΕΠ μέσα από τον δικό του προσωπικό υπολογιστή. Στους
υπολογιστές που χρησιμοποιήθηκαν από τους χρήστες ‘έτρεχαν’ τα
λειτουργικά συστήματα Windows XP, Vista, Seven και OSX 10.5 και 10.6. ΌΌλοι
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οι χρήστες έκαναν χρήση της ίδιας διεπαφής περιήγησης (Hippo Viewer) καθώς
και του Skype για την υποστήριξη της συνομιλίας.
	

Πριν από κάθε συνεδρία, προηγήθηκε μια εκπαιδευτική περιήγηση
στο ΕΠ για να αποκτήσουν τα ζευγάρια μια βασική γνώση χειρισμού του
συστήματος, ενώ η ομάδα των σχεδιαστών εκπαιδεύτηκε για περισσότερο
χρόνο λόγω των πιο σύνθετων διεργασιών που καλείτο να φέρει εις πέρας.
	


Ανάλυση εργασιών χρήστη

	

Ζητούμε από τους χρήστες (ζευγάρι πελατών) να πραγματοποιήσουν
μέσα στο σύστημα επισημάνσεις και παρατηρήσεις που θα οδηγήσουν στη
βελτίωση του σχεδίου. Οι ενέργειες αυτές είναι αντίστοιχες με αυτές που θα
γινόντουσαν στην πραγματικότητα (ακολουθώντας δηλαδή την παραδοσιακή
διαδικασία) με τη διαφορά ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση γίνονται με τη
χρήση των εργαλείων του ΕΠ. Δεν είναι καθορισμένο με ποιο εργαλείο γίνεται
η κάθε ενέργεια, αλλά επιλέγουν οι ίδιοι οι χρήστες το μέσο με το οποίο θα τις
πραγματοποιήσουν.
	

Αφού οι χρήστες εισέλθουν στο σύστημα, ξεκινούν τη διαδικασία της
πλοήγησης. Το πρώτο στάδιο αυτής είναι η εξερεύνηση του τρισδιάστατου
μοντέλου που επιτυγχάνεται με τη χρήση των εργαλείων πλοήγησης που
διαθέτει η εφαρμογή. ΈΈτσι μπορούν να μελετήσουν το σχέδιο από διάφορες
οπτικές καθώς και να “περπατήσουν” μέσα στο χώρο της εικονικής κατοικίας.
Κατά τη διάρκεια της περιήγησης εντοπίζουν τα σημεία στα οποία επιθυμούν
να κάνουν παρατηρήσεις και συζητούν μεταξύ τους για τις εναλλακτικές που
υπάρχουν. Αφού αναγνωρίσουν τα εργαλεία που διαθέτουν και κατανοήσουν
τις δυνατότητες που τους παρέχουν, προχωράνε στη φάση της επεξεργασίας.
ΈΈτσι, προσδιορίζουν τις αλλαγές που επιθυμούν, επιλέγουν το κατάλληλο
εργαλείο και πραγματοποιούν την παρατήρηση. Αν υπάρχει συμφωνία τότε
επανέρχονται στάδιο της εξερεύνησης του μοντέλου. Αν όχι, ακολουθεί
διαπραγμάτευση και επαναλαμβάνεται η φάση της επεξεργασίας. Η
διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να καλυφθούν όλες οι εκκρεμότητες οπότε οι
χρήστες αποχωρούν. Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται παρουσία
του σχεδιαστή αλλά και όταν οι χρήστες εισέλθουν στο σύστημα σε δεύτερο
χρόνο όπου ο σχεδιαστής απουσιάζει.
	

Περνώντας στη δεύτερη φάση της εξομοίωσης, η σχεδιαστική ομάδα
ακολουθεί την ίδια ροή, με τη διαφορά ότι στα εργαλεία που έχει στη διάθεσή
της περιλαμβάνονται και τα εργαλεία σχεδίασης. Η συνεργασία των
σχεδιαστών πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο της σχεδιαστικής
μεθοδολογίας που θα ακολουθούσαν και στην περίπτωση που η όλη
διαδικασία επαφών με τους πελάτες γινόταν με την παραδοσιακή διαδικασία
(βλ. εικ. ? σελ. ?).
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Διάγραμμα 2. Εργασίες χρήστη μέσα στο εικονικό περιβάλλον σχεδίασης.

	

Οι επιθυμητές αλλαγές που εξέφρασαν οι χρήστες διακρίθηκαν σε
απλές και σύνθετες. Ως κριτήριο για τον διαχωρισμό ορίστηκε το πόσο
σύνθετο ήταν το πρόβλημα εύρεσης μιας νέας λύσης με επακόλουθο μια
περίπλοκη διαδικασία πραγματοποίησης της αλλαγής. Επίσης, πριν
προχωρήσουν στην από κοινού επεξεργασία του χώρου, οι σχεδιαστές
παρακολούθησαν μια σύντομη περιγραφή των παρατηρήσεων του κάθε
ζευγαριού από τον συντονιστή της ομάδας. Η περιγραφή πραγματοποιήθηκε
μέσα στο ΕΠ με τη χρήση των εξής εργαλείων:
•
•
•
•

Voice
Point
Collaborative board
Note board
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5.6 Συλλογή δεδομένων
	

1.

“Παρατήρηση” και “ανάλυση διαλόγων”
Πρώτο ζευγάρι

Διάρκεια εξομοίωσης: 54’
Τα πρώτα 30 λεπτά ήταν ο χρόνος στον οποίο συμμετείχε και ο αντιπρόσωπος
της σχεδιαστικής ομάδας στο ΕΠ. Από αυτά, περίπου 13 λεπτά ήταν ο χρόνος
που οι συμμετέχοντες επικοινωνούσαν ενεργά ενώ την υπόλοιπη ώρα έκαναν
περιήγηση ή μιλούσαν για άλλα θέματα. Στο πρώτο διάστημα
πραγματοποιήθηκαν 5 παρατηρήσεις, 4 απλές:
•
•
•
•

προσθήκη κιγκλιδωμάτων στην εξέδρα και στη γέφυρα της εισόδου,
χώρος για να δένει σκάφος,
προσθήκη νέας πόρτας στην κουζίνα, που να οδηγεί στο μπαλκόνι,
τοποθέτηση σκάλας στην εξέδρα για να έξοδο από τη θάλασσα

και 1 σύνθετη: δημιουργία αποθήκης δίπλα στην κουζίνα.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύγχρονη επικοινωνία είναι:
•
•
•
•

Voice
Point
Colour palette / Texture library
Collaborative board

Το δεύτερο μέρος της συνεδρίας, όπου ο σχεδιαστής ήταν απών, διήρκεσε 24
λεπτά και πραγματοποιήθηκαν 2 απλές παρατηρήσεις:
• μεγάλωμα του μπαλκονιού δίπλα στα υπνοδωμάτια και
• αντικατάσταση μέρους της στέγης της εξέδρας με πέργκολα.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ασύγχρονη επικοινωνία είναι:
• Annotation
• Area marker
• Note board

37

	

Στον πίνακα ? Φαίνονται αναλυτικά οι χρόνοι που απαιτήθηκαν για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κάθε επισήμανσης, πόσοι συμμετείχαν
στην κάθε διεργασία καθώς και πόσες φορές έγινε χρήση του κάθε εργαλείου
μέχρι να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο της κάθε παρατήρησης. Στο δεύτερο
μέρος της συνεδρίας δεν μετρήθηκαν οι χρόνοι διότι δεν έλαβε χώρα άμεση
επικοινωνία μεταξύ των πελατών. Ο κάθε ένας έκανε τις παρατηρήσεις που
ήθελε χωρίς να ενημερώσει τον άλλο.

Εικόνα 7. Χρήση του συνεργατικού πίνακα από το πρώτο ζευγάρι.

2.

Πρώτη συνεδρία της σχεδιαστικής ομάδας

Διάρκεια εξομοίωσης: 52’
	

Από αυτό το χρόνο, 29 λεπτά ήταν ο καθαρός χρόνος επικοινωνίας και
διαπραγμάτευσης ενώ στο υπόλοιπο διάστημα έγιναν συνομιλίες με άσχετο
περιεχόμενο, περιήγηση και επεξεργασία του μοντέλου. Κατά τη διάρκεια της
συνεδρίας εξετάστηκαν όλες οι παρατηρήσεις που έκαναν οι πελάτες και
υλοποιήθηκε μια αντιπρόταση για κάθε μια από αυτές.
	

Τα εργαλεία επικοινωνίας που χρησιμοποίησαν οι σχεδιαστές είναι:
•
•
•
•
•

Voice
Point
Collaborative board
Area marker
Text
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Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και αμέσως
μετά τον ενημερωτικό πρόλογο του συντονιστή παρουσιάστηκε τεχνικό
πρόβλημα στο σύστημα ζωντανής συνομιλίας του τελευταίου. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συνεννόηση μέσω Voice chat και επομένως
όλοι οι συνεργάτες άρχισαν να κάνουν χρήση των μηνυμάτων κειμένου. Η
σύνδεση αποκαταστάθηκε όταν πια είχαν ολοκληρωθεί οι δύο πρώτες από τις
αλλαγές που επιθυμούσαν οι πελάτες.
	

Ο πίνακας ? Παρουσιάζει τους χρόνους που χρειάστηκε η ομάδα για
να καταλήξει σε συμφωνία, πόσοι συμμετείχαν στην κάθε διεργασία καθώς
και το σύνολο των χρήσεων των διαφόρων εργαλείων σε κάθε περίπτωση.

Εικόνα 8. Χρήση του area marker από τη σχεδιαστική ομάδα.

3.

Δεύτερο ζευγάρι

Διάρκεια εξομοίωσης: 40’
Τα 30 πρώτα ήταν σε συνεργασία με τον αντιπρόσωπο των σχεδιαστών και τα
υπόλοιπα 10 χωρίς αυτόν. Στο πρώτο διάστημα, το ζευγάρι αφιέρωσε περίπου
15 λεπτά για επικοινωνία και πραγματοποίησε 7 παρατηρήσεις, 5 απλές:
•
•
•
•
•

αλλαγή τύπου κιγκλιδωμάτων σε όλη την περίμετρο του σπιτιού,
αλλαγή υλικού στις εσωτερικές πόρτες.
τοποθέτηση παταριού για αποθήκευση πάνω από το σαλόνι,
μετατόπιση του παραθύρου του λουτρού,
αλλαγή υλικού εσωτερικά, σε όλη την έκταση της οροφής
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και 2 σύνθετες:
• μεγάλωμα της κουζίνας προς τη θάλασσα και
• αλλαγή των χρωμάτων των όψεων.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύγχρονη επικοινωνία είναι:
•
•
•
•

Voice
Point
Colour palette / Texture library
Collaborative board

Στο δεύτερο στάδιο, ο συνολικός χρόνος ήταν περίπου 10 λεπτά και πάλι, δεν
υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των πελατών. ΈΈγιναν 2 απλές παρατηρήσεις:
• δημιουργία νέου μπαλκονιού στην πίσω όψη της κατοικίας και
• αντικατάσταση μέρους της στέγης της εξέδρας με πέργκολα.

Εικόνα 9. Περιήγηση στο εσωτερικό της κατοικίας από το δεύτερο ζευγάρι.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ασύγχρονη επικοινωνία είναι:
• Annotation
• Collaborative board
• Note board
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4.

Δεύτερη συνεδρία της σχεδιαστικής ομάδας

Διάρκεια εξομοίωσης: 1 ώρα και 8 λεπτά.
Από αυτό το χρόνο, 42 λεπτά ήταν ο καθαρός χρόνος επικοινωνίας και
διαπραγμάτευσης ενώ στο υπόλοιπο διάστημα έγιναν συνομιλίες με άσχετο
περιεχόμενο, περιήγηση και επεξεργασία του μοντέλου. Κατά τη διάρκεια της
συνεδρίας εξετάστηκαν όλες οι παρατηρήσεις που έκαναν οι πελάτες και
υλοποιήθηκε μια αντιπρόταση για κάθε μια από αυτές.
	

Τα εργαλεία επικοινωνίας που χρησιμοποίησαν οι σχεδιαστές είναι:
• Voice
• Point
• Colour palette / Texture library
• Collaborative board
• Area marker

Εικόνα 10. Χρήση του annotation marker από ένα μέλος του δεύτερου ζευγαριού.
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Πίνακας 1. Επικοινωνία Α ζευγαριού με αρχιτέκτονα.

Επιθυμητή αλλαγή

Περιπλοκότητα
αλλαγής

Συμμετοχή

Χρόνος
ολοκλήρωσης

Μέσο
επικοινωνίας
πελάτη αρχιτέκτονα

Σύνολο
χρήσεων
μέχρι την
κατανόηση

Σύγχρονη επικοινωνία (30’, καθαρός χρόνος επικοινωνίας: 13’)
Προσθήκη
κιγκλιδωμάτων

Απλή

Χώρος για να δένει
σκάφος

Απλή

Προσθήκη νέας
πόρτας στην κουζίνα

Τοποθέτηση σκάλας
στην εξέδρα

Δημιουργία
αποθήκης

Απλή

Απλή

Σύνθετη

1πελάτης αρχιτέκτονας

1:30

1πελάτης αρχιτέκτονας

2:10

2 πελάτες αρχιτέκτονας

2 πελάτες αρχιτέκτονας

2 πελάτες αρχιτέκτονας

2:20

Voice chat

17

Point

6

Voice chat

7

Collab. board

2

Voice chat

14

Point

5

Collab. board

1

Voice chat

5

Collab. board

1

Voice chat

29

Collab. board

3

Point

11

Annotation

1

Area marker

1

Annotation

1

1:40

5:10

Ασύγχρονη επικοινωνία
Μεγάλωμα
μπαλκονιού

Απλή

Αντικατάσταση
μέρους της στέγης με
πέργκολα

Απλή
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1πελάτης

1πελάτης

-

-

Πίνακας 2. Εσωτερική επικοινωνία σχεδιαστικής ομάδας στην Α περίπτωση

	

Επιθυμητή αλλαγή

Προσθήκη
κιγκλιδωμάτων

Χώρος για να δένει
σκάφος

Προσθήκη νέας
πόρτας στην
κουζίνα

Τοποθέτηση σκάλας
στην εξέδρα

Δημιουργία
αποθήκης

Μεγάλωμα
μπαλκονιού

Αντικατάσταση
μέρους της στέγης με
πέργκολα

Περιπλοκότητα
αλλαγής

Συμμετοχή

Χρόνος
ολοκλήρωσης

Απλή

2
αρχιτέκτονες

3:50

Απλή

Απλή

Απλή

Σύνθετη

Απλή

Απλή

3
αρχιτέκτονες

3
αρχιτέκτονες

2
αρχιτέκτονες

3
αρχιτέκτονες

2
αρχιτέκτονες

3
αρχιτέκτονες

4:30

3:00

Μέσο
επικοινωνίας
σχεδιαστών

Σύνολο
χρήσεων
μέχρι τη
συμφωνία

Text chat

22

Point

6

Text chat

25

Area marker

5

Collab. board

1

Voice chat

13

Point

5

Collab. board

1

Voice chat

11

Point

8

Voice chat

67

Area marker

13

Point

7

Collab. board

1

Voice chat

7

Point

2

Area marker

3

Voice chat

32

Point

9

Area marker

6

2:40

8:10

1:50

5:10
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Πίνακας 3. Επικοινωνία Β ζευγαριού με αρχιτέκτονα.

Επιθυμητή αλλαγή

Περιπλοκότητα
αλλαγής

Συμμετοχή

Χρόνος
ολοκλήρωσης

Μέσο
επικοινωνίας
πελάτη αρχιτέκτονα

Σύνολο
χρήσεων
μέχρι την
κατανόηση

Σύγχρονη επικοινωνία (30’, καθαρός χρόνος επικοινωνίας: 15‘)
Αλλαγή τύπου
κιγκλιδωμάτων

Απλή

1πελάτης αρχιτέκτονας

0:40

Αλλαγή υλικού στις
εσωτ. πόρτες

Απλή

1πελάτης αρχιτέκτονας

2:10

Μεγάλωμα κουζίνας

Τοποθέτηση
παταριού πάνω από
το σαλόνι

Αλλαγή χρωμάτων
των όψεων

Σύνθετη

Απλή

Σύνθετη

Μετατόπιση
παραθύρου

Απλή

Αλλαγή υλικού στο
ταβάνι

Απλή

2 πελάτης αρχιτέκτονας

1πελάτης αρχιτέκτονας

2 πελάτης αρχιτέκτονας

4:00

Voice chat

6

Voice chat

4

Texture
library*

3

Voice chat

18

Collab. board

2

Point

9

Voice chat

6

Point

4

Voice chat

32

Point

7

Colour palette*

5

Voice chat

4

Point

3

Voice chat

3

Texture
library*

3

Annotation

1

Collab. board

1

Note board

1

0:50

6:20

1πελάτης αρχιτέκτονας

0.30

1πελάτης αρχιτέκτονας

0:40

Ασύγχρονη επικοινωνία
Δημιουργία νέου
μπαλκονιού

Απλή

Αντικατάσταση
μέρους της στέγης με
πέργκολα

Απλή
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1πελάτης

1πελάτης

-

-

Πίνακας 4. Εσωτερική επικοινωνία σχεδιαστικής ομάδας στη Β περίπτωση

Περιπλοκότητα
αλλαγής

Συμμετοχή

Χρόνος
ολοκλήρωσης

Αλλαγή τύπου
κιγκλιδωμάτων

Απλή

3
αρχιτέκτονες

2:00

Αλλαγή υλικού στις
εσωτ. πόρτες

Απλή

3
αρχιτέκτονες

3:30

Επιθυμητή αλλαγή

Μεγάλωμα κουζίνας

Τοποθέτηση
παταριού πάνω από
το σαλόνι

Αλλαγή χρωμάτων
των όψεων

Σύνθετη

Απλή

Σύνθετη

Μετατόπιση
παραθύρου

Απλή

Αλλαγή υλικού στο
ταβάνι

Απλή

Δημιουργία νέου
μπαλκονιού

Αντικατάσταση
μέρους της στέγης με
πέργκολα

Απλή

Απλή

3
αρχιτέκτονες

3
αρχιτέκτονες

3
αρχιτέκτονες

6:20

10:30

1:40

2
αρχιτέκτονες

4:00

3
αρχιτέκτονες

Σύνολο
χρήσεων
μέχρι τη
συμφωνία

Voice chat

12

Voice chat

8

Texture
library*

4

Voice chat
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Collab. board

1

Point

11

Area marker

5

Voice chat

37

Point

7

Area marker

4

Voice chat

71

Point

14

Colour palette*

19

Voice chat

5

Point

4

Voice chat

9

Texture
library*

5

Voice chat

5

Collab. board

1

Area marker

2

Voice chat

15

Area marker

3

Point

4

7:50

2
αρχιτέκτονες

3
αρχιτέκτονες

Μέσο
επικοινωνίας
σχεδιαστών

2:10

3:30
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“Ερωτηματολόγια”

	

Από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ερευνήθηκε το υπόβαθρο
των χρηστών στη χρήση συστημάτων ΕΠ καθώς και διάφορα γενικά θέματα
που αφορούν την εμπειρία τους κατά τη διάρκεια της χρήσης της
συγκεκριμένης εφαρμογής. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις που
διερευνούσαν τα παρακάτω ζητήματα (το πραγματικό ερωτηματολόγιο
παρατίθεται στο τέλος της εργασίας):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εμπειρία χειρισμού Η/Υ, 3D σχεδιαστικών εφαρμογών και ΕΠ
Ευκολία πλοήγησης στην συγκεκριμένη εφαρμογή
Ευκολία εντοπισμού των συνεργατών
Ανεπιθύμητη απώλεια οπτικής επαφής με συνεργάτες
Αίσθημα μοναξιάς μέσα στο ΕΠ
Κάλυψη όλων των επιθυμητών ενεργειών από τα παρεχόμενα εργαλεία
Δυσκολία στην κατανόηση του περιεχομένου των παρατηρήσεων
Εργαλεία που δεν χρησίμευσαν πουθενά
Δυσκολία χρήσης κάποιου εργαλείου
Δυσκολία εντοπισμού παρατηρήσεων
Δυσκολία απόδοσης με ακρίβεια των επιθυμητών παρατηρήσεων
Αγνώηση από τους συνεργάτες
Αποτελεσματικότητα εργαλείων
Ομοιότητα χειρισμού εργαλείων με τον πραγματικό κόσμο
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Πίνακας 5. Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου
Α ομάδα
Ερώτηση

Πελάτ.
1

Β ομάδα

Πελάτ.
2

Πελάτ.
3

Ομάδα σχεδιαστών

Πελάτ.
4

Συντον.

Σχεδ. 1

Σχεδ. 2

Εμπειρία Η/Υ

Εμπειρία 3D σχεδίασης

-

Εμπειρία ΕΠ

-

-

Ευκολία πλοήγησης

Ευκολία εντοπισμού συνεργατών

Απόλεια οπτικής επαφής

-

-

-

-

-

Αίσθημα μοναξιάς

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Κάλυψη επιθυμητών ενεργειών

Δυσκολια κατανόησης

-

-

Εργαλεια που δεν χρησίμευσαν

Δυσκολία χρήσης εργαλείων

-

-

-

Δυσκολίά εντοπισμού
παρατηρήσεων

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Δυσκολία απόδοσης με ακρίβεια

Αγνώηση από συνεργάτες

Αποτελεσματικότητα εργαλείων

Ομοιότητα με πραγματικότητα
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Πίνακας 6. Χρήση εργαλείων στο σύνολο των επαφών πελάτη - αρχιτέκτονα.

Σύνολο εργασιών
Εργαλείο

Σύνολο χρήσεων
Απλές

Σύνθετες

Απλές
(13)

Σύνθετες
(3)

Σύνολο
(16)

Voice

9

3

12

66

7,3

79

26,3

145

Point

4

3

7

18

4,5

27

9

45

Colour/Texture

2

1

3

6

3

5

5

11

Collab. board

4

2

6

5

1,25

5

2,5

10

Annotation

3

-

3

3

1

-

-

3

Area marker

1

-

1

1

1

-

-

1

Note board

1

-

1

1

1

-

-

1

Text

-

-

-

-

-

-

-

-

Σύνολο
μ.ο.

μ.ο.

Πίνακας 7. Χρήση εργαλείων στο σύνολο των επαφών της σχεδιαστικής ομάδας.
Σύνολο εργασιών
Εργαλείο

Σύνολο χρήσεων
Απλές

Σύνθετες

Απλές
(13)

Σύνθετες
(3)

Σύνολο
(16)

Voice

11

3

14

154

14

193

64,3

347

Point

8

3

11

46

5,75

32

10,7

78

Colour/Texture

2

1

3

9

4,5

19

19

28

Collab. board

3

2

5

3

1

2

1

5

Annotation

-

-

-

-

-

-

-

-

Area marker

6

2

8

23

3,8

18

9
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Note board

-

-

-

-

-

-

-

-

Text

2

-

2

47

23,5

-

-

47

48

Σύνολο
μ.ο.

μ.ο.

Πίνακας 8. Χαρακτηριστικά εργαλείων βάσει ερωτηματολογίου

Voice

Point

Colour/
texture

Coll.
Board

Annot.

Κοντά στην
πραγματικότητα

Area
marker

Note
board

text

-

-

-

Αποτελεσματικότητα

-

Ακρίβεια

-

Δυνατότητες

-

Κατανόηση

Εντοπισμός

-

Διάγραμμα 3. Συνεργασία σε διεργασίες

μόνοι

από κοινού

16

11
12

8

2
3

7

4

5

4
0
Α ομάδα

Β ομάδα

Σχεδιαστές
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Διάγραμμα 4. Διεργασίες με χρήση εργαλείων στις επαφές πελάτη - αρχιτέκτονα.

απλές

σύνθετες

16

9
3

3
1

1
text

4

note board

point

voice

0

1
2

area marker

4

2

colour/texture

4

annotation

8

3

coll. board

12

Διάγραμμα 5. Διεργασίες με χρήση εργαλείων στις επαφές της σχεδιαστικής ομάδας

απλές

σύνθετες

16
3

8

2

1
2

3

colour/texture

coll. board

point

voice

0

50

6

2

2
text

4

note board

8

3

area marker

11

annotation

12

5.7 Ανάλυση αποτελεσμάτων
	

Από την μελέτη των δεδομένων που συλλέχθηκαν στην προηγούμενη
ενότητα προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:
1. Οι πελάτες προτίμησαν να πραγματοποιήσουν τις παρατηρήσεις που
οδηγούσαν σε σύνθετες λύσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου σκέλους της
εξομοίωσης (σύγχρονη επικοινωνία). Ενώ στο δεύτερο σκέλος (ασύγχρονη
επικοινωνία) περιορίστηκαν σε απλές παρατηρήσεις (βλ. Πίνακες 1 και 3).
2. Για την πραγματοποίηση σύνθετων παρατηρήσεων, τόσο από τους
πελάτες, όσο και από τους σχεδιαστές, έγινε πολύ μεγαλύτερη χρήση
εργαλείων από ότι για απλές παρατηρήσεις (βλ. Πίνακες 6 και 7).
3. Χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα είδη εργαλείων για κάθε μία από τις
σύνθετες παρατηρήσεις παρά για κάθε μία από τις απλές (βλ. Πίνακες 1, 2,
3 και 4).
4. Τα εργαλεία
Collaborative board, Colour palette και Texture library
χρησιμοποιήθηκαν, κατά μέσο όρο, περισσότερες φορές σε σύνθετες
παρατηρήσεις παρά σε απλές (βλ. Πίνακες 6 και 7).
5. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σκέλους (ασύγχρονη επικοινωνία), οι
πελάτες έκαναν χρήση του area marker και του note board, εργαλεία που δεν
χρησιμοποιήθηκαν καθόλου κατά τη διάρκεια του πρώτου σκέλους
(σύγχρονη επικοινωνία). Επίσης, για κάθε παρατήρηση, το κάθε ένα από
αυτά χρησιμοποιήθηκε μόλις μία φορά (βλ. Πίνακες 1 και 3).
6. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο ήταν η ζωντανή
συνομιλία (voice chat) και το δείξιμο (point) (βλ. Πίνακες 6 και 7).
7. ΌΌπως φάνηκε από το ερωτηματολόγιο, κατά την άποψη των χρηστών, το
voice chat και το point είναι τα εργαλεία που πλησιάζουν περισσότερο την
πραγματικότητα (βλ. Πίνακα 8).
8. Τα μηνύματα κειμένου (text chat) δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου από τους
πελάτες. Παρομοίως, ούτε οι σχεδιαστές τα προτίμησαν εκτός από την
περίπτωση που χάθηκε ο ήχος και αναγκάστηκαν να επικοινωνήσουν μέσω
text chat (βλ. Πίνακες 6 και 7).
9. ΌΌπως ήταν αναμενόμενο, ο χρόνος ολοκλήρωσης της συνεννόησης μεταξύ
των σχεδιαστών αυξήθηκε όταν έκαναν χρήση του text chat (βλ. Πίνακα 2).
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10. Για την επίλυση ενός προβλήματος, οι πελάτες επικοινωνούσαν εναλλάξ με
το σχεδιαστή και πολύ σπάνια μεταξύ τους. Σε αντίθεση με τους
σχεδιαστές που κυρίως συμμετείχαν όλοι μαζί στην επίλυση προβλημάτων
(βλ. Πίνακες 1, 2, 3 και 4).
11. Πολλές φορές ενώ ο ένας πελάτης επικοινωνούσε με τον αρχιτέκτονα, ο
άλλος πελάτης ασχολιόταν με κάτι τελείως διαφορετικό σε κάποιο άλλο
σημείο του ΕΠ.
12. Ακόμα και όταν ο αρχιτέκτονας έλλειπε από το ΕΠ οι πελάτες έκαναν ο
κάθε ένας μόνος του παρατηρήσεις, χωρίς να ενημερώνουν το συνεργάτη
τους. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι σύνθετες παρατηρήσεις όπου συμμετείχαν
όλοι (βλ. Πίνακες 1, 3 και διάγραμμα 1)..
13. Το πρώτο ζευγάρι, που ήταν και στην πραγματικότητα ζευγάρι, συμμετείχε
λίγο περισσότερο σε ομαδικές διεργασίες (βλ. Διάγραμμα 3)..
14. Το δεύτερο ζευγάρι πραγματοποίησε παρατηρήσεις και στο εσωτερικό της
κατοικίας. Αντιθέτως, το πρώτο ζευγάρι, ασχολήθηκε μόνο με τον
εξωτερικό χώρο (βλ. Πίνακες 1 και 3).
15. Παρόλο που το πρώτο ζευγάρι αφιέρωσε περισσότερο χρόνο,
πραγματοποίησε λιγότερες παρατηρήσεις από ότι το δεύτερο (βλ. Πίνακες
1 και 3).
16. Το area marker χρησιμοποιήθηκε πολύ περισσότερο από τη σχεδιαστική
ομάδα από ότι από τα ζευγάρια. Αντιθέτως, οι πελάτες προτίμησαν το
collaborative board για να περιγράψουν τα ίδια πράγματα (βλ. Διαγράμματα
4 και 5).
17. Τα εργαλεία που είχαν στη διάθεσή τους οι χρήστες κάλυψαν σε
ικανοποιητικό βαθμό τις ενέργειες που ήθελαν να πραγματοποιήσουν (βλ.
Πίνακα 5).
18. Δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη δυσκολία στην διατύπωση με ακρίβεια των
παρατηρήσεων που θέλησαν να κάνουν οι χρήστες (βλ. Πίνακες 5 και 8).
19. Πολύ σπάνια κάποιος χρήστης αντιμετώπισε δυσκολία στην κατανόηση
του περιεχόμενου μιας παρατήρησης (βλ. Πίνακα 5).
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20. Η ζωντανή συνομιλία (voice chat) ήταν κατά γενική ομολογία το πιο
αποτελεσματικό από τα μέσα επικοινωνίας και ακολούθησε πολύ κοντά το
point (δείξιμο). Ενώ το λιγότερο αποτελεσματικό ήταν το note board (βλ.
Πίνακα 8).
21. Τα μέσα που προσέφεραν την μεγαλύτερη ακρίβεια στην διατύπωση των
επιθυμιών των χρηστών ήταν το colour/texture και το annotation. Ενώ τη
λιγότερη ο πίνακας ανακοινώσεων (note board) (βλ. Πίνακα 8).
22. Το δεύτερο ζευγάρι είχε λίγο μεγαλύτερη ευχέρεια στην χρήση του
συστήματος (βλ. Πίνακα 5).
23. Η πρώτη διεργασία που έκαναν όλοι οι χρήστες μόλις εισήλθαν για πρώτη
φορά στο ΕΠ ήταν να εξατομικεύσουν την ενσάρκωσή τους παρόλο που
δεν τους ζητήθηκε κάτι τέτοιο.
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5.8 Ερμηνεία αποτελεσμάτων
• Μειωμένη συμμετοχή, μειωμένη αίσθηση συνεργασίας:
	

Η αίσθηση της συνεργασίας μέσα στο ΕΠ ήταν γενικώς μειωμένη (βλ.
αποτελέσματα 10, 11, 12 και διάγραμμα 3). Βλέπουμε ότι, η συμμετοχή
μειώνεται όσο κινούμαστε προς ομάδες με μικρότερη αφοσίωση σε αυτό που
κάνουν. ΈΈτσι, οι σχεδιαστές, που ήταν πλήρως αφοσιωμένοι στην εργασία
τους, συμμετείχαν περισσότερο από όλους στη λήψη αποφάσεων. Το πρώτο
ζευγάρι, που ήταν και στην πραγματικότητα ζευγάρι, πήρε λιγότερες
αποφάσεις από κοινού και το δεύτερο ζευγάρι ελάχιστες. Και στο σύνολο
όμως η συνεργασία ήταν μειωμένη καθώς ακόμα και οι αρχιτέκτονες δεν
πήραν όλες τις αποφάσεις από κοινού, πράγμα που θα έκαναν σίγουρα αν
εργάζονταν στο φυσικό περιβάλλον. Η μειωμένη συμμετοχή οφείλεται στο ότι
δεν υπήρχε επαρκής ενημέρωση για τις ενέργειες που πραγματοποιόντουσαν
μέσα στο ΕΠ. Για παράδειγμα όταν ένας χρήστης βρισκόταν εκτός του
οπτικού πεδίου του συνεργάτη του και πραγματοποιούσε μία παρατήρηση, ο
συνεργάτης του δεν την αντιλαμβανόταν με αποτέλεσμα να έχανε την
ευκαιρία να συμμετέχει στην διεργασία.
• Χρήση “εξωτερικών” εγγράφων για μεγαλύτερη ακρίβεια:
	

ΌΌλοι οι συμμετέχοντες, όταν ασχολήθηκαν με πιο σύνθετες
περιγραφές, χρησιμοποίησαν περισσότερα μέσα για επικοινωνία από ότι για
τις πιο απλές. Επίσης, έκαναν χρήση εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως
μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις (βλ. αποτελέσματα 1, 2, 3, και 4). Αυτό έγινε
διότι θέλησαν να αποδώσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα λεγόμενά τους. ΈΈτσι
έγινε χρήση εργαλείων όπως το Coll. Board, το Texture Library και το Colour
Palette που έδιναν τη δυνατότητα να αναφερθούν σε στοιχεία που δεν
υπήρχαν με την αυστηρή έννοια του όρου μέσα στο περιβάλλον αλλά ήταν
“εξωτερικά” αντικείμενα - έγγραφα που μπορούσαν να τα “μοιραστούν” μέσω
του ΕΠ.
• Χρήση διαισθητικών μέσων:
	

Παρατηρήθηκε εκτεταμένη χρήση μέσων όπως το voice, και το point
παρόλο που δεν ήταν αυτά που προσέφεραν μεγαλύτερη ακρίβεια ούτε
κατανόηση (βλ. αποτελέσματα 20 και 21). Από τα ερωτηματολόγια φάνηκε ότι
η χρήση τους δεν απείχε πολύ από την πραγματικότητα (βλ. αποτελέσματα 6
και 7). Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες προτίμησαν εργαλεία που η χρήση τους
είναι πιο διαισθητική. Επίσης, η εξατομίκευση των ενσαρκώσεων των χρηστών
δείχνει ότι τους φαινόταν πιο φυσιολογικό και εύκολο να αναγνωρίζουν τους
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συνεργάτες τους από την εμφάνισή τους και όχι από το όνομα που υπήρχε
πάνω από την ενσάρκωση (βλ. αποτέλεσμα 23).
	

• Διαχωρισμός εργαλείων για τα διάφορα είδη επικοινωνίας:
	

Κατά τη διάρκεια του σταδίου της ασύγχρονης επικοινωνίας οι
συμμετέχοντες έκαναν χρήση εργαλείων που δεν είχαν χρησιμοποιήσει
καθόλου προηγουμένως (βλ. αποτέλεσμα 5) καταδεικνύοντας την ανάγκη
ύπαρξής τους σε αυτό το στάδιο αλλά και του διαχωρισμού των ρόλων των
εργαλείων σε αυτά που υποστηρίζουν την ασύγχρονη και αυτά που
υποστηρίζουν την σύγχρονη επικοινωνία.
• Παράλειψη ενασχόλησης με πιο λεπτομερή ζητήματα:
	

Μερικοί χρήστες παρέλειψαν να ασχοληθούν με αρκετά σημεία του
μοντέλου της κατοικίας (βλ. αποτελέσματα 14 και15). Οι ίδιοι χρήστες ήταν
αυτοί με τη μικρότερη εμπειρία χρήσης παρόμοιων συστημάτων και τη
μικρότερη ευχέρεια πλοήγησης μέσα στο ΕΠ (βλ. αποτέλεσμα 22). ΊΊσως, αν η
εφαρμογή παρείχε τη δυνατότητα παρουσίασης των δεδομένων με
περισσότερους τρόπους, να μπορούσαν οι λιγότερο έμπειροι χρήστες να
αντιλαμβάνονταν το μοντέλο καλύτερα και να έδιναν προσοχή σε
περισσότερα θέματα.
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6. Συμπεράσματα
	

Κατά τη διάρκεια της εργασίας έγινε αναφορά στα βασικά στοιχεία
που χαρακτηρίζουν ένα σύστημα ΣΕΠ και το διαφοροποιούν από μια
εφαρμογή groupware. Επίσης, αναλύθηκαν τα επιπλέον χαρακτηριστικά που
απαιτούνται από ένα ΣΕΠ σχεδίασης και οι δυσκολίες αξιολόγησης τέτοιων
συστημάτων. Με τη βοήθεια του πειράματος που πραγματοποιήθηκε
καταφέραμε να εξετάσουμε βαθύτερα και από πρώτο χέρι τα προβλήματα που
παρουσιάζονται σε ένα ΣΕΠ και ειδικότερα στον τομέα της επικοινωνίας. Ο
στόχος της μελέτης ήταν να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:
• Πόσο βοηθάνε τους χρήστες τα εργαλεία επικοινωνίας που παρέχει ένα
ΣΕΣΠ στο να μεταδώσουν με ακρίβεια πληροφορίες;
• Πόσο τους βοηθάνε στο να αντιληφθούν την ύπαρξη πληροφοριών;
• Πόσο τους βοηθάνε στο να κατανοήσουν το περιεχόμενο των πληροφοριών;
• Πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι ο τρόπος επικοινωνίας;
	

Μετά την ολοκλήρωση του πειράματος έγινε συλλογή των δεδομένων
με τη μέθοδο της παρατήρησης και με τη βοήθεια ερωτηματολογίων. Η
ανάλυση των δεδομένων αυτών οδήγησε στην δημιουργία ενός συνόλου
παρατηρήσεων που με τη σειρά τους βοήθησαν στην καταγραφή
συμπερασμάτων που απαντούν στα παραπάνω ερωτήματα.
	

Η χρήση εξωτερικών εγγράφων, η χρήση πληθώρας εργαλείων -και η
αύξηση της χρήσεως αυτών- για την πραγματοποίηση σύνθετων
παρατηρήσεων και η χρήση συγκεκριμένων εργαλείων για συγκεκριμένες
διεργασίες καταδεικνύουν το μέγεθος της επιρροής που έχουν τα μέσα
επικοινωνίας στην ποιότητα της συνεργασίας. ΈΈτσι, για το πρώτο ερώτημα:
είναι φανερή η αναλογικότητα της σχέσης που έχει η δυνατότητα των
χρηστών να αποδώσουν με ακρίβεια τις απόψεις τους με την ικανότητα του
συστήματος να παρέχει πληθώρα από μέσα επικοινωνίας. Επομένως
απαιτείται μεγάλο εύρος εργαλείων επικοινωνίας καθώς επίσης και
εξειδίκευση των εργαλείων αυτών για να μπορούν οι χρήστες να διαλέγουν το
πιο κατάλληλο για το είδος της πληροφορίας που θέλουν να μεταδώσουν.
	

Αρκετές φορές, οι χρήστες δεν συμμετείχαν από κοινού σε διεργασίες.
Αυτό δεν συνέβη επειδή δεν το επιθυμούσαν αλλά επειδή δεν είχαν επαρκή
ενημέρωση για τις πράξεις των συνεργατών τους. Επομένως, για το δεύτερο
ερώτημα: είναι αναγκαίο τα εργαλεία που παρέχει το σύστημα να δίνουν τη
δυνατότητα για ολοκληρωμένη και συνεχή ενημέρωση των χρηστών για
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οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο ΕΠ. Πράγμα το οποίο δεν υπήρχε στην
συγκεκριμένη εφαρμογή.
	

Επιπροσθέτως, η ικανότητα κατανόησης των πληροφοριών θα
δεχόταν μεγάλη ώθηση αν το ΕΠ υποστήριζε την αναπαράσταση των
δεδομένων με περισσότερους τρόπους. ΈΈτσι, για το τρίτο ερώτημα: θα ήταν
καλό να υπάρχει η δυνατότητα οι χρήστες να μπορούν να επιλέξουν ένα
τρόπο αναπαράστασης που να ταίριαζε περισσότερο στης ανάγκες τους και
που θα τους βοηθούσε να αντιληφθούν και να κατανοήσουν καλύτερα το
περιεχόμενο του ΕΠ.
	

Ακόμα, φάνηκε ότι οι χρήστες προτιμούσαν τρόπους επικοινωνίας πιο
διαισθητικούς, που να έχουν στοιχεία από την πραγματικότητα όπως η ομιλία,
το δείξιμο και οι εξατομικευμένες ενσαρκώσεις. Αυτά τα μέσα επικοινωνίας
είναι πολύ λίγα σε σχέση με το σύνολο των μέσων που παρέχουν τέτοια
συστήματα. Επομένως, για το τέταρτο ερώτημα: τέτοιου είδους εφαρμογές από τη φύση τους- παρέχουν κυρίως μέσα που απέχουν πολύ από την
πραγματική διαδικασία ενώ θα έπρεπε να υποστηρίζουν ενέργειες που να
δανείζονται στοιχεία από την πραγματικότητα και να κάνουν την εμπειρία της
χρήσης του ΕΠ πιο “φυσική” για τους χρήστες, ειδικότερα για αυτούς που δεν
έχουν μεγάλη εξοικείωση με παρόμοια συστήματα.
	

Συμπερασματικά, τα συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα σχεδίασης
οφείλουν να βελτιώσουν τα μέσα επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών και τον
τρόπο που αναπαριστούν την πληροφορία για να είναι ικανά να υποστηρίξουν
υψηλού επιπέδου συνεργατική εργασία. Συγκεκριμένα, τονίζουμε την ανάγκη
για:
• Μεγάλο εύρος επιλογής εργαλείων επικοινωνίας
• Εξειδίκευση των εργαλείων για διαφορετικά είδη εργασιών
• Ολοκληρωμένη ενημέρωση των ενεργειών των χρηστών
• Δυνατότητα αναπαράστασης της πληροφορίας με ποικίλους τρόπους
• Δανεισμό στοιχείων επικοινωνίας από την πραγματική, πρόσωπο με
πρόσωπο συνεργασία.
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8. Παράρτημα
Ερωτηματολόγιο

Γενικές ερωτήσεις
1. Ρόλος:
2. Φύλο:
3. Ηλικία:
4. Μορφωτικό επίπεδο:
5. Εμπειρία χειρισμού Η/Υ:
[ ] Καθόλου - [ ] Ελάχιστη - [ ] Μέτρια - [ ] Καλή - [ ] ΆΆριστη
6. Εμπειρία με 3D σχεδιαστικές εφαρμογές:
[ ] Καθόλου - [ ] Ελάχιστη - [ ] Μέτρια - [ ] Καλή - [ ] ΆΆριστη
7. Εμπειρία με εικονικά περιβάλλοντα:
[ ] Καθόλου - [ ] Ελάχιστη - [ ] Μέτρια - [ ] Καλή - [ ] ΆΆριστη
Προσδιορίστε το είδος (πχ 3D παιχνίδια):
8. Πόσο εύκολη σας φάνηκε η πλοήγηση μέσα στην εφαρμογή;
[ ] Καθόλου - [ ] Λίγο - [ ] Αρκετά - [ ] Πολύ - [ ] Πανεύκολη
9. Πόσο εύκολα εντοπίζατε τη θέση των συνεργατών σας;
[ ] Καθόλου - [ ] Λίγο - [ ] Αρκετά - [ ] Πολύ - [ ] Πανεύκολα
10. Χάνατε συχνά, άθελά σας, την οπτική επαφή με τους συνεργάτες σας;
[ ] Ποτέ - [ ] Σπάνια - [ ] Αρκετά - [ ] Πολύ - [ ] Συνέχεια
11. Νιώσατε συχνά ότι είστε μόνοι μέσα στο ΕΠ ενώ δεν ήσασταν;
[ ] Ποτέ - [ ] Σπάνια - [ ] Αρκετά - [ ] Πολύ - [ ] Συνέχεια
Ειδικές ερωτήσεις
1. Τα εργαλεία που είχατε στη διάθεσή σας κάλυψαν όλο το εύρος των
ενεργειών που επιθυμήσατε;
[ ] Καθόλου - [ ] Λίγο - [ ] Αρκετά - [ ] Πολύ - [ ] ΌΌλο το εύρος
2. Αντιμετωπίσατε πρόβλημα στο να κατανοήσετε μια παρατήρηση;
[ ] ΌΌχι - [ ] Ναι
Αν ναι, πόσο συχνά;
[ ] Σπάνια - [ ] Λίγο - [ ] Αρκετά - [ ] Πολύ - [ ] Συνέχεια
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Με τη χρήση ποιών εργαλείων συνέβη;

3. Πιστεύετε ότι κάποια εργαλεία σας ήταν εντελώς αχρείαστα;
[ ] ΌΌχι - [ ] Ναι
Αν ναι, ποια;
4. ΈΈτυχε ποτέ να μην καταφέρετε να χρησιμοποιήσετε κάποια εργαλεία;
[ ] ΌΌχι - [ ] Ναι
Αν ναι, ποια;
5. Αντιμετωπίσατε πρόβλημα στο να αντιληφθείτε μια παρατήρηση μέσα στο
περιβάλλον;
[ ] ΌΌχι - [ ] Ναι
Αν ναι, ποια;
Με ποιο εργαλείο ήταν δημιουργημένη;
6. ΈΈτυχε ποτέ να μην μπορέσετε να αποδώσετε ακριβώς αυτό που θέλατε με
τη χρήση κάποιου εργαλείου;
[ ] ΌΌχι - [ ] Ναι
Αν ναι, με ποιο εργαλείο;
7. ΈΈτυχε ποτέ να απευθύνεστε στον συνεργάτη σας και αυτός να μην σας
παρακολουθεί;
[ ] ΌΌχι - [ ] Ναι
Αν ναι, πόσο συχνά;
[ ] Σπάνια - [ ] Λίγο - [ ] Αρκετά - [ ] Πολύ - [ ] Συνέχεια
Με τη χρήση ποιών εργαλείων συνέβη;
8. Σε τι βαθμό αντιλαμβανόσασταν τις ενέργειες των άλλων χρηστών ενώ
εσείς ήσασταν απασχολημένοι με μια διεργασία;
9. Πόσο εύχρηστα ήταν τα παρακάτω εργαλεία;
(1) Καθόλου - (2) Λίγο - (3) Αρκετά - (4) Πολύ
Text chat	

	

[ ] 	

Annotation	

[ ] 	

Voice chat	

 	

[ ]	

Area marker	

[ ] 	

Point	

	

[ ]	

Coll. Board	

[ ] 	


Colour palette	

 [ ]
Note board	

[ ]
Texture library	

 [ ]

10. Πόσο ικανοποιηθήκατε από την ακρίβεια που σας παρείχαν τα παρακάτω
εργαλεία: (1) Καθόλου - (2) Λίγο - (3) Αρκετά - (4) Πολύ
Text chat	

	

[ ] 	

Annotation	

[ ] 	

Colour palette	

 [ ]
Voice chat	

 	

[ ]	

Area marker	

[ ] 	

Note board	

[ ]
Point	

	

[ ]	

Coll. Board	

[ ] 	

Texture library	

 [ ]
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11. Πόσο αποτελεσματικά ήταν τα παρακάτω εργαλεία;
(1) Καθόλου - (2) Λίγο - (3) Αρκετά - (4) Πολύ
Text chat	

	

[ ] 	

Annotation	

[ ] 	

Colour palette	

 [ ]
Voice chat	

 	

[ ]	

Area marker	

[ ] 	

Note board	

[ ]
Point	

	

[ ]	

Coll. Board	

[ ] 	

Texture library	

 [ ]
12. Πόσο κοντά στην πραγματικότητα ήταν τα παρακάτω εργαλεία;
(1) Καθόλου - (2) Λίγο - (3) Αρκετά - (4) Πολύ
Text chat	

	

[ ] 	

Annotation	

[ ] 	

Colour palette	

 [ ]
Voice chat	

 	

[ ]	

Area marker	

[ ] 	

Note board	

[ ]
Point	

	

[ ]	

Coll. Board	

[ ] 	

Texture library	

 [ ]
13. Κατατάξτε τα παρακάτω
περισσότερες δυνατότητες:
Text chat	

	

[ ] 	

Voice chat	

 	

[ ]	

Point	

	

[ ]	


εργαλεία με γνώμονα ποιο σας παρείχε τις
Annotation	

Area marker	

Coll. Board	


[ ] 	

[ ] 	

[ ] 	


14. Πόσο σας βοήθησαν να αντιληφθείτε την ύπαρξη
παρακάτω εργαλεία;
(1) Καθόλου - (2) Λίγο - (3) Αρκετά - (4) Πολύ
Text chat	

	

[ ] 	

Annotation	

[ ] 	

Voice chat	

 	

[ ]	

Area marker	

[ ] 	

Point	

	

[ ]	

Coll. Board	

[ ] 	


Colour palette	

 [ ]
Note board	

[ ]
Texture library	

 [ ]
μιας παρατήρησης τα

Colour palette	

 [ ]
Note board	

[ ]
Texture library	

 [ ]

15. Πόσο σας βοήθησαν να κατανοήσετε το περιεχόμενο μιας παρατήρησης τα
παρακάτω εργαλεία;
(1) Καθόλου - (2) Λίγο - (3) Αρκετά - (4) Πολύ
Text chat	

	

[ ] 	

Annotation	

[ ] 	

Colour palette	

 [ ]
Voice chat	

 	

[ ]	

Area marker	

[ ] 	

Note board	

[ ]
Point	

	

[ ]	

Coll. Board	

[ ] 	

Texture library	

 [ ]
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