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Εργασία 2
Τίτλος: «Σχεδίαση Εικονικού Περιβάλλοντος και υλοποίηση στον κόσµο του
εργαστηρίου»

Περιγραφή
Καλείστε να σχεδιάσετε µια εφαρµογή εικονικής πραγµατικότητας σε οµάδες δύο ή
τριών ατόµων και να υλοποιήσετε πρωτότυπο της εφαρµογής αυτής στον εικονικό κόσµο
του εργαστηρίου. Κατά την εκπόνηση της εργασίας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις
σχεδιαστικές µεθόδους που παρουσιάζονται στη θεωρία του µαθήµατος και τις τεχνικές
υλοποίησης που διδάσκεστε στο εργαστήριο.

Θεµατολογία
Οι προτεινόµενες θεµατικές περιοχές είναι:
1. Εκθεσιακός χώρος
2. Συνεδριακός χώρος
3. Χώρος συναντήσεων εργασίας
4. Χώρος συνεργατικής σχεδίασης προϊόντων
5. Εκπαιδευτικό περιβάλλον ελεύθερου πειραµατισµού για παιδιά
6. Περιβάλλον κατάρτισης ενηλίκων
7. Στούντιο καταγραφής ταινιών (machinima)
Θα πρέπει να συγκεκριµενοποιήσετε εσείς το θέµα της εφαρµογής σας στα πλαίσια των
παραπάνω θεµατικών περιοχών, ώστε να ανταποκρίνεται σε πραγµατικές ανάγκες, όπως
συζητήθηκε στα µαθήµατα θεωρίας και εργαστηρίου.
Φυσικά, µπορείτε να προτείνετε και εσείς δικό σας θέµα το οποίο να σχετίζεται µε τους
γενικότερους χώρους εφαρµογής των συστηµάτων Εικονικής Πραγµατικότητας.

Παραδοτέα
Αναλυτικό έντυπο σχεδίασης, πρωτότυπο στον εικονικό κόσµο του εργαστηρίου,
παρουσίαση

Ηµεροµηνίες
17 Ιανουαρίου: Παράδοση τελικής εργασίας
18 Ιανουαρίου: Παρουσίαση της εργασίας µέσα στον εικονικό κόσµο.

Περιγραφή Εντύπου Σχεδίασης
Το έντυπο σχεδίασης θα πρέπει να περιγράφει µε σαφήνεια το εικονικό περιβάλλον που
σχεδιάζετε και να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:
•

Σύντοµη περιγραφή της εφαρµογής.

•

Ποιο είναι το απευθυνόµενο κοινό και οι στόχοι της εφαρµογής;

•

Γιατί είναι κατάλληλη η ΕΠ για την εφαρµογή;

•

Τι λειτουργίες προσφέρει το περιβάλλον στους χρήστες ώστε να ικανοποιήσουν
τους στόχους τους;

•

Πλοήγηση χρήστη - αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον - παρουσίαση
πληροφοριών. Τι µεταφορές προτείνετε; Αναφέρατε τυπικά σενάρια χρήσης σε
περίπτωση σύνθετων αλληλεπιδράσεων.

•

Τεχνικές λεπτοµέρειες: πώς υλοποιήσατε το πρωτότυπο στο περιβάλλον του
εργαστηρίου;

•

Συµπεράσµατα, αξιολόγηση της εφαρµογής, περιορισµοί

•

Αναφορές

Προσθέστε διαγράµµατα, storyboards όπου κρίνετε απαραίτητο (ιδιαίτερα σε τµήµατα
που ∆ΕΝ µπορούν να υλοποιηθούν στο συγκεκριµένο εικονικό κόσµο του εργαστηρίου
(π.χ. σύνθετες πλοηγήσεις, αλληλεπιδράσεις, συµπεριφορές).
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