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Ειςαγωγι 

Ειςαγωγι 

Προκειμζνου να ςυνεργαςτοφν από απόςταςθ, οι χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν Χϊρων 

καλοφνται να επιλζξουν το πιο κατάλλθλο γι’ αυτοφσ τεχνολογικό ςφςτθμα, που κα 

ικανοποιεί τισ ανάγκεσ τουσ και κα ςυντελεί ςτθν επιτυχία τθσ ςυνεργαςίασ τουσ. 

Επομζνωσ, πρζπει να επιλζξουν ζνα ςυνεργατικό ςφςτθμα που κα τουσ προςφζρει 

τα απαραίτθτα χεδιαςτικά και Επικοινωνιακά εργαλεία για τθν υποςτιριξθ των 

ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων τουσ. 

Θ δυνατότθτα των υνεργατικϊν υςτθμάτων Θ/Τ να διατθροφν τθν Επίγνωςθ τθσ 

ςχεδιαςτικισ ομάδασ, είναι ζνασ από τουσ πιο κακοριςτικοφσ παράγοντεσ που 

επθρεάηει τθν επιτυχία τθσ εξ αποςτάςεωσ ςυνεργαςίασ τουσ. Με τον όρο Επίγνωςθ 

αναφερόμαςτε ςτθν ικανότθτα του χριςτθ να διατθρείται ενιμεροσ για τισ 

ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ που ςυμβαίνουν, για τθν οργάνωςθ τθσ ομάδασ, για 

τα πρόςωπα που ςυμμετζχουν ςτθ ςυνεργατικι διαδικαςία και για τα αντικείμενα 

του χϊρου εργαςίασ. Οι πλθροφορίεσ Επίγνωςθσ μεταδίδονται ςτα μζλθ τθσ 

ςχεδιαςτικισ ομάδασ είτε ςφγχρονα είτε αςφγχρονα. Κάποια παραδείγματα 

αςφγχρονων πλθροφοριϊν Επίγνωςθσ είναι το ιςτορικό των ςχεδιαςτικϊν 

δραςτθριοτιτων και οι πλθροφορίεσ για τα αντικείμενα που ζχουν ιδθ ςχεδιαςτεί. 

Από τθν άλλθ, οι ςφγχρονεσ πλθροφορίεσ επίγνωςθσ βοθκοφν τα μζλθ τθσ 

ςχεδιαςτικισ ομάδασ να γνωρίηουν οτιδιποτε ςυμβαίνει ςε πραγματικό χρόνο. 

Περιλαμβάνουν για παράδειγμα, πλθροφορίεσ για τθν τρζχουςα διακεςιμότθτα των 

χεδιαςτϊν και για τισ τρζχουςεσ ενζργειεσ που εκτελοφν οι ςχεδιαςτζσ που 

χρθςιμοποιοφν το ςφςτθμα.  Θ διατιρθςθ τθσ Επίγνωςθσ τθσ ςχεδιαςτικισ ομάδασ 

αποτελεί λοιπόν πρόκλθςθ για τουσ ςχεδιαςτζσ των υςτθμάτων υνεργατικοφ 

χεδιαςμοφ. 

το χϊρο του υνεργατικοφ χεδιαςμοφ Εςωτερικϊν Χϊρων από απόςταςθ, τα πιο 

δθμοφιλι είδθ υνεργατικϊν υςτθμάτων Θ/Τ που χρθςιμοποιοφνται, είναι τα 

υνεργατικά υςτιματα για δθμιουργία ςκίτςου, τα υνεργατικά υςτιματα CAD 

και τα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα για υνεργατικό χεδιαςμό.  

Οι ςχεδιαςτικζσ βιομθχανίεσ τελευταία επιλζγουν τουσ Εικονικοφσ Κόςμουσ για να 

πραγματοποιοφν τισ ςυνεργατικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ από απόςταςθ, ςτα 



Ειςαγωγι 

διάφορα ςτάδια τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ. Με αφορμι αυτι τθ ςφγχρονθ τάςθ, 

το επιςτθμονικό μασ ενδιαφζρον επικεντρϊνεται ςτουσ μθχανιςμοφσ που διακζτει 

ζνασ Εικονικόσ κόςμοσ για να διατθρεί τθν επίγνωςθ των μελϊν τθσ ςχεδιαςτικισ 

ομάδασ. 

Σο βαςικό ερϊτθμα που προκφπτει είναι κατά πόςο οι χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν 

Χϊρων μποροφν να διατθριςουν τθν Επίγνωςι τουσ κατά τθν παρουςία τουσ ςε 

ζναν Εικονικό Κόςμο. Γεννιοφνται επιμζρουσ ερωτιματα όπωσ: Κα γνωρίηουν οι 

ςχεδιαςτζσ ποφ βρίςκονται ανά πάςα ςτιγμι οι ςυνεργάτεσ τουσ μζςα ςτον Εικονικό 

χϊρο εργαςίασ; Κα γνωρίηουν ποια είναι τα αντικείμενα ςχεδίαςθσ που ζχουν ιδθ 

δθμιουργθκεί και από ποια μζλθ τθσ ομάδασ ζχουν δθμιουργθκεί; Κα διατθροφνται 

ενιμεροι για τισ τρζχουςεσ ςχεδιαςτικζσ ενζργειεσ των ςυνεργατϊν τουσ; Αυτά και 

άλλα πολλά ςχετικά ερωτιματα καλοφμαςτε να απαντιςουμε ςτθν παροφςα 

μελζτθ. Οι Εικονικοί Κόςμοι κα πρζπει να παρζχουν ςτουσ χεδιαςτζσ επαρκείσ 

πλθροφορίεσ για να διατθροφν τθν Επίγνωςι τουσ, αλλά και να τισ κακιςτοφν 

προςβάςιμεσ και κατανοθτζσ από τουσ ςχεδιαςτζσ. Μζςω μιασ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ τθσ Επίγνωςθσ ςε ζναν Εικονικό Κόςμο, κα βγάλουμε κάποια ποιοτικά 

και ποςοτικά ςυμπεράςματα για τθν επιτυχία ι τθν αποτυχία διατιρθςθσ τθσ 

Επίγνωςθσ των χεδιαςτϊν Εςωτερικϊν χϊρων.  



τόχοι τθσ διπλωματικισ εργαςίασ 

τόχοι τθσ διπλωματικισ εργαςίασ 

Οι ςτόχοι τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι: 

I. H βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ του επιςτθμονικοφ τομζα τθσ Εικονικισ 

Πραγματικότθτασ επικεντρϊνοντασ ςταδιακά ςτουσ Εικονικοφσ Κόςμουσ ωσ 

υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα, με κφριο ςτόχο τθν αποςαφινιςθ των 

βαςικϊν εννοιϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν κακ’όλθ τθ διπλωματικι 

εργαςία. 

II. Θ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ για τα είδθ των υνεργατικϊν υςτθμάτων 

Θ/Τ που χρθςιμοποιοφνται ςτον χεδιαςμό Εςωτερικϊν Χϊρων, 

επικεντρϊνοντασ ςτα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα Οκόνθσ Θ/Τ για 

τον ίδιο χϊρο. 

III. Θ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ για τθν ζννοια και τισ κατθγορίεσ τθσ 

Επίγνωςθσ ςτθν πρόςωπο με πρόςωπο ςυνεργαςία και ςτθ ςυνεργαςία εξ 

αποςτάςεωσ ςτον χεδιαςμό Εςωτερικϊν Χϊρων με χριςθ ςυνεργατικϊν 

ςυςτθμάτων Θ/Τ.  

IV. Θ αναηιτθςθ και θ καταγραφι των μθχανιςμϊν διατιρθςθσ τθσ Επίγνωςθσ 

ςτα υνεργατικά υςτιματα Θ/Τ για χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν Χϊρων και 

ςυγκεκριμζνα ςτα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα που 

χρθςιμοποιοφνται από επαγγελματίεσ του χϊρου. 

V. Θ αξιολόγθςθ μιασ πλατφόρμασ Εικονικισ Πραγματικότθτασ, όςον αφορά 

ςτθν ικανότθτά τθσ να διατθρεί τθν Επίγνωςθ μιασ ομάδασ χεδιαςτϊν 

Εςωτερικϊν Χϊρων κατά τθ διάρκεια μιασ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ. 

VI. Θ εξαγωγι ποιοτικϊν και ποςοτικϊν ςυμπεραςμάτων από τθν αξιολόγθςθ 

τθσ Επίγνωςθσ ςτθν πλατφόρμα εικονικισ πραγματικότθτασ και θ 

καταγραφι αρχικϊν ςχεδιαςτικϊν ιδεων για βελτίωςθ τθσ διατιρθςθσ τθσ 

Επίγνωςθσ των ςχεδιαςτϊν ςτον εν λόγω εικονικό κόςμο. 
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Επειδι ο τομζασ τθσ Εικονικισ Πραγματικότθτασ είναι ςχετικά καινοφριοσ, 

υπάρχουν ακόμα διαφωνίεσ ςτουσ οριςμοφσ των βαςικϊν εννοιϊν και ςτουσ 

επιςτθμονικοφσ όρουσ που χρθςιμοποιοφνται για κάκε ζννοια μεταξφ των 

διαφόρων επιςτθμόνων του χϊρου. Κεωρικθκε λοιπόν αναγκαίο αρχικά να γίνει 

μια αναφορά ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ που αφοροφν ςτα εικονικά περιβάλλοντα και πιο 

ςυγκεκριμζνα ςτουσ εικονικοφσ κόςμουσ. 

Ζπειτα, ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ τθσ διπλωματικισ ακολουκικθκε μια απαγωγικι 

προςζγγιςθ(deduction) ι αλλιϊσ μια προςζγγιςθ top-down. Ζτςι, ζγινε αρχικά 

μελζτθ του ευρφτερου τομζα του υνεργατικοφ χεδιαςμοφ Εςωτερικϊν Χϊρων και 

των υνεργατικϊν υςτθμάτων που χρθςιμοποιοφνται και ςταδιακά το ενδιαφζρον 

επικεντρϊκθκε ςτουσ μθχανιςμοφσ Επίγνωςθσ που εντοπίηονται ςε  αυτά τα 

υνεργατικά υςτιματα. ε όλα τα παραπάνω ςτάδια τθσ ζρευνασ 

χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ τθσ βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ προκειμζνου να 

ςυγκεντρωκοφν τα απαραίτθτα ςτοιχεία. 

Για να γίνει όμωσ δυνατι μια αναλυτικι καταγραφι των μθχανιςμϊν επίγνωςθσ, 

επιλζχτθκαν τα είδθ τθσ επίγνωςθσ που αφοροφν ςυγκεκριμζνα τον υνεργατικό 

χεδιαςμό, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μελζτθ των μοντζλων ςυνεργατικοφ ςχεδιαςμοφ 

αλλά και τθ βιβλιογραφία για τα υπάρχοντα είδθ Επίγνωςθσ. 

το επόμενο ςτάδιο, χρθςιμοποιικθκαν οι μζκοδοι τθσ βιβλιογραφικισ 

αναςκόπθςθσ και τθσ προςεκτικισ παρατιρθςθσ διαφόρων ςχεδιαςτικϊν διεπαφϊν 

ϊςτε να εξακριβωκοφν και να καταγραφοφν οι υπάρχοντεσ μθχανιςμοί διατιρθςθσ 

τθσ Επίγνωςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ςυςτιματα αυτά. το τελευταίο ςτάδιο 

τθσ καταγραφισ των μθχανιςμϊν Επίγνωςθσ, το ενδιαφζρον επικεντρϊκθκε ςτα 

υπάρχοντα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα για υνεργατικό χεδιαςμό. τόχοσ 

τθσ παρατιρθςθσ των διαφόρων ςχεδιαςτικϊν ςυςτθμάτων, δεν ιταν θ αξιολόγθςθ 

των ςυνεργατικϊν ςυςτθμάτων ςτθ διατιρθςθ τθσ Επίγνωςθσ, αλλά θ επιβεβαίωςθ 

των μθχανιςμϊν επίγνωςθσ που ιςχυρίηονταν οι διακζςιμεσ πθγζσ ότι διακζτουν τα 

ςυςτιματα ι ότι ςτεροφνται αυτϊν. 
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Θ μελζτθ όλων των κατθγοριϊν υνεργατικϊν υςτθμάτων Θ/Τ, όςον αφορά ςτουσ 

μθχανιςμοφσ διατιρθςθσ τθσ Επίγνωςθσ κεωρικθκε αναγκαία, ζτςι ϊςτε να 

διαςαφθνιςτοφν τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ κάκε κατθγορίασ ςτθ 

διατιρθςθ τθσ Επίγνωςθσ. Ζτςι, ολοκλθρϊνοντασ και τθν καταγραφι των 

μθχανιςμϊν Επίγνωςθσ ςτα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα για υνεργατικό 

χεδιαςμό, δθμιουργικθκε πλζον μια πιο ξεκάκαρθ εικόνα τθσ ςθμερινισ 

κατάςταςθσ ςτο χϊρο τθσ Επίγνωςθσ.  

Όςον αφορά ςτθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ, τα βιματα που ακολουκοφνται κάκε 

φορά που διεξάγεται είναι τα εξισ: Αναηιτθςθ διακζςιμθσ βιβλιογραφίασ (βιβλία 

και επιςτθμονικά περιοδικά), Κριτικι επιλεγμζνθσ βιβλιογραφίασ, Ανάπτυξθ 

κεωρθτικοφ πλαιςίου που ακολουκείται ςτθ διπλωματικι εργαςία. Θ 

βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ είναι μια επαναλαμβανόμενθ διαδικαςία που 

χρθςιμοποιείται ςε όλα τα ςτάδια τθσ ζρευνασ, μζχρι το πζρασ τθσ ςυγγραφισ τθσ 

παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ.  

Θ διπλωματικι εργαςία ολοκλθρϊκθκε με τθν αξιολόγθςθ μιασ πλατφόρμασ 

εικονικισ πραγματικότθτασ όςον αφορά ςτθν ικανότθτά τθσ να διατθρεί τθν 

Επίγνωςθ του χεδιαςτι Εςωτερικϊν Χϊρων ςε μια ςυγκεκριμζνθ μελζτθ 

περίπτωςθσ. 

Θ μελζτθ περίπτωςθσ (case study) ουςιαςτικά είναι μια επαγωγικι ι αλλιϊσ 

bottom-up μεκοδολογία αξιολόγθςθσ. Κάποιεσ κακοριςμζνεσ ομάδεσ ςχεδιαςτϊν 

εςωτερικϊν χϊρων εργάςτθκαν από κοινοφ ςε ζνα πολφ ςυγκεκριμζνο ζργο. Με τον 

τρόπο αυτό ο ερευνθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να εξάγει κάποια πιο γενικά 

ςυμπεράςματα για τθν ποιότθτα τθσ Επίγνωςθσ των ςχεδιαςτϊν εςωτερικϊν χϊρων 

που χρθςιμοποιοφν Εικονικοφσ Κόςμουσ. 

Για τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ μεκοδολογίασ Αξιολόγθςθσ τθσ Επίγνωςθσ, ζγινε 

βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ των εφαρμοςμζνων μεκοδολογιϊν αξιολόγθςθσ 

Επίγνωςθσ ςε υνεργατικά υςτιματα Θ/Τ και υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα. 

Σελικϊσ, επιλζχτθκε μια μεκοδολογία Αξιολόγθςθσ, θ οποία ςυνδυάηει διάφορεσ 

τεχνικζσ αξιολόγθςθσ τθσ Επίγνωςθσ και είναι προςαρμοςμζνθ ςτθ μελζτθ των 

κατάλλθλων κατθγοριϊν Επίγνωςθσ για υνεργατικό χεδιαςμό αλλά και ςτισ 

βαςικζσ δραςτθριότθτεσ των χεδιαςτϊν εςωτερικϊν χϊρων. 



Οργάνωςθ τθσ εργαςίασ 

Οργάνωςθ τθσ εργαςίασ 

Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία οργανϊνεται ωσ εξισ: 

 το Κεφάλαιο 1 καταγράφονται όλεσ οι βαςικζσ ζννοιεσ που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν παροφςα διατριβι, ςχετικά με τα Εικονικά 

Περιβάλλοντα και τουσ Εικονικοφσ Κόςμουσ ωσ υνεργατικά Εικονικά 

Περιβάλλοντα. τον επιςτθμονικό τομζα τθσ Εικονικισ Πραγματικότθτασ, 

πολλζσ φορζσ ςε κάκε επιςτθμονικό άρκρο χρθςιμοποιοφνται διαφορετικοί 

όροι για ταυτόςθμεσ ζννοιεσ. Δίνονται οι οριςμοί για τθν κάκε ζννοια, ζτςι 

ϊςτε να διατθρείται μια ςυνοχι ςε όλθ τθ διπλωματικι. 

 το Κεφάλαιο 2 αναλφεται θ ζννοια του υνεργατικοφ χεδιαςμοφ και 

γίνεται μια βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ των μοντζλων ςυνεργατικοφ 

ςχεδιαςμοφ. τθ ςυνζχεια περιγράφονται τα υνεργατικά υςτιματα Θ/Τ 

που χρθςιμοποιοφνται από χεδιαςτζσ Προϊόντων και χεδιαςτζσ 

Εςωτερικϊν Χϊρων. το τζλοσ του κεφαλαίου το ερευνθτικό ενδιαφζρον 

επικεντρϊνεται ςτα υπάρχοντα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα για 

υνεργατικό χεδιαςμό. 

 το Κεφάλαιο 3 αναλφεται αρχικά θ ζννοια τθσ Επίγνωςθσ, όπωσ γίνεται 

αντιλθπτι από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα ςτθ πρόςωπο με πρόςωπο 

ςυνεργαςία. Ζπειτα, γίνεται μια περιγραφι των κατθγοριϊν Επίγνωςθσ που 

ζχουν προτακεί από τθ βιβλιογραφία για τθ ςχεδίαςθ ςυνεργατικϊν 

ςυςτθμάτων. Μετά από μια εκτενι μελζτθ, προτείνεται το κατάλλθλο πεδίο 

μελζτθσ τθσ Επίγνωςθσ ςτον υνεργατικό χεδιαςμό. Επιπλζον, εντοπίηονται 

οι μθχανιςμοί που χρθςιμοποιοφνται για τθ διατιρθςθ τθσ Επίγνωςθσ ςτα 

υπάρχοντα υνεργατικά υςτιματα Θ/Τ για χεδιαςμό. το τζλοσ του 

κεφαλαίου γίνεται μια βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ των τεχνικϊν 

αξιολόγθςθσ τθσ Επίγνωςθσ ςτα ςυνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα. 

 το Κεφάλαιο 4, βάςει των απαιτιςεων για τον υνεργατικό χεδιαςμό, 

επιλζγονται οι κατάλλθλεσ τεχνικζσ αξιολόγθςθσ τθσ Επίγνωςθσ για τουσ 

χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν χϊρων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ μελζτθ 
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περίπτωςθσ ςτον Εικονικό Κόςμο OpenSim. Προτοφ εφαρμοςτεί θ μελζτθ 

περίπτωςθσ, καταγράφονται οι περιοριςμοί που λαμβάνονται υπόψθ για τον 

ςαφι κακοριςμό του πεδίου τθσ αξιολόγθςθσ. Επιπλζον, παρουςιάηεται 

αναλυτικά το ενάριο τθσ χεδιαςτικισ διαδικαςίασ, θ προετοιμαςία τθσ 

διεξαγωγισ του case study και θ διαδικαςία διεξαγωγισ του. το τζλοσ του 

κεφαλαίου, καταγράφονται τα αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ και τα 

ςυμπεράςματα που προκφπτουν. 
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Κεφάλαιο 1: Ειςαγωγι ςτα Εικονικά Περιβάλλοντα. 
Ερευνθτικό Τπόβακρο. 

1.1 Εικονικι Πραγματικότθτα 

Ο όροσ Εικονικι Πραγματικότθτα (Virtual Reality) ζγινε περιςςότερο δθμοφιλισ 

από τον Jaron Lanier το 1989, με ςκοπό να δοκεί μια ονομαςία για ζναν πρόςφατο 

επιςτθμονικό χϊρο. Αν και ςαν όροσ ςυνδυάηει δυο αντιφατικζσ ζννοιεσ, δθλαδι τισ 

ζννοιεσ «εικονικόσ» και «πραγματικόσ», επικράτθςε γιατί αποδίδει με δυο λζξεισ 

τθν ψευδαίςκθςθ που ζχει ο χριςτθσ των τεχνολογιϊν του χϊρου, ότι αλλθλεπιδρά 

με ζναν κόςμο που προςομοιϊνει τθν πραγματικότθτα. 

Ζνασ οριςμόσ που αναφζρεται ςτο αντικείμενο τθσ Εικονικισ Πραγματικότθτασ είναι 

ο εξισ: 

«Η Εικονικι Πραγματικότθτα αςχολείται με τθ χριςθ τθσ μοντελοποίθςθσ και τθσ 

προςομοίωςθσ μζςω υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων, προκειμζνου να δϊςει ςτο 

χριςτθ τθ δυνατότθτα να αλλθλεπιδράςει με ζνα τεχνθτό τριςδιάςτατο οπτικό 

περιβάλλον. Οι εφαρμογζσ τθσ Εικονικισ Πραγματικότθτασ εμβαπτίηουν το χριςτθ 

ςε ζνα υπολογιςτικό περιβάλλον το οποίο προςομοιϊνει τθν πραγματικότθτα μζςω 

τθσ χριςθσ ειδικϊν ςυςκευϊν, οι οποίεσ ςτζλνουν και λαμβάνουν πλθροφορία». 

(εγκυκλοπαίδεια Brittanica) 

Ενίοτε, ςυγχζονται οι οριςμοί τθσ Εικονικισ Πραγματικότθτασ και των Εικονικϊν 

Περιβαλλόντων και κεωροφνται ταυτόςθμοι όροι. τθν εργαςία αυτι λαμβάνεται 

ωσ δεδομζνο ότι ο πρϊτοσ όροσ αναφζρεται ςε ζναν επιςτθμονικό χϊρο και ο 

δεφτεροσ ςτισ εφαρμογζσ αυτοφ του χϊρου. 

Άλλοσ ζνασ οριςμόσ που ςυμφωνεί με τθν παραπάνω παραδοχι μασ δόκθκε από 

τον Steve Bryson (1996) κατά τον οποίο «θ Εικονικι Πραγματικότθτα είναι θ χριςθ 

των υπολογιςτϊν και των ςυςτθμάτων αλλθλεπίδραςθσ ανκρϊπου-υπολογιςτι 

ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνασ τριςδιάςτατοσ κόςμοσ που κα περιζχει αντικείμενα με 

ζντονθ τριςδιάςτατθ παρουςία.» 
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Πολλοί επιςτιμονεσ ωςτόςο, ορίηουν τθν Εικονικι Πραγματικότθτα και ωσ 

πολυαιςκθτικι εμπειρία, όπωσ ο Brooks (1999), οι Earnshaw et al. (1993) και ο 

Burdea (1996).  

υγκεκριμζνα ςτον οριςμό του Brooks (1999), γίνεται αναφορά ςτθν ζννοια τθσ 

εμβφκιςθσ: «Καλϊσ ι κακϊσ, ο όροσ Εικονικι Πραγματικότθτα κακιερϊκθκε ςτον 

ςυγκεκριμζνο κλάδο των γραφικϊν Η/Υ. Ορίηω ωσ εμπειρία τθσ Εικονικισ 

Πραγματικότθτασ, οποιαδιποτε εμπειρία ςτθν οποία ο χριςτθσ εμβυκίηεται 

αποτελεςματικά ςε ζναν εικονικό κόςμο που ανταποκρίνεται. Αυτό υπονοεί τθ 

δυνατότθτα δυναμικοφ ελζγχου τθσ οπτικισ γωνίασ του χριςτθ.»  

Περιγράφοντασ ςτθ ςυνζχεια τα Εικονικά Περιβάλλοντα, κα διαςαφθνιςτεί θ 

ζννοια τθσ εμβφκιςθσ, κακϊσ και άλλεσ ζννοιεσ που εκφράηουν τθν εμπειρία του 

χριςτθ ςε ςχζςθ με το ςφςτθμα. 

1.2 Εικονικά Περιβάλλοντα 

Όπωσ προαναφζρκθκε, οι εφαρμογζσ τθσ Εικονικισ Πραγματικότθτασ προςφζρουν 

ςτον χριςτθ μια πολυαιςκθτικι εμπειρία. Οι διεπαφζσ ανκρϊπου – υπολογιςτι 

που επθρεάηουν τα ανκρϊπινα αιςκθτιρια ςυςτιματα και προςεγγίηουν διάφορεσ 

ιδιότθτεσ του πραγματικοφ κόςμου είναι τα λεγόμενα Εικονικά Περιβάλλοντα.  

«Αυτι θ διεπαφι ζχει, ςυνικωσ, τθ μορφι τριςδιάςτατου απεικονιςτικοφ 

περιβάλλοντοσ, το οποίο ςυνίςταται ςε αντικείμενα και φαινόμενα. Με τθ ραγδαία 

εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ αυτισ μπορεί να κεωρθκεί πικανό ότι ςτο απϊτερο μζλλον 

θ διεπαφι αυτι κα είναι δφςκολο να διαχωριςτεί από τον πραγματικό κόςμο.» (Roy 

Kalawsky, 1999) 

Ο Roy Kalawsky με το παραπάνω ςχολιαςμό, τόνιςε τθ ςθμαςία των τριςδιάςτατων 

γραφικϊν ςτα Εικονικά Περιβάλλοντα, για τθν εμπειρία που βιϊνει ο χριςτθσ. Αν 

λάβουμε λοιπόν υπόψθ τουσ γριγορουσ ρυκμοφσ εξζλιξθσ των γραφικϊν και του 

φωτορεαλιςμοφ που επιτυγχάνεται πλζον με τα προγράμματα τριςδιάςτατθσ 

απεικόνιςθσ, θ δυςκολία διαχωριςμοφ μεταξφ του εικονικοφ και του πραγματικοφ 

περιβάλλοντοσ δεν φαντάηει πλζον ςενάριο επιςτθμονικισ φανταςίασ.  
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Για να γίνει κατανοθτι θ δομι ενόσ Εικονικοφ Περιβάλλοντοσ, διακρίνονται τρία 

βαςικά ςυςτατικά ςτοιχεία. φμφωνα με τουσ Ellis et al. (1993), ζνα Εικονικό 

Περιβάλλον αποτελείται από:  

 Περιεχόμενο: Πρόκειται για τα αντικείμενα(objects) και τουσ 

δράςτεσ(actors) που περιζχονται ςε ζνα εικονικό περιβάλλον. Οι δράςτεσ 

είναι οι χριςτεσ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ.  

 Γεωμετρία: Πρόκειται για τθν περιγραφι του περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο 

τοποκετείται το περιεχόμενο. 

 Δυναμικι: Πρόκειται για τουσ κανόνεσ που διζπουν τθν αλλθλεπίδραςθ 

ανάμεςα ςτα ςυςτατικά του περιβάλλοντοσ. Ο Kalawsky (2000) αναφζρεται 

ςτθ δυναμικι ωσ «ανταλλαγι πλθροφοριϊν ι ανταλλαγι ενζργειασ.» 

 

Εικόνα 1 – Δομικά ςτοιχεία εικονικϊν περιβαλλόντων 

Μετά τθν αναγνϊριςθ των βαςικϊν ςυςτατικϊν ςτοιχείων, είναι πολφ ςθμαντικό να 

εξθγθκοφν οι κεμελιϊδεισ ζννοιεσ που είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με τθν εμπειρία 

του χριςτθ ςτο Εικονικό Περιβάλλον. Διακρίνονται ωσ βαςικζσ οι εξισ ζννοιεσ: 

 Εμβφκιςθ (immersion) και Παρουςία (presence): 

Όςο περιςςότερο απομονϊνεται ο χριςτθσ του περιβάλλοντοσ και οι αιςκιςεισ του 

από τον πραγματικό κόςμο, τόςο μεγαλφτεροσ είναι ο βακμόσ τθσ εμβφκιςθσ. Θ 
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εμβφκιςθ ςφμφωνα με τον Jonathan Steuer (1992) «είναι μια κατάςταςθ κατά τθν 

οποία ο χριςτθσ νιϊκει ότι ςυμπεριλαμβάνεται, ςυμμετζχει και αλλθλεπιδρά με ζνα 

περιβάλλον που ςυνεχϊσ του παρζχει καινοφριεσ εμπειρίεσ». 

Με βάςθ τα παραπάνω, όταν θ κφρια αίςκθςθ που χρθςιμοποιείται είναι θ όραςθ 

και ο ςτόχοσ είναι θ εμβφκιςθ να βρίςκεται ςε υψθλά επίπεδα, τότε ςτο 

μεγαλφτερο μζροσ του οπτικοφ πεδίου του χριςτθ πρζπει να προβάλλεται το 

εικονικό περιβάλλον. 

Επομζνωσ ςε ζνα Εικονικό Περιβάλλον που παρουςιάηεται μζςω οκόνθσ HMD 

(Head Mounted Display) που προςαρμόηεται ςτο κεφάλι, επιτυγχάνονται 

υψθλότερα επίπεδα εμβφκιςθσ από ότι ςε ζνα Εικονικό Περιβάλλον οκόνθσ Θ/Τ.  

Για το λόγο αυτό ζχει επικρατιςει τα Εικονικά Περιβάλλοντα που χρθςιμοποιοφν 

ςυςκευι απεικόνιςθσ HMD να ονομάηονται Εικονικά Περιβάλλοντα Εμβφκιςθσ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υπάρχουςα βιβλιογραφία, δεν υπάρχει ζνασ ςτακερόσ και 

ςυγκεκριμζνοσ οριςμόσ τθσ εμβφκιςθσ, οφτε ξεκάκαρεσ μετρικζσ τθσ. Αυτό 

ςυμβαίνει επειδι θ ζννοια αυτι εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ. Κάποιοι από 

αυτοφσ είναι οι αιςκιςεισ του χριςτθ, θ τεχνολογία που χρθςιμοποιείται, τα είδθ 

των αλλθλεπιδράςεων που προςφζρονται και οι δραςτθριότθτεσ που καλείται να 

εκτελζςει ο χριςτθσ ςτο εικονικό περιβάλλον. 

Η παρουςία από τθν άλλθ ςτα περιςςότερα επιςτθμονικά άρκρα περιγράφεται ωσ 

μια ψυχολογικι κατάςταςθ του χριςτθ κατά τθν οποία αιςκάνεται ότι «βρίςκεται», 

«υπάρχει» ςτο εικονικό περιβάλλον. 

Οι δυο παραπάνω όροι δεν ζχουν τόςο ξεκάκαρα όρια, και πολλζσ φορζσ 

χρθςιμοποιοφνται για να εκφράςουν τθν ίδια ζννοια. Για να γίνει πιο ξεκάκαρο το 

νόθμα τθσ κάκε ζννοιασ, κα λάβουμε υπόψθ τθν εκδοχι των Slater et al. (1996). Οι 

Slater et al. περιγράφουν τον όρο εμβφκιςθ ωσ μια κατάςταςθ που μπορεί να 

επιτευχκεί αν χρθςιμοποιθκεί θ κατάλλθλθ τεχνολογία. Θ παρουςία είναι μια 

ψυχολογικι ιδιότθτα ενόσ ςυςτιματοσ εμβφκιςθσ. 

Με λίγα λόγια θ εμβφκιςθ περιγράφει τθν ικανότθτα τθσ διακζςιμθσ τεχνολογίασ να 

ειςάγει τον χριςτθ ςτθν πολυαιςκθτικι εμπειρία ενϊ θ παρουςία είναι 
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ςυγκεκριμζνα θ ψυχολογικι κατάςταςθ που αντικατοπτρίηει τθν αίςκθςθ του 

χριςτθ ότι «βρίςκεται» ςτο εικονικό περιβάλλον. Αυτόσ ο διαχωριςμόσ των εννοιϊν 

κα υιοκετθκεί και ςτθν παροφςα διατριβι. 

 Αυτονομία: 

Αυτονομία είναι θ δυνατότθτα του περιεχομζνου του περιβάλλοντοσ να δρα από 

μόνο του, και να αλλθλεπιδρά. Σα επίπεδα αυτονομίασ ορίηονται από τουσ 

ςχεδιαςτζσ των εικονικϊν περιβαλλόντων ανάλογα με τουσ ςτόχουσ τθσ εφαρμογισ. 

Αν ζνα αντικείμενο χαρακτθρίηεται από αυτονομία, αυτό ςθμαίνει ότι μπορεί να 

δρα από μόνο του ςτο εικονικό περιβάλλον και επομζνωσ αναφερόμαςτε ςτουσ 

λεγόμενουσ εικονικοφσ πράκτορεσ.  Ο χριςτθσ είναι αυτόνομοσ, δθλαδι μπορεί να 

δρα ςτο εικονικό περιβάλλον από μόνοσ του, μζχρι εκεί που του επιτρζπεται βάςει 

των ςτόχων τθσ εφαρμογισ. 

 Αλλθλεπίδραςθ (interaction):  

Θ Αλλθλεπίδραςθ ορίηεται ωσ θ προςαρμογι του περιεχομζνου των εικονικϊν 

περιβαλλόντων ανάλογα με τισ ενζργειεσ του χριςτθ ςε πραγματικό χρόνο (Steuer 

1993). 

Ο Zeltzer (1992) πρότεινε ζνα τρόπο ταξινόμθςθσ των Εικονικϊν Περιβαλλόντων 

βάςει τριϊν βαςικϊν παραμζτρων, τθσ αυτονομίασ, τθσ αλλθλεπίδραςθσ και τθσ 

παρουςίασ. Με αυτό το ςφςτθμα ταξινόμθςθσ κζλθςε να μετριςει τθν ποιότθτα 

ενόσ εικονικοφ περιβάλλοντοσ. το παρακάτω ςχιμα απεικονίηεται ο κφβοσ του 

Zeltzer, ο οποίοσ εκ πρϊτθσ όψεωσ φαίνεται αρκετά καλόσ τρόποσ για μζτρθςθ τθσ 

ποιότθτασ. Λαμβάνοντασ όμωσ υπόψθ ότι ο κάκε παράγοντασ από αυτοφσ που 

βρίςκονται ςτουσ άξονεσ δεν ζχει ζναν ακριβι και κοινϊσ αποδεκτό οριςμό, είναι 

δφςκολο να ποφμε ότι και τα αποτελζςματα τθσ ταξινόμθςθσ κα είναι ακριβι.  
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Εικόνα 2 – Μοντζλο ταξινόμθςθσ Εικονικϊν Περιβαλλόντων κατά Zeltzer (1992) 

Εξάλλου, όπωσ ειπϊκθκε και προθγουμζνωσ, θ παρουςία δεν ζχει κακοριςμζνεσ 

μετρικζσ. «Πολφ ςυχνά διαφορετικζσ ερμθνείεσ τθσ παρουςίασ ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί ςε διάφορεσ μελζτεσ που προςπακοφν να τθν μετριςουν με 

διάφορουσ τρόπουσ, χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικοφσ όρουσ για ίδια 

χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του περιβάλλοντοσ, κακιςτϊντασ ζτςι ςχεδόν αδφνατθ τθν 

ςφγκριςθ μεταξφ των μελετϊν.» (Dan Grigorovici, 2003) 

Με τθν προοπτικι ότι κα κακοριςτοφν με μεγαλφτερθ ακρίβεια από τθν 

επιςτθμονικι κοινότθτα οι ςυνιςτϊςεσ αυτονομία, παρουςία και αλλθλεπίδραςθ, 

ίςωσ ςτο μζλλον ο κφβοσ του Zeltzer να μπορζςει να δϊςει πιο ακριβι 

αποτελζςματα. 

1.3 Κατθγορίεσ Εικονικϊν Περιβαλλόντων  

Σα Εικονικά Περιβάλλοντα μποροφν να διαχωριςτοφν ςε κατθγορίεσ ανάλογα με τον 

ςκοπό φπαρξισ τουσ, το υλικό(hardware) που χρθςιμοποιοφν, τον αρικμό των 

χρθςτϊν και τα αιςκθτιρια κανάλια του χριςτθ που ενεργοποιοφνται. 

Κάποιεσ βαςικζσ κατθγορίεσ Εικονικϊν Περιβαλλόντων με βάςθ τον ςκοπό φπαρξισ 

τουσ, είναι οι ακόλουκεσ: 
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 Εικονικά Περιβάλλοντα εκμάκθςθσ: Ζνα εικονικό περιβάλλον εκμάκθςθσ 

(Learning Virtual Environment-LVE) είναι ζνα εικονικό περιβάλλον που 

χρθςιμοποιείται για μια εκπαιδευτικι διαδικαςία. Μζςα ςτο περιβάλλον 

περιλαμβάνονται και αντικείμενα τα οποία αποτελοφν απαραίτθτα εργαλεία 

για τθ διεξαγωγι μακθμάτων, όπωσ για παράδειγμα ο αςπροπίνακασ 

(whiteboard) και μθχανζσ προβολισ διαφανειϊν ι βίντεο. 

 Εικονικά περιβάλλοντα ψυχαγωγίασ: Θ χριςθ των Εικονικϊν 

Περιβαλλόντων ςτον τομζα τθσ ψυχαγωγίασ επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτα 

παιχνίδια για θλεκτρονικό υπολογιςτι και ςτα βιντεοπαιχνίδια. τον τομζα 

αυτό υπάρχει ταχφτατθ εξζλιξθ ςτα γραφικά κακϊσ και ςτθν αίςκθςθ τθσ 

παρουςίασ που δθμιουργείται ςτο τελικό χριςτθ. 

 υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα: Είναι εικονικά περιβάλλοντα που 

επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να ςυνεργάηονται για τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ 

ςτόχου.  Σα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα βελτιϊνονται ςυνεχϊσ και 

διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ ςυνεργαςία μεταξφ επαγγελματιϊν, 

ειδικά όταν αυτοί επικοινωνοφν εξ αποςτάςεωσ. Οι λόγοι για τουσ οποίουσ 

ζνα υνεργατικό Εικονικό Περιβάλλον μπορεί να αποτελζςει το πιο 

κατάλλθλο μζςο για οριςμζνεσ ςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ κα αναλυκοφν 

εκτενϊσ ςτθ ςυνζχεια. 

 Εικονικά Περιβάλλοντα Προςομοίωςθσ: Είναι Εικονικά Περιβάλλοντα που 

προςομοιϊνουν διαδικαςίεσ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ ι για να 

αποφευχκεί ζνασ πικανόσ κίνδυνοσ ι και για αξιολόγθςθ ςχεδιαςμοφ 

ςυςτθμάτων. Ζχουν εφαρμογι ςε διάφορουσ τομείσ, όπωσ για παράδειγμα 

ςτθν Λατρικι, ςτθ Βιολογία, ςτον χεδιαςμό Οχθμάτων, ςτθν εκπαίδευςθ 

πιλότων αεροςκαφϊν και ςτθν εκπαίδευςθ ραδιοφαρμακολόγων. 

Πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι παραπάνω κατθγορίεσ δεν είναι απόλυτεσ και μποροφν 

να ςυνδυαςτοφν ι και να εμπλουτιςτοφν περαιτζρω, κακϊσ ο λόγοσ φπαρξθσ ενόσ 

εικονικοφ περιβάλλοντοσ δεν είναι πάντα μονοδιάςτατοσ.  
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Ανάλογα με τθ ςυςκευι οπτικισ απεικόνιςθσ που χρθςιμοποιείται, τα εικονικά 

περιβάλλοντα διακρίνονται ςε: 

 Εικονικά Περιβάλλοντα Εμβφκιςθσ (Immersive virtual environments): ε 

αυτά τα Εικονικά Περιβάλλοντα χρθςιμοποιείται ειδικι οκόνθ που 

προςαρμόηεται ςτο κεφάλι του χριςτθ, θ λεγόμενθ HMD (Head Mounted 

Display). Θ ςυςκευι απεικόνιςθσ HMD επιτυγχάνει τθν απομόνωςθ του 

χριςτθ από τισ εικόνεσ του πραγματικοφ κόςμου. το οπτικό πεδίο του 

χριςτθ υπάρχει μόνο το Εικονικό Περιβάλλον, και ωσ αποτζλεςμα βιϊνει πιο 

ζντονα τθν οποιαδιποτε αλλθλεπίδραςθ με τα αντικείμενα και τουσ άλλουσ 

δράςτεσ του περιβάλλοντοσ.  Όταν ο χριςτθσ κινεί το κεφάλι του, το 

ςφςτθμα εντοπίηει τθν κίνθςθ του κεφαλιοφ και μετατρζπει τθν οπτικι 

γωνία (viewpoint) ςτο εικονικό περιβάλλον. 

 Εικονικά Περιβάλλοντα Οκόνθσ Η/Τ (Desktop Virtual Environments): Όπωσ 

είναι φανερό ςτθν κατθγορία αυτι, το Εικονικό Περιβάλλον παρουςιάηεται 

μζςω μιασ οκόνθσ Θ/Τ. Ωσ τεχνολογικό μζςο απεικόνιςθσ είναι περιςςότερο 

προςβάςιμο οικονομικά και πιο εφχρθςτο από ότι μια HMD. Επομζνωσ, 

παρόλο που με τισ οκόνεσ δεν επιτυγχάνονται υψθλά επίπεδα εμβφκιςθσ, 

χρθςιμοποιοφνται ςτισ περιςςότερεσ εφαρμογζσ εικονικισ πραγματικότθτασ. 

τθν παροφςα διατριβι, αυτι είναι θ κατθγορία Εικονικϊν Περιβαλλόντων 

που κα μελετθκεί περαιτζρω, και ςυγκεκριμζνα τα Πολυχρθςτικά Εικονικά 

Περιβάλλοντα Οκόνθσ Θ/Τ που κα δοφμε αμζςωσ μετά. 

 Εικονικά Περιβάλλοντα Προβολισ (Projection-based Virtual Environments): 

Σο Εικονικό Περιβάλλον προβάλλεται ςε ζνα φυςικό χϊρο, όπωσ ςε ζνα 

δωμάτιο (Neira et al. 1993) ι ςε μια επιφάνεια εργαςίασ (βλ. Krueger et al. 

1994). 

 Ενιςχυμζνα Περιβάλλοντα (augmented environments): τα Ενιςχυμζνα 

Περιβάλλοντα, προβάλλονται εικονικά αντικείμενα πάνω ςτον πραγματικό 

κόςμο (Azuma, 1997). υνικωσ απαιτείται θ χριςθ μιασ φορθτισ ςυςκευισ 

απεικόνιςθσ, προςαρμοςμζνθ είτε ςτο κεφάλι είτε ςτο χζρι. Όπωσ 

υπογραμμίηουν οι W.Sherman και Α.Craig (2003), «θ κυριότερθ απαίτθςθ ςε 
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ζνα ενιςχυμζνο περιβάλλον είναι το εικονικό περιβάλλον να είναι 

ςτοιχιςμζνο με τον πραγματικό κόςμο πάνω ςτον οποίο προβάλλεται». 

Μια άλλθ μορφι κατθγοριοποίθςθσ εξαρτάται από τον αρικμό των χρθςτϊν του 

εικονικοφ περιβάλλοντοσ. Ζτςι, ζχουμε τισ παρακάτω κατθγορίεσ Εικονικϊν 

Περιβαλλόντων: 

 Εικονικά Περιβάλλοντα για ζναν χριςτθ (single-user Virtual Environments) 

 Πολυχρθςτικά Εικονικά Περιβάλλοντα (multiuser Virtual Environments)  

Επίςθσ, ανάλογα με τθν κφρια αίςκθςθ που ενεργοποιείται κατά τθν χριςθ ενόσ 

Εικονικοφ Περιβάλλοντοσ, αναγνωρίηουμε τισ εξισ κατθγορίεσ Εικονικϊν 

Περιβαλλόντων: (Blascovich et al., 2002; Dinh et al., 2002; Basdogan and Loftin, 

2008) 

 Οπτικά Εικονικά Περιβάλλοντα (Visual Virtual Environments) 

 Απτικά Εικονικά Περιβάλλοντα (Haptic Virtual Environments) 

 Ηχθτικά Εικονικά Περιβάλλοντα (Acoustic Virtual Environments) 

 Εικονικά Περιβάλλοντα Όςφρθςθσ (Olfactory Virtual Environments) 

 Εικονικά Περιβάλλοντα Γεφςθσ (Gustatory Virtual Environments) 

 Εικονικά Περιβάλλοντα παραγωγισ κερμότθτασ (Thermal Virtual 

Environments) 

Οι ςχεδιαςτζσ Εικονικϊν Περιβαλλόντων ανάλογα με το βακμό τθσ παρουςίασ που 

κζλουν να επιτφχουν χρθςιμοποιοφν όςo το δυνατόν περιςςότερα αιςκθτιρια 

κανάλια μποροφν από τα παραπάνω. υνικωσ λοιπόν, τα Εικονικά Περιβάλλοντα 

είναι ςυνδυαςμόσ των κατθγοριϊν αυτϊν. 

1.4 Πολυχρθςτικά Εικονικά Περιβάλλοντα για οκόνθ Η/Τ – Multiuser 
desktop persistent virtual environments 

Σα  εικονικά περιβάλλοντα πολλϊν χρθςτϊν για οκόνθ Θ/Τ επιτρζπουν ςε πολλοφσ 

χριςτεσ να βρίςκονται ςυγχρόνωσ ςτον ίδιο διαμοιραηόμενο εικονικό χϊρο. Για να 

επιτευχκεί αυτοφ του είδουσ θ επικοινωνία, είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ δικτφου 
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υπολογιςτϊν. Ανάλογα με τθν εμβζλεια του δικτφου μποροφμε να ξεχωρίςουμε δυο 

βαςικζσ κατθγορίεσ τζτοιων ςυςτθμάτων, εκείνα που λειτουργοφν με τοπικό δίκτυο 

κι εκείνα που λειτουργοφν με δίκτυα ευρείασ ηϊνθσ. τα δίκτυα ευρείασ ηϊνθσ οι 

υπολογιςτζσ ςυνδζονται μζςω διαδικτφου. 

Όταν τα περιβάλλοντα αυτά είναι προςβάςιμα από το διαδίκτυο και ζχουν τθ 

δυνατότθτα να ανανεϊνονται, να εξελίςςονται και να «αυτό-οργανϊνονται» 

ανάλογα με τισ αλλαγζσ που πραγματοποιοφνται από τουσ χριςτεσ, ονομάηονται 

Εικονικοί Κόςμοι (Virtual Worlds) ι Massive multiuser desktop persistent Virtual 

Environments. 

1.4.1 Μαηικά Πολυχρθςτικά Εικονικά Περιβάλλοντα για οκόνθ Η/Τ ι Εικονικοί 
Κόςμοι 

Ωσ Εικονικοί Κόςμοι κεωροφνται όλα τα Μαηικά Πολυχρθςτικά Εικονικά 

Περιβάλλοντα, όπου οι χριςτεσ κατοικοφν και αλλθλεπιδροφν μζςω των avatar τουσ 

(T.L. Taylor, 2002), και που παράλλθλα προςφζρουν τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ 

τουσ να δθμιουργοφν το δικό τουσ περιεχόμενο. 

ε αυτι τθν κατθγορία ανικουν τα MMORPG παιχνίδια υπολογιςτϊν (Massively 

Multiplayer Online Role-Playing game) άλλα και άλλοι μαηικοί πολυχρθςτικοί 

τριςδιάςτατοι κόςμοι που επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ τουσ να κατοικοφν και να 

αλλθλεπιδροφν με τουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ και το περιεχόμενο του 

περιβάλλοντοσ, όπωσ είναι οι εικονικοί κόςμοι Second Life, Kaneva και Active 

Worlds.   

Για να γίνει πιο ςαφζσ ςτον αναγνϊςτθ πότε ζνα Εικονικό Περιβάλλον ανικει ςτθν 

ειδικι κατθγορία των Εικονικϊν Κόςμων, κα αναλυκεί ο ξενόγλωςςοσ και πιο 

αναλυτικόσ όροσ τθσ κατθγορίασ αυτισ (massive multiuser desktop persistent 

Virtual Environments).  

 Με τον όρο massive, χαρακτθρίηονται τα ςυςτιματα που είναι προςβάςιμα 

από τθν πλειονότθτα των χρθςτϊν του διαδικτφου. Είναι διακζςιμα ςε 

όποιον κζλει να ςυμμετζχει ςε αυτά και να ςυνυπάρξει με άλλουσ χριςτεσ. 
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 Όπωσ προαναφζρκθκε, multiuser ονομάηονται τα περιβάλλοντα πολλϊν 

χρθςτϊν ι πολυχρθςτικά και με τον όρο desktop, τα περιβάλλοντα οκόνθσ 

Θ/Τ. 

 Ο όροσ persistent υπονοεί το βαςικότερο χαρακτθριςτικό των Εικονικϊν 

Κόςμων. Θ ζννοια persistence ςτουσ Εικονικοφσ Κόςμουσ αποδίδεται ωσ “θ 

ικανότθτα του ςυςτιματοσ να διατθρεί τισ αλλαγζσ που ζχουν γίνει ςτο 

Εικονικό Περιβάλλον, ανεξάρτθτα με το αν ο χριςτθσ είναι ςυνδεδεμζνοσ“ 

(Goel et al., 2009). Επειδι ςτουσ Εικονικοφσ Κόςμουσ οι χριςτεσ ζχουν 

ςυνικωσ τθ δυνατότθτα να δθμιουργοφν και να επεξεργάηονται κάποια 

αντικείμενα του χϊρου, υπάρχει άμεςθ ανάγκθ για αποκικευςθ των 

τρεχουςϊν καταςτάςεων ςτο ςφςτθμα ςε περίπτωςθ που πρζπει να 

επαναχρθςιμοποιθκοφν. Είναι επίςθσ απαραίτθτθ θ διαρκισ ανανζωςθ του 

περιβάλλοντοσ ζτςι ϊςτε να παρουςιάηεται άμεςα θ οποιαδιποτε αλλαγι 

που πραγματοποιείται, ςε όλουσ τουσ χριςτεσ του Εικονικοφ Κόςμου. 

Πζρα από τα ςτοιχεία που φαίνονται από τθν ορολογία τθσ κατθγορίασ αυτισ, 

εντοπίηονται και κάποιεσ άλλεσ επίςθσ ςθμαντικζσ ιδιότθτεσ των Εικονικϊν Κόςμων. 

Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Ο χριςτθσ του Εικονικοφ Κόςμου αντιπροςωπεφεται από μια τριςδιάςτατθ 

απεικόνιςι του. Αυτι θ τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ ονομάηεται avatar και 

μζςω αυτοφ ο χριςτθσ μπορεί να γίνεται αντιλθπτόσ και αναγνωρίςιμοσ από 

τουσ υπόλοιπουσ.  

 Ο Εικονικόσ κόςμοσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να αλλθλεπιδράςουν 

ςφγχρονα και αςφγχρονα. 

 Τποςτθρίηονται διάφορα εργαλεία επικοινωνίασ, όπωσ κείμενο, ιχοσ, video, 

αλλά και διαδραςτικζσ εφαρμογζσ. 

 Κάποιοι Εικονικοί Κόςμοι επιτρζπουν τθ δθμιουργία τριςδιάςτατων 

αντικειμζνων από τον ίδιο τον χριςτθ. Ο χριςτθσ μπορεί ςυνικωσ να ορίςει 

τισ ιδιότθτεσ του αντικειμζνου που ζχει δθμιουργιςει, αν δθλαδι κα είναι 

ςτατικό, αυτοματοποιθμζνο, ι αλλθλεπιδραςτικό (βλ. Schmeil et al., 2010).  
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 τατικό (static) ονομάηεται το αντικείμενο που δεν ζχει κάποια μορφι 

ςυμπεριφοράσ και δεν ανταποκρίνεται ςτισ ενζργειεσ του χριςτθ. 

Επιπλζον, υπάρχουν δυο είδθ ςτατικοφ περιεχομζνου, αυτά που ζχουν 

μια ςτακερι και ςυγκεκριμζνθ κζςθ ςτο περιβάλλον και παραμζνουν 

ακίνθτα και αυτά που είναι φορθτά. Σα φορθτά αντικείμενα μποροφν 

είτε απλά να μετακινθκοφν ςε μια άλλθ κζςθ από τουσ χριςτεσ είτε να 

κρατιοφνται/φοριοφνται από τον χριςτθ κατά τθν περιιγθςι του ςτον 

Εικονικό Κόςμο. 

 Αυτοματοποιθμζνο (automated) είναι το αντικείμενο που είτε εκτελεί 

μια κίνθςθ (animation) ςυνεχόμενα, είτε αρχίηει να κινείται όταν ο 

χριςτθσ προςπακεί να αλλθλεπιδράςει μαηί του. Τπάρχουν επίςθσ 

αυτοματοποιθμζνα αντικείμενα που ζχουν προγραμματιςτεί να 

ακολουκοφν μια ςυγκεκριμζνθ ςυμπεριφορά, όπωσ για παράδειγμα να 

ακολουκοφν το avatar του χριςτθ.  

 Αλλθλεπιδραςτικό (interactive) ονομάηεται το αντικείμενο που ζχει 

γενικά τθν ιδιότθτα του εργαλείου. Αυτοφ του είδουσ τα αντικείμενα είτε 

εκτελοφν ενζργειεσ ανταποκρινόμενα ςτισ εντολζσ του χριςτθ (για 

παράδειγμα remote control), είτε λειτουργοφν ωσ οχιματα με τθν ζννοια 

ότι ο χριςτθσ ελζγχει άμεςα τθν κίνθςι τουσ. 

 Σζλοσ, οι Εικονικοί Κόςμοι προςφζρουν ςτο χριςτθ τθ δυνατότθτα να 

επικοινωνεί με τουσ γφρω του με ζναν λιγότερο επίςθμο τρόπο, κακϊσ οι 

ςυναντιςεισ μπορεί να γίνουν τυχαία κατά τθν περιιγθςθ του, χωρίσ 

προθγοφμενθ ςυνεννόθςθ.  

Σο Second Life, το Activeworlds και το Kaneva είναι κάποια παραδείγματα 

Εικονικϊν Κόςμων, όπου οι χριςτεσ μποροφν να ςυναναςτραφοφν μζςω του avatar 

τουσ, να παίξουν παιχνίδια, να ςχεδιάςουν τον τριςδιάςτατο χϊρο τουσ, να 

δθμιουργιςουν ι να ειςάγουν τριςδιάςτατα αντικείμενα, ι ακόμα και να 

πουλιςουν τα δθμιουργιματά τουσ. 
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Εικόνα 3 – Εικονικόσ Κόςμοσ "Secondlife"  

 

 

Εικόνα 4 – Εικονικόσ Κόςμοσ “Kaneva” 

Κάποιοι Εικονικοί Κόςμοι όπωσ το Teleplace (πρϊθν Qwaq Forums) και το Onverse 

εςτιάηουν ςε λιγότερο πολφπλοκεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ επεξεργαςία αρχείων 

κειμζνου, διαφανειϊν παρουςιάςεων και διαδραςτικϊν εφαρμογϊν. Ενίοτε είναι 

δυνατι θ φόρτωςθ/ μεταφόρτωςθ τριςδιάςτατων αντικειμζνων, όπωσ ςτθν 

περίπτωςθ του Teleplace. 
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Εικόνα 5 – Εικονικόσ Κόςμοσ "Teleplace" 

 

1.4.2 Οι Εικονικοί Κόςμοι ωσ ςυνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα 

Όπωσ προαναφζρκθκε τα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα είναι μια ειδικι 

κατθγορία Εικονικϊν Περιβαλλόντων, που χρθςιμοποιοφνται με κφριο ςτόχο τθ 

υνεργαςία. τθν παροφςα μελζτθ ο όροσ υνεργαςία χρθςιμοποιείται με τθν 

ζννοια τθσ ςυνεργαςίασ ςε επαγγελματικό επίπεδο και όχι με τθν ζννοια 

οποιαςδιποτε ςυμμετοχικισ δραςτθριότθτασ. Θ ςυνεργαςία μπορεί να αφορά ςτθν 

περάτωςθ ενόσ ολόκλθρου ζργου, μόνο μιασ φάςθσ του ζργου ι και μόνο μιασ 

εργαςιακισ δραςτθριότθτασ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, επειδι θ ςυνεργαςία προχποκζτει τθ ςυμμετοχι δφο ατόμων 

και άνω, τα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα ανικουν ςτα Εικονικά 

Περιβάλλοντα πολλϊν χρθςτϊν. Μζςα από ζνα δίκτυο υπολογιςτϊν, είτε τοπικό 

είτε ευρείασ ηϊνθσ, οι χριςτεσ μποροφν να ςυνυπάρξουν ςε ζναν εικονικό χϊρο 

εργαςίασ μζςω των τριςδιάςτατων Εικονικϊν Εκπροςϊπων, να οργανϊςουν τθ 

δουλειά τουσ, να ανταλλάξουν ιδζεσ, να προβάλλουν τισ ιδζεσ τουσ ςτουσ 

υπόλοιπουσ, να λάβουν αποφάςεισ και να υλοποιιςουν ζνα ζργο από κοινοφ. Ζτςι, 

πζρα από  τισ αλλθλεπιδράςεισ με τα αντικείμενα του περιβάλλοντοσ ζνα 

υνεργατικό Εικονικό περιβάλλον χαρακτθρίηεται κι από τισ ποικίλεσ 

αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των χρθςτϊν του. 
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Σα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα που χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο για να 

φζρουν τουσ χριςτεσ ςε επικοινωνία, δίνουν τθ δυνατότθτα για ςυνεργαςία εξ 

αποςτάςεωσ. 

Αυτό ςθμαίνει ότι εταιρίεσ, οργανιςμοί ι ακόμα και ελεφκεροι επαγγελματίεσ που 

είναι απομακρυςμζνοι, μποροφν να εκμεταλλευτοφν τισ δυνατότθτεσ που 

προςφζρουν οι Εικονικοί Κόςμοι (Virtual Worlds) για να διευκολφνουν τθ 

ςυνεργατικι διαδικαςία. 

Οι Εικονικοί Κόςμοι που προορίηονται για ςυνεργαςία από απόςταςθ προςφζρουν 

εργαλεία ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ επικοινωνίασ. Θ ςφγχρονθ επικοινωνία 

ορίηεται ωσ θ επικοινωνία που πραγματοποιείται ςε πραγματικό χρόνο. Θ 

αςφγχρονθ επικοινωνία πραγματοποιείται ςε μθ πραγματικό χρόνο. Και τα δφο 

είδθ επικοινωνίασ είναι απαραίτθτα ςτουσ χριςτεσ των Εικονικϊν Κόςμων. Θ 

ςφγχρονθ επικοινωνία χρειάηεται ϊςτε οι χριςτεσ να εργάηονται ταυτόχρονα πάνω 

ςε ζνα ζργο και να επικοινωνοφν άμεςα. Θ αςφγχρονθ επικοινωνία είναι επίςθσ 

απαραίτθτθ ϊςτε οι χριςτεσ να μποροφν να ενθμερϊνονται για τισ ενζργειεσ που 

ζχουν ςυμβεί ςτθ ςυνεργατικι διαδικαςία όςο δεν ιταν ςυνδεδεμζνοι ςτο 

υνεργατικό Εικονικό Περιβάλλον ι απουςίαηαν από τθ ςυνεργατικι 

δραςτθριότθτα. 

Θ προςπάκεια που γίνεται ςτουσ Εικονικοφσ Κόςμουσ για προςομοίωςθ 

δραςτθριοτιτων, αλλθλεπιδράςεων και καταςτάςεων του πραγματικοφ κόςμου, 

αποκτά βακφτερο νόθμα ςτθ ςυνεργαςία από απόςταςθ. Οι εμπλεκόμενοι ςτθν 

απομακρυςμζνθ ςυνεργατικι διαδικαςία ζχουν ανάγκθ από ζνα ςυνεργατικό 

ςφςτθμα που κα καταφζρει όςο αυτό είναι δυνατό, να προςεγγίηει τθν αμεςότθτα 

και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ πρόςωπο με πρόςωπο επικοινωνίασ. Για τον 

παραπάνω λόγο επιλζξαμε να εςτιάςουμε ςτουσ Εικονικοφσ Κόςμουσ για 

ςυνεργαςία εξ αποςτάςεωσ. τθ ςυνζχεια κα αναλφςουμε κάποιουσ λόγουσ που 

ζχουν αναφερκεί από επιςτιμονεσ του χϊρου,  για τουσ οποίουσ οι εμπλεκόμενοι 

ςτθ ςυνεργαςία εξ αποςτάςεωσ μπορεί να προτιμιςουν ζναν Εικονικό Κόςμο ζναντι 

οποιουδιποτε άλλου υνεργατικοφ υςτιματοσ. 
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Λόγοι προτίμθςθσ ενόσ Εικονικοφ Κόςμου για ςυνεργαςία εξ αποςτάςεωσ 

Οι χριςτεσ μποροφν να εκμεταλλευτοφν τα κετικά ςτοιχεία των Εικονικϊν 

Περιβαλλόντων για να διευκολφνουν τθν ςυνεργατικι διαδικαςία. Κάποιοι λόγοι για 

τουσ οποίουσ είναι ωφζλιμθ θ χριςθ των Εικονικϊν Κόςμων ςε ςχζςθ με τα 

υπόλοιπα ςυνεργατικά ςυςτιματα Θ/Τ είναι οι παρακάτω: 

 Οι χριςτεσ ςυνεργάηονται μζςα ςε μια πιο ρεαλιςτικι απεικόνιςθ του χϊρου 

εργαςίασ. Ο χϊροσ αυτόσ ζχει τριςδιάςτατθ μορφι και ενίοτε, αν αυτό 

κεωρείται ςκόπιμο βάςει των ςτόχων τθσ εφαρμογισ, επιχειρείται θ 

φωτορεαλιςτικι απόδοςι του. Σα επίπεδα των αλλθλεπιδράςεων με τον 

εικονικό χϊρο εργαςίασ επίςθσ ποικίλουν ανάλογα με τουσ ςτόχουσ, αλλά 

ςυνικωσ όπωσ αναφζρει θ Raybourn (1998) τα ςυνεργατικά εικονικά 

περιβάλλοντα «παρζχουν χϊρουσ εργαςίασ ελεγχόμενουσ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ.» Σο γεγονόσ αυτό δθμιουργεί εντονότερα αιςκιματα 

Παρουςίασ ςτον χριςτθ, γιατί το περιβάλλον τοφ κυμίηει περιςςότερο τον 

φυςικό χϊρο ςτον οποίο εργάηεται. 

 Οι χριςτεσ απεικονίηονται μζςω των προςωπικϊν τουσ avatar, «τα οποία 

μεταβιβάηουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ταυτότθτά τουσ, τθν παρουςία 

τουσ, τθ κζςθ τουσ, και τισ δραςτθριότθτεσ τουσ ςτο Συνεργατικό Εικονικό 

Περιβάλλον.» (Benford et al., 2001). Σα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα 

που είναι κατάλλθλα για τθν αλλθλεπίδραςθ ομάδων, 

προςωποποιοφν/ενςαρκϊνουν τον χριςτθ και τον τοποκετοφν ςε ζνα χϊρο 

μζςω του avatar (Schroeder and Axelsson, 2006). υνικωσ, θ γεωμετρία του 

περιβάλλοντοσ είναι τζτοια ϊςτε οι αναλογίεσ των διαςτάςεων μεταξφ του 

avatar και του εικονικοφ χϊρου εργαςίασ να προςομοιϊνουν αυτζσ του 

πραγματικοφ κόςμου. Με αυτό τον τρόπο ο χριςτθσ ζχει καλφτερθ 

αντίλθψθ του χϊρου. Επιπλζον, τα avatar, ειδικά όταν αναφερόμαςτε ςε 

ανκρϊπινεσ μορφζσ, ςυνθκίηεται να προςομοιϊνουν τισ κινιςεισ, τισ 

χειρονομίεσ, τισ διακζςεισ του πραγματικοφ ανκρϊπου κακϊσ και τουσ 

τρόπουσ που αλλθλεπιδρά με το φυςικό του περιβάλλον. Επομζνωσ, ο 
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χριςτθσ νιϊκει ότι μζςω του εικονικοφ του εκπροςϊπου μπορεί να 

εκφραςτεί και να επικοινωνιςει με τουσ γφρω του πιο αποτελεςματικά. 

 Για να επικοινωνιςει ο χριςτθσ του Εικονικοφ Κόςμου με τουσ υπόλοιπουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτθ ςυνεργατικι διαδικαςία δεν περιορίηεται ςτισ 

αλλθλεπιδράςεισ που του προςφζρονται μζςω του avatar του. Αντικζτωσ, 

μπορεί να χρθςιμοποιιςει κι άλλα εργαλεία επικοινωνίασ, όπωσ ιχο, βίντεο, 

κείμενο και πολυμεςικζσ εφαρμογζσ (browsers, διαδραςτικζσ παρουςιάςεισ 

κ.α.) Ζτςι ενιςχφονται οι τρόποι επικοινωνίασ με τθ χριςθ των 

επικοινωνιακϊν εργαλείων που προςφζρουν και τα υπόλοιπα ςυνεργατικά 

ςυςτιματα Θ/Τ. 

 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ ςυνεργατικι διαδικαςία μποροφν οι ίδιοι να ελζγξουν 

τθν οπτικι τουσ γωνία. Αυτι θ δυνατότθτα, όπωσ ςθμειϊνει και ο 

Bowers(1997), δεν προςφζρεται ςυνικωσ ςτα ςυνεργατικά ςυςτιματα τα 

οποία χρθςιμοποιοφν κάμερεσ ςε ςτακερζσ κζςεισ για τθν υποςτιριξθ 

απομακρυςμζνων ςυνεδριάςεων. 

χεδιαςτικά ηθτιματα ςτουσ Εικονικοφσ Κόςμουσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ 

υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα 

Όςον αφορά ςτθ ςυνεργαςία εξ αποςτάςεωσ, το τρζχον ερευνθτικό ενδιαφζρον 

ζχει επικεντρωκεί ςε οριςμζνεσ προκλιςεισ με τισ οποίεσ ζρχονται ςυχνά 

αντιμζτωποι οι ςχεδιαςτζσ Εικονικϊν Κόςμων. Οι προκλιςεισ που ζχουν εντοπιςτεί 

τα τελευταία χρόνια είναι οι παρακάτω (Churchill and Snowdon, 1998; Moore et al., 

2006): 

 Ρεαλιςμόσ ςτισ αλλθλεπιδράςεισ (realism in interaction) 

Ζνα ηιτθμα που απαςχολεί τουσ ςχεδιαςτζσ είναι τα επίπεδα ρεαλιςμοφ που 

πρζπει να υπάρχουν ςτθν αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με το εικονικό 

περιβάλλον. Οι ςχεδιαςτζσ πρζπει να απαντιςουν ςτα ερωτιματα: Ποιεσ 

ιδιότθτεσ τθσ πραγματικισ ηωισ μποροφν να υιοκετθκοφν; Ποιεσ δεν μποροφν; 

Ποια τεχνικά χαρακτθριςτικά πρζπει να επιλεχκοφν ϊςτε οι αλλθλεπιδράςεισ 
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ςτο υνεργατικό Εικονικό Περιβάλλον να προςεγγίηουν περιςςότερο τισ 

αλλθλεπιδράςεισ που ςυμβαίνουν ςτισ ςυναντιςεισ πρόςωπο με πρόςωπο;   

 αφισ Αμοιβαία Επίγνωςθ (Mutual Awareness) 

Ο ςχεδιαςτισ καλείται να αναηθτιςει τρόπουσ διατιρθςθσ τθσ Αμοιβαίασ 

Επίγνωςθσ των χρθςτϊν. Θ Αμοιβαία Επίγνωςθ αφορά ςτθν γνϊςθ του κάκε 

χριςτθ του Εικονικοφ Κόςμου για τισ ενζργειεσ των υπόλοιπων χρθςτϊν, οι 

οποίεσ πραγματοποιοφνται εντόσ ι εκτόσ του εικονικοφ χϊρου εργαςίασ, 

ςφγχρονα ι αςφγχρονα. Επίςθσ αφορά ςτθν πλθροφόρθςθ του χριςτθ για τθν 

πορεία τθσ ςυνεργατικισ διαδικαςίασ και ςτθν ενθμζρωςι του για οτιδιποτε 

ζχει να κάνει με τισ ιδιότθτεσ των άλλων χρθςτϊν και των αντικειμζνων του 

περιβάλλοντοσ. Όλα τα παραπάνω είναι διάφορα είδθ τθσ Επίγνωςθσ και κα 

αναλυκοφν εκτενϊσ ςτο Kεφάλαιο 3. 

 Σριςδιάςτατθ Αναπαράςταςθ χριςτθ (3D User Representation/User 

Embodiment)  

Όπωσ προαναφζρκθκε οι εικονικοί εκπρόςωποι ι avatars είναι οι τριςδιάςτατεσ 

αναπαραςτάςεισ των χρθςτϊν. υνικωσ είναι ανκρϊπινεσ μορφζσ, χωρίσ αυτό 

να είναι απόλυτο. 

Σο avatar παρζχει πλθροφόρθςθ για τθν παρουςία, τθν ταυτότθτα, το πεδίο που 

ζχει εςτιάςει τθν προςοχι του ο χριςτθσ, τισ δραςτθριότθτζσ του, τθ 

διακεςιμότθτά του και τθ διάκεςι του. Επίςθσ, θ χριςθ μθ λεκτικισ 

επικοινωνίασ μζςω του avatar (γλϊςςα του ςϊματοσ, χειρονομίεσ, βλζμματα, 

εκφράςεισ προςϊπου) βοθκά ςτθν αλλθλεπίδραςθ και τθν ομαλι διαχείριςθ 

ςυνομιλίασ, και ςυγχρόνωσ κζτει μια κοινωνικι υπόςταςθ μεταξφ των 

ςυνομιλθτϊν (Οικονόμου, 2006). 

υγκεκριμζνα, οι εικονικοί εκπρόςωποι υποδθλϊνουν: αν ο χριςτθσ είναι 

διακζςιμοσ ςτθ ςυνεργατικι διαδικαςία, τθ κζςθ (location) του χριςτθ, τθν 

ταυτότθτα (identity) του χριςτθ, το ρόλο του χριςτθ (role) ςτο υνεργατικό 

Εικονικό Περιβάλλον, το μζροσ που ζχει ςτραμμζνθ τθν προςοχι του ο 

χριςτθσ, τθν εξζλιξθ επικοινωνιακϊν λειτουργιϊν μεταξφ των ςυνεργατϊν 
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(conversation status), τα ςυναιςκιματα του χριςτθ και παρζχουν ζνα μζςο 

εςτίαςθσ τθσ προςοχισ των χρθςτϊν ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο ςθμείο του 

υνεργατικοφ Εικονικοφ Περιβάλλοντοσ (manipulating other users’ viewpoint). 

Ο ςχεδιαςτισ του Εικονικοφ Κόςμου, καλείται να αποφαςίςει κατά πόςο πρζπει 

να δοκεί ςθμαςία ςτθν τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ του χριςτθ, και με ποιουσ 

τρόπουσ κα απεικονίςει μζςω του avatar όλεσ τισ παραπάνω ιδιότθτεσ.  

 Ευελιξία ςτθν οπτικι γωνία του χριςτθ (flexibility of viewpoint) 

Οι ςχεδιαςτζσ καλοφνται να αποφαςίςουν ποιεσ και πόςεσ οπτικζσ γωνίεσ κα 

μπορεί να επιλζξει ο χριςτθσ κατά τθν περιιγθςι του ςτον Εικονικό Κόςμο. Οι 

επιλογζσ που κα ζχει ο χριςτθσ κα πρζπει να τον ικανοποιοφν ανάλογα με τισ 

απαιτιςεισ των δραςτθριοτιτων του κατά τθ ςυνεργατικι διαδικαςία, 

κακιςτϊντασ ζτςι ζντονο το αίςκθμα τθσ Παρουςίασ του.   

 Τποςτιριξθ διαπραγματεφςεων (negotiations) και επικοινωνίασ 

Οι διαπραγματεφςεισ κεωροφνται θ πιο ςθμαντικι δραςτθριότθτα για τθ λιψθ 

αποφάςεων ςτθν ςυνεργαςία (Chiu, 2002). Αποτελοφν τισ διαδικαςίεσ 

ανταλλαγισ ιδεϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ ςυνεργατικι διαδικαςία, κατά 

τισ οποίεσ ο κάκε χριςτθσ προςπακεί να υποςτθρίξει τθν γνϊμθ του με 

επιχειριματα μζςα από ζνα ςυγκροτθμζνο διάλογο, με κφριο ςτόχο τθν λιψθ 

ορκϊν αποφάςεων.  

Οι ςχεδιαςτζσ των υνεργατικϊν Εικονικϊν Περιβαλλόντων καλοφνται να 

απαντιςουν ςε ερωτιματα όπωσ: Ποια εργαλεία επικοινωνίασ πρζπει να 

προςφζρονται ςτο χριςτθ, ϊςτε να διευκολφνονται οι διαπραγματεφςεισ; Πϊσ 

πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνο ζνα ςφςτθμα διαλόγου, ϊςτε θ επικοινωνία να 

γίνεται πιο άμεςθ όπωσ ςυμβαίνει ςτθν πρόςωπο με πρόςωπο επικοινωνία; 

Πϊσ μπορεί να ςυντελζςει θ τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ του χριςτθ (avatar) 

ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ διαδικαςίασ των διαπραγματεφςεων; 
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 Τποςτιριξθ διαμοιραςμοφ αντικειμζνων (Shared Content) 

Ο διαμοιραςμόσ αντικειμζνων ςτουσ Εικονικοφσ Κόςμουσ είναι ζνα από τα πιο 

ςθμαντικά χαρακτθριςτικά ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ. Πλζον, όςοι 

ςυνεργάηονται από απόςταςθ μποροφν μζςω των εικονικϊν κόςμων να 

μοιράηονται τισ δθμιουργίεσ τουσ ι τα εργαλεία που χρθςιμοποιοφν με 

τριςδιάςτατεσ απεικονίςεισ αυτϊν. Θ απόςταςθ δεν αποτελεί πια τροχοπζδθ για 

τθν ανταλλαγι των τριςδιάςτατων αντικειμζνων εργαςίασ.  

Οι ςχεδιαςτζσ των Εικονικϊν Κόςμων πρζπει λοιπόν να μεριμνοφν για τα 

εργαλεία τθσ διεπαφισ που πρζπει να προςφζρονται ςτουσ χριςτεσ για τθ 

δθμιουργία, τθν επεξεργαςία και τθν ανταλλαγι αντικειμζνων εργαςίασ. 

Καλοφνται να απαντιςουν ςε ερωτιματα όπωσ: Χρειάηονται εργαλεία 

τριςδιάςτατθσ μοντελοποίθςθσ ςτουσ χριςτεσ; Αν ναι τι δυνατότθτεσ πρζπει να 

ζχουν αυτά τα εργαλεία; Είναι απαραίτθτθ θ μορφοποίθςθ των αντικειμζνων 

από τουσ ίδιουσ τουσ χριςτεσ; Αν ναι ποια εργαλεία χρειάηονται για τθν 

επεξεργαςία των αντικειμζνων και ποια τα επίπεδα των δυνατοτιτων 

επεξεργαςίασ από το χριςτθ; Με ποια μζςα κα μποροφν οι χριςτεσ του 

περιβάλλοντοσ να μοιράηονται τα αντικείμενα με τουσ άλλουσ χριςτεσ; Ποιεσ 

ιδιότθτεσ των αντικειμζνων πρζπει να παρουςιάηονται ςτον χριςτθ για τθ 

διατιρθςθ τθσ Επίγνωςισ του;  
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Κεφάλαιο 2: υνεργατικά υςτιματα Η/Τ για υνεργατικό 
χεδιαςμό  

2.1 Ειςαγωγι ςτο υνεργατικό χεδιαςμό (Collaborative Design) 

Ο υνεργατικόσ χεδιαςμόσ υφίςταται όταν κατά τθ διάρκεια τθσ ςχεδιαςτικισ 

διαδικαςίασ τα μζλθ μιασ ομάδασ εργάηονται από κοινοφ, για να φζρουν ςε πζρασ 

κάποιεσ ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ. Για να κατανοιςουμε όμωσ πότε 

πραγματικά υπάρχει ςυνεργαςία ςτον ςχεδιαςμό, πρζπει να αναλφςουμε 

περιςςότερο ποιζσ μπορεί να είναι οι ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ μεταξφ μιασ 

ομάδασ ςχεδίαςθσ. Θ ςυνεργαςία ςτον ςχεδιαςμό προϊόντων είναι πολφπλοκθ 

ζννοια κι αυτό γιατί ο χεδιαςμόσ (Design) από μόνοσ του αποτελεί μια πολφπλοκθ 

διαδικαςία. 

Όπωσ αναφζρουν οι Gero και Maher (1993), «ο ςχεδιαςμόσ αποτελεί μια 

πολφπλοκθ νοθτικι δραςτθριότθτα». Ζτςι δεν μπορεί να ξζρει κανείσ επακριβϊσ τθν 

διαδικαςία που ζχει ακολουκιςει ζνασ ςχεδιαςτισ για να δθμιουργιςει ζνα ςχζδιο, 

γιατί αυτι θ διαδικαςία δεν μπορεί να μετρθκεί απ’ ευκείασ από το μυαλό του 

ςχεδιαςτι (Stempfle and Badke-Schaub, 2002). 

Για να χαρακτθριςτεί μια ςχεδιαςτικι διαδικαςία ωσ ςυνεργατικι, δεν αρκεί μια 

κοινι ςυηιτθςθ ςχετικά με το αντικείμενο ςχεδίαςθσ. Ο Kvan (2000) παρατιρθςε 

ότι θ ςυνεργαςία ςτον ςχεδιαςμό προϊόντων υφίςταται όταν οι ςχεδιαςτζσ 

προγραμματίηουν, διαπραγματεφονται και αξιολογοφν τον ςχεδιαςμό τουσ από 

κοινοφ.  

ε αντίκεςθ με οποιαδιποτε άλλθ ςυνεργατικι διαδικαςία, ςτον ςυνεργατικό 

ςχεδιαςμό είναι απαραίτθτθ θ επικοινωνία με ςκίτςα και γραφικά. Σο ςχζδιο είναι 

μια ςθμαντικι πθγι γνϊςθσ που χρθςιμοποιοφν οι ςχεδιαςτζσ (Lawson, 2005). 

Εκπαιδεφονται να ςχεδιάηουν χρθςιμοποιϊντασ πενάκι ι μολφβι για να γεννιςουν 

και να αναπτφξουν ιδζεσ, και εν τζλει να επικοινωνιςουν τισ ςκζψεισ τουσ (Do, 

2002). 
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Σα μζςα επικοινωνίασ  που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τα μζλθ μιασ 

ςχεδιαςτικισ ομάδασ κατά τον ςυνεργατικό ςχεδιαςμό μποροφν να 

κατθγοριοποιθκοφν ωσ εξισ: 

 Ομιλία (φωνθτικι επικοινωνία) 

 Γραπτι επικοινωνία 

 Εξωλεκτικι Επικοινωνία 

 κίτςα  

 Διαγράμματα / Πίνακεσ 

 Σριςδιάςτατα μοντζλα 

 Σεχνικά χζδια 

Αφοφ διαςαφθνίςτθκε ποια είναι θ ζννοια του ςυνεργατικοφ ςχεδιαςμοφ και μετά 

τθν καταγραφι των μζςων επικοινωνίασ που χρθςιμοποιοφνται, είναι ςκόπιμο να 

καταλάβουμε τι ακριβϊσ ςυμβαίνει κατά τθ διάρκεια μιασ τζτοιασ διαδικαςίασ. Με 

λίγα λόγια κα καταγράψουμε τα μοντζλα ςυνεργατικοφ ςχεδιαςμοφ που 

χρθςιμοποιοφνται από τισ ςχεδιαςτικζσ ομάδεσ και ζχουν αναφερκεί ςτθν 

υπάρχουςα βιβλιογραφία. 

2.1.1 Μοντζλα υνεργατικοφ χεδιαςμοφ για το περιεχόμενο τθσ χεδιαςτικισ 
διαδικαςίασ 

Ο υνεργατικόσ χεδιαςμόσ είναι μια πολφπλοκθ διαδικαςία, κατά τθν οποία οι 

ςχεδιαςτζσ ςυνεργάηονται ςε διάφορα ςτάδια τθσ ςχεδίαςθσ. Επομζνωσ, υπάρχουν 

διαφορετικζσ ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ που απαςχολοφν τα μζλθ μιασ 

ςχεδιαςτικισ ομάδασ. 

Θ ςχεδιαςτικι διαδικαςία όμωσ δεν είναι πάντα μια ςειρά από κακοριςμζνα ςτάδια 

και δεν υπάρχει μια κοινϊσ αποδεκτι μεκοδολογία ςχεδίαςθσ που πρζπει να 

ακολουκιςουν οι ςχεδιαςτζσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί το κζμα του ςχεδιαςμοφ και οι 

ςτόχοι που πρζπει να επιτευχκοφν, αλλάηουν για το κάκε ςχεδιαςτικό ζργο.  

Παρόλα αυτά ςτθν παροφςα διπλωματικι γίνεται προςπάκεια να μελετθκοφν τα 

μοντζλα ςυνεργατικοφ ςχεδιαςμοφ όςον αφορά ςτο περιεχόμενο τθσ ςχεδιαςτικισ 
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διαδικαςίασ. Μζςα από επιςτθμονικζσ μελζτεσ, ζχει παρατθρθκεί ότι οι ςχεδιαςτζσ 

κατά τθ διάρκεια του ςυνεργατικοφ ςχεδιαςμοφ, ακολουκοφν ςυχνά κάποιεσ 

γνωςτικζσ λειτουργίεσ. Όπωσ παρατιρθςαν οι Stempfle και Badke-Schaub (2002), 

όταν οι ςχεδιαςτζσ εργάηονται πάνω ςτο αντικείμενο του ςχεδιαςμοφ 

χρθςιμοποιοφν τισ εξισ τζςςερισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ: γζννθςθ ιδεϊν 

(generation), εξερεφνθςθ (exploration), ςφγκριςθ (comparison) και 

επιλογι(selection). Οι δυο πρϊτεσ γνωςτικζσ λειτουργίεσ βοθκοφν τθν ςχεδιαςτικι 

ομάδα να διευρφνει τον προβλθματικό χϊρο. Οι άλλεσ δυο ςυντελοφν ςτον 

περιοριςμό του μεγάλου εφρουσ των πικανϊν λφςεων που μποροφν να δοκοφν για 

τον προβλθματικό χϊρο. 

Κατά τθ γζννθςθ ιδεϊν, οι ςχεδιαςτζσ προτείνουν πικανζσ λφςεισ, ενϊ κατά τθν 

εξερεφνθςθ ερευνοφν κατά πόςο αυτζσ οι λφςεισ μποροφν να ικανοποιιςουν τουσ 

ςτόχουσ του ζργου. Κατά τθ γνωςτικι λειτουργία τθσ ςφγκριςθσ, δφο ι παραπάνω 

ιδζεσ ςυγκρίνονται από τουσ ςχεδιαςτζσ βάςει κριτθρίων αξιολόγθςθσ και κατά τθν 

επιλογι, οι ςχεδιαςτζσ επιλζγουν από κοινοφ τθν λφςθ που κατά τθ κρίςθ τουσ είναι 

θ πιο ικανοποιθτικι. 

 

Εικόνα 6 – «Generic step model of design team activities», Thinking in design teams – an analysis of 
team communication, Joachim Stempfle and Petra Badke-Schaub, 2002 
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Οι παραπάνω γνωςτικζσ λειτουργίεσ μποροφν να αντιςτοιχιςτοφν ςε διάφορεσ 

φάςεισ μιασ ςχεδιαςτικισ δραςτθριότθτασ. Οι επιςτιμονεσ Stempfle και Badke-

Schaub, αναγνϊριςαν κάποια ςτάδια που ακολουκοφνται από τισ ςχεδιαςτικζσ 

ομάδεσ, όπωσ είναι: ο προγραμματιςμόσ, θ γζννθςθ ιδεϊν, θ ανάλυςθ, θ 

αξιολόγθςθ, θ απόφαςθ, ο ζλεγχοσ.  Δεν κεωροφμε ότι τα παραπάνω βιματα 

πρζπει να ακολουκοφνται με τθ ςειρά και με αυςτθρότθτα, όπωσ γίνεται ςε μια 

τυποποιθμζνθ κεϊρθςθ ςχεδίαςθσ (normative), όπου ακολουκείται κατά γράμμα 

μια ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία.  

Με μια πιο εμπειρικι κεϊρθςθ (empirical) , θ ςχεδιαςτικι ομάδα μπορεί να 

περάςει από κάποια από αυτά τα ςτάδια, και ςφμφωνα με τθν εμπειρία τθσ να τα 

χρθςιμοποιιςει με τον κατάλλθλο τρόπο και όςεσ φορζσ χρειαςτεί ςε διάφορεσ 

ςχεδιαςτικζσ δραςτθριότθτεσ.  

Μελετϊντασ πιο εξονυχιςτικά το περιεχόμενο μιασ ςυνεργατικισ ςχεδιαςτικισ 

διαδικαςίασ, μπορεί κανείσ να αναγνωρίςει κάποιεσ επιμζρουσ ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ είναι: ο προςδιοριςμόσ του προβλθματικοφ χϊρου, ο 

κακοριςμόσ των κατευκυντιριων γραμμϊν (guidelines), ο καταιγιςμόσ ιδεϊν 

(brainstorming), θ ανάπτυξθ των ιδεϊν, θ αξιολόγθςθ ιδεϊν, θ λιψθ ςχεδιαςτικϊν 

αποφάςεων, θ ςχεδίαςθ των λεπτομερειϊν, θ τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ τθσ 

ιδζασ και ο ζλεγχοσ τθσ ςχεδιαςτικισ ιδζασ.  

Από τθν εμπειρία μασ, αλλά και ςυμβουλευόμενοι τθν υπάρχουςα βιβλιογραφία για 

τον υνεργατικό χεδιαςμό, γνωρίηουμε ότι κάποιεσ από τισ παραπάνω 

δραςτθριότθτεσ μποροφν ενίοτε να παραλθφκοφν ι και να πραγματοποιθκοφν 

πάνω από μια φορά, κατά τθ διάρκεια μιασ ρεαλιςτικισ ςυνεργατικισ διαδικαςίασ. 

Κεωροφμε όμωσ, ότι είναι πολφ ςθμαντικζσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων ενόσ 

ςχεδιαςτικοφ ζργου, κακϊσ αρκετοί επιςτιμονεσ ζχουν παρατθριςει ότι θ 

παρουςία τουσ ςτθν ςυνεργατικι ςχεδιαςτικι διαδικαςία ςυντελεί ςτθν δθμιουργία 

μιασ επιτυχθμζνθσ ςχεδιαςτικισ ιδζασ (Lawson, 2005; Keller, 1987; Chiu, 2002).  
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Εικόνα 7 – «Α process model of design collaboration», An organizational view of design 
communication in design collaboration, Mao-Lin Chiu, 2002 

 

Ο Chiu (2002) πρότεινε επιπλζον ζνα μοντζλο ςυνεργατικοφ ςχεδιαςμοφ το οποίο 

αφορά ςυγκεκριμζνα τθ ςυνεργατικι δραςτθριότθτα τθσ λιψθσ ςχεδιαςτικϊν 

αποφάςεων. Σο ςχιμα (Εικόνα 7) δείχνει μια γενικι ροι ενεργειϊν κατά τθ λιψθ 

αποφάςεων. Οι πλθροφορίεσ για το ςχεδιαςμό διανζμονται από τθν αρχικι ςτθ 

τελικι κατάςταςθ, μζχρι να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων. ε 

αυτιν τθν κυκλικι διαδικαςία ςυμπεριλαμβάνονται θ ανταλλαγι απόψεων, οι 

διαπραγματεφςεισ, θ λιψθ αποφάςεων, και θ επιβεβαίωςθ των 

αποφάςεων/αντανάκλαςθ. Μετά τθν επιβεβαίωςθ μπορεί να ξεκινιςει άλλοσ 

κφκλοσ.  

Οι διαπραγματεφςεισ κεωροφνται θ πιο ςθμαντικι ενζργεια των μελϊν τθσ 

ομάδασ, για τθ λιψθ αποφάςεων ςτον ςυνεργατικό ςχεδιαςμό.  

Ενϊ ζνασ ςχεδιαςτισ που εργάηεται μόνοσ του, δεν ζχει να αντιμετωπίςει τθ 

διαδικαςία διαπραγματεφςεων, ςτθ ςχεδιαςτικι ομάδα θ ςυμφωνία είναι 

απαραίτθτθ (Saad and Maher, 1996). 

Κατά τθν ανταλλαγι απόψεων, κακορίηεται ποιεσ αποφάςεισ πρζπει να λθφκοφν. 

Σζλοσ, θ αντανάκλαςθ επιβεβαιϊνει τισ αποφάςεισ και ξεκινάει καινοφριο κφκλο 

επεξεργαςίασ τθσ ςχεδιαςτικισ πλθροφορίασ. 
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2.1.2 Μοντζλα υνεργατικοφ χεδιαςμοφ για τθν οργάνωςθ τθσ ομάδασ 

Τπάρχουν διάφοροι τρόποι να οργανωκεί θ ςχεδιαςτικι ομάδα κατά τθ διάρκεια 

των ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων. Μελετϊντασ τθ ςχετικι βιβλιογραφία, 

ξεχωρίςαμε τισ κατθγορίεσ τθσ ςυνεργαςίασ που ανζφεραν οι Maher et al. (1996), 

και είναι οι παρακάτω: 

 Αμοιβαία ςυνεργαςία (Mutual collaboration), ςτθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ 

εργάηονται από κοινοφ ςτισ ίδιεσ ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ και οι 

ςχεδιαςτικζσ αποφάςεισ λαμβάνονται με κοινι ςυμφωνία. Αυτό το είδοσ τθσ 

ςυνεργαςίασ αναφζρεται από τουσ Case και Lu (1996) και ωσ closely-coupled 

collaboration. 

 Αποκλειςτικι υνεργαςία (Exclusive collaboration), ςτθν οποία οι 

ςυμμετζχοντεσ εργάηονται ςε διαφορετικά μζρθ του ίδιου προβλιματοσ και 

επικοινωνοφν μεταξφ τουσ μόνο για να διαπραγματευτοφν τισ απόψεισ τουσ, 

όταν χρειάηονται τθ ςυμβουλι των υπόλοιπων μελϊν τθσ ομάδασ. Οι M. 

Case και S. Lu (1996) αναφζρονται ςε αυτό το είδοσ ςυνεργαςίασ με τον όρο 

loosely-coupled collaboration. 

 Δικτατορικι υνεργαςία (Dictator collaboration), όπου τα μζλθ τθσ ομάδασ 

ορίηουν ζναν υπεφκυνο για τθν διεφκυνςθ τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ. 

Από τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ των Maher et al., παρατθρικθκε ότι θ 

Αποκλειςτικι υνεργαςία είναι θ πιο αποδοτικι και οδθγεί ςτα πιο παραγωγικά 

αποτελζςματα ςχεδίαςθσ. 

Όταν χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά θ Αμοιβαία υνεργαςία, ςυνικωσ δεν οδθγεί 

ςε παραγωγικά αποτελζςματα, κακϊσ τα μζλθ τθσ ομάδασ είναι απαςχολθμζνα από 

τθ ςυνεχι προςπάκειά τουσ για τθν μεταξφ τουσ επικοινωνία. Επιπλζον, ςτθ 

Δικτατορικι υνεργαςία, τα αποτελζςματα του υνεργατικοφ χεδιαςμοφ 

παρουςιάηονται όταν και αν λθφκοφν οι κατάλλθλεσ αποφάςεισ από τον Τπεφκυνο 

τθσ ομάδασ. 

Ο Kvan (2000) πρότεινε ζνα μοντζλο υνεργατικοφ χεδιαςμοφ, το οποίο ακολουκεί 

κυρίωσ τθ λογικι τθσ Αποκλειςτικισ υνεργαςίασ. Τπογραμμίηεται όμωσ και θ 
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Εικόνα 8 – «A model of design 
collaboration», Collaborative 
design: what is it?, Thomas 

Kvan, 2000 

ςθμαςία τθσ Αμοιβαίασ ςυνεργαςίασ κατά τθν ςυνεργατικι διαδικαςία. φμφωνα 

με τον ίδιο, θ ςυνεργαςία απαιτεί πρότερο 

προγραμματιςμό, διαπραγματεφςεισ, ατομικι εργαςία 

από το κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ και ζπειτα αξιολόγθςθ 

από κοινοφ. 

Σο μοντζλο υνεργατικοφ χεδιαςμοφ του Kvan, εκτόσ 

από τον ςυνδυαςμό  τθσ Αμοιβαίασ και τθσ 

Αποκλειςτικισ υνεργαςίασ, προβάλει και τθν κυκλικι 

ροι ενεργειϊν κατά τθν υλοποίθςθ μιασ χεδιαςτικισ 

δραςτθριότθτασ, ζωσ ότου να ικανοποιθκοφν οι ςτόχοι 

τθσ ομάδασ. φμφωνα λοιπόν με το παραπάνω 

μοντζλο, αντιμετωπίηουμε τθ υνεργατικι 

δραςτθριότθτα ςτο χεδιαςμό, ωσ μια κυκλικι 

διαδικαςία, όπου τα μζλθ τθσ ομάδασ παράγουν και 

ατομικό, αλλά και ςυνεργατικό ζργο και θ οποία 

ςταματάει όταν αποφαςίςουν ότι το αποτζλεςμα είναι 

ικανοποιθτικό. 

 

 

2.1.3 Ειςαγωγι ςτο υνεργατικό χεδιαςμό Εςωτερικϊν Χϊρων 

Ζνασ από τουσ τομείσ ενδιαφζροντοσ ςτον ςυνεργατικό ςχεδιαςμό είναι ο 

χεδιαςμόσ Εςωτερικϊν χϊρων. Προτοφ γίνει αναφορά ςτα υνεργατικά υςτιματα 

που χρθςιμοποιοφνται ςτο χϊρο αυτό, απαιτείται μια ςυνοπτικι περιγραφι τθσ 

φφςθσ του επαγγζλματοσ και των ςχεδιαςτικϊν δραςτθριοτιτων. 

Ο χεδιαςμόσ Εςωτερικϊν Χϊρων χρθςιμοποιεί ζναν ςυνδυαςμό δθμιουργικϊν και 

τεχνικϊν λφςεων με ςκοπό τθν δθμιουργία ενόσ εςωτερικοφ χϊρου που κα 

εκπλθρϊνει τουσ ςτόχουσ του ζργου και επομζνωσ κα ικανοποιεί τισ ανάγκεσ του 

πελάτθ. 

Παρατθροφνται δυο βαςικά είδθ χεδιαςμοφ Εςωτερικϊν Χϊρων: 
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 χεδιαςμόσ οικιακϊν εςωτερικϊν χϊρων (residential), ο οποίοσ αφορά 

ςτον ςχεδιαςμό εςωτερικϊν χϊρων κατοικιϊν, π.χ. διαμεριςμάτων και 

μονοκατοικιϊν.    

 χεδιαςμόσ δθμοςίων ι εμπορικϊν εςωτερικϊν χϊρων (commercial), ο 

οποίοσ αφορά ςτον ςχεδιαςμό εςωτερικϊν χϊρων για δθμόςια ι εμπορικι 

χριςθ, π.χ. γραφείων επιχείρθςθσ, εμπορικϊν καταςτθμάτων, ξενοδοχείων, 

ςχολείων, εςτιατορίων, αεροδρομίων, νοςοκομείων. (βλ. Piotrowski, 2002) 

Σο επάγγελμα του χεδιαςτι Εςωτερικϊν Χϊρων ορίηεται από τθν Διεκνι Ζνωςθ 

χεδιαςτϊν Εςωτερικϊν Χϊρων ωσ εξισ: «Ο επαγγελματίασ χεδιαςτισ Εςωτερικϊν 

Χϊρων κατζχει τισ κατάλλθλεσ γνϊςεισ και τθν εμπειρία για να βελτιϊνει τθν 

λειτουργικότθτα και τθν ποιότθτα των εςωτερικϊν χϊρων.» 

 Ζχοντασ ωσ ςτόχουσ τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, τθν αφξθςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ, και τθν αςφάλεια των ατόμων, ο χεδιαςτισ Εςωτερικϊν χϊρων 

εκτελεί τισ εξισ βαςικζσ δραςτθριότθτεσ: 

 Αναλφει τισ ανάγκεσ του πελάτθ, τουσ ςτόχουσ και τισ απαιτιςεισ για 

αςφάλεια. 

 υνδυάηει τα ευριματα με τισ γνϊςεισ που διακζτει για τον χεδιαςμό 

Εςωτερικϊν Χϊρων. 

 Δθμιουργεί αρχικζσ χεδιαςτικζσ ιδζεσ που είναι κατάλλθλεσ, λειτουργικζσ 

και ικανοποιοφν τθν αιςκθτικι του πελάτθ. 

 Αναπτφςςει και παρουςιάηει τελικζσ ςχεδιαςτικζσ προτάςεισ 

χρθςιμοποιϊντασ τα κατάλλθλα μζςα παρουςίαςθσ. 

 Ετοιμάηει τα ςχζδια του ζργου και τισ προδιαγραφζσ για τισ καταςκευζσ, τα 

υλικά, τισ ςχεδιαςτικζσ λεπτομζρειεσ, τθ δομι του χϊρου, τα ζπιπλα, τα 

κουφϊματα και τον εξοπλιςμό. 

 υνεργάηεται με άλλουσ επαγγελματίεσ και φορείσ από τουσ χϊρουσ των 

μθχανολόγων, των θλεκτρολόγων και των επιςτθμόνων που αςχολοφνται με 

τθ μελζτθ τθσ αντοχισ υλικϊν. 
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 Ετοιμάηει τισ προςφορζσ και διαχειρίηεται τα ςυμβόλαια ωσ αντιπρόςωποσ 

του πελάτθ του. 

 Επιβλζπει και αξιολογεί τισ ςχεδιαςτικζσ λφςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ 

πραγμάτωςθσ του ζργου μζχρι και τθ ςτιγμι τθσ παράδοςισ του. 

Σο επάγγελμα του χεδιαςτι Εςωτερικϊν χϊρων απαιτεί τθν ςυνεργαςία με άλλουσ 

επαγγελματικοφσ χϊρουσ και επομζνωσ ο ςχεδιαςτισ πρζπει να ζχει καλζσ 

επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ. 

Όταν το ζργο είναι ςτθ διαδικαςία τθσ παραγωγισ του, ο ςχεδιαςτισ πρζπει να 

ςυνεργαςτεί με διάφορα επαγγζλματα όπωσ για παράδειγμα καταςκευαςτζσ, 

υδραυλικοφσ, μθχανικοφσ για τθ κζρμανςθ και τον κλιματιςμό, θλεκτρολόγουσ, 

οικοδόμουσ, ελαιοχρωματιςτζσ, διακοςμθτζσ, ειδικοφσ για τα πατϊματα, τισ 

ταπετςαρίεσ και πολλοφσ άλλουσ. (Gibbs, 2005) 

Οι ςχεδιαςτικζσ δραςτθριότθτεσ που μασ αφοροφν περιςςότερο για τθν χεδίαςθ 

Εςωτερικϊν χϊρων, ςφμφωνα με τα παραπάνω ςτοιχεία και με βάςθ τα μοντζλα 

υνεργατικοφ χεδιαςμοφ που προαναφζρκθκαν είναι οι εξισ: 

 Προςδιοριςμόσ προβλθματικοφ χϊρου ςφμφωνα με το brief 

 Κακοριςμόσ των κατευκυντιριων γραμμϊν (guidelines) 

 Γζννθςθ αρχικϊν ιδεϊν με τθ τεχνικι του brainstorming 

 Ανάπτυξθ ιδεϊν 

 Λιψθ ςχεδιαςτικϊν αποφάςεων 

 Αξιολόγθςθ ιδεϊν 

 χεδίαςθ των λεπτομερειϊν 

 Παρουςίαςθ τθσ ιδζασ 

 Ζλεγχοσ τθσ τελικισ ιδζασ. 

Αυτζσ οι ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ είναι δυνατόν να πραγματοποιθκοφν μεταξφ 

των χεδιαςτϊν Εςωτερικϊν χϊρων κατά τθ δθμιουργικι διαδικαςία, και είναι 

αυτζσ που κα μασ απαςχολιςουν ςτθ ςυνζχεια τθσ ζρευνάσ μασ. Οι ςυνεργατικζσ 
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δραςτθριότθτεσ μεταξφ των χεδιαςτϊν Εςωτερικϊν Χϊρων και άλλων ειδικοτιτων 

δεν κα μασ απαςχολιςουν ςτθν παροφςα διπλωματικι διατριβι. 

2.2 υνεργατικά υςτιματα Η/Τ για χεδιαςμό Εςωτερικϊν Χϊρων 

ε αυτό το κεφάλαιο κα γίνει αναφορά ςτα είδθ υνεργατικϊν υςτθμάτων Θ/Τ, 

που χρθςιμοποιοφνται για ςυνεργαςία εξ αποςτάςεωσ από χεδιαςτζσ Προϊόντων 

και από χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν Χϊρων. τθν κάκε κατθγορία υνεργατικϊν 

υςτθμάτων, κα δοκοφν χαρακτθριςτικά παραδείγματα διεπαφϊν.  

Σα υνεργατικά υςτιματα Θ/Τ είναι τεχνολογικά ςυςτιματα που επιτρζπουν ςτουσ 

χριςτεσ τουσ να δουλεφουν από κοινοφ ςτο ίδιο αντικείμενο εργαςίασ, 

ςυνδεδεμζνοι με τοπικό δίκτυο, ι με δίκτυο ευρείασ ηϊνθσ ςτθν περίπτωςθ που 

πρζπει να ςυνεργαςτοφν από απόςταςθ. 

ιμερα θ βιομθχανία χαρακτθρίηεται από ανταγωνιςμό και εξεηθτθμζνουσ πελάτεσ 

που απαιτοφν καινοτόμεσ λφςεισ. Οι καταςκευάςτριεσ εταιρίεσ καλοφνται να 

καινοτομιςουν ςχεδιάηοντασ νζα προϊόντα ι βελτιϊνοντασ τα ιδθ υπάρχοντα. 

υχνά τα διαφορετικά τμιματα ενόσ εςωτερικοφ χϊρου ςχεδιάηονται από 

διαφορετικζσ ομάδεσ ςχεδιαςτϊν που βρίςκονται ςε διαφορετικζσ περιοχζσ ι και 

ςε διαφορετικζσ χϊρεσ. 

Θ τάςθ λοιπόν για ςχεδίαςθ ςυνεργατικϊν ςυςτθμάτων Θ/Τ ικανϊν να 

υποςτθρίξουν τον υνεργατικό χεδιαςμό εξ αποςτάςεωσ, αυξάνεται ςυνεχϊσ. Οι 

ςχεδιαςτζσ υνεργατικϊν υςτθμάτων Θ/Τ εςτιάηουν ςτθν υποςτιριξθ τθσ 

δθμιουργικισ διαδικαςίασ προςφζροντασ ςτουσ χριςτεσ τα κατάλλθλα 

επικοινωνιακά εργαλεία. Θ φφςθ του ςυνεργατικοφ ςχεδιαςμοφ, απαιτεί τον 

ςυνδυαςμό ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν τθσ 

ςχεδιαςτικισ ομάδασ. 

Κάποιεσ δθμοφιλείσ ςτθ χριςθ τουσ κατθγορίεσ ςυνεργατικϊν ςυςτθμάτων Θ/Τ για 

ςχεδιαςτζσ προϊόντων και ςχεδιαςτζσ εςωτερικϊν χϊρων που ςυνεργάηονται εξ 

αποςτάςεωσ, με βάςθ τθν τεχνολογία που χρθςιμοποιοφν και τα μζςα επικοινωνίασ 

των χρθςτϊν, είναι οι ακόλουκεσ: 

 Πλατφόρμεσ υνεργατικοφ χεδιαςμοφ Θ/Τ με ςκίτςο 
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 υνεργατικά υςτιματα CAD 

 υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα οκόνθσ Θ/Τ για υνεργατικό χεδιαςμό  

2.2.1 Πλατφόρμεσ υνεργατικοφ χεδιαςμοφ Η/Τ βαςιςμζνων ςτο ςκίτςο 

Σο ςκίτςο κεωρείται από τουσ ςχεδιαςτζσ το πιο κυρίαρχο μζςο για τθν 

αναπαράςταςθ των ιδεϊν τουσ. Χρθςιμοποιείται ςε διάφορα ςτάδια τθσ 

ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ, από τθν αναπαράςταςθ τθσ αρχικισ ιδζασ μζχρι και τθν 

παρουςίαςθ του τελικοφ προϊόντοσ. Σα ςυνεργατικά ςυςτιματα αυτισ τθσ 

κατθγορίασ, προςφζρουν ςτουσ ςχεδιαςτζσ τθ δυνατότθτα να παρουςιάηουν τισ 

ιδζεσ τουσ με ςκίτςα και να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ ςφγχρονα ι και αςφγχρονα 

από απόςταςθ. 

Πλζον, υπάρχουν πολλζσ πλατφόρμεσ υνεργατικοφ χεδιαςμοφ με ςκίτςο που 

είναι διακζςιμεσ ςτο διαδίκτυο. Μπορεί κανείσ να χρθςιμοποιιςει ςυνεργατικά 

ςυςτιματα που ζχουν πιο απλοποιθμζνα εργαλεία για ςκιτςογράφθςθ, όπωσ είναι 

το Imagination Cubed τθσ General Electric και το GroupBoard, ι και πιο 

εξειδικευμζνεσ εφαρμογζσ, όπωσ είναι το WhiteBoardMeeting του Skype, το 

Dabbleboard, το Scribblar και το Qweeky. ε γενικζσ γραμμζσ, παρατθρικθκε ότι τα 

περιςςότερα είναι απλουςτευμζνα ςχεδιαςτικά ςυςτιματα, δθλαδι δεν ζχουν 

πολφ εξειδικευμζνα εργαλεία για ςχεδιαςμό, αλλά αποτελοφν μια ικανοποιθτικι 

λφςθ για άμεςθ μεταβίβαςθ των ιδεϊν μεταξφ των ςυμμετεχόντων ςτθ ςυνεργατικι 

ςχεδιαςτικι διαδικαςία. 

Οι χριςτεσ μποροφν να βλζπουν ανά πάςα ςτιγμι οποιαδιποτε αλλαγι κάνουν οι 

ςυνεργάτεσ τουσ ςε πραγματικό χρόνο, και ενθμερϊνονται ςυνικωσ από το 

ςφςτθμα για τον υπεφκυνο τθσ εκάςτοτε αλλαγισ. 

Οι δυνατότθτεσ που προςφζρουν ςτουσ χριςτεσ τα περιςςότερα ςυνεργατικά 

ςυςτιματα αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι οι εξισ: 

 Vector γραφικά (όχι ςε όλεσ τισ πλατφόρμεσ) 

 Γραμμζσ, ορκογϊνια, ελλείψεισ, κείμενο, ςκίτςο freehand, καμπφλεσ, 

πολφγωνα 
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 Επεξεργαςία αντικειμζνων (Σροποποίθςθ μορφισ, Περιςτροφι, Μετακίνθςθ 

κ.α.) 

 Ειςαγωγι εικόνων 

 υγγραφι κειμζνου 

 Επιλογι μεγζκουσ ςελίδασ (ενίοτε είναι προκακοριςμζνο και αμετάβλθτο) 

 Αποκικευςθ και φόρτωςθ εργαςίασ 

 Zooming 

 Ζτοιμα ςχιματα  

 Undo / redo 

 υνομιλία με κείμενο ι text-based chat  

 Φωνθτικι υνομιλία ι voice chat (όχι ςε όλεσ τισ πλατφόρμεσ) 

 Βιντεοκλιςθ (όχι ςε όλεσ τισ πλατφόρμεσ) 

Εκτόσ από τισ παραπάνω ςυνικεισ επιλογζσ του χριςτθ, το κάκε ςυνεργατικό 

ςφςτθμα μπορεί να προςφζρει διαφορετικά εργαλεία επικοινωνίασ και 

ςκιτςογράφθςθσ. Για παράδειγμα, ςτο WhiteBoardMeeting οι χριςτεσ μποροφν να 

ςυνομιλοφν με ιχο ι βίντεο με το Skype, να ςτζλνουν και να λαμβάνουν αρχεία και 

παράλλθλα να ςχεδιάηουν, ενϊ ςτο Imagination Cubed τθσ General Electric δεν 

υπάρχει θ δυνατότθτα διαμοιραςμοφ αρχείων και φωνθτικισ ςυνομιλίασ. Επιπλζον, 

το WhiteBoardMeeting επιτρζπει πολλαπλζσ ςυνεδριάςεισ που ςυμβαίνουν  

ταυτόχρονα και τθν πρόςκλθςθ άλλων χρθςτϊν για ςυνεδρίαςθ, αφοφ ο χριςτθσ 

ζχει ιδθ προετοιμάςει το ςχζδιό του χωρίσ να είναι ςυνδεδεμζνοσ με κάποια 

επαφι. 
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Εικόνα 9 – WhiteBoardMeeting του Skype 

2.2.2 υνεργατικά υςτιματα CAD 

Σα ςυςτιματα CAD είναι ςυςτιματα Θ/Τ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

οπτικοποίθςθ και τθν παρουςίαςθ μιασ ςχεδιαςτικισ λφςθσ (βλ. Maher et al, 1993). 

Αυτά τα ςυςτιματα χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για τθν τριςδιάςτατθ μοντελοποίθςθ 

και τθν υλοποίθςθ διςδιάςτατων ςχεδίων με ςκοπό τθν απεικόνιςθ και τθν 

παρουςίαςθ ενόσ προϊόντοσ πριν από το ςτάδιο τθσ παραγωγισ του. Κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ ζχει παρατθρθκεί ότι οι ςχεδιαςτζσ 

χρθςιμοποιοφν τα ςυςτιματα CAD ακόμα και ςτα ςτάδια τθσ γζννθςθσ και 

ανάπτυξθσ ιδεϊν (McKinney and Fischer, 1998). 

Σα ςυςτιματα CAD που υποςτθρίηουν τον υνεργατικό χεδιαςμό εξ αποςτάςεωσ 

ονομάηονται υνεργατικά υςτιματα CAD ι collaborative CAD tools. Για τθν 

υποςτιριξθ τθσ ςυνεργατικισ διαδικαςίασ, τα ςυςτιματα CAD προςφζρουν ςτουσ 

ςχεδιαςτζσ τισ εξισ δυνατότθτεσ: 

 Διαμοιραηόμενα διςδιάςτατα ςχζδια και τριςδιάςτατα μοντζλα (με 

αςφγχρονθ επικοινωνία) 

 Επεξεργαςία αντικειμζνων (Σροποποίθςθ μορφισ, Περιςτροφι, Μετακίνθςθ 

κ.α.) 
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 Καταχϊρθςθ ηθτθμάτων ςχεδίαςθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ι αλλιϊσ Mark-

up 

 θμειϊςεισ ι αλλιϊσ Annotations 

 υνομιλία με κείμενο ι text-based chat 

 Φωνθτικι ςυνομιλία ι voice chat 

 Διεπαφι Αςπροπίνακα ι αλλιϊσ Whiteboard 

 Αποκικευςθ και φόρτωςθ εργαςίασ 

 Zooming 

 Undo / redo 

Οι χριςτεσ των ςυνεργατικϊν ςυςτθμάτων CAD δεν μποροφν να επεξεργάηονται 

ςυγχρόνωσ το ίδιο ςχζδιο, δθλαδι δεν διαμοιράηονται το ίδιο περιβάλλον εργαςίασ 

όταν δθμιουργοφν τα ςχζδιά τουσ. Ο κάκε χριςτθσ αναλαμβάνει μια ςυγκεκριμζνθ 

ςχεδιαςτικι δραςτθριότθτα, ι τθν ανάπτυξθ τθσ δικισ του ιδζασ για ζνα δεδομζνο 

πρόβλθμα δουλεφοντασ ςτο προςωπικό του ςτιγμιότυπο του περιβάλλοντοσ. Οι 

ςχεδιαςτικζσ αλλαγζσ που ζχει κάνει ςτο διαμοιραηόμενο project, είναι διακζςιμεσ 

για προβολι ςτουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ, μόνο ςτθ περίπτωςθ που ο χριςτθσ 

κελιςει να τισ αποκθκεφςει ςτο project και να τισ παρουςιάςει ςτθν ομάδα.  

Σα μζλθ τθσ ομάδασ ζχουν τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουν και κάποια μζςα 

ςφγχρονθσ επικοινωνίασ, όπωσ είναι θ ςυνομιλία με κείμενο και θ φωνθτικι 

ςυνομιλία. 

Σο γεγονόσ όμωσ ότι τα μζλθ τθσ ομάδασ δεν μποροφν να εργαςτοφν από κοινοφ 

ςτθ δθμιουργία των ςχεδίων ταυτόχρονα, περιορίηει τθ χριςθ αυτϊν των 

ςυςτθμάτων ςε ςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ τφπου Αποκλειςτικισ υνεργαςίασ. 

Επίςθσ τα μζλθ δεν μποροφν να επεξεργαςτοφν τα αντικείμενα του ζργου αν δεν 

ζχουν τθν άδεια από τον διαχειριςτι του ζργου. 

Επομζνωσ, παρατθροφμε ότι τα ςυνεργατικά ςυςτιματα CAD ςτθρίηονται ςε 

Μοντζλα υνεργατικοφ χεδιαςμοφ που ακολουκοφν κυρίωσ τθν Αποκλειςτικι και 
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τθ Δικτατορικι ςυνεργαςία, και λιγότερο τθν Αμοιβαία ςυνεργαςία. Όπωσ 

προαναφζρκθκε, ζνα Μοντζλο υνεργατικοφ χεδιαςμοφ που ςυνδυάηει τθν 

Αμοιβαία και τθν Αποκλειςτικι ςυνεργαςία είναι πιο αποδοτικό, όπωσ για 

παράδειγμα το μοντζλο ςυνεργαςίασ που πρότεινε ο Kvan(2000). Κεωροφμε λοιπόν 

μεγάλο μειονζκτθμα τθν αδυναμία των ςυςτθμάτων CAD να υποςτθρίηουν διάφορα 

μοντζλα ςυνεργαςίασ. Πάραυτα, για τθν πολφπλευρθ ενθμζρωςθ του αναγνϊςτθ, 

οφείλουμε να εντοπίςουμε ςτθ ςυνζχεια τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα 

που παρουςιάηουν τα ςυνεργατικά ςυςτιματα CAD, ςτθν προςπάκειά τουσ να 

διατθριςουν τθν Επίγνωςθ των χεδιαςτϊν Προϊόντων ι των χεδιαςτϊν 

Εςωτερικϊν χϊρων.  

Κάποια παραδείγματα υνεργατικϊν υςτθμάτων CAD που υποςτθρίηουν τθ 

ςυνεργαςία εξ αποςτάςεωσ για χεδιαςτζσ Προϊόντων και χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν 

χϊρων είναι το Graphisoft ArchiCAD , το Autodesk Inventor Collaborative Tool και 

το Collab-CAD. (Li et al, 2005) 

 

Εικόνα 10 – Graphisoft ArchiCAD 
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2.2.3 υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα Οκόνθσ Η/Τ για υνεργατικό 
χεδιαςμό 

Οι επιςτθμονικζσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι τα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα 

χρθςιμοποιοφνται ολοζνα και περιςςότερο για να υποςτθρίξουν ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, ιδιαίτερα για ομάδεσ που δουλεφουν εξ αποςτάςεωσ (Churchill & 

Snowdon, 1998). Κακιςτοφν δυνατι τθν υποςτιριξθ ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων 

με ςφγχρονθ επικοινωνία, όπωσ το διαμοιραςμό οπτικϊν αναπαραςτάςεων 

αντικειμζνων ςε πραγματικό χρόνο. Αυτό αποτελεί ςθμαντικό πλεονζκτθμα, ειδικά 

για το ςυνεργατικό ςχεδιαςμό, και είναι ζνα ςτοιχείο που οι CMC τεχνολογίεσ δεν 

διακζτουν (Maher et al., 2006; Nederveen, 2007). 

Θ ζννοια ενόσ υνεργατικοφ Εικονικοφ περιβάλλοντοσ για τουσ ςχεδιαςτζσ 

προϊόντων, είναι ςυνδεδεμζνθ με τισ ζννοιεσ τθσ πλοιγθςθσ, τθσ εμβφκιςθσ και τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ τουσ ςε πραγματικό χρόνο με ςκοπό τθν ςυνεργαςία τουσ ςτθν 

ςχεδιαςτικι διαδικαςία.  

Ζνα τζτοιο εικονικό περιβάλλον δεν προςφζρει μόνο τθ ςυνεργαςία μεταξφ των 

εμπλεκόμενων ςχεδιαςτϊν, αλλά και τθ δυνατότθτα αλλθλεπίδραςισ τουσ με τα 

ίδια τα προϊόντα προσ εξζλιξθ. Σα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα επιτρζπουν 

ςτουσ χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν Χϊρων τθν από κοινοφ πρόςβαςθ ςτα αντικείμενα 

που ζχουν τοποκετθκεί ςτον χϊρο εργαςίασ. 

Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να είναι για παράδειγμα ςκίτςα ι τριςδιάςτατα 

μοντζλα που οι χριςτεσ μποροφν να τα δθμιουργοφν και να τα επεξεργάηονται από 

κοινοφ ςτον εικονικό χϊρο, ο οποίοσ μοιάηει πολφ ςτθ μορφι ενόσ φυςικοφ χϊρου 

εργαςίασ. Αυτό κάνει τθ ςυνεργαςία πιο άμεςθ και βοθκάει τουσ ςχεδιαςτζσ να 

κερδίηουν χρόνο ςτισ διάφορεσ φάςεισ του ςυνεργατικοφ ςχεδιαςμοφ, γιατί 

νιϊκουν πιο ζντονθ τθν παρουςία τουσ. 

Επιπλζον, άλλοσ ζνασ βαςικόσ λόγοσ για τον οποίο προτιμάται θ χριςθ των 

υνεργατικϊν Εικονικϊν Περιβαλλόντων ςτον χεδιαςμό είναι θ φπαρξθ τθσ 

τριςδιάςτατθσ οπτικισ αναπαράςταςθσ του χριςτθ μζςω του avatar. Σο avatar, που 

ςυνικωσ είναι ανκρωπόμορφο, όχι μόνο επιτρζπει ςτο χριςτθ να ζχει πρόςβαςθ 

ςτα αντικείμενα που ςχεδιάηονται και ςτον χϊρο εργαςίασ, αλλά του δίνει τθ 
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δυνατότθτα να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ και αλλθλεπίδραςθ με τουσ υπόλοιπουσ 

χριςτεσ. Σα μζλθ τθσ ςχεδιαςτικισ ομάδασ μποροφν να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ 

με νεφματα, χειρονομίεσ και άλλα ςτοιχεία εξωλεκτικισ επικοινωνίασ που 

προβάλλονται μζςω του avatar τουσ. 

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ κεωροφμε ότι οι Εικονικοί Κόςμοι μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ υςτιματα υνεργατικοφ χεδιαςμοφ, κακϊσ προςφζρουν 

ςτα μζλθ τθσ ομάδασ μεγάλθ ποικιλία από εργαλεία ςχεδίαςθσ. Σο κυριότερο 

πλεονζκτθμά τουσ όμωσ είναι ότι προςφζρουν μια πολυαιςκθτικι εμπειρία που ςτα 

υπόλοιπα ςυςτιματα δεν κα μποροφςαν να βιϊςουν οι χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν 

Χϊρων. 

Κάποια παραδείγματα υνεργατικϊν Εικονικϊν Περιβαλλόντων που υποςτθρίηουν 

τθ ςυνεργαςία εξ αποςτάςεωσ για χεδιαςτζσ Προϊόντων και χεδιαςτζσ 

Εςωτερικϊν χϊρων είναι οι Εικονικοί Κόςμοι του Second Life και του ActiveWorlds.  

 

Εικόνα 11 - Philips Design's Ideation Quest in Second Life  
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Κεφάλαιο 3: Επίγνωςθ (Awareness)  

3.1 Η Επίγνωςθ ωσ νοθτικι διαδικαςία ςτθν πρόςωπο με πρόςωπο 
ςυνεργαςία 

Θ ζννοια τθσ Επίγνωςθσ ορίςτθκε από τουσ Dourish και Bellotti ωσ «θ κατανόθςθ 

των δραςτθριοτιτων των άλλων, θ οποία παρζχει το πλαίςιο για τθ δικιά ςου 

δραςτθριότθτα» (Dourish and Bellotti 1992). Με τον παραπάνω ιςχυριςμό, οι 

επιςτιμονεσ κζλουν να τονίςουν τθν ςθμαςία τθσ μετάδοςθσ οποιαςδιποτε 

πλθροφορίασ που αφορά τισ ενζργειεσ που πραγματοποιοφνται από τα μζλθ μιασ 

ομάδασ. Όταν ο ςυνεργάτθσ ζχει ςαφι Επίγνωςθ των ενεργειϊν, δεν αντιμετωπίηει 

προβλιματα παρανοιςεων ι παραβλζψεων και θ ςυνεργατικι διαδικαςία 

εκτελείται ομαλά και εξελίςςεται διαρκϊσ. 

Θ Endsley (1995) όριςε τθν επίγνωςθ ωσ τθ γνϊςθ που δθμιουργείται μζςω τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ του ατόμου και του περιβάλλοντόσ του, δθλαδι με απλά λόγια 

ανζφερε τθν Επίγνωςθ ωσ «τθ γνϊςθ για το τι ςυμβαίνει». 

Επομζνωσ, θ Επίγνωςθ ςτθ υνεργαςία είναι θ νοθτικι λειτουργία κατά τθν οποία ο 

ςυμμετζχων ςτθ ςυνεργατικι διαδικαςία, λαμβάνει γνϊςθ για τισ δραςτθριότθτεσ 

που ςυμβαίνουν εντόσ και εκτόσ του χϊρου εργαςίασ, για τα μζλθ τθσ ομάδασ του 

και για τθν οργάνωςθ του ζργου. Αντιλαμβανόμαςτε λοιπόν τθ διατιρθςθ τθσ 

Επίγνωςθσ ωσ μια διαδικαςία μετάδοςθσ πλθροφοριϊν επίγνωςθσ. 

φμφωνα με τον Clark (1996), θ επίγνωςθ των μελϊν μιασ ομάδασ διευκολφνει τον 

ςυντονιςμό των ενεργειϊν τουσ. Οι Espinosa et al. (2000) τόνιςαν, επίςθσ, ότι θ 

διατιρθςθ τθσ επίγνωςθσ τθσ ομάδασ εργαςίασ όςον αφορά ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 

ςτθ διαδικαςία, ςτισ δραςτθριότθτεσ και ςτθ κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ 

εργαςίασ ςυντελεί ςτθν αποδοτικότθτα των μελϊν τθσ ομάδασ και ςτθν επιτυχία τθσ 

ςυνεργαςίασ. 

τθν υπάρχουςα βιβλιογραφία, οι δυο πιο δθμοφιλείσ κατθγορίεσ Επίγνωςθσ είναι 

θ Επίγνωςθ Χϊρου Εργαςίασ (Workspace Awareness) και θ Επίγνωςθ Κατάςταςθσ 

(Situation Awareness). 
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3.1.1 Επίγνωςθ Κατάςταςθσ (Situation Awareness)  

Ζνασ γενικόσ οριςμόσ τθσ Επίγνωςθσ Κατάςταςθσ είναι ο εξισ: «Θ Επίγνωςθ 

Κατάςταςθσ είναι θ γνϊςθ που απαιτείται ανά πάςα ςτιγμι για να λειτουργιςει ι 

να διατθρθκεί ζνα δυναμικό ςφςτθμα» (Adams et al., 1995).  

Θ Επίγνωςθ Κατάςταςθσ ζχει οριςτεί από τθν Endsley (1988) ωσ «θ τοποκζτθςθ των 

ςτοιχείων του περιβάλλοντοσ ςτο χϊρο και ςτο χρόνο, θ ερμθνεία τουσ και θ 

πρόβλεψθ τθσ κατάςταςισ τουσ ςτο κοντινό μζλλον». 

Θ Endsley δθλαδι εςτίαςε περιςςότερο ςτθν επίγνωςθ ωσ διαδικαςία και το 1995 

πρότεινε ζναν οριςμό, κατά τον οποίο θ Επίγνωςθ Κατάςταςθσ αποτελείται από 3 

επίπεδα: 

 Επίπεδο 1: Αναγνϊριςθ και ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν (perception). Θ 

νοθτικι διαδικαςία κατά τθν οποία ο εμπλεκόμενοσ ςτθ ςυνεργαςία, 

αντιλαμβάνεται και ςυγκεντρϊνει τισ πλθροφορίεσ που τον αφοροφν από το 

εργαςιακό του περιβάλλον.  

 Επίπεδο 2: Η κατανόθςθ των πλθροφοριϊν (comprehension). Ο 

εμπλεκόμενοσ πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνδυάηει τθν πλθροφορία 

που ζχει ςυγκεντρϊςει με τθν υπάρχουςα γνϊςθ του, ζτςι ϊςτε να κατανοεί 

επαρκϊσ τθν τρζχουςα κατάςταςθ. 

 Επίπεδο 3: Πρόβλεψθ των καταςτάςεων ςτο κοντινό μζλλον (projection). Ο 

εμπλεκόμενοσ γνωρίηοντασ τθν τρζχουςα κατάςταςθ προβλζπει τισ 

μελλοντικζσ αλλαγζσ που κα γίνουν ςτο εργαςιακό του περιβάλλον. 



Κεφάλαιο 3:  Επίγνωςθ 

40 

 

 

Εικόνα 12 - Endsley's model of situation awareness (adapted from Endsley, 1995). 

 

3.1.2 Επίγνωςθ Χϊρου Εργαςίασ (Workspace Awareness) 

Επειδι θ Επίγνωςθ Κατάςταςθσ αποτελεί μια γνωςτικι διαδικαςία αναγνϊριςθσ και 

ςυγκζντρωςθσ οποιαςδιποτε ςχετικισ πλθροφορίασ με τθν ςυνεργατικι 

διαδικαςία, οι επιςτιμονεσ των ςυνεργατικϊν ςυςτθμάτων ζνιωςαν τθν ανάγκθ να 

μειϊςουν το εφροσ των πλθροφοριϊν επίγνωςθσ ςε αυτζσ που τουσ ενδιζφεραν. 

Ζτςι δθμιοφργθςαν ςταδιακά διάφορεσ κατθγορίεσ Επίγνωςθσ, ανάλογα με το είδοσ 

των πλθροφοριϊν που πρζπει να μεταδίδονται ςτα μζλθ μιασ ομάδασ εργαςίασ. 

Εκτόσ από το να ελζγχουν τθ γνωςτικι διαδικαςία διατιρθςθσ τθσ Επίγνωςθσ, όπωσ 

γινόταν μζςω των επιπζδων τθσ Επίγνωςθσ Κατάςταςθσ,  οι επιςτιμονεσ κα 

μποροφςαν πλζον να προςδιορίηουν επ’ ακριβϊσ ποιεσ είναι οι απαραίτθτεσ 

πλθροφορίεσ που πρζπει να λαμβάνουν τα μζλθ τθσ ομάδασ. 

Ζτςι το 1996, οι Gutwin και Greenberg όριςαν τθν Επίγνωςθ Χϊρου Εργαςίασ ωσ 

«τθν ςυνεχι κατανόθςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ του κάκε ατόμου με το 

διαμοιραηόμενο χϊρο εργαςίασ». Θ Επίγνωςθ του Χϊρου Εργαςίασ, όπωσ τθν 



Κεφάλαιο 3:  Επίγνωςθ 

41 

 

περιζγραψαν, περιορίηεται ςε οτιδιποτε ςυμβαίνει μζςα ςτα χωρικά και χρονικά 

πλαίςια των δραςτθριοτιτων που εκτελεί θ ομάδα μζςα ςτο χϊρο εργαςίασ. 

Οποιαδιποτε πλθροφορία αναφζρεται ςε ενζργειεσ εκτόσ του χϊρου εργαςίασ και 

ςε ενζργειεσ που δεν αφοροφν τθ ςυνεργατικι δραςτθριότθτα δεν ανικει ςτθν 

κατθγορία των πλθροφοριϊν Επίγνωςθσ Χϊρου Εργαςίασ. 

υγκεκριμζνα, ο χριςτθσ ενθμερϊνεται για τον κάτοχο των ενεργειϊν, για τθν 

τοποκεςία ςτθν οποία εκτελείται θ ενζργεια, για τθν ίδια τθν ενζργεια και για το 

χρονικό πλαίςιο πραγματοποίθςθσ τθσ ενζργειασ. Λαμβάνει λοιπόν πλθροφορίεσ 

που απαντοφν ςτα ερωτιματα τι ςυμβαίνει, ποφ διαδραματίηεται, ποιοσ 

πραγματοποιεί τθν ενζργεια και πότε ςυμβαίνει. 

Τπάρχουν δυο βαςικοί μθχανιςμοί που χρθςιμοποιοφνται ςτθν πρόςωπο με 

πρόςωπο ςυνεργαςία για τθν διατιρθςθ τθσ Επίγνωςθσ Χϊρου Εργαςίασ. Ο πρϊτοσ 

μθχανιςμόσ είναι θ άμεςθ επικοινωνία. Για παράδειγμα, ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ 

εργαςίασ μπορεί να πει ςτουσ ςυναδζλφουσ του: «Κα εργαςτϊ ςτο βάκοσ αριςτζρα 

του δωματίου», που ςθμαίνει ότι πλθροφορεί τουσ υπόλοιπουσ για τθ κζςθ του ςτο 

χϊρο εργαςίασ με άμεςθ λεκτικι επικοινωνία. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί κανείσ να 

ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ ομάδασ του για τθν ενζργεια που πρόκειται να κάνει και 

για τθ χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία κα διεξαχκεί θ ενζργεια. Σα μζλθ τθσ ομάδασ 

μποροφν επιπλζον, να επικοινωνιςουν με εξωλεκτικι επικοινωνία για να 

πλθροφοριςουν τα υπόλοιπα μζλθ για τισ ενζργειζσ τουσ, όπωσ με χειρονομίεσ και 

με τθ γλϊςςα του ςϊματοσ. 

Ζνασ δεφτεροσ βαςικόσ μθχανιςμόσ διατιρθςθσ τθσ Επίγνωςθσ Χϊρου Εργαςίασ 

ςτθν πρόςωπο με πρόςωπο ςυνεργαςία είναι θ παρατιρθςθ των οπτικϊν και 

θχθτικϊν αναδράςεων από τισ πρότερεσ ι τισ τρζχουςεσ αλλθλεπιδράςεισ των 

άλλων μελϊν τθσ ομάδασ με το χϊρο εργαςίασ. Για παράδειγμα, παρακολουκϊντασ 

τον φυςικό χϊρο εργαςίασ με μετακίνθςθ του βλζμματοσ, τα μζλθ τθσ ομάδασ 

πλθροφοροφνται για τισ ενζργειεσ που εκτελοφνται ςε πραγματικό χρόνο από τουσ 

ςυνεργάτεσ τουσ. 
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3.1.3 Άλλεσ κατθγορίεσ Επίγνωςθσ 

Οι επιςτιμονεσ που αςχολοφνται με τθν ςυνεργαςία και τθ ροι των πλθροφοριϊν 

για τθ διατιρθςθ τθσ Επίγνωςθσ αναφζρουν ςτισ μελζτεσ τουσ και άλλεσ κατθγορίεσ 

Επίγνωςθσ ανάλογα με το είδοσ των πλθροφοριϊν που πρζπει να γνωρίηουν τα 

μζλθ τθσ ομάδασ.  

Ο Weisband (2002) περιζγραψε τισ εξισ πζντε κατθγορίεσ Επίγνωςθσ: (Ocker et al. 

2009) 

 Αυτό-επίγνωςθ (self awareness) είναι θ επίγνωςθ των ενεργειϊν που ζχει 

εκτελζςει ι εκτελεί ο ίδιοσ ο χριςτθσ ςτο πζρασ του χρόνου. 

 Επίγνωςθ δραςτθριοτιτων (activity awareness) είναι θ επίγνωςθ για τισ 

ενζργειεσ που εκτελοφν τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ ςτο πζρασ του 

χρόνου. 

 Επίγνωςθ διαδικαςίασ (process awareness) είναι θ επίγνωςθ για τισ 

δραςτθριότθτεσ που πρζπει να γίνουν ςε κάκε φάςθ του ζργου. 

 Κοινωνικι επίγνωςθ (social awareness) είναι θ επίγνωςθ για όλουσ τουσ 

υπόλοιπουσ που δεν ςυμμετζχουν ςτο ζργο. 

 Επίγνωςθ διακεςιμότθτασ(availability awareness) είναι θ επίγνωςθ για το 

αν τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ είναι διακζςιμα για ςυμμετοχι 

ςτισ ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ.  

Παρατθροφμε ότι οι παραπάνω κατθγορίεσ είναι πολφ ςυγκεκριμζνεσ και κάποιεσ 

από αυτζσ περιλαμβάνονται ςε πιο γενικζσ κατθγορίεσ Επίγνωςθσ. Για παράδειγμα 

θ Επίγνωςθ δραςτθριοτιτων και θ Αυτό-Επίγνωςθ, όπωσ περιγράφονται από τον 

Weisband, ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν Επίγνωςθ Χϊρου Εργαςίασ που αναλφκθκε 

προθγουμζνωσ. 

Οι Adams et al. (2005) αναφζρκθκαν ςτθν Οργανωςιακθ Επίγνωςθ, δθλαδι ςτθν 

Επίγνωςθ για τθν οργάνωςθ του ζργου, όςον αφορά ςτισ προκακοριςμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ και ςτισ διάφορεσ φάςεισ του ζργου που πρζπει να ακολουκιςει θ 
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ομάδα εργαςίασ. Θ Οργανωςιακι Επίγνωςθ ουςιαςτικά περιλαμβάνει και τθν 

Επίγνωςθ Διαδικαςίασ που είχε προαναφζρει ο Weisband. 

Οι Hansen και Jarvellin (2005) περιζγραψαν τθν Επίγνωςθ πιο φορμαλιςτικά, 

διαχωρίηοντασ τθν ςε Επίγνωςθ για τουσ Ανκρϊπουσ, Επίγνωςθ δραςτθριοτιτων 

και Επίγνωςθ Αντικειμζνων. Θ Επίγνωςθ για τουσ Ανκρϊπουσ είναι θ επίγνωςθ για 

ό,τι ζχει να κάνει με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ ςυνεργατικι διαδικαςία, όπωσ: 

ταυτότθτα, διακεςιμότθτα, ρόλουσ, διάκεςθ, κζςθ, ςθμείο εςτίαςισ τουσ. Θ 

Επίγνωςθ δραςτθριοτιτων, όπωσ προαναφζρκθκε, είναι θ επίγνωςθ για τισ 

ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ που διαδραματίηονται. Σζλοσ, θ Επίγνωςθ 

Αντικειμζνων (Benford et al., 1994) αναφζρεται ωσ θ επίγνωςθ για τισ ιδιότθτεσ των 

αντικειμζνων που βρίςκονται ιδθ ςτον χϊρο εργαςίασ ι που δθμιουργοφνται από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ κατά τθ ςυνεργατικι διαδικαςία. 

3.2 Η Επίγνωςθ ςτο υνεργατικό χεδιαςμό 

Ζχοντασ λοιπόν μελετιςει  τθν βιβλιογραφία για τισ υπάρχουςεσ κατθγορίεσ 

Επίγνωςθσ, παρατθροφμε ότι ςτθν περίπτωςθ του υνεργατικοφ χεδιαςμοφ, όπου 

το ενδιαφζρον μασ επικεντρϊκθκε ςτο περιεχόμενο και ςτθν οργάνωςθ τθσ 

ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ, τα είδθ τθσ Επίγνωςθσ που μασ αφοροφν περιςςότερο 

είναι θ Επίγνωςθ Χϊρου Εργαςίασ και θ Οργανωςιακι Επίγνωςθ. Θ Επίγνωςθ 

Χϊρου Εργαςίασ μασ ενδιαφζρει επειδι αποτελεί τθν επίγνωςθ που ςχετίηεται με 

τισ ενζργειεσ των ςχεδιαςτϊν ςτον χϊρο εργαςίασ και τθν ζκβαςθ αυτϊν των 

ενεργειϊν. Θ Οργανωςιακι Επίγνωςθ μασ αφορά αντίςτοιχα γιατί αποτελεί τθν 

επίγνωςθ τθσ οργάνωςθσ του ζργου. τθ ςχεδιαςτικι διαδικαςία θ επίγνωςθ των 

φάςεων του ζργου και των δραςτθριοτιτων που πρζπει να εκτελεςτοφν ςυντελεί 

ςτον αποτελεςματικό ςυντονιςμό τθσ ομάδασ. 

Επιπλζον, επειδι θ αποτελεςματικότθτα μιασ ςυνεργατικισ ςχεδιαςτικισ 

διαδικαςίασ επθρεάηεται ςε μεγάλο βακμό από τουσ ατομικοφσ παράγοντεσ όπωσ θ 

προςωπικότθτα, θ προςωπικι εμπειρία και θ ελεφκερθ βοφλθςθ (βλ. Mattessich et 

al., 2004), ςτθν μελζτθ μασ για τθν Επίγνωςθ ςτον υνεργατικό χεδιαςμό αποκτάμε 

επίςθσ ενδιαφζρον για τθν Επίγνωςθ για τουσ Ανκρϊπουσ.   
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Δεν κα μποροφςαμε να παραλείψουμε τθ ςθμαςία τθσ διατιρθςθσ τθσ Επίγνωςθσ 

του ςχεδιαςτι για τα Αντικείμενα, κακϊσ τα αντικείμενα τθσ χεδίαςθσ από μόνα 

τουσ αποτελοφν ςθμαντικι πλθροφορία για τισ ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ που 

διαδραματίηονται ςτο χϊρο εργαςίασ.  

Μζςω λοιπόν τθσ βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ για τισ κατθγορίεσ Επίγνωςθσ αλλά 

και των υπαρχόντων μοντζλων υνεργατικοφ χεδιαςμοφ, καταλιγουμε ότι οι 

κατθγορίεσ που μασ αφοροφν  περιςςότερο είναι οι εξισ: 

Επίγνωςθ Χϊρου Εργαςίασ (Workspace Awareness) 

Επίγνωςθ για τουσ Ανκρϊπουσ (Awareness of People) 

Επίγνωςθ Αντικειμζνων (Awareness of Objects) 

Οργανωςιακι Επίγνωςθ (Organizational Awareness) 

Πίνακασ 1 - Μελζτθ τθσ Επίγνωςθσ ςτο υνεργατικό χεδιαςμό 

3.2.1 Επίγνωςθ χϊρου εργαςίασ (Workspace Awareness) 

Θ Επίγνωςθ Χϊρου Εργαςίασ είναι θ ενθμζρωςθ του ςυνεργάτθ για τισ ενζργειεσ 

που πραγματοποιοφνται ςτο περιβάλλον εργαςίασ από τα μζλθ τθσ ομάδασ. 

υγκεκριμζνα, ο ςχεδιαςτισ ενθμερϊνεται για τον κάτοχο των ενεργειϊν, για τθν 

τοποκεςία ςτθν οποία εκτελείται θ ενζργεια, για τθν ίδια τθν ενζργεια και για το 

χρονικό πλαίςιο πραγματοποίθςθσ τθσ ενζργειασ. Λαμβάνει λοιπόν πλθροφορίεσ 

που απαντοφν ςτα ερωτιματα τι ςυμβαίνει, ποφ διαδραματίηεται, ποιοσ 

πραγματοποιεί τθν ενζργεια και πότε ςυμβαίνει. 

Σι ςυμβαίνει: Θ γνϊςθ του ςυνεργάτθ για το τι ςυμβαίνει, περιλαμβάνει τθν γνϊςθ 

ςχετικά με το ποια ενζργεια πραγματοποιείται, βάςει ποιων ςτόχων τθσ ομάδασ 

υλοποιείται και πάνω ςε ποια αντικείμενα του χϊρου εργάηονται οι ςυμμετζχοντεσ 

κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ενζργειασ. 

Ποφ ςυμβαίνει: Θ γνϊςθ του ςυνεργάτθ για το ποφ ςυμβαίνει θ κάκε ενζργεια, 

περιλαμβάνει τθν γνϊςθ ςχετικά με τθ κζςθ των ςυνεργατϊν ςτο χϊρο εργαςίασ 

κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ενζργειασ και με το ποφ κοιτάνε οι ςυνεργάτεσ ςτο χϊρο 

εργαςίασ. 
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Ποιοσ εκτελεί τθν ενζργεια: Θ γνϊςθ ςχετικά με το ποιοσ εκτελεί τθν ενζργεια 

περιλαμβάνει τθν Επίγνωςθ των ιδιοτιτων του προςϊπου που εμπλζκεται και 

ουςιαςτικά επιτυγχάνεται με τουσ μθχανιςμοφσ Επίγνωςθσ για τουσ Ανκρϊπουσ 

που αναφζρκθκαν παραπάνω. 

Πότε: Θ πλθροφορία που αφορά ςτο πότε διεξάγεται θ οποιαδιποτε ενζργεια από 

τα μζλθ τθσ ομάδασ αναφζρεται πιο ςυγκεκριμζνα ςτο αν θ ενζργεια αυτι ζχει 

διεξαχκεί ςτο παρελκόν, αν ςυμβαίνει ςτο παρόν, ι αν πρόκειται να ςυμβεί ςτο 

μζλλον. 

τθ ςυνζχεια, κα γίνει μια προςπάκεια καταγραφισ των υπαρχόντων μθχανιςμϊν 

διατιρθςθσ τθσ Επίγνωςθσ για κακεμιά από τισ παραπάνω κατθγορίεσ, ςτα πλαίςια 

τθσ ςυνεργαςίασ πρόςωπο με πρόςωπο, αλλά και ςτα πλαίςια των ςυνεργατικϊν 

ςυςτθμάτων Θ/Τ για υνεργατικό χεδιαςμό. 

Επειδι ςτθν πλειοψθφία των επιςτθμονικϊν άρκρων, υπάρχει μια αςάφεια για 

τουσ μθχανιςμοφσ που χρθςιμοποιοφνται για να διατθρθκεί θ επίγνωςθ ςτον 

υνεργατικό χεδιαςμό, κεωρικθκε αναγκαίο να ςυγκεντρωκοφν, με απϊτερο 

ςτόχο τθν ξεκάκαρθ εικόνα των ελλείψεων που προκφπτουν ςτον τομζα τθσ 

Επίγνωςθσ. Θ ςυλλογι και καταγραφι των μθχανιςμϊν Επίγνωςθσ ζγινε 

περιςςότερο μζςω βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ αλλά και προςεκτικισ 

παρατιρθςθσ των ςυνεργατικϊν ςυςτθμάτων για υνεργατικό χεδιαςμό. Αποτελεί 

ζνα ενδεικτικό δείγμα προςφερόμενων μθχανιςμϊν Επίγνωςθσ και είναι δυνατόν 

να εμπλουτιςτεί περαιτζρω, είναι όμωσ μια προςπάκεια καταγραφισ των 

μθχανιςμϊν Επίγνωςθσ για όποιον επικυμεί να ενθμερωκεί με πιο ςυγκεκριμζνα 

παραδείγματα. 

3.2.2 Επίγνωςθ για τουσ ανκρϊπουσ(Awareness of People) 

Παραπάνω εξθγικθκε ςυνοπτικά το περιεχόμενο αυτοφ του είδουσ Επίγνωςθσ. 

Όπωσ προαναφζρκθκε, κάποιεσ ιδιότθτεσ που μποροφν να χαρακτθρίςουν ζνα 

πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτθν ςυνεργατικι διαδικαςία είναι θ ταυτότθτά του, θ 

διακεςιμότθτά του, ο ρόλοσ του ςτθ ςυνεργατικι διαδικαςία, θ διάκεςι του, θ 
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κζςθ ςτθν οποία βρίςκεται μζςα ςτο περιβάλλον και το τρζχον ςθμείο ςτο οποίο 

εςτιάηει.  

Όταν θ διαδικαςία απαιτεί τθ ςυνεργαςία μεταξφ πολλϊν προςϊπων, είναι 

ςθμαντικό ο κάκε ςυμμετζχων να ζχει καλι αντίλθψθ των ιδιοτιτων των άλλων 

ςυμμετεχόντων. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα πιο κατανοθτό αν ςκεφτεί κανείσ ποιεσ 

ιδιότθτεσ των ςυναδζλφων πρζπει να γνωρίηει ζνασ ςυμμετζχων ςε μια 

ςυνεργατικι διαδικαςία όπου τα μζλθ τθσ ομάδασ βρίςκονται ςτον ίδιο φυςικό 

χϊρο. Επομζνωσ προτοφ εντοπιςτοφν οι πλθροφορίεσ τθσ Επίγνωςθσ για τουσ 

Ανκρϊπουσ ςτα υνεργατικά υςτιματα Θ/Τ για υνεργατικό χεδιαςμό, 

εντοπίηονται ςτα πλαίςια μιασ ςυνεργατικισ διαδικαςίασ που πραγματοποιείται 

από κοντά και επομζνωσ με επικοινωνία πρόςωπο με πρόςωπο (face to face).  

3.2.3 Επίγνωςθ Αντικειμζνων (Awareness of objects) 

Θ Επίγνωςθ Αντικειμζνων αφορά ςτθν κατανόθςθ των ιδιοτιτων των αντικειμζνων 

του χϊρου εργαςίασ. Για να διατθρθκεί αυτοφ του είδουσ θ επίγνωςθ πρζπει ο 

ςυμμετζχων να λαμβάνει τθν απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ για τα αντικείμενα του 

περιβάλλοντοσ του. Προκειμζνου να καταλιξουμε ςτο είδοσ τθσ πλθροφορίασ που 

πρζπει να λαμβάνει ο χριςτθσ για να διατθρεί τθν επίγνωςι του, αρχικά κα 

ξεκακαρίςουμε τι ακριβϊσ περιλαμβάνει θ ζννοια Αντικείμενα. 

Με τον όρο αντικείμενα(objects) αναφερόμαςτε ουςιαςτικά ςε οντότθτεσ τριϊν 

διαςτάςεων που βρίςκονται ςτο περιβάλλον εργαςίασ και ζχουν κάποιο ςκοπό 

φπαρξθσ, δθλαδι αιςκθτικό ι/και αλλθλεπιδραςτικό ι/και ενθμερωτικό ι/και 

βοθκθτικό για τθν περάτωςθ του ζργου. ε ζναν φυςικό χϊρο, τα αντικείμενα 

μπορεί να είναι για παράδειγμα εργαλεία και μθχανιματα που χρθςιμοποιοφνται 

για τθν ςυνεργαςία, ζντυπα ενθμερωτικοφ περιεχομζνου, καταςκευζσ και μακζτεσ, 

είδθ διακόςμθςθσ, κακίςματα, γραφεία, τραπζηια ςυνεδριάςεων, φυτά, παράκυρα, 

πόρτεσ, πίνακεσ για ςθμειϊςεισ κ.α. Εκτόσ από τα παραπάνω τα οποία είναι είτε 

ςτατικά είτε αλλθλεπιδραςτικά, μπορεί να υπάρχουν κάποια ρομποτικά ςυςτιματα 

που ζχουν προγραμματιςτεί για να λειτουργοφν με ζναν βακμό αυτονομίασ. Αυτό 

ςθμαίνει ότι αυτά τα ςυςτιματα είναι δυνατόν να εκτελοφν προκακοριςμζνεσ 

διαδικαςίεσ για τθν περάτωςθ ενόσ ζργου, ι ακόμα και να παίρνουν αποφάςεισ για 
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το πότε και για τον τρόπο που κα λειτουργιςουν χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ τθσ 

Σεχνθτισ Νοθμοςφνθσ. 

Σο κάκε αντικείμενο χαρακτθρίηεται από βαςικζσ ιδιότθτεσ, όπωσ είναι θ ταυτότθτα 

του, ο ρόλοσ του ςτθ ςυνεργατικι διαδικαςία, θ κζςθ του, θ διακεςιμότθτά του για 

χριςθ ι επεξεργαςία, οι φυςικζσ του ιδιότθτεσ, ο βακμόσ αλλθλεπίδραςισ του με 

τον χριςτθ, θ θμερομθνία τροποποίθςισ του, ο κάτοχόσ του, τα μζλθ τθσ ομάδασ 

εργαςίασ που ςυμμετζχουν ςτθν δθμιουργία/επεξεργαςία του. 

3.2.4 Οργανωςιακι Επίγνωςθ (Organizational Awareness) 

Θ Οργανωςιακι Επίγνωςθ του ςυμμετζχοντα επιτυγχάνεται με τθν κατανόθςθ των 

πλθροφοριϊν που μεταδίδονται για τθν οργάνωςθ τθσ ςυνεργατικισ διαδικαςίασ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, όταν αναφερόμαςτε ςτθν οργάνωςθ ενόσ ζργου, 

επικεντρωνόμαςτε ςτουσ ςτόχουσ, ςτθν γνωςτοποίθςθ των δραςτθριοτιτων που 

πρζπει να πραγματοποιθκοφν κατά τθ ςυνεργαςία, ςτθν ανάκεςθ των αντίςτοιχων 

ρόλων και ςτθ γνωςτοποίθςθ του ςταδίου ςτο οποίο βρίςκεται θ ςυνεργαςία.  

Προτοφ εντοπίςουμε τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ γνωςτοποιοφνται αυτζσ οι 

πλθροφορίεσ ςτον χριςτθ ενόσ υνεργατικοφ υςτιματοσ Θ/Τ για υνεργατικό 

χεδιαςμό, κα παρατθριςουμε τθν μετάδοςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν ςτα 

επίπεδα ςυνεργαςίασ πρόςωπο με πρόςωπο. 

3.3 Διατιρθςθ τθσ Επίγνωςθσ ςτoν πρόςωπο με πρόςωπο 
υνεργατικό χεδιαςμό  

3.3.1 Μθχανιςμοί Επίγνωςθσ Χϊρου Εργαςίασ ςτθν ςυνεργαςία πρόςωπο με 
πρόςωπο 

Αρχικά, εντοπίηουμε τουσ μθχανιςμοφσ τθσ Επίγνωςθσ Χϊρου Εργαςίασ ςτθ 

ςυνεργαςία μζςω επικοινωνίασ πρόςωπο με πρόςωπο. 

Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με το τι ςυμβαίνει μεταδίδονται μζςω οπτικισ επαφισ των 

ςυνεργατϊν. Σο κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ μπορεί να παρακολουκιςει τθν ενζργεια 

που διεξάγεται και να κατανοιςει τι ακριβϊσ ςυμβαίνει χρθςιμοποιϊντασ τθν 

αίςκθςθ τθσ όραςθσ και τθσ ακοισ.  Ο ςτόχοσ με βάςθ τον οποίο διεξάγεται θ 

ςυγκεκριμζνθ ενζργεια προκφπτει από τουσ ςτόχουσ που ζχουν οριςτεί από το brief, 
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το οποίο παρουςιάηεται ςτα μζλθ τθσ ομάδασ είτε ςε ζντυπθ είτε ςε ψθφιακι 

μορφι. Επιπλζον, ο ςυμμετζχων μπορεί να δει ι και να ακοφςει τα αποτελζςματα 

τθσ αλλθλεπίδραςθσ των υπολοίπων με τα αντικείμενα του φυςικοφ χϊρου 

εργαςίασ κι ζτςι γνωρίηει με ποια αντικείμενα αλλθλεπιδρά το κάκε μζλοσ τθσ 

ομάδασ. Οι λεπτομζρειεσ για το τι ακριβϊσ ςυμβαίνει μποροφν να γνωςτοποιθκοφν 

επιπλζον με χριςθ λεκτικισ και εξωλεκτικισ επικοινωνίασ. 

Χρθςιμοποιϊντασ τθν αίςκθςθ τθσ όραςθσ το μζλοσ τθσ ομάδασ παρατθρεί τθ κζςθ 

του ςϊματοσ των ςυνεργατϊν μζςα ςτον φυςικό χϊρο εργαςίασ (ποφ) κατά τθ 

διεξαγωγι τθσ ενζργειασ, ςτο βακμό που του επιτρζπει το οπτικό του πεδίο. Όςο 

πλθςιάηει προσ το μζλοσ τθσ ομάδασ που εκτελεί τθν ενζργεια, μπορεί να 

παρατθριςει ςε ποιο ςθμείο του χϊρου ζχει εςτιάςει τθν προςοχι του. 

Λεπτομζρειεσ για το ποφ εςτιάηει το κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ μποροφν να ειπωκοφν 

επίςθσ με χριςθ λεκτικισ και εξωλεκτικισ επικοινωνίασ. 

Σο μζλοσ τθσ ομάδασ μπορεί να αντιλθφκεί ποιοσ διεξάγει τθν ενζργεια, μζςω των 

πλθροφοριϊν Επίγνωςθσ για τουσ Ανκρϊπουσ που αναφζρκθκαν παραπάνω για τθ 

ςυνεργαςία πρόςωπο με πρόςωπο. υγκεκριμζνα πλθροφορείται μζςω τθσ όραςθσ 

και τθσ ακοισ και ζτςι αναγνωρίηει τθν ταυτότθτα του προςϊπου που εκτελεί τθν 

ενζργεια. 

Θ επίγνωςθ του χϊρου εργαςίασ όςον αφορά ςτο πότε εκτελείται μια ενζργεια 

επιτυγχάνεται μζςω παρακολοφκθςθσ των ενεργειϊν. Αν οι ενζργειεσ ζχουν 

διεξαχκεί ςτο παρελκόν, τότε ςυνικωσ τα μζλθ τθσ ομάδασ ενθμερϊνονται μζςω 

κάποιου ζντυπου ι ψθφιακοφ εγγράφου που περιλαμβάνει το ιςτορικό των 

ενεργειϊν. Επίςθσ οι ενζργειεσ που ζχουν ιδθ ςυμβεί είναι δυνατόν να ζχουν 

ςθμειωκεί από τα μζλθ τθσ ομάδασ ςε ζνα ζντυπο ι ψθφιακό χρονοδιάγραμμα. 

Είναι ακόμα δυνατόν οι ενζργειεσ του παρελκόντοσ να υπενκυμίηονται μζςω 

λεκτικισ επικοινωνίασ από τουσ ςυντονιςτζσ των δραςτθριοτιτων. Οι ενζργειεσ που 

ςυμβαίνουν ςτο παρόν είναι αντιλθπτζσ ςτα μζλθ τθσ ομάδασ με τθν οπτικι επαφι 

και τθν ακοι. Παρακολουκϊντασ τον φυςικό χϊρο εργαςίασ με μετακίνθςθ του 

βλζμματοσ, τα μζλθ τθσ ομάδασ πλθροφοροφνται για τισ ενζργειεσ που εκτελοφνται 

ςε πραγματικό χρόνο. Οι πλθροφορίεσ Επίγνωςθσ για τισ ενζργειεσ που κα 
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διεξαχκοφν από τα μζλθ τθσ ομάδασ ςτο μζλλον, μεταδίδονται μζςω των 

χρονοδιαγραμμάτων και μζςω λεκτικισ επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν κατά τθν 

διεξαγωγι τθσ τρζχουςασ ενζργειασ. 

3.3.2 Μθχανιςμοί Επίγνωςθσ για τουσ Ανκρϊπουσ ςτον πρόςωπο με πρόςωπο 
υνεργατικό χεδιαςμό 

τθν πρόςωπο με πρόςωπο επικοινωνία, για τθ διεκπεραίωςθ μιασ δραςτθριότθτασ 

από κοινοφ, προαπαιτείται θ γνϊςθ των ςυναδζλφων για το γνωςτικό υπόβακρο 

των υπoλοίπων και επομζνωσ για το ρόλο του κακενόσ ςτθν ςυνεργαςία. Αυτζσ οι 

πλθροφορίεσ λαμβάνονται με κάποιεσ λεκτικζσ ςυςτάςεισ που γίνονται αρχικά 

μεταξφ των ςυναδζλφων ι και από τισ ςυνομιλίεσ και τθν αποδοτικότθτά τουσ κατά 

τθ διάρκεια τθσ ςυνεργαςίασ.  

Επιπλζον, για επικοινωνιακοφσ λόγουσ είναι απαραίτθτο να γνωρίηει κανείσ τα 

ονόματα και τα ςτοιχεία που βοθκοφν ςτθν αναγνϊριςθ (ταυτότθτα) των 

ςυναδζλφων, τα οποία γίνονται κι αυτά γνωςτά μζςω αρχικϊν ςυςτάςεων και μζςω 

τθσ όραςθσ και τθσ ακοισ. Με τθν όραςθ μπορεί κανείσ να δει το ςωματότυπο και 

τα χαρακτθριςτικά του προςϊπου του ςυνεργάτθ του, τισ εκφράςεισ του, τισ 

κινιςεισ που ςυνθκίηει να χρθςιμοποιεί. Μζςω τθσ ακοισ, μπορεί κανείσ να 

καταλάβει ποιοσ μιλάει ακόμα κι αν δεν υπάρχει οπτικι επαφι με τον ομιλθτι, άρα 

και θ φωνι αποτελεί ζνα βαςικό αναγνωριςτικό ςτοιχείο. 

Επίςθσ πρζπει να ξζρει κανείσ ποφ βρίςκονται (κζςθ) οι υπόλοιποι κατά τθ 

ςυνεργατικι διαδικαςία -π.χ. ςτο ίδιο δωμάτιο, ςε άλλο χϊρο μζςα ςτο κτίριο, ι 

εκτόσ κτιρίου- και κατά πόςο είναι ι δεν είναι απαςχολθμζνοι με κάτι άλλο 

(διακεςιμότθτα). Θ πλθροφορία ςχετικά με τθ κζςθ και τθ διακεςιμότθτα των 

υπολοίπων λαμβάνεται με οπτικι εξερεφνθςθ του χϊρου. Αν κατά τθ ςυνεργατικι 

διαδικαςία κάποιοσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ είναι απϊν, θ κζςθ του και ο λόγοσ 

που δεν είναι διακζςιμοσ γνωςτοποιείται είτε με ερωτιςεισ προσ τουσ άλλουσ 

ςυναδζλφουσ, ι/και με χρονοδιαγράμματα και διαγράμματα του χϊρου εργαςίασ 

ι/και με ενθμερωτικά ςθμειϊματα που ζχει αφιςει ο απϊν ςυνεργάτθσ. 

Θ ψυχολογικι διάκεςθ των ςυνεργατϊν μπορεί να επθρεάςει τθν απόδοςι τουσ 

ςτθν εργαςία. υνικωσ γίνεται αντιλθπτι με τθν οπτικι επαφι παρατθρϊντασ τισ 
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εκφράςεισ του προςϊπου. Επίςθσ, παρατθρϊντασ και τον τρόπο που μιλάει κάποιοσ 

που ζχουμε απζναντί μασ, μποροφμε ςυνικωσ να καταλάβουμε αν ζχει καλι ι κακι 

διάκεςθ. Πολλζσ φορζσ θ διάκεςθ φαίνεται και από τθν αποδοτικότθτα του 

ςυνεργάτθ. 

Σζλοσ, κάκε φορά που οι ςυνάδελφοι εργάηονται από κοινοφ ςε μια δραςτθριότθτα, 

εςτιάηουν τθν προςοχι τουσ ςε κάποια ςθμεία (ςθμείο εςτίαςθσ), για να εργαςτοφν 

πάνω ςε αυτά. Κάκε ςυμμετζχοντασ λοιπόν πρζπει να γνωρίηει ςε πιο κομμάτι τθσ 

δραςτθριότθτασ εργάηονται οι υπόλοιποι και ςε ποιο ςθμείο αναφζρονται, είτε 

παρακολουκϊντασ το βλζμμα τουσ, είτε επικοινωνϊντασ με λεκτικι και εξωλεκτικι 

επικοινωνία. 

3.3.3 Μθχανιςμοί Επίγνωςθσ Αντικειμζνων ςτθν ςυνεργαςία πρόςωπο με 
πρόςωπο 

τθν πρόςωπο με πρόςωπο επικοινωνία, θ επίγνωςθ των αντικειμζνων που 

βρίςκονται ςτο φυςικό χϊρο εργαςίασ διευκολφνει τθ ςυνεργατικι διαδικαςία. Ο 

εργαηόμενοσ πρζπει να γνωρίηει τα αντικείμενα που υπάρχουν ςτο χϊρο και τα 

χαρακτθριςτικά τουσ ςτοιχεία, ειδικά όταν τα αντικείμενα αυτά είναι αποτζλεςμα 

ςυνεργαςίασ ι χρθςιμοποιοφνται ωσ εργαλεία κατά τθ ςυνεργαςία. Παρακάτω 

γίνεται μια καταγραφι των μθχανιςμϊν Επίγνωςθσ Αντικειμζνων ςτθν πρόςωπο με 

πρόςωπο ςυνεργαςία. 

 Σαυτότθτα: Θ ταυτότθτα ενόσ αντικειμζνου ςτθν ςυνεργαςία πρόςωπο με 

πρόςωπο γίνεται κυρίωσ γνωςτι μζςω τθσ μορφισ του και επομζνωσ τα 

μζλθ τθσ ομάδασ μποροφν να το αναγνωρίςουν χρθςιμοποιϊντασ τθν όραςι 

τουσ. υνικωσ τα μζλθ τθσ ομάδασ μποροφν εφκολα να καταλάβουν ποιο 

αντικείμενο είναι αυτό που βλζπουν. Μερικζσ φορζσ όμωσ κάποια 

αντικείμενα μοιάηουν μεταξφ τουσ, οπότε θ ταυτότθτά τουσ γίνεται γνωςτι 

μζςω τθσ ονομαςίασ τουσ(γραπτϊσ ςε μια καρτζλα κοντά ςτο αντικείμενο ι 

αυτοκόλλθτθ ταμπζλα).  

 Ρόλοσ: Ο ρόλοσ του κάκε αντικειμζνου ςτθ ςυνεργατικι διαδικαςία είναι 

ςυνικωσ προφανισ ςτα μζλθ τθσ ομάδασ. Αφοφ πρϊτα αναγνωρίςουν το 

αντικείμενο με τθν όραςθ, γνωρίηουν τθ λειτουργία του και τθ χρθςιμότθτά 
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του για πρϊτθ φορά, βλζποντασ το ςχιμα, τισ ενδείξεισ του και 

χρθςιμοποιϊντασ το. Αν θ λειτουργία του είναι πιο πολφπλοκθ, τότε 

ενθμερϊνονται για αυτιν μζςω γραπτισ ι φωνθτικισ ςυνομιλίασ από 

κάποιον υπεφκυνο. Σισ επόμενεσ φορζσ ο ρόλοσ του αντικειμζνου μζνει ςτθ 

μνιμθ του κάκε μζλουσ ι υπάρχει υπενκφμιςθ γραπτι κοντά ςτο 

αντικείμενο αν αυτό χρειάηεται.  

 Κάτοχοσ: Ο κάτοχοσ του αντικειμζνου, δθλαδι αυτόσ που ζχει το δικαίωμα 

να το χρθςιμοποιεί, γίνεται γνωςτόσ ςτουσ ςυναδζλφουσ του μζςω οπτικισ 

παρατιρθςθσ ι με γραπτι επικοινωνία(ςθμείωςθ), ι με κάποιο ςθμάδι 

πάνω ςτο αντικείμενο ι οπτικι ζνδειξθ. Επιπλζον, ζνα αντικείμενο μπορεί 

να ζχει πολλοφσ κατόχουσ. 

 Βακμόσ αλλθλεπίδραςθσ με τον χριςτθ:  Βλζποντασ τισ διαςτάςεισ και 

αναγνωρίηοντασ με τθν όραςθ αν είναι φορθτά ι ςτακερά αντικείμενα, τα 

μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ καταλαβαίνουν αν μποροφν να τα μετακινιςουν 

ι όχι. Επίςθσ, χρθςιμοποιϊντασ τα αντικείμενα, μποροφν να αντιλθφκοφν 

από οποιαδιποτε θχθτικι, οπτικι ι απτικι ανάδραςθ αν είναι 

αλλθλεπιδραςτικά. Αν για παράδειγμα είναι εργαλεία ι μθχανιματα τότε με 

τθν όραςθ, τθν ακοι ι τθν αφι τουσ, οι ςυνεργάτεσ μποροφν να 

κατανοιςουν τθν επίδραςθ που ζχουν αυτά ςε άλλα αντικείμενα του χϊρου 

ι τθν αλλθλεπίδραςθ τουσ με τουσ χριςτεσ. 

 Διακεςιμότθτα για χριςθ/μετακίνθςθ/επεξεργαςία:  Σα μζλθ τθσ ομάδασ 

γνωρίηουν αν ζνα αντικείμενο είναι διακζςιμο για χριςθ, χρθςιμοποιϊντασ 

τθν όραςι τουσ και βλζποντασ αν είναι ελεφκερο ι αν το χρθςιμοποιεί 

κάποιοσ. Ανάλογα με το ποιοι είναι οι κάτοχοι του αντικειμζνου, γνωρίηουν 

αν μποροφν να το χρθςιμοποιιςουν ι όχι. Επιπλζον, ανάλογα με τουσ 

ςτόχουσ τθσ ςυνεργατικισ διαδικαςίασ, ζνα αντικείμενο μπορεί να 

χρειάηεται να επεξεργαςτεί από τα μζλθ τθσ ομάδασ. Αυτό ςυνικωσ ςτθν 

πρόςωπο με πρόςωπο επικοινωνία, γίνεται γνωςτό ςτα μζλθ τθσ ομάδασ 

μζςω του brief, μζςω γραπτϊν ςθμειϊςεων που αφοροφν το αντικείμενο 
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μεταξφ των μελϊν, αλλά και μζςω φωνθτικισ ι γραπτισ ςυνομιλίασ από τον 

υπεφκυνο τθσ ομάδασ προσ τα υπόλοιπα μζλθ.  

  Ημερομθνία τροποποίθςθσ αντικειμζνων: ε μια ςυνεργατικι διαδικαςία 

όπου καταςκευάηονται και τροποποιοφνται αντικείμενα ςτο χϊρο εργαςίασ, 

είναι καλφτερο να διατθρείται ζνα ιςτορικό των τροποποιιςεων. Αυτό το 

ιςτορικό μπορεί να είναι ςε ζντυπθ ι ψθφιακι μορφι και να περιλαμβάνει 

τθν θμερομθνία, το είδοσ και τον υπεφκυνο τθσ κάκε τροποποίθςθσ του 

αντικειμζνου.  

 Σα μζλθ τθσ ομάδασ που ςυμμετζχουν ςτθ δθμιουργία/επεξεργαςία: Σο 

κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ ενθμερϊνεται για το δικαίωμα του ίδιου και των 

υπολοίπων ςτθ δθμιουργία ι τθν επεξεργαςία ενόσ αντικειμζνου. Αυτό 

γίνεται ςυνικωσ όταν ανακζτονται οι ρόλοι, με γραπτό κείμενο, είτε ζντυπο 

είτε ψθφιακό, αλλά μπορεί να γίνει και με απλι ςυνομιλία μεταξφ του 

υπευκφνου τθσ ομάδασ και των υπολοίπων μελϊν. 

 Φυςικζσ ιδιότθτεσ:  Κάποιεσ από τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ των αντικειμζνων 

είναι οι φυςικζσ τουσ διαςτάςεισ, το βάροσ, το υλικό, θ τριβι. τον φυςικό 

χϊρο οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να κατανοιςουν αυτζσ τισ ιδιότθτεσ με 

οπτικι παρατιρθςθ, αγγίηοντασ τα αντικείμενα, μετακινϊντασ τα, ι με 

χριςθ άλλων εργαλείων μζτρθςθσ αν αυτό είναι απαραίτθτο. 

3.3.4 Μθχανιςμοί Οργανωςιακισ Επίγνωςθσ ςτθν ςυνεργαςία πρόςωπο με 
πρόςωπο 

τθν πρόςωπο με πρόςωπο επικοινωνία, οι ςτόχοι των ςυνεργατικϊν 

δραςτθριοτιτων μεταδίδονται ςτουσ ςυνεργάτεσ μζςω ενόσ κειμζνου (brief) ι μζςω 

ςυνομιλιϊν μεταξφ των ςυντονιςτϊν και των υπόλοιπων μελϊν τθσ ομάδασ. Οι 

δραςτθριότθτεσ που πρζπει να υλοποιθκοφν γίνονται γνωςτζσ μζςα από ζνα πλάνο 

που δθμιουργείται από τουσ υπεφκυνουσ και ςυνικωσ ζχει τθ μορφι 

χρονοδιαγράμματοσ. το χρονοδιάγραμμα ςυνικωσ αναφζρονται οι τίτλοι των 

δραςτθριοτιτων και οι προκεςμίεσ παράδοςθσ. ε κάκε δραςτθριότθτα, 

αναγράφονται τα μζλθ τθσ ομάδασ που πρζπει να ςυμμετζχουν και με ποια 

επαγγελματικι ιδιότθτα (ρόλοι). Επιπλζον, κάκε φορά που ολοκλθρϊνεται μια 



Κεφάλαιο 3:  Επίγνωςθ 

53 

 

δραςτθριότθτα ςθμειϊνεται θ πρόοδοσ τθσ διαδικαςίασ ςτο 

χρονοδιάγραμμα(ςτάδιο ςυνεργαςίασ). Όλα τα παραπάνω υπενκυμίηονται ςτα 

μζλθ τθσ ομάδασ όποτε είναι απαραίτθτο, από τον ςυντονιςτι τθσ κάκε 

ςυνεργατικισ δραςτθριότθτασ. 

3.4 Διατιρθςθ Επίγνωςθσ ςτα υνεργατικά υςτιματα Η/Τ που 
βαςίηονται ςτο ςκίτςο  

Μελετϊντασ τα επιςτθμονικά άρκρα για τα ςυνεργατικά ςυςτιματα που βαςίηονται 

ςτο ςκίτςο, κα γίνει μια προςπάκεια να καταγραφοφν οι μθχανιςμοί που 

χρθςιμοποιοφνται για να διατθριςουν τθν Επίγνωςθ των χεδιαςτϊν. 

Επιπροςκζτωσ, μετά από προςεκτικι παρατιρθςθ όλων των προαναφερόμενων 

ςυςτθμάτων ςυνεργατικοφ ςκίτςου, και με τθν εκελοντικι ςυμμετοχι άλλων 

ςυναδζλφων, διαςταυρϊκθκαν όλεσ οι πλθροφορίεσ που είχαν ςυγκεντρωκεί για 

τουσ μθχανιςμοφσ διατιρθςθσ τθσ Επίγνωςθσ των χεδιαςτϊν.  

3.4.1 Μθχανιςμοί διατιρθςθσ τθσ Επίγνωςθσ Χϊρου Εργαςίασ ςτα υνεργατικά 
υςτιματα Η/Τ με ςκίτςο 

Οι ενζργειεσ που ςυμβαίνουν από τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ γνωςτοποιοφνται 

ςτο χριςτθ μζςω των οπτικϊν αναδράςεων του ςυςτιματοσ, όταν ο χριςτθσ 

αλλθλεπιδρά με τα αντικείμενα. Για παράδειγμα, όταν ο χριςτθσ χρθςιμοποιεί ζνα 

εργαλείο ςχεδίαςθσ ςτον καμβά τθσ διεπαφισ, το ςφςτθμα τοφ παρουςιάηει 

αμζςωσ το ςχεδιαςτικό αποτζλεςμα. Επιπλζον, όταν λαμβάνεται μια απόφαςθ, ι 

όταν ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ ζχει μια πρόταςθ, αυτζσ οι ενζργειεσ γνωςτοποιοφνται 

ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μζςω των γραπτϊν ςυνομιλιϊν τουσ (chat), μζςω τθσ 

φωνθτικισ ςυνομιλίασ(voice chat) και τθσ βιντεοκλιςθσ (video chat). Θ διατιρθςθ 

τθσ Επίγνωςθσ του χριςτθ ςχετικά με τισ ιδζεσ των υπόλοιπων μελϊν και των 

αποφάςεων που λαμβάνονται, παρατθροφμε ότι είναι ελλιπισ. το Imagination 

Cubed για παράδειγμα, o χριςτθσ δεν μπορεί να γνωρίηει τα ςυναιςκιματα, τισ 

αντιδράςεισ, τθ διακεςιμότθτα των άλλων χρθςτϊν και το ακριβζσ ςθμείο εςτίαςισ 

τουσ, λόγω αδυναμίασ του ςυςτιματοσ να υποςτθρίξει τθν εξωλεκτικι επικοινωνία. 

τα ςυνεργατικά ςυςτιματα WhiteBoardMeeting και Dabbleboard, θ εξωλεκτικι 

επικοινωνία και θ προβολι τθσ διακεςιμότθτασ του χριςτθ υποςτθρίηονται μζςω 
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τθσ βιντεοκλιςθσ και με αυτόν τον τρόπο ενδυναμϊνεται θ Επίγνωςθ Χϊρου 

Εργαςίασ των μελϊν τθσ ομάδασ. 

Θ διατιρθςθ τθσ Επίγνωςθσ του χριςτθ ςχετικά με το ςθμείο τθσ διεπαφισ (ποφ 

ςυμβαίνουν οι ενζργειεσ) ςτο οποίο λαμβάνει χϊρα θ ςυνεργατικι δραςτθριότθτα, 

επιτυγχάνεται μζςω οπτικισ επαφισ του χριςτθ. Ο χριςτθσ βλζπει το ςθμείο ςτο 

οποίο ςχεδιάηουν ι ζχουν εςτιάςει τθν προςοχι τουσ τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςκιτςογράφθςθσ, παρακολουκϊντασ τθ κζςθ του εργαλείου 

ςχεδίαςθσ που χρθςιμοποιοφν. Επίςθσ, ο εκάςτοτε χριςτθσ ζχει επίγνωςθ ότι οι 

υπόλοιποι χριςτεσ ςυνομιλοφν ςτο chat και επομζνωσ ενεργοφν ςε αυτό το ςθμείο 

τθσ διεπαφισ, επειδι το ςφςτθμα τοφ παρουςιάηει τα μθνφματα που ανταλλάςουν 

οι ςυμμετζχοντεσ. 

Θ Επίγνωςθ του χριςτθ ςχετικά με τθν προζλευςθ μιασ ενζργειασ, δθλαδι ποιοσ 

ενιργθςε μια δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι, επιτυγχάνεται μζςω τθσ προβολισ του 

ονόματοσ χριςτθ (username). Σο username προβάλλεται πάνω από το εργαλείο 

ςχεδίαςθσ του κάκε χριςτθ και πάνω από τα λεγόμενά του ςτο chat. Εντοφτοισ, δεν 

υπάρχει καμία πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν προζλευςθ των υπαρχόντων ςκίτςων 

κι ζτςι δεν φαίνεται ςε ποιο μζλοσ τθσ ομάδασ ανικει το κάκε ςχεδιαςτικό 

αντικείμενο. Επιπλζον, ςε κάποιεσ από τισ διεπαφζσ δεν υπάρχει δυνατότθτα 

φωνθτικισ ςυνομιλίασ, θ οποία κα ςυντελοφςε ςτθν διατιρθςθ τθσ Επίγνωςθσ του 

Χϊρου εργαςίασ (αναγνϊριςθ φωνισ ςυμμετεχόντων ενϊ εκτελοφν τισ ενζργειζσ 

τουσ). 

Θ Επίγνωςθ για το πότε ζγιναν οι ενζργειεσ ςτο παρελκόν δεν επιτυγχάνεται, κακϊσ 

δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ για τθ χρονικι ςτιγμι που ςυνζβθ κάκε ενζργεια 

ςκιτςογράφθςθσ ι ςυνομιλίασ. Θ μοναδικι διεπαφι που εντοπίςτθκε να 

υποςτθρίηει τθν προβολι τθσ χρονικισ ςτιγμισ που πραγματοποιοφνται οι 

ςυνομιλίεσ, είναι το WhiteBoardMeeting. Ζνασ μθχανιςμόσ Επίγνωςθσ που 

προςφζρεται από το GE’s Imagination Cubed είναι θ δυνατότθτα αναπαραγωγισ 

ενόσ βίντεο replay, με όλεσ τισ ενζργειεσ που προθγικθκαν από τουσ χριςτεσ ςτον 

καμβά τθσ διεπαφισ. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει καταγραφι ενόσ ιςτορικοφ 

ενεργειϊν ςε κάποιο ςθμείο τθσ διεπαφισ. Εναλλακτικά, τα μζλθ τθσ ομάδασ 
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μποροφν να υπενκυμίηουν ςτουσ υπόλοιπουσ τισ ενζργειεσ του παρελκόντοσ μζςω 

του chat, κάτι το οποίο δεν αρκεί, γιατί κάποιεσ ενζργειεσ που ζχουν ιδθ ςυμβεί 

μπορεί να ξεχαςτοφν και να μθ δοκεί θ πρζπουςα ςθμαςία. 

3.4.2 Μθχανιςμοί διατιρθςθσ τθσ Επίγνωςθσ για τουσ Ανκρϊπουσ ςτα 
υνεργατικά υςτιματα Η/Τ με ςκίτςο 

Θ ταυτότθτα του χριςτθ ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ γίνεται γνωςτι με το Όνομα 

χριςτθ (username), το οποίο φαίνεται και ςτο chat, αλλά και κοντά ςτο εργαλείο 

ςχεδιαςμοφ. Ζνα πρόβλθμα που παρατθρικθκε από τθ χριςθ του Dabbleboard, 

είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο χαρακτθριςτικό ςτοιχείο οπτικισ απεικόνιςθσ του 

χριςτθ που τον κάνει αναγνωρίςιμο, όπωσ για παράδειγμα θ απεικόνιςθ του 

ςχεδιαςτικοφ του εργαλείου. Επιπλζον, ςτο GE’s Imagination Cubed δεν υπάρχει θ 

δυνατότθτα φωνθτικισ ςυνομιλίασ κι ζτςι θ αναγνϊριςθ του χριςτθ από τθ φωνι 

δεν είναι εφικτι. Αντίκετα, ςτο Scribblar τα μζλθ τθσ ομάδασ μποροφν να 

ςυνομιλοφν με voice chat ενϊ ςτο WhiteBoardMeeting και ςτο Dabbleboard 

υπάρχει επιπλζον και δυνατότθτα βιντεοκλιςθσ. Ζτςι ενιςχφεται θ επίγνωςθ του 

κάκε χριςτθ για τθν ταυτότθτα των άλλων μελϊν. 

Παρατθρικθκε ακόμα ότι ςτο Imagination Cubed τα εργαλεία των υπόλοιπων 

χρθςτϊν είναι όλα γκρι, οπότε θ αναγνϊριςθ των χρθςτϊν περιορίηεται ςτο 

username το οποίο είναι γραμμζνο με ςχετικά μικρι γραμματοςειρά. Σο ίδιο 

ςυμβαίνει και ςτο Scribblar, όπου οι δείκτεσ που χρθςιμοποιοφν τα μζλθ τθσ 

ομάδασ είναι όλοι πράςινου χρϊματοσ, με μοναδικό αναγνωριςτικό του χριςτθ το 

username του κάτω από τον δείκτθ. το WhiteBoardMeeting όμωσ, τα εργαλεία 

ςχεδίαςθσ των υπόλοιπων χρθςτϊν απεικονίηονται με διαφορετικό, ςυγκεκριμζνο 

χρϊμα για τον κάκε χριςτθ. 

Θ διακεςιμότθτα δεν απεικονίηεται επαρκϊσ ςτο chat των διεπαφϊν GE’s 

Imagination Cubed, Scribblar και Dabbleboard. Πιο ςυγκεκριμζνα, δεν φαίνεται αν οι 

χριςτεσ είναι διακζςιμοι για εργαςία(Online), αν είναι απαςχολθμζνοι (Busy), αν 

ζχουν φφγει από το χϊρο εργαςίασ (Away) ι αν είναι ανενεργοί (Idle). Θ 

διακεςιμότθτα για εργαςία, μπορεί να πει κανείσ ότι είναι φανερι μόνο όταν οι 

χριςτεσ ανταποκρίνονται ςτισ ςυνομιλίεσ. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι αρκετό αυτό, 
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κακϊσ ζνασ χριςτθσ μπορεί να μθ μιλάει ςτο chat, γιατί παρακολουκεί τθ 

διαδικαςία ι ςκζφτεται. Επίςθσ, θ διακεςιμότθτα του ςυνεργάτθ φαίνεται εν μζρει 

από τθν κινθτικότθτα του εργαλείου ςχεδίαςισ του, αν και αυτό το ςτοιχείο δεν 

είναι αρκετό για να μασ γνωςτοποιιςει τθ διακεςιμότθτα του χριςτθ. Για 

παράδειγμα, ο χριςτθσ μπορεί να είναι διακζςιμοσ και απλά να μθν κινεί το 

εργαλείο ςχεδίαςθσ γιατί παρακολουκεί τθ διαδικαςία ι ςκζφτεται. Όλα αυτά 

αντιμετωπίηονται εν μζρει ςτθ διεπαφι του WhiteBoardMeeting, θ οποία διακζτει 

φωνθτικι κλιςθ και βιντεοκλιςθ, κακϊσ και όλεσ τισ προαναφερόμενεσ γραπτζσ 

πλθροφορίεσ για τθ διακεςιμότθτα του χριςτθ.  

Ο ρόλοσ των ςυνεργατϊν γνωςτοποιείται ςυνικωσ από τουσ ίδιουσ ςτισ αρχικζσ 

ςυςτάςεισ και απλά απομνθμονεφεται από τα μζλθ τθσ ομάδασ. Ζνα πρόβλθμα που 

παρατθρείται ςτο GE’s Imagination Cubed, ςτο Dabbleboard και ςτο 

WhiteBoardMeeting είναι ότι δεν υπάρχει κάποια οπτικι απεικόνιςθ που 

φανερϊνει το ρόλο του κάκε μζλουσ ςτθ ςυνεργατικι διαδικαςία. Ζτςι δεν 

γνωςτοποιείται θ επαγγελματικι ιδιότθτα του κακενόσ, οφτε ποιοσ είναι ο 

ςυντονιςτισ και ποια είναι τα μζλθ. το WhiteBoardMeeting αυτό μπορεί να 

αντιμετωπιςτεί μερικϊσ, αν ο χριςτθσ πλθκτρολογιςει ςτο παράκυρο του Skype, 

κάτω από το όνομα χριςτθ ςτο ςθμείο του status, τον ρόλο του ςτθ ςυνεργατικι 

διαδικαςία. τθ διεπαφι του Scribblar υπάρχει θ περιγραφι του ρόλου του κάκε 

ςυμμετζχοντα ςτθ ςυνεργατικι διαδικαςία κάτω από το όνομά του, αλλά 

περιορίηεται μόνο ςτθν τοποκζτθςι του ςτθν ιεραρχία τθσ ομάδασ, ανάμεςα ςε δφο 

τίτλουσ, αυτοφσ του διαχειριςτι ι του ςυμμετζχοντα. 

το Imagination Cubed, θ διάκεςθ των μελϊν τθσ ομάδασ δεν απεικονίηεται και δεν 

υπάρχει δυνατότθτα εξωλεκτικισ επικοινωνίασ. Σα μζλθ μποροφν να 

προςπακιςουν να μεταδϊςουν τθ διάκεςι τουσ και τισ φορτιςμζνεσ 

ςυναιςκθματικά αντιδράςεισ τουσ, μόνο μζςω γραπτισ ςυνομιλίασ (chat). το 

Scribblar όμωσ, υπάρχει θ δυνατότθτα φωνθτικισ ςυνομιλίασ. Με αυτό τον τρόπο 

κάποιεσ αντιδράςεισ των μελϊν τθσ ομάδασ είναι πικανότερο να γνωςτοποιοφνται 

ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Σο WhiteBoardMeeting και το Dabbleboard από τθν 

άλλθ, αυξάνουν τθν επίγνωςθ του χριςτθ για τθ διάκεςθ των μελϊν και τισ 
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ςυναιςκθματικζσ τουσ αντιδράςεισ ςτισ ενζργειεσ που διαδραματίηονται, κακϊσ 

παρζχουν φωνθτικι κλιςθ και βιντεοκλιςθ. 

Επιπλζον, δεν υπάρχει κάποια αρκετά αξιόπιςτθ πλθροφορία που να γνωςτοποιεί 

ςτα μζλθ τθσ ομάδασ προσ τα ποφ ζχουν εςτιάςει τθν προςοχι τουσ οι ςυνάδελφοί 

τουσ κατά τθ διάρκεια του ςυνεργατικοφ ςχεδιαςμοφ. τισ διεπαφζσ που 

μελετικθκαν, το εργαλείο ςχεδίαςθσ ςτρζφεται προσ το ςθμείο που το ζχει 

μετακινιςει ο χριςτθσ. Δεν ςθμαίνει όμωσ ότι το ςθμείο ςτο οποίο βρίςκεται το 

εργαλείο ςχεδίαςθσ, είναι και το τρζχον ςθμείο εςτίαςθσ του χριςτθ, κακϊσ μπορεί 

να ζχει ςτρζψει τθν προςοχι του ςε άλλο ςθμείο του καμβά και να ζχει αφιςει το 

εργαλείο ςχεδίαςθσ κάπου αλλοφ.  

3.4.3 Μθχανιςμοί διατιρθςθσ τθσ Επίγνωςθσ Αντικειμζνων ςτα υνεργατικά 
υςτιματα Η/Τ με ςκίτςο 

Παρατθρικθκε από τθ χριςθ του Imagination Cubed ότι υπάρχουν μόνο ςτατικά 

αντικείμενα ςχεδίαςθσ, αναφερόμενοι ςτα αντικείμενα που ζχουν ιδθ 

δθμιουργθκεί από τουσ ςχεδιαςτζσ. Αυτά τα αντικείμενα είναι ςτατικά, γιατί μετά 

τθ δθμιουργία τουσ δεν υπάρχει καμία δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ, όπωσ για 

παράδειγμα: ςβιςιμο, μετακίνθςθ, επεξεργαςία, περιςτροφι. τισ διεπαφζσ του 

Dabbleboard και του WhiteBoardMeeting, τα αντικείμενα ςχεδίαςθσ δζχονται 

επεξεργαςία και επομζνωσ αλλθλεπιδροφν ςτισ ενζργειεσ του χριςτθ (π.χ. vector 

γραφικά). Από τθν άλλθ, το εργαλείο ςχεδίαςθσ και τα μενοφ επιλογϊν κεωροφνται 

αλλθλεπιδραςτικά αντικείμενα, γιατί εκτελοφν ενζργειεσ ανταποκρινόμενεσ ςτισ 

εντολζσ του χριςτθ. 

Θ ταυτότθτα, ο ρόλοσ, θ κζςθ των αντικειμζνων αναγνωρίηονται από το χριςτθ 

μζςω οπτικισ επαφισ. ε όςεσ πλατφόρμεσ μελετιςαμε, ο κάτοχοσ των 

αντικειμζνων ςχεδίαςθσ και οι θμερομθνίεσ τροποποίθςθσ των αντικειμζνων, δεν 

αναφζρονται/παρουςιάηονται ςε κάποιο ςθμείο τθσ διεπαφισ μετά τθ δθμιουργία 

τουσ. Μόνο ςτθν περίπτωςθ του εργαλείου ςχεδίαςθσ του χριςτθ, ζχουμε αναφορά 

του κατόχου, με γραπτι ενθμζρωςθ του username πάνω ι κάτω από το εργαλείο. 
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3.4.4 Μθχανιςμοί διατιρθςθσ τθσ Οργανωςιακισ Επίγνωςθσ ςτα υνεργατικά 
υςτιματα Η/Τ με ςκίτςο 

ε αυτά τα ςυνεργατικά ςυςτιματα υπάρχει ςυνικωσ δυνατότθτα ονομαςίασ τθσ 

ςυνεργατικισ δραςτθριότθτασ που πραγματοποιείται, ι παρουςίαςθσ του τίτλου 

τθσ ςε κάποιο ςθμείο τθσ διεπαφισ. Για τθν πλθροφόρθςθ των μελϊν τθσ ομάδασ, 

όςον αφορά ςτισ δραςτθριότθτεσ που πρζπει να υλοποιθκοφν,  τα μζλθ μποροφν να 

διαμοιράηονται ζνα ψθφιακό αρχείο του πλάνου δραςτθριοτιτων με θλεκτρονικι 

αλλθλογραφία (email), αν θ διεπαφι δεν προςφζρει τθ δυνατότθτα ανταλλαγισ 

αρχείων (π.χ. ςτο Imagination Cubed και ςτο Scribblar). Οι διεπαφζσ του 

WhiteboardMeeting και του Dabbleboard επιτρζπουν τον διαμοιραςμό ενόσ τζτοιου 

αρχείου, ενϊ ςυγκεκριμζνα το DabbleBoard, παρουςιάηει ςτουσ χριςτεσ τθσ 

διεπαφισ τθ λίςτα των ςυνεργατικϊν ζργων που ζχουν ξεκινιςει από κοινοφ, 

κακϊσ και τθν θμερομθνία τθσ δθμιουργίασ τουσ. 

Όταν οι επιμζρουσ ςτόχοι τθσ κάκε ςυνεργατικισ δραςτθριότθτασ δεν είναι 

δυνατόν να αναγράφονται ςε κάποιο ςθμείο τθσ διεπαφισ, αυτό προχποκζτει το 

διαμοιραςμό ψθφιακϊν αρχείων (είτε μζςα από τθ διεπαφι, είτε με email) ι τθν 

υπενκφμιςθ των ςτόχων μζςω ςυνομιλιϊν. Αυτό όμωσ κακυςτερεί τθν ςυνεργατικι 

διαδικαςία και μπορεί να οδθγιςει τα μζλθ ςε προςωρινι παρζκκλιςθ από τουσ 

ςτόχουσ τθσ ομάδασ.  

το ςυνεργατικό ςφςτθμα GE’s Imagination Cubed, δεν υπάρχει λίςτα των μελϊν 

τθσ ομάδασ (ανάκεςθ ρόλων) ςε κάποιο ςθμείο τθσ διεπαφισ. Σα μζλθ μποροφν αν 

επικυμοφν να ενθμερϊνονται για τθν ιεραρχία με διαμοιραςμό ενόσ ψθφιακοφ 

αρχείου ι να τουσ υπενκυμίηεται μζςω τθσ ςυνομιλίασ τουσ (chat). τισ υπόλοιπεσ 

διεπαφζσ που μελετικθκαν, οι χριςτεσ ενθμερϊνονται για τα ονόματα των μελϊν 

τθσ ομάδασ. Πάραυτα, οι πλθροφορίεσ που τουσ μεταδίδουν οι διεπαφζσ για τθν 

ανάκεςθ των ρόλων και τθν ιεραρχικι δομι τθσ ομάδασ είναι ελλιπείσ ζωσ και 

ανφπαρκτεσ. 

Όπωσ ςυμβαίνει  παραπάνω με τθν ανάκεςθ των ρόλων, τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ 

ςχεδίαςθσ (π.χ. θ γζννθςθ ιδεϊν, θ ανάλυςθ, θ αξιολόγθςθ, θ απόφαςθ, ο ζλεγχοσ) 

δεν μποροφν να καταγραφοφν από τα μζλθ τθσ ομάδασ, ςε κάποιο ςθμείο τθσ 
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διεπαφισ. Ζτςι, τα ςτάδια γνωςτοποιοφνται μόνο μζςω ςυνομιλίασ (chat) κατά τθ 

διάρκεια των ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων. Εναλλακτικά, τα μζλθ τθσ ομάδασ 

μποροφν να διαμοιραςτοφν κάποιο ψθφιακό αρχείο που περιζχει το 

χρονοδιάγραμμα μζςα από τθν ίδια τθ διεπαφι, ι χρθςιμοποιϊντασ κάποιο 

εξωτερικό μζςο επικοινωνίασ για τθν αποςτολι ψθφιακϊν αρχείων. 

3.5 Διατιρθςθ Επίγνωςθσ ςτα υνεργατικά υςτιματα CAD 

Μετά από μελζτθ τθσ βιβλιογραφίασ και πειραματικι χριςθ όλων των 

προαναφερόμενων υνεργατικϊν υςτθμάτων CAD, με τθν εκελοντικι ςυμμετοχι 

άλλων ςυναδζλφων, εντοπίςτθκαν κάποια κετικά και αρνθτικά ςτοιχεία τουσ, τα 

οποία επθρεάηουν τθ διατιρθςθ τθσ Επίγνωςθσ του χεδιαςτι. Κυρίωσ, το 

ενδιαφζρον μασ κα επικεντρωκεί κι εδϊ ςτισ ελλείψεισ που προκφπτουν όςον 

αφορά ςτθ διατιρθςθ τθσ Επίγνωςθσ των χεδιαςτϊν. 

3.5.1 Μθχανιςμοί διατιρθςθσ τθσ Επίγνωςθσ Χϊρου Εργαςίασ ςτα υνεργατικά 
υςτιματα CAD 

τα υνεργατικά ςυςτιματα CAD τα μζλθ τθσ ομάδασ ενθμερϊνονται μζςω 

γραπτοφ μθνφματοσ όταν κάποιο μζλοσ τθσ ομάδασ ζχει κάνει αλλαγζσ ςτθ δικιά 

του ζκδοςθ διςδιάςτατου ι τριςδιάςτατου ςχεδίου. Όταν τα μζλθ τθσ ομάδασ 

λαμβάνουν το αλλαγμζνο ςχζδιο, το αντικείμενο που ζχει τροποποιθκεί 

προβάλλεται επιλεγμζνο. Επίςθσ, το κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ ειδοποιείται άμεςα με 

οπτικι ειδοποίθςθ για τα γραπτά μθνφματα που του ςτζλνουν οι υπόλοιποι 

ςυμμετζχοντεσ. Σα ςυςτιματα αυτά ςτζλνουν οπτικζσ ειδοποιιςεισ ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτθν περίπτωςθ που ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ εντοπίςει κάποιο 

ςχεδιαςτικό ηιτθμα και το ςθμειϊςει είτε με το εργαλείο Mark-Up είτε με χριςθ 

ςθμειϊςεων (annotations). Πάραυτα, τα μζλθ τθσ ομάδασ ειδοποιοφνται για τισ 

ενζργειεσ των υπόλοιπων μελϊν μόνο μετά τθν υλοποίθςθ των αλλαγϊν που 

αποςτζλλονται. Παρατθρείται λοιπόν ότι οι ςχεδιαςτζσ που χρθςιμοποιοφν 

υνεργατικά υςτιματα CAD ςτεροφνται Επίγνωςθσ των ενεργειϊν που ςυμβαίνουν 

ςε πραγματικό χρόνο. 

Επιπροςκζτωσ, τα ςθμεία του διςδιάςτατου ι τριςδιάςτατου ςχεδίου,  τα οποία 

επιμελοφνται και επεξεργάηονται τα μζλθ τθσ ομάδασ, δεν μποροφν να 
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γνωςτοποιθκοφν ςτουσ υπόλοιπουσ ςε πραγματικό χρόνο. Σα μζλθ ενθμερϊνονται 

για τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ και αλλαγϊν μετά τθν αποςτολι τθσ αποκθκευμζνθσ 

ζκδοςθσ του ςχεδίου από το μζλοσ τθσ ομάδασ που ζκανε τισ αλλαγζσ. 

Ζνα παράδειγμα Επίγνωςθσ του υπευκφνου των τροποποιιςεων ςτο ςχζδιο που 

παρατθρικθκε ςτο ArchiCAD, είναι θ προβολι των αντικειμζνων που 

τροποποιικθκαν με χρωματιςμό αντίςτοιχο του χαρακτθριςτικοφ χρϊματοσ που 

ταυτοποιεί τον χριςτθ. Επιπλζον, τα μζλθ τθσ ομάδασ πλθροφοροφνται για τον 

αποςτολζα του γραπτοφ μθνφματοσ, επειδι πάντα προβάλλεται το όνομα δίπλα 

από το μινυμα.  

Ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα που εντοπίςτθκε είναι ότι δεν διατίκενται πλθροφορίεσ 

Επίγνωςθσ τθσ χρονικισ ςτιγμισ που ζγιναν οι αλλαγζσ ςτθ ςχεδίαςθ. Δεν υπάρχει 

λοιπόν ιςτορικό ενεργειϊν παρά μόνο ενθμζρωςθ τθσ χρονικισ ςτιγμισ που 

παραλιφκθκε ζνα γραπτό μινυμα από κάποιο μζλοσ τθσ ομάδασ. 

3.5.2 Μθχανιςμοί διατιρθςθσ τθσ Επίγνωςθσ για τουσ Ανκρϊπουσ ςτα 
υνεργατικά υςτιματα CAD 

Θ ταυτότθτα του κάκε μζλουσ γνωςτοποιείται ςτθν ομάδα με τθν προβολι του 

μικροφ του ονόματοσ και του επωνφμου ι/και του ονόματοσ χριςτθ (username). 

τα περιςςότερα ςυνεργατικά ςυςτιματα CAD, αυτά είναι τα κφρια ςτοιχεία που 

κάνουν αναγνωρίςιμο τον χριςτθ. Για τον κάκε χριςτθ του ςυςτιματοσ 

προβάλλονται επιπλζον ςτοιχεία που τον κάνουν αναγνωρίςιμο, για παράδειγμα τα 

ςτοιχεία επικοινωνίασ του (email, τθλζφωνο). Σο ArchiCAD προςφζρει επιπλζον τθ 

δυνατότθτα απεικόνιςθσ του κάκε μζλουσ με ζνα χρϊμα που του ανικει και τον 

χαρακτθρίηει κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεργατικισ διαδικαςίασ. Αυτό που λείπει από 

τα περιςςότερα ςυνεργατικά ςυςτιματα CAD είναι θ οπτικι επαφι με τον χριςτθ 

και τα χαρακτθριςτικά του προςϊπου και του ςϊματόσ του.  

Θ διακεςιμότθτα του κάκε μζλουσ γίνεται γνωςτι μζςω του εικονιδίου που 

βρίςκεται κοντά ςτο όνομά του και ενθμερϊνει τθν ομάδα αν ο χριςτθσ είναι 

ςυνδεδεμζνοσ (Online) ι αποςυνδεδεμζνοσ (Offline) από τον server. Δίπλα από το 

εικονίδιο υπάρχει και θ αντίςτοιχθ λεκτικι ζνδειξθ “Online” ι “Offline”. Πζρα από 

αυτζσ τισ δυο πλθροφορίεσ Επίγνωςθσ τθσ διακεςιμότθτασ, τα μζλθ τισ ομάδασ δεν 



Κεφάλαιο 3:  Επίγνωςθ 

61 

 

μποροφν να γνωρίηουν αν ο χριςτθσ είναι ενεργόσ, αν βρίςκεται μπροςτά από τον 

υπολογιςτι του ι όχι, ι αν είναι απαςχολθμζνοσ με κάποια δραςτθριότθτα.  

τα περιςςότερα υνεργατικά υςτιματα CAD, υπάρχει λίςτα με όλα τα 

ςυνδεδεμζνα μζλθ τθσ ςχεδιαςτικισ ομάδασ. ε αυτι τθ λίςτα πζρα από τα 

ονόματα των ςυμμετεχόντων, προβάλλονται και οι επαγγελματικοί τουσ ρόλοι. Για 

παράδειγμα ςτο ArchiCAD, τα μζλθ μποροφν να διαλζξουν ανάμεςα ςε κάποιουσ 

προτεινόμενουσ από το ςφςτθμα ρόλουσ, όπωσ είναι ο επιβλζπων αρχιτζκτονασ 

(lead architect), ο αρχιτζκτονασ και ο παρατθρθτισ, ι ακόμα και να προςκζςουν 

δικοφσ τουσ ρόλουσ, ζτςι ϊςτε να προβάλλονται ςτα προςωπικά τουσ ςτοιχεία. Ζτςι, 

ο χριςτθσ διατθρεί τθν Επίγνωςι του όςον αφορά ςτα δικαιϊματά του ςτθ 

διαχείριςθ του ςυςτιματοσ. Για παράδειγμα, ο διαχειριςτισ προβάλλεται με ζνα 

κλειδί μπροςτά από το εικονίδιό του, ενϊ ο χριςτθσ που δεν ζχει δικαιϊματα 

διαχείριςθσ προβάλλεται με ζνα απλό εικονίδιο, δίπλα από το όνομά του ςτθ λίςτα 

των μελϊν. Παρατθροφμε λοιπόν ότι ςτα ςυςτιματα CAD, ζχει δοκεί μεγάλθ 

ςθμαςία ςτθν Επίγνωςθ για τουσ ρόλουσ των μελϊν και ότι υπερτεροφν ςε ςχζςθ με 

τα υνεργατικά υςτιματα χεδίαςθσ με ςκίτςο ςτθ διατιρθςθ αυτοφ του είδουσ 

Επίγνωςθσ. 

Θ διάκεςθ των χρθςτϊν, οι ςυναιςκθματικζσ τουσ αντιδράςεισ, οι χειρονομίεσ, τα 

νεφματα και γενικότερα οι πλθροφορίεσ που μεταδίδονται για τον ςχεδιαςτι μζςω 

τθσ εξωλεκτικισ επικοινωνίασ ςτθν πρόςωπο με πρόςωπο ςυνεργαςία, δεν είναι 

δυνατόν να γνωςτοποιθκοφν ςτουσ χριςτεσ των υνεργατικϊν υςτθμάτων CAD. Εν 

μζρει, τα μζλθ τθσ ομάδασ μποροφν να καταλάβουν τθ διάκεςθ των ςυναδζλφων 

τουσ από τθ ςυνομιλία με κείμενο και από τθ φωνθτικι ςυνομιλία, όταν αυτι 

υπάρχει ςαν επιλογι ςτο ςφςτθμα. Ακόμα κι ζτςι οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ 

διάκεςθ και τισ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ των ςυνεργατϊν, δεν κεωροφνται 

αρκετά αξιόπιςτεσ. 

Θ εςτίαςθ τθσ προςοχισ του μζλουσ τθσ ομάδασ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςθμείο του 

ςχεδιαςτικοφ ζργου γνωςτοποιείται αςφγχρονα, αν το ςυγκεκριμζνο μζλοσ 

καταγράψει τα ηθτιματα ςχεδίαςθσ που εντόπιςε με τα εργαλεία Mark-Up ι με 

ςθμειϊςεισ (annotations) δίπλα ςτο ςθμείο εςτίαςθσ του ενδιαφζροντόσ του.  



Κεφάλαιο 3:  Επίγνωςθ 

62 

 

Ακόμα, τα μζλθ μποροφν να ενθμερϊνονται από τουσ ςυναδζλφουσ τουσ μζςω 

ςυνομιλιϊν με κείμενο ι φωνθτικϊν ςυνομιλιϊν. Θ αδυναμία αυτϊν των 

ςυςτθμάτων ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι τα μζλθ τθσ ομάδασ δεν μποροφν ανά πάςα 

ςτιγμι να ενθμερϊνονται για τα ςθμεία ςτα οποία ζχουν εςτιάςει τθν προςοχι τουσ 

τα μζλθ τθσ ομάδασ. Ουςιαςτικά, είναι αναγκαςμζνοι να αναμζνουν τθν αποςτολι 

τθσ ζκδοςθσ του ςχεδίου από τουσ ςυναδζλφουσ τουσ, ϊςτε να καταλάβουν ποφ 

επικεντρϊκθκαν μζςω παρακολοφκθςθσ των αλλαγϊν και των ςθμειϊςεων που 

ζχουν ίςωσ καταγραφεί. 

3.5.3 Μθχανιςμοί διατιρθςθσ τθσ Επίγνωςθσ Αντικειμζνων ςτα υνεργατικά 
υςτιματα CAD 

Σα μζλθ τθσ ομάδασ ςχεδίαςθσ ςυνικωσ ενθμερϊνονται για τθν ταυτότθτα των 

αντικειμζνων ςχεδίαςθσ με τθν προβολι του ονόματοσ του αντικειμζνου και τθσ 

κατθγορίασ αντικειμζνων που ανικει, ι και μζςω τθσ τριςδιάςτατθσ μορφισ του 

αντικειμζνου. Ζνα παράδειγμα μιασ τζτοιασ πλθροφορίασ Επίγνωςθσ ταυτότθτασ 

του αντικείμενου, είναι θ γραπτι ζνδειξθ «κάλα» δίπλα από ζνα αντικείμενο που 

ονομάηεται «Εςωτ.κάλα1». 

Όταν το μζλοσ τθσ ομάδασ επιλζξει με το ποντίκι το αντικείμενο που επικυμεί, τότε 

ενθμερϊνεται για τθν ακριβι του κζςθ ςε ςχζςθ με τθν αρχι των αξόνων. Ζτςι, για 

τθν καλφτερθ αντίλθψθ τθσ τοποκζτθςθσ των αντικειμζνων ςτο χϊρο, τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μποροφν να επιλζξουν τθν προβολι διαφόρων όψεϊν τθσ. Πάραυτα, ο 

χριςτθσ του ςυςτιματοσ μπορεί να αντιλθφκεί τθν τοποκζτθςθ των αντικειμζνων 

ςτο χϊρο ωσ ζνα ςθμείο, κακϊσ δεν του δίνεται θ δυνατότθτα να περιθγθκεί όπωσ 

ςυμβαίνει ςτον φυςικό χϊρο ι ςε ζνα εικονικό περιβάλλον. 

Ο κάτοχοσ των αντικειμζνων προβάλλεται ςτα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ με ζναν 

μθχανιςμό επίγνωςθσ που αναφζραμε και προθγουμζνωσ. Σα αντικείμενα 

προβάλλονται με το ίδιο χρϊμα που χαρακτθρίηει τον κάτοχό τουσ. Ζνα πρόβλθμα 

που παρατθρικθκε όμωσ, είναι ότι τα μζλθ τισ ομάδασ χρειάηονται πιο άμεςεσ 

πλθροφορίεσ για τον κάτοχο, όπωσ για παράδειγμα τθν προβολι του ονόματοσ του 

κατόχου όταν επιλεχτεί το αντικείμενο. το ArchiCAD αυτόσ ο μθχανιςμόσ ζχει 

εφαρμοςτεί και αυξάνει επιτυχϊσ τθν επίγνωςθ για τον κάτοχο του αντικειμζνου. 
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Θ διακεςιμότθτα των αντικειμζνων ςχεδίαςθσ για επεξεργαςία από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ κακορίηεται ςυνικωσ από τουσ διαχειριςτζσ του ζργου. Για 

παράδειγμα, όταν το μζλοσ τθσ ομάδασ που κατζχει το αντικείμενο επιτρζψει τθν 

τροποποίθςι του από τα υπόλοιπα μζλθ, τότε το αντικείμενο αλλάηει χρϊμα κι από 

το χρϊμα του κατόχου γίνεται μπλε (παράδειγμα από ArchiCAD). ε αυτό το είδοσ 

Επίγνωςθσ τα ςυνεργατικά ςυςτιματα CAD δεν κεωροφμε ότι υςτεροφν, αλλά 

αντικζτωσ είναι αρκετά προςεγμζνα ςτθ ςχεδίαςι τουσ όςον αφορά ςτθ διατιρθςθ 

τθσ Επίγνωςθσ για τθ διακεςιμότθτα των αντικειμζνων. 

Σα ςυςτιματα CAD ενθμερϊνουν επιπλζον τα μζλθ τθσ ομάδασ για κάποιεσ από τισ 

φυςικζσ ιδιότθτεσ των αντικειμζνων (διαςτάςεισ, υλικά κτλ.) με γραπτζσ 

πλθροφορίεσ. 

3.5.4 Μθχανιςμοί διατιρθςθσ τθσ Οργανωςιακισ Επίγνωςθσ ςτα υνεργατικά 
υςτιματα CAD 

Σα μζλθ τθσ ομάδασ ςχεδίαςθσ μποροφν να ενθμερϊνονται για τισ ςχεδιαςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ μζςω μιασ λίςτασ δραςτθριοτιτων που προβάλλεται ςυνικωσ ςε 

κάποιο ςθμείο τθσ διεπαφισ. Μια αρκετά χριςιμθ πλθροφορία που προβάλλεται 

ςυνικωσ δίπλα από τον τίτλο τθσ δραςτθριότθτασ είναι το ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ 

ςτο οποίο ανικει. Από τθ μελζτθ που ζχει γίνει μζχρι τϊρα, ζχει παρατθρθκεί ότι τα 

υνεργατικά υςτιματα CAD διακζτουν πιο προςεγμζνουσ μθχανιςμοφσ Επίγνωςθσ 

για το πλάνο των δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ με τα υνεργατικά υςτιματα 

χεδίαςθσ με ςκίτςο.   

Παρ’ όλα αυτά παρατθρικθκε ότι οι επιμζρουσ ςτόχοι τθσ ομάδασ για κάκε 

ςχεδιαςτικι δραςτθριότθτα δεν γνωςτοποιοφνται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςε κάποιο 

ςθμείο τισ διεπαφισ, ςτθν πλειοψθφία των υνεργατικϊν υςτθμάτων CAD. Σα 

μζλθ μποροφν να ενθμερωκοφν για τουσ επιμζρουσ ςτόχουσ μόνο μζςω ςυνομιλιϊν 

με κείμενο ι φωνθτικϊν ςυνομιλιϊν από τουσ ςυντονιςτζσ τθσ ομάδασ.  

Θ ανάκεςθ ρόλων όπωσ προαναφζρκθκε γνωςτοποιείται ςτουσ χριςτεσ μζςω τθσ 

λίςτασ των μελϊν που προβάλλεται ςε κάποιο ςθμείο τθσ διεπαφισ. Σο κάκε μζλοσ 

τθσ ομάδασ ενθμερϊνεται για τα δικαιϊματα των υπόλοιπων μελϊν τθσ ομάδασ ςτθ 
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διαχείριςθ του ςυςτιματοσ και για τουσ επαγγελματικοφσ τουσ ρόλουσ, με τθν 

αντίςτοιχθ γραπτι ζνδειξθ (π.χ. lead architect). 

Σα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ δεν υπάρχουν κάπου ςυγκεντρωμζνα ςτθν διεπαφι του 

ςυςτιματοσ CAD. Εξάλλου, τα ςυςτιματα αυτά χρθςιμοποιοφνται ςε πολφ 

ςυγκεκριμζνα ςτάδια τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ, όπωσ για παράδειγμα ςτο 

ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ ιδεϊν ι ςτο ςτάδιο τθσ παρουςίαςθσ τθσ τελικισ ιδζασ. 

Κακϊσ λοιπόν δεν είναι δυνατόσ ο διαμοιραςμόσ ψθφιακϊν εγγράφων, τα μζλθ τθσ 

ομάδασ πρζπει να καταφφγουν ςτθ χριςθ κάποιου εξωτερικοφ επικοινωνιακοφ 

μζςου προκειμζνου να ενθμερωκοφν για τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ που πρζπει να 

ακολουκιςουν. 

3.6 Διατιρθςθ Επίγνωςθσ ςτα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα 
για υνεργατικό χεδιαςμό 

Οι πλθροφορίεσ τθσ Επίγνωςθσ ανάλογα με το αντικείμενο ςτο οποίο αναφζρονται 

μπορεί να είναι οπτικζσ, ι/και θχθτικζσ, ι/και απτικζσ ι ακόμα και όςφρθςθσ. 

υνικωσ, θ μορφι των πλθροφοριϊν περιορίηεται από τισ αιςκιςεισ ςτισ οποίεσ 

επικεντρϊνεται θ πλατφόρμα του ςυνεργατικοφ εικονικοφ περιβάλλοντοσ. 

τα περιςςότερα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα, οι πλθροφορίεσ είναι οπτικζσ 

και θχθτικζσ. Εμείσ κα αςχολθκοφμε με αυτοφ του είδουσ τισ αιςκιςεισ, κακϊσ οι 

άλλεσ δυο χρθςιμοποιοφνται ςε πολφ εξειδικευμζνεσ εφαρμογζσ Εικονικισ 

Πραγματικότθτασ, οι οποίεσ ςτθν παροφςα μελζτθ δεν μασ αφοροφν για περαιτζρω 

ανάλυςθ. 

3.6.1 Μθχανιςμοί Επίγνωςθσ Χϊρου Εργαςίασ ςτα υνεργατικά Εικονικά 
Περιβάλλοντα 

τθ ςυνζχεια εντοπίηονται οι μθχανιςμοί Επίγνωςθσ Χϊρου Εργαςίασ που ζχουν 

παρατθρθκεί ότι χρθςιμοποιοφνται ςτα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα οκόνθσ 

Θ/Τ τα οποία ζχουν χρθςιμοποιθκεί και για υνεργατικό χεδιαςμό εξ αποςτάςεωσ.  

Σι ςυμβαίνει: Οι χριςτεσ του υνεργατικοφ Εικονικοφ Περιβάλλοντοσ 

πλθροφοροφνται για τισ ενζργειεσ που ςυμβαίνουν μζςω των οπτικϊν 

αναπαραςτάςεων και των θχθτικϊν αναδράςεων που προςφζρονται από το 
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περιβάλλον για να απεικονίςουν οποιαδιποτε αλλθλεπίδραςθ με τα αντικείμενα 

του περιβάλλοντοσ. Αν θ ενζργεια που εκτελεί ο χριςτθσ ζχει να κάνει με τθ λιψθ 

κάποιασ απόφαςθσ, τότε οι πλθροφορίεσ μεταδίδονται μζςω των εργαλείων 

επικοινωνίασ (κείμενο ι ιχοσ). Ο ςτόχοσ με βάςθ τον οποίο διεξάγεται θ 

ςυγκεκριμζνθ ενζργεια προκφπτει από τουσ ςτόχουσ που ζχουν οριςτεί από το brief, 

το οποίο μπορεί να διαμοιραςτεί μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ ςε ψθφιακι 

μορφι. Οι ςτόχοι μποροφν επιπλζον να παρουςιάηονται ςτο ςθμείο τθσ διεπαφισ 

που υπάρχει θ περιγραφι των δραςτθριοτιτων. Σο ςθμείο εςτίαςθσ του χριςτθ 

κατά τθν εκτζλεςθ μιασ ενζργειασ απεικονίηεται μζςω του avatar όπωσ είδαμε 

παραπάνω ςτθν Επίγνωςθ για τουσ Ανκρϊπουσ ςτα υνεργατικά Εικονικά 

Περιβάλλοντα.  

Ποφ ςυμβαίνει: Θ τοποκεςία ςτθν οποία διεξάγεται θ ενζργεια γίνεται γνωςτι με 

παρακολοφκθςθ τθσ κζςθσ του avatar των χρθςτϊν και τθσ κατεφκυνςθσ του 

κεφαλιοφ του avatar. Λεπτομζρειεσ για το ποφ εςτιάηει το κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ 

μποροφν ακόμα να ειπωκοφν με χριςθ λεκτικισ επικοινωνίασ μζςω των εργαλείων 

λεκτικισ επικοινωνίασ (κειμζνου και ιχου) και με εξωλεκτικι επικοινωνία μζςω του 

avatar (gestures). 

Ποιοσ εκτελεί τθν ενζργεια: Θ ταυτότθτα του χριςτθ που εκτελεί μια ενζργεια ςτο 

υνεργατικό Εικονικό Περιβάλλον, γνωςτοποιείται με τα μζςα που αναφζρκθκαν 

και παραπάνω ςτθν Επίγνωςθ για τουσ Ανκρϊπουσ. υγκεκριμζνα γνωςτοποιείται 

μζςω τθσ προβολισ του ονόματοσ χριςτθ, μζςω του ςωματότυπου, τθσ ενδυμαςίασ 

και τθσ μορφισ του προςϊπου του avatar και μζςω θχθτικισ ςυνομιλίασ (voice 

chat) μεταξφ των χρθςτϊν (αναγνϊριςθ τθσ φωνισ του χριςτθ). 

Πότε: Όταν οι ενζργειεσ ζχουν ςυμβεί ςτο παρελκόν, οι χριςτεσ του υνεργατικοφ 

Εικονικοφ Περιβάλλοντοσ μποροφν να ενθμερωκοφν με ανταλλαγι ψθφιακϊν 

αρχείων π.χ. ιςτορικό ενεργειϊν ι κάποιο χρονοδιάγραμμα. Επίςθσ θ διεπαφι 

ενθμερϊνει με γραπτζσ πλθροφορίεσ το χριςτθ για τισ ενζργειεσ που προθγικθκαν 

από τον ίδιο κι από τουσ ςυνεργάτεσ του. Είναι ακόμα δυνατόν οι ενζργειεσ του 

παρελκόντοσ να υπενκυμίηονται μζςω λεκτικισ επικοινωνίασ από τουσ ςυντονιςτζσ 

των δραςτθριοτιτων(chat ι voice chat). 
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Οι ενζργειεσ που πραγματοποιοφνται ςτο παρόν φαίνονται μζςω των avatar και των 

εικονικϊν αναπαραςτάςεων που ζχουν ςχεδιαςτεί ςτο υνεργατικό Εικονικό 

Περιβάλλον για να απεικονίηουν τισ αλλθλεπιδράςεισ των χρθςτϊν με το 

περιεχόμενο του περιβάλλοντοσ (π.χ. απεικόνιςθ επεξεργαςίασ αντικειμζνου με μια 

φωτεινι δζςμθ ανάμεςα ςτο avatar και το αντικείμενο). Επιπλζον, κάποιεσ 

λεπτομζρειεσ που μπορεί να μθν είναι ορατζσ ςτον χριςτθ, επεξθγοφνται ςυνικωσ 

από τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ μζςω λεκτικισ επικοινωνίασ (κείμενο ι ιχοσ). 

Οι ενζργειεσ που πρόκειται να πραγματοποιθκοφν ςτο μζλλον, παρουςιάηονται 

ςυνικωσ ςτουσ χριςτεσ ςτο ςθμείο τθσ διεπαφισ που βρίςκεται θ περιγραφι των 

προγραμματιςμζνων ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων μιασ ομάδασ. Μερικζσ όμωσ 

ενζργειεσ μπορεί να προκφψουν από προθγοφμενεσ ενζργειεσ, χωρίσ απαραίτθτα 

να είναι προγραμματιςμζνεσ. Ζτςι το τι κα ςυμβεί ςτο μζλλον εξαρτάται πολφ από 

τισ ενζργειεσ του παρελκόντοσ κι ο χριςτθσ μπορεί να προβλζψει τι κα ςυμβεί αν 

παρακολουκεί από κοντά τισ τρζχουςεσ ενζργειεσ. Μπορεί ακόμα να ενθμερωκεί 

για τισ μελλοντικζσ ενζργειεσ από τουσ ςυντονιςτζσ τθσ ομάδασ, μζςω ςυνομιλιϊν 

(κείμενο ι ιχοσ) ι μζςω ανταλλαγισ αρχείων χρονοδιαγραμμάτων. 

τον Πίνακα 2, παρουςιάηονται οι μθχανιςμοί Επίγνωςθσ Χϊρου Εργαςίασ ςτον 

ςυνεργατικό ςχεδιαςμό εξ αποςτάςεωσ, ςτα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα. 

 

 

Μθχανιςμοί Επίγνωςθσ Χϊρου Εργαςίασ ςτα .Ε.Π. 

Σι ςυμβαίνει  Παρακολοφκθςθ οπτικϊν αναπαραςτάςεων και θχθτικϊν αναδράςεων 
που προςφζρονται από το περιβάλλον για απεικόνιςθ των 
αλλθλεπιδράςεων 

 Παρακολοφκθςθ λιψεων αποφάςεων μζςω ςυνομιλίασ μεταξφ των 
χρθςτϊν(κείμενο ι ιχοσ) 

 Παρουςίαςθ ςτόχων με διαμοιραςμό αρχείου brief μεταξφ των μελϊν 
τθσ ομάδασ ςε ψθφιακι μορφι 

 Παρουςίαςθ ςτόχων ςτο ςθμείο τθσ διεπαφισ που υπάρχει θ  γραπτι 
περιγραφι των δραςτθριοτιτων. 

 Παρακολοφκθςθ ςθμείου εςτίαςθσ του χριςτθ κατά τθν εκτζλεςθ μιασ 
ενζργειασ μζςω του avatar 

Ποιοσ  Προβολι ονόματοσ χριςτθ (username) 

 ωματότυποσ και μορφι του προςϊπου του avatar  
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 Ενδυμαςία του avatar 

 Αναγνϊριςθ φωνισ μζςω voice chat 

 Όνομα κατόχου ςτισ πλθροφορίεσ του αντικειμζνου που δθμιουργικθκε 

Ποφ  Παρακολοφκθςθ τθσ κζςθσ του avatar των χρθςτϊν  

 Παρακολοφκθςθ τθσ κατεφκυνςθσ του κεφαλιοφ του avatar 

 Παρακολοφκθςθ ςθμείου εςτίαςθσ με χριςθ λεκτικισ επικοινωνίασ 

(κειμζνου και ιχου) 

 Παρακολοφκθςθ ςθμείου εςτίαςθσ με εξωλεκτικι επικοινωνία μζςω του 

avatar (gestures) 

 

Πότε  Ανταλλαγι ψθφιακοφ αρχείου ιςτορικοφ ενεργειϊν 

 Ανταλλαγι ψθφιακοφ αρχείου χρονοδιαγράμματοσ 

 Ενθμζρωςθ χριςτθ από τθ διεπαφι με γραπτζσ πλθροφορίεσ για τισ 
ενζργειεσ που προθγικθκαν 

 Τπενκφμιςθ των ενεργειϊν του παρελκόντοσ μζςω λεκτικισ 
επικοινωνίασ από τουσ ςυντονιςτζσ των δραςτθριοτιτων (chat ι voice 
chat) 

 Εντοπιςμόσ τρεχουςϊν ενεργειϊν μζςω μετακίνθςθσ του οπτικοφ πεδίου 
του χριςτθ. (π.χ. Παρακολοφκθςθ των avatar και των εικονικϊν 
αναπαραςτάςεων που απεικονίηουν αλλθλεπιδράςεισ του avatar με το 
περιεχόμενο) 

 Επεξιγθςθ των τρεχουςϊν ενεργειϊν από τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ 
μζςω λεκτικισ επικοινωνίασ (κείμενο ι ιχοσ) 

 Πρόβλεψθ μελλοντικϊν ενεργειϊν μζςω παρακολοφκθςθσ των 
τρεχουςϊν ενεργειϊν. 

 Ενθμζρωςθ για μελλοντικζσ ενζργειεσ μζςω ςυνομιλιϊν (κείμενο ι ιχοσ)  

 Ενθμζρωςθ για μελλοντικζσ ενζργειεσ μζςω ανταλλαγισ αρχείων 
χρονοδιαγραμμάτων 

Πίνακασ 2 - Πίνακασ Μθχανιςμϊν Επίγνωςθσ Χϊρου Εργαςίασ μζςω υνεργατικϊν Εικονικϊν 
Περιβαλλόντων 

3.6.2 Μθχανιςμοί Επίγνωςθσ  για τουσ Ανκρϊπουσ ςτα υνεργατικά Εικονικά 
Περιβάλλοντα 

ε αυτό το ςτάδιο μποροφμε να εντοπίςουμε τισ υπάρχουςεσ μορφζσ των 

πλθροφοριϊν Επίγνωςθσ για τουσ Ανκρϊπουσ, ςτθν επικοινωνία εξ αποςτάςεωσ 

μζςω υνεργατικϊν Εικονικϊν Περιβαλλόντων. Εδϊ λοιπόν επιχειρείται θ ςυλλογι 

και καταγραφι τουσ, ϊςτε ο αναγνϊςτθσ να αποκτιςει μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα 
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περί των μθχανιςμϊν που υπάρχουν ιδθ ςτα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα 

για αυτό το είδοσ Επίγνωςθσ.  

 Σαυτότθτα:  Θ ταυτότθτα ςτα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα γίνεται 

αντιλθπτι κυρίωσ μζςω ενόσ ονόματοσ χριςτθ (username) το οποίο 

δθμιουργεί ο χριςτθσ με τθν εγγραφι του ςτο ςφςτθμα. Κάκε φορά λοιπόν 

που ειςζρχεται ςτο περιβάλλον, το όνομα που ζχει επιλζξει για να τον 

αντιπροςωπεφει, παρουςιάηεται πάνω από το avatar του. Ζτςι οι 

ςυνεργάτεσ του μποροφν να τον αναγνωρίηουν εφκολα ανάμεςα ςτουσ 

υπόλοιπουσ. Επιπλζον, το όνομα του χριςτθ παρουςιάηεται ςτο παράκυρο 

τθσ ςυνομιλίασ μζςω κειμζνου (chat) κάκε φορά που πλθκτρολογεί κάτι. 

Κάποια άλλα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για να ταυτοποιοφν ζνα 

χριςτθ, είναι θ μορφι του ςϊματοσ και του προςϊπου του avatar ,κακϊσ 

και θ ενδυμαςία που ζχει επιλζξει ο χριςτθσ για το avatar του. υνικωσ, ο 

χριςτθσ ζχει πολλζσ επιλογζσ και μπορεί να κάνει πολφ προςωπικι τθν 

εικονικι του εκπροςϊπθςθ.  

Επίςθσ θ ταυτότθτα του χριςτθ μπορεί να γνωςτοποιθκεί μζςω θχθτικισ 

ςυνομιλίασ (voice chat) αν οι χριςτεσ μποροφν να αναγνωρίςουν τθ φωνι 

των ςυνεργατϊν τουσ. 

 Διακεςιμότθτα:  Θ διακεςιμότθτα του χριςτθ ενόσ υνεργατικοφ Εικονικοφ 

Περιβάλλοντοσ φαίνεται ςυνικωσ μζςω τθσ ανταπόκριςθσ ςτισ ςυνομιλίεσ 

και μζςω τθσ κινθτικότθτασ του avatar του.  

Μια ςυνικθσ οπτικι απεικόνιςθ τθσ διακεςιμότθτασ υπάρχει ςτο παράκυρο  

γραπτϊν ςυνομιλιϊν(chat) και δείχνει με εικονίδια ι και με μια λζξθ τθν 

κατάςταςθ του χριςτθ (διακζςιμοσ ι απαςχολθμζνοσ ι απομακρυςμζνοσ 

από τον Θ/Τ). 

Σα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα προςφζρουν τθ δυνατότθτα 

ςυνομιλίασ με κείμενο και με ιχο. Επομζνωσ αν κάποιοσ χριςτθσ δεν 

ανταποκρίνεται ςτθν γραπτι ι ςτθν θχθτικι ςυνομιλία ςθμαίνει ότι ζχει 

απομακρυνκεί από τον Θ/Τ και δεν είναι διακζςιμοσ. 



Κεφάλαιο 3:  Επίγνωςθ 

69 

 

Μζςω του avatar του χριςτθ, οι υπόλοιποι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να 

καταλάβουν κατά πόςο ο χριςτθσ είναι διακζςιμοσ. Αν είναι διακζςιμοσ το 

avatar του κινείται βάςει των εντολϊν του χριςτθ.  

Αν ο χριςτθσ είναι αποςυνδεδεμζνοσ, τότε οφτωσ ι άλλωσ το avatar του δεν 

είναι ορατό ςτουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ του περιβάλλοντοσ.  

 Ρόλοσ: Ο ρόλοσ του χριςτθ ςτθν ςυνεργατικι διαδικαςία, είναι ςυνικωσ 

γνωςτόσ με τισ πρϊτεσ ςυςτάςεισ μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ. Μζςα ςε 

ζνα υνεργατικό Εικονικό Περιβάλλον όμωσ φαίνεται κυρίωσ από τισ 

δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ εμπλζκεται ζνασ χριςτθσ. Αν δθλαδι ο χριςτθσ 

αςχολείται με μια ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, τα υπόλοιπα μζλθ τθσ 

ομάδασ κατανοοφν τον ρόλο του ςτθ ςυνεργαςία παρατθρϊντασ τισ 

ενζργειζσ του και τα αποτελζςματά τουσ ςτο περιβάλλον.  

Θ ςφςταςθ τθσ ομάδασ παρουςιάηεται ςτουσ χριςτεσ με οπτικό τρόπο κατά 

τθ ςυνεργατικι διαδικαςία, ςε κάποιο ςθμείο τθσ διεπαφισ. Ζτςι μπορεί 

κανείσ να δει ποιοσ είναι ο ςυντονιςτισ/δθμιουργόσ τθσ ομάδασ και ποιοι 

είναι οι υπόλοιποι χριςτεσ που ςυμμετζχουν.  Επίςθσ, για κάκε μζλοσ τθσ 

ομάδασ παρουςιάηονται πλθροφορίεσ όπωσ το όνομα του χριςτθ, ο τίτλοσ 

τουσ ςτθν ομάδα και θ κατάςταςθ διακεςιμότθτασ. 

 Διάκεςθ: Θ διάκεςθ του χριςτθ μπορεί να γίνει ορατι μζςω του avatar. 

Αυτό βζβαια εξαρτάται από τισ δυνατότθτεσ εξωλεκτικισ επικοινωνίασ που 

προςφζρει το Εικονικό Περιβάλλον μζςα από τα avatars. Πολλζσ φορζσ ο 

χριςτθσ του υνεργατικοφ Εικονικοφ Περιβάλλοντοσ μπορεί να επιλζξει να 

δείξει ςτουσ άλλουσ χριςτεσ τα ςυναιςκιματα του, μζςω κάποιων ζτοιμων 

κινιςεων που ζχουν ςχεδιαςτεί για τα avatars, όπωσ για παράδειγμα 

animation που δείχνουν το avatar να είναι χαροφμενο, δυςαρεςτθμζνο, να 

βαριζται, να περιμζνει ανταπόκριςθ κ.α. Αυτά τα animation ονομάηονται 

ςυνικωσ gestures. 
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Πζρα από τθν εξωλεκτικι επικοινωνία, ο χριςτθσ μπορεί να γνωρίηει τθ 

διάκεςθ των ςυνεργατϊν του κακϊσ ςυνομιλεί μαηί τουσ με τα εργαλεία 

γραπτισ ι θχθτικισ επικοινωνίασ.   

 Θζςθ: Θ κζςθ του χριςτθ ςτο εικονικό περιβάλλον γνωςτοποιείται μζςω του 

avatar του. Οι υπόλοιποι χριςτεσ μποροφν οποιαδιποτε ςτιγμι να δουν 

που βρίςκεται το avatar του μζςα ςτο περιβάλλον και προσ ποια 

κατεφκυνςθ κινείται. 

 θμείο Εςτίαςθσ: Σο ςθμείο ςτο οποίο κοιτάει ο χριςτθσ φαίνεται από τθν 

κατεφκυνςθ που κοιτάει το avatar του μζςα ςτο περιβάλλον. Αν ο χριςτθσ 

αλλθλεπιδρά με το περιεχόμενο του περιβάλλοντοσ, τότε ςυνικωσ εκτόσ 

από τθν κατεφκυνςθ του κεφαλιοφ του avatar προσ το περιεχόμενο, 

ενεργοποιοφνται κι άλλοι μθχανιςμοί επίγνωςθσ, όπωσ για παράδειγμα θ 

ανφψωςθ του χεριοφ του avatar προσ το περιεχόμενο ι θ εμφάνιςθ μιασ 

φωτεινισ ακτίνασ που ξεκινάει από το avatar και καταλιγει ςτο 

περιεχόμενο. Πλθροφορίεσ ςχετικά με το ακριβζσ ςθμείο ςτο οποίο εςτιάηει 

ο κάκε χριςτθσ μζςα ςτο περιβάλλον κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεργατικισ 

δραςτθριότθτασ, μεταδίδονται και μζςω φωνθτικισ ι/και γραπτισ 

ςυνομιλίασ μεταξφ των ςχεδιαςτϊν. 

τον Πίνακα 3, παρουςιάηονται οι μθχανιςμοί Επίγνωςθσ για τουσ Ανκρϊπουσ ςτθν 

πρόςωπο με πρόςωπο ςυνεργαςία ςε ςφγκριςθ με αυτοφσ που χρθςιμοποιοφνται 

ςτθ ςυνεργαςία εξ αποςτάςεωσ, ςτα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα. 

 Μθχανιςμοί Επίγνωςθσ για τουσ Ανκρϊπουσ ςτα .Ε.Π. 

Σαυτότθτα   Προβολι ονόματοσ χριςτθ (username) 

 ωματότυποσ και μορφι του προςϊπου του avatar  

 Ενδυμαςία του avatar 

 Αναγνϊριςθ φωνισ μζςω voice chat 

Διακεςιμότθτα  Ανταπόκριςθ ςτισ γραπτζσ ι θχθτικζσ ςυνομιλίεσ 

 Κινθτικότθτα και κζςθ του avatar του χριςτθ 
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 Οπτικι απεικόνιςθ διακεςιμότθτασ με εικονίδια ι και με μια λζξθ 
που περιγράφει τθν κατάςταςθ του χριςτθ 

Ρόλοσ   Αρχικζσ ςυςτάςεισ μζςω ςυνομιλιϊν 

 Παρακολοφκθςθ των δραςτθριοτιτων ςτισ οποίεσ εμπλζκεται ο 
κάκε χριςτθσ 

 Οπτικι απεικόνιςθ τθσ ομάδασ ςτθν διεπαφι μζςω 
διαγράμματοσ των μελϊν (όνομα χριςτθ, τίτλοσ, κατάςταςθ 
διακεςιμότθτασ) 

Διάκεςθ  Γίνεται ορατι μζςω εξωλεκτικισ επικοινωνίασ των avatar (χριςθ 
gestures) 

 Γνωςτοποίθςθ διάκεςθσ μζςω γραπτισ ι θχθτικισ επικοινωνίασ 

Θζςθ  Παρακολοφκθςθ τθσ κζςθσ των avatar των άλλων χρθςτϊν μζςα 
ςτο περιβάλλον 

θμείο Εςτίαςθσ  Αλλαγι κατεφκυνςθσ του κεφαλιοφ του avatar 

 Ανφψωςθ του χεριοφ του avatar προσ το περιεχόμενο 
αλλθλεπίδραςθσ 

 Φωτεινι ακτίνα που ξεκινάει από το avatar και καταλιγει ςτο 
περιεχόμενο με το οποίο αλλθλεπιδρά ο χριςτθσ 

Πίνακασ 3 - Πίνακασ μθχανιςμϊν Επίγνωςθσ για ανκρϊπουσ μζςω υνεργατικϊν Εικονικϊν 
Περιβαλλόντων. 

3.6.3 Μθχανιςμοί Επίγνωςθσ Αντικειμζνων ςτα υνεργατικά Εικονικά 
Περιβάλλοντα 

τα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα, τα αντικείμενα αναπαριςτϊνται με 

τριςδιάςτατα μοντζλα. Όπωσ προαναφζρκθκε, τα αντικείμενα που υπάρχουν ςτα 

υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα, ανάλογα με τθ ςυμπεριφορά τουσ και το 

βακμό αλλθλεπίδραςθσ με το χριςτθ, μπορεί να είναι ςτατικά, αυτοματοποιθμζνα, 

αλλθλεπιδραςτικά (βλ. Κεφ 1.4). 

Σα αυτοματοποιθμζνα αντικείμενα που μποροφν να ξεκινιςουν προκακοριςμζνεσ 

αλλθλεπιδράςεισ ςτο εικονικό περιβάλλον εργαςίασ ονομάηονται Εικονικοί 

πράκτορεσ(virtual agents). Οι Εικονικοί Πράκτορεσ που δεν εκτελοφν μόνο 

προκακοριςμζνεσ λειτουργίεσ, αλλά μποροφν να λαμβάνουν από μόνοι τουσ (μζςω 

Σεχνθτισ Νοθμοςφνθσ) αποφάςεισ για να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ, 

ονομάηονται Ευφυείσ Εικονικοί Πράκτορεσ. Κα μποροφςαμε λοιπόν να ποφμε ότι οι 

Εικονικοί Πράκτορεσ είναι μια μεταφορά των ρομποτικϊν ςυςτθμάτων του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ, ςτα πλαίςια ενόσ εικονικοφ περιβάλλοντοσ. Είναι ςυνθκιςμζνο οι 

Εικονικοί Πράκτορεσ να ζχουν ανκρϊπινθ μορφι, χωρίσ αυτό όμωσ να είναι 
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κακοριςτικό. Θ μορφι τουσ ποικίλει ανάλογα με τουσ ςτόχουσ τθσ ςυνεργατικισ 

διαδικαςίασ. 

Θ διατιρθςθ τθσ Επίγνωςθσ των Αντικειμζνων ςτα υνεργατικά Εικονικά 

Περιβάλλοντα αποτελεί ζνα από τα πιο ςθμαντικά ηθτιματα για τουσ χεδιαςτζσ 

υνεργατικϊν Εικονικϊν Περιβαλλόντων. Όταν οι χριςτεσ κατανοοφν τισ ιδιότθτεσ 

των αντικειμζνων, διευκολφνονται οι αλλθλεπιδράςεισ με αυτά και κατά ςυνζπεια 

είναι πιο αποδοτικοί ςε μια ςυνεργατικι δραςτθριότθτα που περιλαμβάνει 

αλλθλεπίδραςθ με αντικείμενα. τθ ςυνζχεια καταγράφονται οι μθχανιςμοί 

Επίγνωςθσ Αντικειμζνων που ζχουν παρατθρθκεί ότι χρθςιμοποιοφνται ςτθ 

ςυνεργαςία εξ αποςτάςεωσ ςτα υπάρχοντα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα.   

 Σαυτότθτα: τα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα, θ ταυτότθτα του 

αντικειμζνου γίνεται γνωςτι  μζςω ονομαςίασ του αντικειμζνου. υνικωσ το 

όνομα του αντικειμζνου προβάλλεται με γραπτό κείμενο ςε ζνα ςθμείο τθσ 

διεπαφισ, όταν ο χριςτθσ το επιλζξει με τον κζρςορα. Ουςιαςτικά όμωσ, θ 

τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ του αντικειμζνου είναι αυτι που κάνει 

αναγνωρίςιμο το αντικείμενο από το χριςτθ. υμπλθρωματικά, 

χρθςιμοποιοφνται θχθτικζσ αναδράςεισ των αντικειμζνων, όπωσ για 

παράδειγμα ιχοι που παράγονται κατά τθν λειτουργία μθχανθμάτων, ιχοι 

που ακοφγονται όταν ο χριςτθσ χρθςιμοποιεί εργαλεία κτλ. 

 Ρόλοσ: Ο ρόλοσ του αντικειμζνου ςτθ ςυνεργατικι διαδικαςία γίνεται 

γνωςτόσ από τθ γραπτι περιγραφι του αντικειμζνου, που προβάλλεται ςε 

κάποιο ςθμείο τθσ διεπαφισ όταν το αντικείμενο επιλεχκεί από το χριςτθ. 

Επίςθσ, ο ρόλοσ του φαίνεται κατά τθ διάρκεια που χρθςιμοποιείται από 

τουσ χριςτεσ του υνεργατικοφ Εικονικοφ Περιβάλλοντοσ ςε μια 

ςυνεργατικι δραςτθριότθτα, και μετά από τθ χριςθ του μζςω τθσ επιρροισ 

του ςτθ ροι των δραςτθριοτιτων. 

 Κάτοχοσ: Ο κάτοχοσ του τριςδιάςτατου αντικειμζνου είναι ςυνικωσ ο 

δθμιουργόσ του ι εναλλακτικά αυτό το μζλοσ τθσ ομάδασ που ζχει τθν άδεια 

τθσ πλιρουσ εκμετάλλευςισ του. Ο κάτοχοσ προβάλλεται γραπτϊσ ςτο 
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ςθμείο τθσ εφαρμογισ που υπάρχουν και οι υπόλοιπεσ πλθροφορίεσ για το 

αντικείμενο, όταν αυτό επιλεχκεί από το χριςτθ. 

 Βακμόσ αλλθλεπίδραςθσ με τον χριςτθ: Όταν ζνα αντικείμενο είναι 

ςτατικό, δεν υπάρχει δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ με τον χριςτθ. υνικωσ 

αυτά τα αντικείμενα είναι μζρθ του εικονικοφ χϊρου εργαςίασ, όπωσ οι 

τοίχοι ενόσ εικονικοφ δωματίου. Παράλλθλα με τθν ςτατικότθτά τουσ και τθν 

αδυναμία ανάδραςισ τουσ ςτισ εντολζσ του χριςτθ, μπορεί να 

χρθςιμοποιοφνται γραπτζσ ειδοποιιςεισ που περιγράφουν τθν ςτατικι τουσ 

ςυμπεριφορά. Γραπτι περιγραφι του βακμοφ αλλθλεπίδραςθσ υπάρχει και 

ςτα αντικείμενα που είναι αλλθλεπιδραςτικά ι αυτοματοποιθμζνα. Όταν 

όμωσ τα αντικείμενα είναι αλλθλεπιδραςτικά υπάρχει επιπλζον κάποια 

οπτικι ι θχθτικι ανάδραςθ, όταν ο χριςτθσ τα πλθςιάςει ι χρθςιμοποιιςει 

το ποντίκι για να αλλθλεπιδράςει μαηί τουσ.  

 Διακεςιμότθτα για χριςθ/μετακίνθςθ/επεξεργαςία: Σα μζλθ τθσ ομάδασ 

γνωρίηουν αν ζνα αντικείμενο είναι διακζςιμο για χριςθ, χρθςιμοποιϊντασ 

τθν όραςι τουσ και βλζποντασ αν είναι ελεφκερο ι αν κάποιοσ άλλοσ 

χριςτθσ φαίνεται μζςω του avatar του να το χρθςιμοποιεί ςτο εικονικό 

περιβάλλον. Οι κάτοχοι/δθμιουργοί του αντικειμζνου αποφαςίηουν ςε 

ποιουσ χριςτεσ να δϊςουν δικαιϊματα χριςθσ. Αυτό ςυνικωσ προβάλλεται 

με γραπτι ενθμζρωςθ ςτο ςθμείο τθσ διεπαφισ που γίνεται θ περιγραφι 

του αντικειμζνου, όταν ο χριςτθσ το επιλζξει. Επιπλζον, ανάλογα με τουσ 

ςτόχουσ τθσ ςυνεργατικισ διαδικαςίασ, ζνα αντικείμενο μπορεί να 

χρειάηεται να επεξεργαςτεί από τα μζλθ τθσ ομάδασ. Αυτό ςυνικωσ ςτα 

υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα, γίνεται γνωςτό μζςω του brief που 

μπορεί να διατίκεται ςτα μζλθ τθσ ομάδασ ωσ διαμοιραηόμενο αρχείο, μζςω 

γραπτϊν ςθμειϊςεων (annotations) που αφοροφν το αντικείμενο μεταξφ 

των μελϊν και μζςω θχθτικισ ι γραπτισ ςυνομιλίασ από τον υπεφκυνο τθσ 

ομάδασ προσ τα υπόλοιπα μζλθ χρθςιμοποιϊντασ το text-chat και το voice-

chat τθσ διεπαφισ. 
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 Ημερομθνία τροποποίθςθσ αντικειμζνων: Θ θμερομθνία τροποποίθςθσ των 

αντικειμζνων ι θ θμερομθνία δθμιουργίασ τουσ προβάλλεται ςυνικωσ 

γραπτϊσ, ςτο ςθμείο τθσ διεπαφισ που υπάρχει θ αναλυτικι τουσ 

περιγραφι. Κάποιεσ διεπαφζσ περιλαμβάνουν και ιςτορικό τροποποιιςεων 

των αντικειμζνων ςτο ίδιο ςθμείο τθσ διεπαφισ, ι εναλλακτικά οι χριςτεσ 

μοιράηονται ζνα ψθφιακό αρχείο μζςω των εργαλείων διαμοιραςμοφ 

αρχείων κειμζνου.  

 Σα μζλθ τθσ ομάδασ που ςυμμετζχουν ςτθ δθμιουργία/επεξεργαςία: Σο 

κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ ςυνικωσ ενθμερϊνεται από πιο πριν για το 

δικαίωμα του ίδιου και των υπολοίπων ςτθ δθμιουργία ι τθν επεξεργαςία 

ενόσ αντικειμζνου με γραπτι ι θχθτικι επικοινωνία μζςω τθσ διεπαφισ. 

Ζτςι δθμιουργείται μια ομάδα για κοινι δθμιουργία/ επεξεργαςία ενόσ 

αντικειμζνου ςτο υνεργατικό Εικονικό Περιβάλλον, όπου ο ςτόχοσ τθσ και 

οι πλθροφορίεσ των μελϊν τθσ αναγράφονται ςε κάποιο ςθμείο τθσ 

διεπαφισ. 

 Φυςικζσ ιδιότθτεσ:  Οι φυςικζσ ιδιότθτεσ ενόσ αντικειμζνου κακορίηονται 

ςυνικωσ από τουσ ςχεδιαςτζσ των Εικονικϊν Περιβαλλόντων. Ανάλογα με 

τουσ ςτόχουσ τθσ διεπαφισ, ο ςχεδιαςτισ αποφαςίηει ποιεσ φυςικζσ 

ιδιότθτεσ του αντικειμζνου πρζπει να μεταφερκοφν ςτο εικονικό 

περιβάλλον. Όταν το υνεργατικό Εικονικό Περιβάλλον δίνει μεγάλθ 

ςθμαςία ςτθ δθμιουργία και επεξεργαςία των αντικειμζνων, τότε αυτζσ οι 

πλθροφορίεσ μεταδίδονται ςτον χριςτθ ςε κάποιο ςθμείο τθσ εφαρμογισ 

ςτθν αναλυτικι περιγραφι ενόσ αντικειμζνου. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ο 

χριςτθσ μπορεί να ζχει τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςει δικά του 

αντικείμενα και να κακορίςει ο ίδιοσ κάποιεσ φυςικζσ ιδιότθτεσ τουσ. Ζνα 

πιο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα φυςικϊν ιδιοτιτων είναι οι διαςτάςεισ ενόσ 

αντικειμζνου. Οι διαςτάςεισ αναγράφονται ςτθν διεπαφι, αλλά γίνονται 

κατανοθτζσ επίςθσ με τθν όραςθ του χριςτθ, που τον βοθκά να 

αντιλαμβάνεται τθν αναλογία διαςτάςεων μεταξφ του αντικειμζνου και του 

υπόλοιπου εικονικοφ περιβάλλοντοσ. Αν οι ςτόχοι τθσ ςυνεργαςίασ 
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απαιτοφν και τθν φπαρξθ δυνάμεων ςτα αντικείμενα του εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ, τότε αυτζσ αναγράφονται ςτθ διεπαφι, αλλά γίνονται 

επίςθσ κατανοθτζσ ςτο χριςτθ κατά τθν αλλθλεπίδραςι του με τα 

αντικείμενα αυτά, μζςω οπτικισ ι και θχθτικισ ανάδραςθσ. Ζνα παράδειγμα 

οπτικισ ανάδραςθσ είναι θ πτϊςθ ενόσ αντικειμζνου από το τραπζηι ενόσ 

χϊρου εργαςίασ λόγω βαρφτθτασ,  μετά από μετακίνθςθ του avatar από τον 

χριςτθ, ϊςτε να αλλθλεπιδράςει με το αντικείμενο. Ζνα παράδειγμα 

θχθτικισ ανάδραςθσ κα μποροφςε να είναι ζνασ ιχοσ τριξίματοσ, όταν το 

avatar του χριςτθ ζρχεται ςε επαφι με ζνα αντικείμενο για να το ςπρϊξει 

και αναπτφςςονται μεγάλεσ δυνάμεισ τριβισ με το πάτωμα. 

Όλοι οι παραπάνω μθχανιςμοί επίγνωςθσ που μεταδίδουν ωσ πλθροφορία τισ 

ιδιότθτεσ των αντικειμζνων ςτα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα, 

ςυγκεντρϊνονται ςτον πίνακα που ακολουκεί (Πίνακασ 4) ςε ςφγκριςθ με τουσ 

αντίςτοιχουσ μθχανιςμοφσ ςτθν πρόςωπο με πρόςωπο ςυνεργαςία. 

 Μθχανιςμοί Επίγνωςθσ Αντικειμζνων ςτα .Ε.Π. 

Σαυτότθτα  Παρατιρθςθ τθσ τριςδιάςτατθσ αναπαράςταςθσ του 
αντικειμζνου(όραςθ) 

 Προβολι του ονόματοσ ςτο ςθμείο τθσ διεπαφισ που περιγράφεται 
το αντικείμενο (γραπτι επικοινωνία) 

 Θχθτικζσ και οπτικζσ αναδράςεισ των αντικειμζνων 

Ρόλοσ  Οπτικζσ ενδείξεισ (θ φόρμα τθσ τριςδιάςτατθσ αναπαράςταςθσ 
ανάλογθ με τθ λειτουργία) 

 Οπτικζσ και θχθτικζσ αναδράςεισ του αντικειμζνου κατά τθ χριςθ 
του ςτθ ςυνεργατικι διαδικαςία 

 Γραπτισ ι θχθτικισ ςυνομιλίασ από κάποιον υπεφκυνο, για 
επεξιγθςθ του ρόλου του αντικειμζνου 

 Επεξθγιςεισ για το ρόλο του αντικειμζνου ςε μορφι γραπτισ 
επικοινωνίασ, με διαμοιραςμό ψθφιακοφ εγγράφου 

 Γραπτι περιγραφι του αντικειμζνου, ςε κάποιο ςθμείο τθσ 
διεπαφισ όταν το αντικείμενο επιλεχκεί από το χριςτθ 

Κάτοχοσ  Παρατιρθςθ μζςω όραςθσ, αυτϊν που χρθςιμοποιοφν το 
αντικείμενο μζςω των avatar τουσ 

 Προβάλλεται γραπτϊσ ςτο ςθμείο τθσ εφαρμογισ που υπάρχουν 
και οι υπόλοιπεσ πλθροφορίεσ για το αντικείμενο 

 Με κάποιο ςθμάδι πάνω ςτο αντικείμενο που χαρακτθρίηει ζναν 
χριςτθ ι μια ομάδα εργαςίασ ι με κάποια άλλθ οπτικι ζνδειξθ 
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Βακμόσ αλλθλεπίδραςθσ 

με τον χριςτθ 

 Αναγνωρίηοντασ με τθν όραςθ αν είναι φορθτά ι ςτακερά 
αντικείμενα 

 Κατανόθςθ βακμοφ αλλθλεπίδραςθσ χρθςιμοποιϊντασ τα 
αντικείμενα, μζςω θχθτικισ ι οπτικισ ανάδραςθσ 

Διακεςιμότθτα για 

χριςθ/ μετακίνθςθ/ 

επεξεργαςία 

 Βλζποντασ αν είναι ελεφκερο το αντικείμενο ι αν το χρθςιμοποιεί 
κάποιοσ μζςω του avatar του 

 Επίγνωςθ των κάτοχων του αντικειμζνου 

 Διαβάηοντασ το brief(ψθφιακό ζγγραφο) 

 Μζςω γραπτισ ι θχθτικισ ςυνομιλίασ μεταξφ των μελϊν για 
επιβεβαίωςθ 

 Μζςω θχθτικισ ι γραπτισ ςυνομιλίασ από τον υπεφκυνο τθσ 
ομάδασ προσ τα υπόλοιπα μζλθ 

 Γραπτι ενθμζρωςθ ςτο ςθμείο τθσ διεπαφισ που γίνεται θ 
περιγραφι του αντικειμζνου, όταν ο χριςτθσ το επιλζξει 

 Γραπτζσ ενθμερϊςεισ από τα μζλθ τθσ ομάδασ μζςα ςτο εικονικό 
περιβάλλον, με χριςθ annotations 

Ημερομθνία 

τροποποίθςθσ 

αντικειμζνων 

ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ 

Ποια μζλθ ςυμμετζχουν 

ςτθ 

δθμιουργία/επεξεργαςία 

 Ανάκεςθ ρόλων, με διαμοιραηόμενο γραπτό κείμενο (ψθφιακό)  

 Θχθτικι ςυνομιλία μεταξφ του υπευκφνου τθσ ομάδασ και των 
υπολοίπων μελϊν 

 Oι πλθροφορίεσ για τα μζλθ που ςυμμετζχουν αναγράφονται ςε 
κάποιο ςθμείο τθσ διεπαφισ που αναφζρεται θ ςφνταξθ τθσ 
ομάδασ 

Φυςικζσ Ιδιότθτεσ  Οπτικι παρατιρθςθ των ιδιοτιτων (όραςθ) 

 Αλλθλεπιδρϊντασ με τα αντικείμενα ι μετακινϊντασ τα(οπτικι και 
θχθτικι ανάδραςθ των αντικειμζνων) 

 Γραπτζσ ενθμερϊςεισ για τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ που ζχουν οριςτεί 
για το αντικείμενο, ςτο ςθμείο τθσ διεπαφισ που υπάρχει θ 
αναλυτικι του περιγραφι 

Πίνακασ 1 - Πίνακασ Μθχανιςμϊν Επίγνωςθσ Αντικειμζνων μζςω υνεργατικϊν Εικονικϊν 
Περιβαλλόντων 

3.6.4 Μθχανιςμοί Οργανωςιακισ Επίγνωςθσ ςτα υνεργατικά Εικονικά 
Περιβάλλοντα 

τα πλαίςια ενόσ υνεργατικοφ Εικονικοφ Περιβάλλοντοσ, οι χριςτεσ ζχουν τθ 

δυνατότθτα ανταλλαγισ αρχείων. Επομζνωσ οποιαδιποτε οπτικι αναπαράςταςθ 

τθσ οργάνωςθσ τθσ ςυνεργατικισ διαδικαςίασ μπορεί να διαμοιραςτεί μεταξφ των 

μελϊν τθσ ομάδασ με ανταλλαγι αρχείων. Εκτόσ όμωσ από τον διαμοιραςμό 
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αρχείων, μια τζτοια διεπαφι προςφζρει τθ δυνατότθτα τθσ ονομαςίασ των 

δραςτθριοτιτων και τθν καταγραφι λεπτομερειϊν για το κζμα κάκε 

δραςτθριότθτασ. Ζτςι ο χριςτθσ κατανοεί με οπτικζσ πλθροφορίεσ που του 

μεταδίδονται, με ποια δραςτθριότθτα αςχολείται και ποια είναι τα βιματα που 

πρζπει να ακολουκιςουν όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ για τθ διεκπεραίωςι τθσ. Επίςθσ, 

οι ςυντονιςτζσ των ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων μποροφν να υπενκυμίηουν ςτα 

μζλθ τθσ ομάδασ όλεσ τισ παραπάνω πλθροφορίεσ, χρθςιμοποιϊντασ τα διακζςιμα 

επικοινωνιακά εργαλεία, όπωσ τθν γραπτι και τθν θχθτικι ςυνομιλία. 

τον Πίνακα 5, παρουςιάηονται οι μθχανιςμοί Οργανωςιακισ Επίγνωςθσ ςτθν 

πρόςωπο με πρόςωπο ςυνεργαςία ςε ςφγκριςθ με αυτοφσ που χρθςιμοποιοφνται 

ςτα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα. 

 

 

 

Μθχανιςμοί Οργανωςιακισ Επίγνωςθσ ςτα .Ε.Π. 

Σίτλοι Δραςτθριοτιτων  Ο τίτλοσ τθσ δραςτθριότθτασ παρουςιάηεται ςυνικωσ με 
κείμενο ςτο ςθμείο τθσ διεπαφισ που υπάρχει θ περιγραφι 
τθσ ομάδασ εργαςίασ. 

 Δυνατότθτα διαμοιραςμοφ αρχείου χρονοδιαγράμματοσ 
μεταξφ των χρθςτϊν 

τόχοι Δραςτθριοτιτων  Γνωςτοποίθςθ με ςυνομιλία (γραπτι ι θχθτικι) μεταξφ 
ςυντονιςτϊν και μελϊν τθσ ομάδασ 

 Οι ςτόχοι τθσ ςυνεργατικισ δραςτθριότθτασ παρουςιάηονται 
ςυνικωσ με κείμενο ςτο ςθμείο τθσ διεπαφισ που υπάρχει θ 
περιγραφι τθσ ομάδασ εργαςίασ. 

 Διαμοιραςμόσ αρχείου που περιζχει το brief ανάμεςα ςτα μζλθ 
τθσ ομάδασ 

Ανάκεςθ Ρόλων  Διαμοιραςμόσ αρχείου χρονοδιαγράμματοσ  

 Διαμοιραςμόσ αρχείου διαγράμματοσ ιεραρχίασ ρόλων 

 Λίςτα των μελϊν και των επαγγελματικϊν ρόλων του κακενόσ 
ςτο ςθμείο τθσ διεπαφισ που παρουςιάηεται θ ςφςταςθ τθσ 
ομάδασ 
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τάδιο υνεργατικισ 

Διαδικαςίασ 

 Διαμοιραςμόσ αρχείου χρονοδιαγράμματοσ  

 Με κείμενο ςτο ςθμείο τθσ διεπαφισ που υπάρχει θ 
περιγραφι τθσ ομάδασ εργαςίασ. 

Πίνακασ 5 – Πίνακασ Μθχανιςμϊν Οργανωςιακισ Επίγνωςθσ μζςω υνεργατικϊν Εικονικϊν 
Περιβαλλόντων. 

3.7 υμπεράςματα από τθ ςφγκριςθ των μθχανιςμϊν επίγνωςθσ ςτα 
διάφορα είδθ ςυνεργατικϊν ςυςτθμάτων για υνεργατικό 
ςχεδιαςμό 

τον παρακάτω πίνακα ςυγκεντρϊκθκαν όλοι οι μθχανιςμοί που είχαν καταγραφεί 

ςε κάκε ςυνεργατικό ςφςτθμα για να προςφερκεί μια πιο χειροπιαςτι ςφγκριςθ, 

προβάλλοντασ τθν παρουςία τουσ ι τθν απουςία τουσ ςτθν κάκε περίπτωςθ. 

 

 
 

Σσνεργατικά  

Σσστήματα 

 

Μητανισμοί  
Επίγνωσης 

Σσνεργατικά 

Σσστήματα 

Σκίτσοσ 

Σσνεργατικά 

Σσστήματα 

CAD 

Σσνεργατικά 

Εικονικά 

Περιβάλλοντα 

Πρόσωπο 

με 
πρόσωπο 

σσνεργασία 

Επίγνωση 

Χώροσ 
εργασίας 

Παρακολοφκθςθ των τρεχουςϊν 
ςχεδιαςτικϊν ενεργειϊν των 
ςυνεργατϊν 

    

Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του 
κοινοφ χϊρου εργαςίασ κατά τθ 
διάρκεια των τρεχουςϊν ενεργειϊν 

    

Γνωςτοποίθςθ των τρεχουςϊν 
ενεργειϊν με Φωνθτικι ςυνομιλία 

    

Γνωςτοποίθςθ των τρεχουςϊν 
ενεργειϊν με Γραπτι υνομιλία 

   
δεν είναι 

απαραίτθτο 

Γνωςτοποίθςθ των τρεχουςϊν 
ενεργειϊν με Εξωλεκτικι 
Επικοινωνία 

/  (μερικϊσ)  

Φυςικζσ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ 
των χρθςτϊν και των αντικειμζνων. 
(οπτικι και θχθτικι ανάδραςθ) 

  (μερικϊσ)  

Παρουςίαςθ του brief είτε ςε 
ζντυπθ είτε ςε ψθφιακι μορφι 

/    

Γνωςτοποίθςθ Ονοματεπϊνυμου     

Αναγνϊριςθ ςωματότυπου και 
προςϊπου (όραςθ) 

/  (του avatar)  

Προβολι ενδυμαςίασ 
ςυμμετεχόντων 

/  (του avatar)  
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Σσνεργατικά  
Σσστήματα 

 
Μητανισμοί  

Επίγνωσης 

Σσνεργατικά 

Σσστήματα 

Σκίτσοσ

Σσνεργατικά 

Σσστήματα CAD

Σσνεργατικά 

Εικονικά 

Περιβάλλοντα

Πρόσωπο με 
πρόσωπο 

σσνεργασία

Αναγνϊριςθ τθσ φωνισ του 
ςυνεργάτθ (ακοι) 

    

Προβολι Ονόματοσ κατόχου ενόσ 
αντικειμζνου 

/   / 

Παρακολοφκθςθ τθσ κζςθσ των 
ςυνεργατϊν ςτον χϊρο εργαςίασ 

(του 
εργαλείου 
ςχεδίαςθσ) 

 (του avatar)  

Παρατιρθςθ του βλζμματοσ και τθσ 
κατεφκυνςθσ του κεφαλιοφ των 
ςυνεργατϊν  προσ το ςθμείο 
εςτίαςθσ 

  (του avatar)  

Γνωςτοποίθςθ ςθμείου εςτίαςθσ με 
χριςθ λεκτικισ επικοινωνίασ 
(κειμζνου ι ιχου) 

    

Παρακολοφκθςθ ςθμείου εςτίαςθσ 
με εξωλεκτικι επικοινωνία 

  (μερικϊσ)  

Λςτορικό των ενεργειϊν    / 

Λςτορικό ςυνομιλιϊν /    

Διαμοιραςμόσ χρονοδιαγράμματοσ     

Ενθμζρωςθ για μελλοντικζσ 
ενζργειεσ μζςω λεκτικισ 
επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν  

    

Τπενκφμιςθ των ενεργειϊν του 
παρελκόντοσ μζςω λεκτικισ 
επικοινωνίασ από τουσ ςυντονιςτζσ 
των δραςτθριοτιτων 

    

Εντοπιςμόσ τρεχουςϊν ενεργειϊν 
μζςω μετακίνθςθσ του οπτικοφ 
πεδίου του χριςτθ 

    

Επίγνωση για 

τοσς 

Ανθρώποσς 

Γνωςτοποίθςθ Ονοματεπωνφμου     

Αναγνϊριςθ ςωματότυπου και 
προςϊπου (όραςθ) 

/  (του avatar)  

Αναγνϊριςθ φωνισ ςυνεργατϊν     

Γνωςτοποίθςθ διακεςιμότθτασ 
μζςω παρακολοφκθςθσ των 
ςυνεργατϊν 

/  (του avatar)  

Γνωςτοποίθςθ διακεςιμότθτασ 
μζςω γραπτισ επικοινωνίασ 
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Σσνεργατικά  
Σσστήματα 

 
Μητανισμοί  

Επίγνωσης 

Σσνεργατικά 

Σσστήματα 

Σκίτσοσ

Σσνεργατικά 

Σσστήματα CAD

Σσνεργατικά 

Εικονικά 

Περιβάλλοντα

Πρόσωπο με 
πρόσωπο 

σσνεργασία

Γνωςτοποίθςθ διακεςιμότθτασ 
μζςω φωνθτικισ επικοινωνίασ  

    

Γνωςτοποίθςθ ρόλων των 
ςυνεργατϊν μζςω γραπτισ 
αναφοράσ 

/    

Κατανόθςθ ςυμβολισ των 
ςυνεργατϊν μζςω λεκτικισ 
επικοινωνίασ 

    

Κατανόθςθ ςυμβολισ των 
ςυνεργατϊν μζςω παρατιρθςθσ 
των τρεχουςϊν ενεργειϊν τουσ 

    

Αναγνϊριςθ διάκεςθσ των 
ςυνεργατϊν με παρατιρθςθ 
εκφράςεων προςϊπου, ςτάςθσ 
ςϊματοσ κτλ. 

/  (του avatar)  

Αναγνϊριςθ διάκεςθσ από τθν 
ομιλία του ςυνεργάτθ 

    

Γνωςτοποίθςθ κζςθσ από τον ίδιο 
τον ςυνεργάτθ μζςω ςυνομιλίασ 

    

Γνωςτοποίθςθ κζςθσ με οπτικι 
εξερεφνθςθ του χϊρου εργαςίασ 

(του 
εργαλείου 
ςχεδίαςθσ) 

 (του avatar)  

Γνωςτοποίθςθ κζςθσ με 
διαγράμματα χϊρου (π.χ χάρτθ) 

    

Γνωςτοποίθςθ του ςθμείου 
εςτίαςθσ με παρακαλοφκθςθ του 
βλζμματοσ του ςυνεργάτθ 

  (του avatar)  

Γνωςτοποίθςθ του ςθμείου 
εςτίαςθσ του ςυνεργάτθ μζςω 
λεκτικισ επικοινωνίασ 

    

Γνωςτοποίθςθ του ςθμείου 
εςτίαςθσ του ςυνεργάτθ μζςω 
εξωλεκτικισ επικοινωνίασ. 

/  (του avatar)  

Επίγνωση 
Αντικειμένων 

Παρατιρθςθ τθσ μορφισ του 
αντικειμζνου 

    

 
Προβολι ονομαςίασ του 
αντικειμζνου με γραπτι επικοινωνία 
 
 

   / 

Θχθτικζσ και οπτικζσ αναδράςεισ 
των αντικειμζνων 
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Σσνεργατικά  
Σσστήματα 

 
Μητανισμοί  

Επίγνωσης 

Σσνεργατικά 

Σσστήματα 

Σκίτσοσ

Σσνεργατικά 

Σσστήματα CAD

Σσνεργατικά 

Εικονικά 

Περιβάλλοντα

Πρόσωπο με 
πρόσωπο 

σσνεργασία

Επεξιγθςθ του ρόλου του 
αντικειμζνου από κάποιον 
υπεφκυνο μζςω φωνθτικισ 
ςυνομιλίασ  

    

Επεξθγιςεισ για το ρόλο του 
αντικειμζνου ςε μορφι γραπτισ 
επικοινωνίασ 

    

Παρατιρθςθ μζςω όραςθσ, αυτϊν 
που χρθςιμοποιοφν το αντικείμενο 

  (avatar)  

Γραπτι αναφορά του κατόχου του 
αντικειμζνου 

/   / 

Κάποιο ςθμάδι πάνω ςτο 
αντικείμενο που χαρακτθρίηει ζναν 
χριςτθ ι μια ομάδα εργαςίασ ι 
κάποια άλλθ οπτικι ζνδειξθ 

/   / 

Αναγνωρίηοντασ με τθν όραςθ αν 
είναι φορθτά ι ςτακερά αντικείμενα 

    

Βλζποντασ αν είναι ελεφκερο το 
αντικείμενο ι αν το χρθςιμοποιεί 
κάποιοσ 

    

Γνωςτοποίθςθ τθσ διακεςιμότθτασ 
του αντικειμζνου διαβάηοντασ το 
brief (ζντυπο ι ψθφιακό ζγγραφο) 

/    

Γνωςτοποίθςθ τθσ διακεςιμότθτασ 
μζςω φωνθτικισ ςυνομιλίασ μεταξφ 
των μελϊν για επιβεβαίωςθ 

    

Γνωςτοποίθςθ τθσ διακεςιμότθτασ 
μζςω γραπτισ επικοινωνίασ μεταξφ 
των μελϊν για επιβεβαίωςθ 

    

Λςτορικό των τροποποιιςεων των 
αντικειμζνων (γραπτι ενθμζρωςθ) 

   / 

Γραπτι αναφορά τθσ ομάδασ που 
ζχει δικαιϊματα ςτθν 
δθμιουργία/επεξεργαςία των 
αντικειμζνων 

/    

Αναγνϊριςθ των φυςικϊν ιδιοτιτων 
μζςω παρατιρθςθσ τθσ μορφισ των 
αντικειμζνων (όραςθ) 

  (μερικϊσ)  

Αναγνϊριςθ υφισ αγγίηοντασ τα 
αντικείμενα  

    

Αναγνϊριςθ φυςικϊν ιδιοτιτων των 
αντικειμζνων μετακινϊντασ τα 
(οπτικι και θχθτικι ανάδραςθ) 

  (μερικϊσ)  
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Σσνεργατικά  
Σσστήματα 

 
Μητανισμοί  

Επίγνωσης 

Σσνεργατικά 

Σσστήματα 

Σκίτσοσ

Σσνεργατικά 

Σσστήματα CAD

Σσνεργατικά 

Εικονικά 

Περιβάλλοντα

Πρόσωπο με 
πρόσωπο 

σσνεργασία

Προβολι γραπτϊν ενθμερϊςεων για 
τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ των 
αντικειμζνων 

/  (μερικϊσ)  

Οργανωσιακή 

Επίγνωση 

Γνωςτοποίθςθ δραςτθριοτιτων 
μζςω χρονοδιαγράμματοσ 

/  /  

Γνωςτοποίθςθ δραςτθριοτιτων 
μεςω brief 

/    

Γραπτι ενθμζρωςθ για τθν 
τρζχουςα δραςτθριότθτα 

/  /  

Γνωςτοποίθςθ ςτόχων με ςυνομιλία 
μεταξφ ςυντονιςτϊν και μελϊν τθσ 
ομάδασ 

    

Γνωςτοποίθςθ ςτόχων μζςω brief 
/    

Λίςτα των μελϊν και των 
επαγγελματικϊν ρόλων 

/    

Γραπτι ενθμζρωςθ για το τρζχον 
ςτάδιο τθσ ςχεδιαςτικισ 
διαδικαςίασ 

/  /  

Πίνακασ 6 - Παρουςία ι απουςία μθχανιςμϊν επίγνωςθσ ςτα διάφορα είδθ ςυνεργατικϊν 
ςυςτθμάτων Η/Τ για υνεργατικό χεδιαςμό 

Βαςιηόμενοι ςτον παραπάνω ςυγκριτικό πίνακα μποροφμε να εξάγουμε κάποια 

ςυμπεράςματα όςον αφορά ςτισ ελλείψεισ που ζχει το κάκε είδοσ ςυνεργατικϊν 

ςυςτθμάτων Θ/Τ ςτισ διάφορεσ κατθγορίεσ Επίγνωςθσ. 

Παρατθρικθκε ότι τα υνεργατικά υςτιματα κίτςου παρουςιάηουν κάποιεσ 

ελλείψεισ ςε μθχανιςμοφσ Επίγνωςθσ Χϊρου Εργαςίασ, κυρίωσ όςον αφορά ςτισ 

οπτικζσ και θχθτικζσ αναδράςεισ των αντικειμζνων που αλλθλεπιδροφν με τον 

ςχεδιαςτι, ςτθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του ςθμείου ςτο οποίο ζχει εςτιάςει 

ο ςχεδιαςτισ και ςτθν προβολι ιςτορικοφ ςχεδιαςτικϊν ενεργειϊν. τθν Επίγνωςθ 

για τουσ ανκρϊπουσ, θ γνωςτοποίθςθ τθσ διάκεςθσ και τθσ διακεςιμότθτασ δεν 

είναι επαρκισ, εκτόσ και αν τα ςυςτιματα αυτά υποςτθρίηουν βιντεοκλιςθ, όπωσ 

το WhiteBoardMeeting, το οποίο όμωσ αποτελεί εξαίρεςθ ςτον κανόνα. χετικά με 

τθν Επίγνωςθ Αντικειμζνων, τα ςυνεργατικά ςυςτιματα ςκίτςου παρουςιάηουν 

ελλείψεισ κυρίωσ ςτθν ονομαςία των αντικειμζνων και ςτθν προβολι του κατόχου 
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τουσ. Όπωσ προαναφζρκθκε δεν παρζχουν ενθμζρωςθ για το ιςτορικό των 

διαφόρων αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των ςχεδιαςτϊν των αντικειμζνων και 

επομζνωσ δεν κρατοφν ιςτορικό των διαφόρων εκδόςεων των αντικειμζνων. Σζλοσ, 

ςτον τομζα τθσ Οργανωςιακισ Επίγνωςθσ, κάποια από αυτά ζχουν κατορκϊςει να 

παρουςιάηουν όλεσ τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ για να οργανϊνουν τθν ςχεδιαςτικι 

διαδικαςία. 

Από τθν άλλθ, τα υνεργατικά υςτιματα CAD παρουςιάηουν πολλζσ ελλείψεισ ςε 

όλεσ τισ κατθγορίεσ Επίγνωςθσ με εξαίρεςθ τθν Οργανωςιακι Επίγνωςθ. τθν 

κατθγορία τθσ Οργανωςιακισ Επίγνωςθσ υπερτεροφν ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα 

ςυνεργατικά ςυςτιματα, κακϊσ δεν υπολείπονται κάποιασ βαςικισ.  Σο γεγονόσ 

όμωσ, ότι δεν προςφζρουν πλθροφορίεσ επίγνωςθσ των τρεχουςϊν ενεργειϊν που 

εκτελοφνται από τα μζλθ τθσ ομάδασ αποτελεί το μεγαλφτερό τουσ μειονζκτθμα.  

Σα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα είναι εμφανζσ ότι ζχουν προςπακιςει να 

καλφψουν ςε μεγάλο βακμό κάποιεσ από τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ Επίγνωςθσ, 

με τθ χριςθ των avatar και με τισ αναπαραςτάςεισ των αλλθλεπιδράςεων μεταξφ 

του ςχεδιαςτι και των τριςδιάςτατων αντικειμζνων. Ενϊ τα υπόλοιπα υνεργατικά 

υςτιματα Θ/Τ δεν μποροφν να πλθςιάςουν τθν ποςότθτα των πλθροφοριϊν 

Επίγνωςθσ που προςφζρονται ςτθν πρόςωπο με πρόςωπο ςυνεργαςία, τα 

υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα προςεγγίηουν ολοζνα και περιςςότερο αυτζσ 

τισ πλθροφορίεσ Επίγνωςθσ. Παρόλα αυτά παρατθρείται ότι πολλζσ από τισ 

πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τθν Επίγνωςθ των Αντικειμζνων επιδζχονται 

βελτιϊςεισ. Για παράδειγμα, ζχουν γίνει προςπάκειεσ για απόδοςθ φυςικϊν 

δυνάμεων ςτα αντικείμενα, χωρίσ όμωσ να είναι άριςτα τα αποτελζςματα. Επίςθσ, 

κατά τθ μετακίνθςθ των αντικειμζνων ι κατά τθν αλλαγι του μεγζκουσ, θ απουςία 

κάποιασ βοικειασ ςτθν μζτρθςθ, όπωσ θ προβολι κανάβου, δυςκολεφει τον 

ςχεδιαςμό και τθν ακριβι τοποκζτθςθ των αντικειμζνων ςτον εικονικό χϊρο 

εργαςίασ. 
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3.8 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ των εφαρμοςμζνων τεχνικϊν 
αξιολόγθςθσ Επίγνωςθσ 

Για να αξιολογθκεί πιο εμπεριςτατωμζνα θ Επίγνωςθ ςτουσ Εικονικοφσ Κόςμουσ 

που χρθςιμοποιοφνται για υνεργατικό χεδιαςμό Εςωτερικϊν Χϊρων, 

παρατθρικθκε ότι δεν αρκεί μια απλι παρατιρθςθ των μθχανιςμϊν Επίγνωςθσ. 

Επομζνωσ, μασ ενδιαφζρει ςτθ ςυνζχεια να αξιολογιςουμε τθν ποιότθτα τθσ 

Επίγνωςθσ ςτουσ Εικονικοφσ Κόςμουσ. 

Από τθ ςτιγμι που οι κατθγορίεσ τθσ Επίγνωςθσ που μασ ενδιαφζρουν ςτον 

υνεργατικό χεδιαςμό είναι ςτθν ουςία υποκατθγορίεσ τθσ Επίγνωςθσ 

Κατάςταςθσ, οι τεχνικζσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

Επίγνωςθσ Κατάςταςθσ ςτα υνεργατικά υςτιματα κα μασ φανοφν εξαιρετικά 

χριςιμεσ. Μποροφμε δθλαδι να αξιολογιςουμε τθν ποιότθτα των πλθροφοριϊν 

Επίγνωςθσ ςτα υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα για χεδιαςμό, 

χρθςιμοποιϊντασ τα τρία Επίπεδα τθσ Endsley (perception – comprehension – 

projection). 

3.8.1 Σεχνικζσ αξιολόγθςθσ τθσ Επίγνωςθσ Κατάςταςθσ από τον ερευνθτι 

Θ Endsley (1995b) πρότεινε τθν τεχνικι SAGAT (Situation Awareness Global 

Assessment Technique). Θ SAGAT είναι μια τεχνικι αξιολόγθςθσ τθσ Επίγνωςθσ 

Κατάςταςθσ κατά τθν οποία ο μελετθτισ παγϊνει ςε τυχαίεσ χρονικζσ ςτιγμζσ τισ 

ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ που εκτυλίςςονται, για να ςυγκεντρϊςει αυκόρμθτα 

δεδομζνα από τουσ ςυμμετζχοντεσ μζςω ερωτθμάτων που αφοροφν τισ τρζχουςεσ 

και τισ μελλοντικζσ καταςτάςεισ.  

Σα ερωτιματα που τίκενται από τον μελετθτι κατά τισ παφςεισ SAGAT, αφοροφν τα 

τρία επίπεδα τθσ Επίγνωςθσ Κατάςταςθσ (perception – comprehension – projection) 

και διαμορφϊνονται ανάλογα με τθ φφςθ των δραςτθριοτιτων που διεξάγονται 

κατά τθ ςυνεργατικι διαδικαςία. Ζπειτα, ο ερευνθτισ ςυγκεντρϊνει τισ απαντιςεισ 

από τα ερωτθματολόγια και τισ ςυγκρίνει με τα «πραγματικά» δεδομζνα που ο ίδιοσ 

ζχει ςυγκεντρϊςει κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ των ςυνεργατικϊν 

δραςτθριοτιτων. 
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Εικόνα 13 - Flowchart of SAGAT technique (από Stanton et al. 2005) 

Με απλά λόγια, οι απαντιςεισ που δίνει ο κάκε ςυμμετζχων δείχνουν αν ζχει 

αντιλθφκεί τθν φπαρξθ των πλθροφοριϊν Επίγνωςθσ, αν τισ ζχει κατανοιςει και αν 

του χρθςιμεφουν για να προβλζψει μια μελλοντικι κατάςταςθ. Ο ερευνθτισ, που 

ξζρει από πριν ποιοι μθχανιςμοί Επίγνωςθσ χρθςιμοποιοφνται από το ςυνεργατικό 

ςφςτθμα, εξετάηει μζςω των απαντιςεων των ςυμμετεχόντων αν όντωσ οι ςτόχοι 

του ςχεδιαςτι των μθχανιςμϊν επίγνωςθσ ςτο ςυνεργατικό ςφςτθμα 

εκπλθρϊκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεργατικισ διαδικαςίασ. Ο ερευνθτισ 

μπορεί εν τζλει να μετριςει τθν διατιρθςθ τθσ Επίγνωςθσ Κατάςταςθσ μζςω του 

ποςοςτοφ των «ςωςτϊν» απαντιςεων.  
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Εικόνα 14 - Παραδείγματα ερωτιςεων κατά τθν τεχνικι SAGAT (από Riley et al. 2004) 

 

Επιπλζον, το γεγονόσ ότι οι ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ διακόπτονται ςε τυχαίεσ 

χρονικζσ ςτιγμζσ, τισ οποίεσ δεν γνωρίηουν από πριν οι ςυμμετζχοντεσ, οδθγεί ςε 

πιο αυκόρμθτεσ απαντιςεισ ςτα ερωτιματα. (Endsley, 1995) 

τθ διακζςιμθ βιβλιογραφία όμωσ αναφζρεται ότι θ απότομθ διακοπι των 

δραςτθριοτιτων για τθν εφαρμογι τθσ τεχνικισ SAGAT μπορεί να επθρεάςει 

αρνθτικά τθν αποδοτικότθτα των ςυμμετεχόντων (Salmon et al, 2006), ειδικά ςτισ 

κρίςιμεσ ςτιγμζσ των ςυγκροφςεων και των διαπραγματεφςεων για τθ λιψθ μιασ 

απόφαςθσ. τθν περίπτωςθ τθσ μελζτθσ τθσ Επίγνωςθσ των χεδιαςτϊν Εςωτερικϊν 

Χϊρων κατά τθ ςυνεργαςία τουσ ςτον εικονικό κόςμο, οι πλθροφορίεσ για τισ 

οποίεσ πρζπει να ςυγκεντρωκοφν αποτελζςματα είναι πολυάρικμεσ. Επομζνωσ, θ 

εφαρμογι τθσ τεχνικισ SAGAT δεν είναι εφικτι ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ 

ςυνεργαςίασ εξ αποςτάςεωσ. Οι ςυνεχείσ διακοπζσ τθσ διαδικαςίασ από τον 

ερευνθτι κα παρεμπόδιηε τθν ομαλι ροι των ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων. 

Εκτόσ από τισ τεχνικζσ αξιολόγθςθσ τθσ Επίγνωςθσ που διακόπτουν τθ ςυνεργατικι 

δραςτθριότθτα προκειμζνου να ςυγκεντρϊςουν δεδομζνα, υπάρχουν και οι 
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τεχνικζσ μζςω παρατιρθςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν του ςυςτιματοσ κατά 

τθ διάρκεια των ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων, χωρίσ διακοπι τθσ διαδικαςίασ. 

Μια τζτοια τεχνικι αξιολόγθςθσ τθσ Επίγνωςθσ Κατάςταςθσ είναι θ SABARS ι 

Situation Awareness Behavioural Rating Scale. Θ τεχνικι SABARS απαιτεί τθ ςυνεχι 

παρατιρθςθ των ςυμμετεχόντων από τον ερευνθτι κατά τθν εκτζλεςθ των 

δραςτθριοτιτων και τθ βακμολόγθςι τουσ όςον αφορά ςτθν αποδοτικι 

αντίδραςθ/ςυμπεριφορά τουσ ςτισ προςφερόμενεσ πλθροφορίεσ Επίγνωςθσ. Για τθ 

βακμολόγθςθ χρθςιμοποιείται μια κλίμακα μζτρθςθσ από το «Πολφ φτωχι» (1) 

μζχρι το «πολφ υψθλι» (5). (Matthews et al 2000) 

Σο κφριο μειονζκτθμα των τεχνικϊν αξιολόγθςθσ από τον ερευνθτι εντοπίηεται ςτθν 

εγκυρότθτα των μετριςεων. Θ ακρίβεια με τθν οποία οι ερευνθτζσ μποροφν να 

μετριςουν τθν Επίγνωςθ Κατάςταςθσ παραμζνει αμφιςβθτίςιμθ (Endsley 1995). 

Ζνα άλλο μειονζκτθμα των τεχνικϊν αυτϊν είναι ότι θ παρουςία του ερευνθτι κατά 

τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων μπορεί να μεταβάλει τθ ςυμπεριφορά των 

ςυμμετεχόντων. Οι ςυμμετζχοντεσ γνωρίηοντασ ότι παρακολουκοφνται μπορεί να 

αλλάξουν ςυμπεριφορά ζτςι ϊςτε να φζρονται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ που τουσ 

ζχουν δοκεί, και επομζνωσ τα δεδομζνα που προκφπτουν μπορεί να είναι 

αποτζλεςμα κακοδθγοφμενθσ ςυμπεριφοράσ. (Salmon et al. 2006)   

3.8.2 Σεχνικζσ αξιολόγθςθσ τθσ Επίγνωςθσ Κατάςταςθσ από τον ίδιο τον χριςτθ 
του ςυςτιματοσ 

Εκτόσ από τισ τεχνικζσ αξιολόγθςθσ τθσ Eπίγνωςθσ Kατάςταςθσ από τον ερευνθτι, 

οι επιςτιμονεσ του χϊρου ζχουν εφαρμόςει και κάποιεσ τεχνικζσ κατά τισ οποίεσ ο 

ίδιοσ ο χριςτθσ του ςυςτιματοσ μετράει τα επίπεδα τθσ επίγνωςισ του. 

Κάποιεσ από αυτζσ τισ τεχνικζσ αξιολόγθςθσ είναι οι PSAQ ι Participant Situation 

Awareness Questionnaire (Endsley et al., 2000) και SART ι Situation Awareness 

Rating Technique (Taylor, 1989), οι οποίεσ ζχουν εφαρμοςτεί κυρίωσ ςε ςυςτιματα 

προςομοίωςθσ πτιςεων.   

Θ τεχνικι PSAQ εφαρμόηεται ςτο τζλοσ κάκε ςυνεργατικισ δραςτθριότθτασ. Ο 

ςυμμετζχων απαντάει ςε ερωτιςεισ τφπου: «Κυκλϊςτε τον αρικμό που περιγράφει 

καλφτερα τον βακμό επίγνωςισ ςασ για τθν εν λόγω κατάςταςθ». Οι επιλογζσ του 
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ερωτθκζντοσ πρζπει να κυμαίνονται μεταξφ μιασ κλίμακασ από το 1 ζωσ το 5 και 

ςυγκεκριμζνα από «κακόλου επίγνωςθ τθσ κατάςταςθσ» (1) μζχρι «απόλυτθ 

επίγνωςθ τθσ κατάςταςθσ» (5). Ενδείκνυται κάτω από τισ ερωτιςεισ PSAQ να 

υπάρχουν τα απαραίτθτα κενά ςτθ ςελίδα, ζτςι ϊςτε ο ςυμμετζχων να μπορεί να 

ςχολιάςει περαιτζρω τθν επίγνωςθ κατάςταςισ του.  

Θ τεχνικι SART εφαρμόηεται μετά τθ ςυνεργατικι δραςτθριότθτα και απαιτεί από 

τον χριςτθ του ςυςτιματοσ να βακμολογιςει ςε μια κλίμακα από το 1 ζωσ το 7 

(1=χαμθλά, 7=υψθλά) κακεμιά από τισ παρακάτω διαςτάςεισ τθσ Επίγνωςθσ 

Κατάςταςθσ: Οικειότθτα με τθν κατάςταςθ, εςτίαςθ τθσ προςοχισ, ποςότθτα 

πλθροφορίασ, ποιότθτα πλθροφορίασ, αςτάκεια κατάςταςθσ, ςυγκζντρωςθ, 

πολυπλοκότθτα κατάςταςθσ, μεταβλθτότθτα κατάςταςθσ, διζγερςθ και 

πλεονάηουςα διανοθτικι ικανότθτα. 

 

Εικόνα 15 - Flowchart of SART technique (από Stanton et al. 2005)  
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Όπωσ ςθμείωςαν οι Salmon et al. (2006), οι τεχνικζσ αξιολόγθςθσ τθσ επίγνωςθσ 

από τον ίδιο τον εμπλεκόμενο παρουςιάηουν αρκετά πλεονεκτιματα αν 

εφαρμοςτοφν ςτα ςυνεργατικά ςυςτιματα Θ/Τ. Ζνα από αυτά είναι ότι δεν 

διακόπτουν τθν ςυνεργατικι διαδικαςία, γιατί εφαρμόηονται μετά το πζρασ των 

ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων. Επιπλζον είναι εφχρθςτεσ τεχνικζσ και δεν απαιτοφν 

πολφωρθ εναςχόλθςθ και εκπαίδευςθ για να χρθςιμοποιθκοφν ςωςτά από τουσ 

χριςτεσ των ςυςτθμάτων. Σο πιο ςθμαντικό πλεονζκτθμα, όμωσ, είναι ότι οι 

τεχνικζσ αυτζσ ςυγκεντρϊνουν δεδομζνα από κάκε ςυμμετζχοντα ξεχωριςτά 

(Endsley et al., 2000), προςφζροντασ τθ δυνατότθτα διεξαγωγισ πιο αξιόπιςτων 

ςυμπεραςμάτων για τθν Επίγνωςθ Κατάςταςθσ όλθσ τθσ ομάδασ. 

Παρόλα αυτά μια τζτοια τεχνικι απαιτεί περαιτζρω ανάπτυξθ, ζτςι ϊςτε «θ 

βακμολόγθςθ τθσ Επίγνωςθσ Κατάςταςθσ από τον ςυμμετζχοντα να μθν ςυγχζεται 

από τθν απόδοςι του ςτθ ςυνεργατικι δραςτθριότθτα»(Endsley et al., 1995b). Για 

παράδειγμα, ο ςυμμετζχων δεν πρζπει να βακμολογεί με άριςτα τθν διατιρθςθ τθσ 

επίγνωςθσ του, μόνο και μόνο επειδι απζδωςε καλά ςτθ δραςτθριότθτα που 

προθγικθκε. Ζνα ακόμα μειονζκτθμα των τεχνικϊν αυτϊν είναι ότι οι 

ςυμμετζχοντεσ ςυχνά ξεχνοφν τθν ποιότθτα τθσ επίγνωςισ τουσ ςε κάποιεσ χρονικζσ 

περιόδουσ τθσ δραςτθριότθτασ. Επιπλζον, όπωσ αναφζρει θ Endsley (1995b), οι 

χριςτεσ αδυνατοφν να βακμολογιςουν τουσ εαυτοφσ τουσ με ακρίβεια ειδικά όταν 

χαρακτθρίηονται από ελλιπι επίγνωςθ κατάςταςθσ. τθν πραγματικότθτα μπορεί 

οφτε και οι ίδιοι να μθ γνωρίηουν ότι θ Επίγνωςθ τουσ είναι ανεπαρκισ.  
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Κεφάλαιο 4: Αξιολόγθςθ τθσ Επίγνωςθσ των χεδιαςτϊν 
Εςωτερικϊν Χϊρων ςτον Εικονικό Κόςμο του OpenSim 

Εκτόσ από τθν παρουςία ι τθν απουςία κάποιων μθχανιςμϊν Επίγνωςθσ ςε ζναν 

Εικονικό Κόςμο, τζκθκε το εξισ ερϊτθμα: Κατά πόςο αυτοί οι υπάρχοντεσ 

μθχανιςμοί κατορκϊνουν να μεταφζρουν ορκι, ςαφι και χριςιμθ πλθροφορία 

ςτουσ ςχεδιαςτζσ; 

Προκειμζνου λοιπόν να αξιολογιςουμε τθν ποιότθτα τθσ Επίγνωςθσ των 

χεδιαςτϊν εςωτερικϊν χϊρων ςτουσ Εικονικοφσ Κόςμουσ, επιλζξαμε τθν μζκοδο 

τθσ Μελζτθσ Περίπτωςθσ. Θ περίπτωςθ που μασ ενδιζφερε ιταν μια ολοκλθρωμζνθ 

ςχεδιαςτικι διαδικαςία κατά τθν οποία θ ομάδα ςχεδίαςθσ κα ζδινε μια 

ικανοποιθτικι λφςθ για τθν τοποκζτθςθ διαφόρων αντικειμζνων ςε ζναν δθμόςιο 

εςωτερικό χϊρο (interior public space). 

4.1 Πλατφόρμα Εικονικισ Πραγματικότθτασ υπό εξζταςθ 

Ωσ Εικονικόσ Κόςμοσ υπό εξζταςθ επιλζχτθκε θ πλατφόρμα Opensim. Σο OpenSim 

(ι αλλιϊσ OpenSimulator) είναι μια πλατφόρμα ανοιχτοφ κϊδικα που μπορεί να 

φιλοξενιςει εικονικοφσ κόςμουσ, και θ οποία ζχει δθμιουργθκεί βαςιςμζνθ ςτον 

Εικονικό Κόςμο Second Life.  

Σο Second Life είναι ζνασ από τουσ πιο δθμοφιλείσ Εικονικοφσ Κόςμουσ που είναι 

προςβάςιμοσ από το διαδίκτυο. Πολυάρικμα εικονικά κτίρια και καταςκευζσ ζχουν 

ιδθ δθμιουργθκεί από διάφορεσ ςχεδιαςτικζσ ομάδεσ. Θ Phillips Design 

χρθςιμοποίθςε το Second Life ςτθ ςυνεργατικι δθμιουργικι διαδικαςία και για να 

κατανοιςει βακφτερα τισ πικανζσ ευκαιρίεσ που προςφζρει για ςυνεργαςία ζνασ 

Εικονικόσ Κόςμοσ. (Kaplan et al. 2009, De Lucia et al. 2008). Σο Second Life όμωσ 

είναι δθμοφιλζσ και ςτθ ςυνεργατικι μάκθςθ, γιατί κεωρείται ζνασ ευχάριςτοσ και 

πολυαιςκθτικόσ τρόποσ για αναμετάδοςθ γνϊςεων. Όλο και περιςςότερα 

πανεπιςτιμια, π.χ. Harvard, Virginia Tech, Drexel και Emory, χρθςιμοποιοφν το 

Second Life για διδαςκαλία και για παροχι πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τα 

ακαδθμαϊκά τουσ προγράμματα. (Jennings et al., 2007 and Ondrejka, 2008) 
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Εικόνα 16 – υνεργατικι μάκθςθ ςτο Second Life 

Θ IBM ζχει δθμιουργιςει εικονικά νθςιά, ζτςι ϊςτε να παρζχει ςτουσ υπαλλιλουσ 

τθσ τθ δυνατότθτα εικονικϊν ςυναντιςεων και αλλθλεπιδράςεων. Θ Toyota και θ 

Reebok, χρθςιμοποιοφν το Second Life για να ςυλλζξουν πλθροφορίεσ για τισ 

προτιμιςεισ των πελατϊν τουσ. (Mackenzie et al. 2009) 

Για να αναφερκοφμε πιο ςυγκεκριμζνα ςε μια διαδικαςία υνεργατικοφ 

χεδιαςμοφ, θ εταιρεία Starwood Hotels χρθςιμοποίθςε το Second Life ωσ 

πλατφόρμα για να ςχεδιάςει ζνα καινοφριο ξενοδοχείο. Σο τριςδιάςτατο μοντζλο 

του νζου ξενοδοχείου δθμιουργικθκε πάνω ςε ζνα εικονικό ζδαφοσ και τα avatar 

των πελατϊν, των αρχιτεκτόνων, των ςχεδιαςτϊν εςωτερικοφ χϊρου και των 

μθχανικϊν είχαν τθ δυνατότθτα να περιθγοφνται ςτο εικονικό ξενοδοχείο, 

περπατϊντασ ι πετϊντασ. Οι ςχεδιαςτζσ μποροφςαν να ανταλλάςουν απόψεισ, 

αλλά και να επεμβαίνουν από κοινοφ ςτο τριςδιάςτατο ςχζδιο. Επιπλζον, είχαν τθ 

δυνατότθτα να καταγράφουν τουσ ιδζεσ τουσ και τισ γνϊςεισ τουσ και να 

ανατρζχουν όποτε κζλουν ςε αυτζσ τισ πλθροφορίεσ. 

Σο Second Life και κατ’ επζκταςθ και το OpenSim επιτρζπει ςτουσ ςχεδιαςτζσ, ι και 

ςε οποιονδιποτε χριςτθ του εικονικοφ κόςμου, να δθμιουργιςουν το τριςδιάςτατο 

αντικείμενο που επικυμοφν (τουσ προςωπικοφσ τουσ χϊρουσ, τα avatars τουσ, 

ροφχα, τριςδιάςτατα προϊόντα κ.α.). Για τον ςκοπό αυτό, ζχει δθμιουργθκεί μια 

εξειδικευμζνθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ που ονομάηεται Linden Scripting 
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Language (LSL). Θ εν λόγω γλϊςςα προγραμματιςμοφ χρθςιμοποιείται για τον 

ςχεδιαςμό αντικειμζνων, για animation και για προγραμματιςμό των 

αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των αντικειμζνων και του περιβάλλοντοσ. 

H Linden Lab προκειμζνου να εξαςφαλίςει ότι οτιδιποτε δθμιουργείται μπορεί να 

απεικονιςτεί από τισ περιςςότερεσ κάρτεσ γραφικϊν, βαςίηει τθν τριςδιάςτατθ 

μοντελοποίθςθ ςτθ χριςθ απλϊν γεωμετρικϊν ςτερεϊν, τα λεγόμενα “prims” (για 

παράδειγμα κφβοσ, ςφαίρα, κϊνοσ κτλ.). Όλεσ οι τριςδιάςτατεσ δθμιουργίεσ 

πραγματοποιοφνται από αυτά τα prims, που ςυνδυάηονται με διάφορουσ τρόπουσ 

και μποροφν να οδθγιςουν ςε εξαιρετικά πολφπλοκα και λεπτομερι αντικείμενα. 

 

Εικόνα 17 - Δθμιουργία τριςδιάςτατων αντικειμζνων ςτο Second Life 

Σο OpenSim χρθςιμοποιείται αρκετά ςυχνά από ερευνθτζσ και από φοιτθτζσ 

πανεπιςτθμίου, κυρίωσ γιατί θ πρόςβαςθ είναι δωρεάν για οποιαδιποτε ενζργεια 

του χριςτθ, αλλά και γιατί θ φφςθ του OpenSim επιτρζπει ςε οποιονδιποτε να 

επεμβαίνει ςτο κϊδικα που κρφβεται πίςω από τον εικονικό κόςμο.  

4.2 Μεκοδολογία Αξιολόγθςθσ τθσ Επίγνωςθσ των χεδιαςτϊν 
Εςωτερικϊν Χϊρων ςτον Εικονικό Κόςμο του Second Life 

Για τθν διαμόρφωςθ τθσ μεκοδολογίασ αξιολόγθςθσ τθσ Επίγνωςθσ των χεδιαςτϊν 

Εςωτερικϊν Χϊρων ςτο Second Life, κα λθφκεί υπόψθ το πλαίςιο Επίγνωςθσ που 

προτάκθκε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο (Κεφ. 3.2), οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ 
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ςυνεργατικοφ ςχεδιαςμοφ εςωτερικϊν χϊρων που ζχουν εντοπιςτεί (2.1.3), κακϊσ 

και θ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ που προθγικθκε για τισ υπάρχουςεσ τεχνικζσ 

αξιολόγθςθσ τθσ Επίγνωςθσ. 

4.2.1 Πεδίο μελζτθσ για τθν Επίγνωςθ χεδιαςτϊν Εςωτερικϊν Χϊρων 

Όπωσ προαναφζρκθκε το πεδίο τθσ Επίγνωςθσ που μασ ενδιαφζρει να μελετιςουμε 

και αφορά ςυγκεκριμζνα ςτον υνεργατικό χεδιαςμό, αποτελείται από τισ εξισ 

κατθγορίεσ επίγνωςθσ: 

Επίγνωςθ Χϊρου Εργαςίασ (Workspace Awareness) 

Επίγνωςθ για τουσ Ανκρϊπουσ (Awareness of People) 

Επίγνωςθ Αντικειμζνων (Awareness of Objects) 

Οργανωςιακι Επίγνωςθ (Organizational Awareness) 

Μελζτθ τθσ Επίγνωςθσ ςτο υνεργατικό χεδιαςμό 

Για κακεμιά από τισ παραπάνω κατθγορίεσ Επίγνωςθσ κα ελζγξουμε τθν ποιότθτά 

τθσ, μζςω διαφόρων τεχνικϊν αξιολόγθςθσ Επίγνωςθσ Κατάςταςθσ. 

4.2.2 Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ τθσ Επίγνωςθσ για τθν Μελζτθ Περίπτωςθσ 

Προκειμζνου να επιλζξουμε τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ, λάβαμε υπόψθ τα 

χαρακτθριςτικά που απαιτείται να διακζτουν οι τεχνικζσ αυτζσ, όπωσ αναφζρκθκαν 

από τθν Endsley (1995b). Επομζνωσ, οι τεχνικζσ αξιολόγθςθσ τθσ Επίγνωςθσ πρζπει: 

1. να μετροφν μόνο τθν Επίγνωςθ και όχι άλλεσ διαδικαςίεσ ι παράγοντεσ 

αποδοτικότθτασ. 

2. να ζχουν αυξθμζνα επίπεδα ευαιςκθςίασ ςτισ ενδεχόμενεσ αλλαγζσ λόγω 

νζων τεχνολογιϊν. 

3. να μθν αλλάηουν τθν Επίγνωςθ κατά τθ διάρκεια των μετριςεων. 

φμφωνα με τισ παραπάνω απαιτιςεισ κακϊσ και τθν κριτικι τθσ διακζςιμθσ 

βιβλιογραφίασ για τισ τεχνικζσ αξιολόγθςθσ, κεωρικθκε ότι θ καλφτερθ λφςθ είναι 

να ςυνδυάςουμε τισ πιο επιτυχθμζνεσ τεχνικζσ αξιολόγθςθσ που ζχουν ιδθ 

χρθςιμοποιθκεί για τθν Επίγνωςθ Κατάςταςθσ. Εφαρμόηεται δθλαδι θ πρόταςθ 

που ζκαναν οι Salmon et al. (2006) κατά τθν οποία: «μια πολλαπλι μζτρθςθ ι 
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αλλιϊσ μια προςζγγιςθ πακζτου μετριςεων, ενδεχομζνωσ να είναι ο πιο 

κατάλλθλοσ τρόποσ να μετριςει κανείσ τθν Επίγνωςθ Κατάςταςθσ ςε υνεργατικά 

Περιβάλλοντα Θ/Τ». Θ πρόταςθ αυτι περιλαμβάνει τθν χριςθ τεχνικϊν 

αξιολόγθςθσ επίγνωςθσ από τον ερευνθτι και τεχνικϊν αξιολόγθςθσ επίγνωςθσ από 

τον ςυμμετζχοντα. 

Θ τεχνικι αξιολόγθςθσ επίγνωςθσ από τον ερευνθτι, που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν 

παροφςα διπλωματικι εργαςία για το υνεργατικό χεδιαςμό Εςωτερικϊν Χϊρων 

ςτο OpenSim είναι θ τεχνικι SABARS. Αυτι θ τεχνικι αξιολόγθςθσ τθσ Επίγνωςθσ 

απαιτεί τθ ςιωπθλι παρακολοφκθςθ τθσ ςυνεργατικισ διαδικαςίασ από τον 

ερευνθτι και τθ βακμολόγθςθ τθσ Επίγνωςθσ. τθν παροφςα διπλωματικι κα 

εμπλουτιςτεί με τθ καταγραφι τθσ εικόνασ που προβάλλεται ςτθν οκόνθ και ιχου 

από το μικρόφωνο των ςχεδιαςτϊν μζςω ειδικοφ λογιςμικοφ. 

Θ τεχνικι αξιολόγθςθσ επίγνωςθσ από τον ίδιο τον ςυμμετζχοντα, που κα 

χρθςιμοποιθκεί για τον υνεργατικό χεδιαςμό Εςωτερικϊν Χϊρων ςτο Second Life 

είναι θ τεχνικι PSAQ. Θ τεχνικι αυτι προτιμικθκε ςτθν παροφςα ζρευνα, κακϊσ 

ςτθν περίπτωςθ του Πλαιςίου Επίγνωςθσ για υνεργατικό χεδιαςμό, χρειάηεται 

μια τεχνικι αξιολόγθςθσ από τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, θ οποία να μθν είναι 

πολφπλοκθ και να μθν αποτελείται από πολλζσ ερωτιςεισ. Λόγω τθσ πολφπλευρθσ 

κεϊρθςθσ τθσ Επίγνωςθσ που ζχουμε επιλζξει, μια τεχνικι αξιολόγθςθσ όπωσ θ 

SART, κα δυςκόλευε τουσ ςχεδιαςτζσ να απαντιςουν ςυγκεντρωμζνα λόγω τθσ 

πλθκϊρασ ερωτιςεων. Επιπλζον, κεωρικθκε ςκόπιμο το ερωτθματολόγιο PSAQ να 

δοκεί ςτουσ ςχεδιαςτζσ μόνο μετά το πζρασ τθσ ςυνεργατικισ διαδικαςίασ. 

Κεωρικθκε αναγκαία θ αποφυγι μιασ μακροςκελοφσ και κουραςτικισ 

αξιολόγθςθσ, που κα οδθγοφςε τουσ ςχεδιαςτζσ ςε πρόχειρθ βακμολόγθςθ τθσ 

Επίγνωςισ τουσ και αυτόσ είναι ο λόγοσ που θ εφαρμογι του PSAQ κα εφαρμοςτεί 

μόνο μια φορά. 

Κα χρθςιμοποιθκεί ακόμα ζνα ερωτθματολόγιο για τθ ςυγκζντρωςθ γενικϊν 

ςτοιχείων που αφοροφν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και κα δοκεί προσ ςυμπλιρωςθ πριν 

τθν εκκίνθςθ τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ. 
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Σζλοσ, κεωρικθκε ότι θ φπαρξθ μιασ λιγότερο τυπικισ ςυηιτθςθσ με τουσ 

ςυμμετζχοντεσ μετά το πζρασ τθσ αξιολόγθςθσ, κα μποροφςε να οδθγιςει ςε 

λιγότερο ςτοχευμζνα ςυμπεράςματα και προτάςεισ των ςχεδιαςτϊν για τθν 

Επίγνωςθ.  

Αφοφ επιλζχτθκαν οι κατάλλθλεσ τεχνικζσ αξιολόγθςθσ τθσ Επίγνωςθσ, κα 

κακοριςτεί το πεδίο τθσ Αξιολόγθςισ μασ, δθλαδι κα καταγραφοφν οι περιοριςμοί 

που τίκενται για το δείγμα τθσ αξιολόγθςθσ και κα περιγραφεί με ςαφινεια το 

ςενάριο. 

4.2.3 Περιοριςμοί που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά τθν εφαρμογι τθσ 
αξιολόγθςθσ 

Για το άτομο: 

 Σο κάκε μζλοσ τθσ ςχεδιαςτικισ ομάδασ πρζπει να διακζτει εμπειρία και 

επιςτθμονικζσ γνϊςεισ ςτον τομζα του χεδιαςμοφ Εςωτερικϊν Χϊρων. 

 Εξαςφάλιςθ ότι οι ςυμμετζχοντεσ προςφζρονται εκελοντικά για τθν 

εφαρμογι τθσ αξιολόγθςθσ. Σο κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ πρζπει να 

ςυμμετζχει με τθ κζλθςι του και να είναι πρόκυμο να ςυνεργαςτεί με τον 

ερευνθτι και τα υπόλοιπα μζλθ. 

Για τθν ομάδα: 

 Οι ερευνθτζσ πρζπει να προςφζρουν καλά κίνθτρα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και 

να ςυντελζςουν ςτθ δθμιουργία κοινοφ οράματοσ μεταξφ των μελϊν τθσ 

ομάδασ. 

 Θ ιεραρχία τθσ ομάδασ πρζπει να αποτελείται από ζναν ςυντονιςτι-που κα 

ενθμερϊνει για το ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ που πραγματοποιείται και κα 

υπενκυμίηει τουσ ςτόχουσ- και δυο μζλθ. 

 Θ ομάδα πρζπει να ζχει κοινό ςτόχο, που κα ζχει κακοριςτεί με ακρίβεια ςτο 

brief. 
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Επικοινωνιακοί Περιοριςμοί: 

 Κατά τθ διάρκεια του υνεργατικοφ χεδιαςμοφ Εςωτερικϊν χϊρων, πρζπει 

να γίνονται ςυχνζσ ςυναντιςεισ και ςυνομιλίεσ. 

 Θ εφαρμογι τθσ αξιολόγθςθσ κα γίνει ςτα πλαίςια ςυνεργαςίασ εξ 

αποςτάςεωσ. Σα μζλθ τθσ ομάδασ δεν πρζπει να βρίςκονται ςτον ίδιο χϊρο, 

ζτςι ϊςτε ςε ςτιγμζσ ςυγκροφςεων και διαπραγματεφςεων να αναγκάηονται 

να επικοινωνιςουν μόνο μζςω του Εικονικοφ Κόςμου του Second Life. Ζτςι , 

κα αξιολογιςουμε τθ διατιρθςθ τθσ επίγνωςθσ ςτο Second Life με 

μεγαλφτερθ ακρίβεια, ςε ςτιγμζσ όπου θ ανάγκθ για επικοινωνία βρίςκεται 

ςε κορφφωςθ. 

 Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τθν όραςι τουσ και τθν 

ακοι τουσ για να διατθροφν τθν Επίγνωςι τουσ. 

 Σα μζλθ τθσ ομάδασ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφν ςε μεγάλο βακμό τα μζςα 

ςφγχρονθσ επικοινωνίασ, αλλά και τα μζςα αςφγχρονθσ επικοινωνίασ όπωσ 

είναι ο διαμοιραςμόσ αρχείων που ζχουν δθμιουργθκεί από τουσ ίδιουσ και 

προβάλλονται όταν κεωρείται απαραίτθτο. 

 Κα παροτρφνουμε τα μζλθ τθσ ομάδασ να χρθςιμοποιιςουν όλα τα μζςα 

επικοινωνίασ που διακζτει ο Εικονικόσ Κόςμοσ του OpenSim (π.χ. μζςα 

εξωλεκτικισ επικοινωνίασ, φωνθτικι ςυνομιλία (voice chat), γραπτι 

ςυνομιλία (chat), χριςθ διαδραςτικισ εφαρμογισ Αςπροπίνακα, 

διαδραςτικι πλατφόρμα ςκίτςου). 

Διακζςιμοι Πόροι:  

 Σα μζλθ τθσ ομάδασ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφν υπολογιςτζσ και 

γενικότερα υλικό (hardware) ικανοποιθτικϊν επιδόςεων. 

 Σο ανκρϊπινο δυναμικό των ομάδων ςχεδίαςθσ κα πρζπει να απαρτίηεται 

από τρία μζλθ, ζτςι ϊςτε να επαρκεί για τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

 Για τισ ανάγκεσ του case study, κα μελετθκεί εκτενϊσ θ Επίγνωςθ από τθ 

ςυνεργαςία 2 ομάδων, οι οποίεσ κα απαρτίηονται από 3 άτομα. 
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 Oι ϊρεσ εναςχόλθςθσ με τθ ςυνεργατικι διαδικαςία δεν πρζπει να 

υπερβαίνουν τισ 4 ϊρεσ ανά θμζρα για κάκε ςχεδιαςτικι ομάδα. Θ κόπωςθ 

μπορεί να οδθγιςει ςε λανκαςμζνεσ ενζργειεσ, ςε παρζκκλιςθ από τον 

ςτόχο και ςε τάςεισ προχειρότθτασ. 

Μοντζλο υνεργατικοφ χεδιαςμοφ: 

 Σα μζλθ τθσ ομάδασ κα πρζπει να ακολουκιςουν ζναν ςυνδυαςμό 

αποκλειςτικισ και αμοιβαίασ ςυνεργαςίασ (Kvan 2000). Αυτά τα είδθ 

ςυνεργαςίασ κα πρζπει να εναλλάςςονται μζχρι τα μζλθ τθσ ομάδασ να 

φτάςουν ςτο επικυμθτό αποτζλεςμα. Για παράδειγμα, το κάκε μζλοσ κα 

πρζπει κατά τθν ανάπτυξθ των ιδεϊν να αςχολθκεί με διαφορετικό ςθμείο 

του προβλθματικοφ χϊρου και να ςυνομιλεί με τα υπόλοιπα μζλθ όποτε 

χρειάηεται τθ ςυγκατάκεςι τουσ.  

 Σα ςτάδια τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ που προτείνεται να υλοποιθκοφν 

από τα μζλθ τθσ ομάδασ είναι: ο Εντοπιςμόσ Προβλθματικοφ Χϊρου, ο 

κακοριςμόσ των guidelines, θ Γζννθςθ των αρχικϊν ιδεϊν (τεχνικι 

Brainstorming), θ Ανάπτυξθ των ιδεϊν, θ Τλοποίθςθ τθσ τελικισ ιδζασ, θ 

Αξιολόγθςθ των ιδεϊν και θ Παρουςίαςθ. 

4.2.4 ενάριο υνεργατικοφ χεδιαςμοφ Εςωτερικϊν Χϊρων 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ περιοριςμοφσ διαμορφϊκθκε ζνα υποκετικό ςενάριο 

χριςθσ του εικονικοφ κόςμου. το ςενάριο αυτό τα μζλθ τθσ ςχεδιαςτικισ ομάδασ 

ακολουκοφν ζναν ςυνδυαςμό Αμοιβαίασ και Αποκλειςτικισ υνεργαςίασ. 

Οι ςχεδιαςτζσ Εςωτερικϊν χϊρων κα πρζπει να είναι ενθμερωμζνοι από τθν 

ερευνιτρια για το κζμα και τισ κακοριςμζνεσ απαιτιςεισ ςτον χεδιαςμό και κα 

ζχουν να επιλζξουν ανάμεςα ςε ζτοιμα τριςδιάςτατα αντικείμενα για τθν 

κατάλλθλθ επίπλωςθ του τριςδιάςτατου χϊρου. 

Σο διάγραμμα ροισ δραςτθριοτιτων, που απεικονίηει τθ ςυνεργατικι διαδικαςία 

που προτείνεται να ακολουκιςουν οι ςχεδιαςτζσ εςωτερικϊν χϊρων είναι το εξισ: 
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Εικόνα 18 - Διάγραμμα ροισ ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων των χεδιαςτϊν Εςωτερικϊν Χϊρων 

Βάςει όλων των παραπάνω δεδομζνων, ετοιμάςτθκε το ςενάριο για να παραδοκεί 

ςε ζντυπθ μορφι ςτουσ χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν χϊρων κατά τθ διεξαγωγι τθσ 

Μελζτθσ Περίπτωςθσ.  

Μελζτθ Περίπτωςθσ υνεργατικοφ χεδιαςμοφ Εςωτερικϊν 

χϊρων μζςω τθσ πλατφόρμασ OpenSim: υνεργατικόσ 

χεδιαςμόσ του εςωτερικοφ ενόσ Εργαςτθρίου Τλικϊν για το 

Σμιμα Μθχανικϊν χεδίαςθσ Προϊόντων και υςτθμάτων 

Ζρευνα: Μαλιςόβα Αικατερίνθ 

Ημ/νία:  

Διακζςιμοσ χρόνοσ: 3 ϊρεσ 

Πελάτθσ: Σμιμα Μθχανικϊν χεδίαςθσ Προϊόντων και υςτθμάτων 

Brief: χεδιαςμόσ Εςωτερικοφ Χϊρου Εργαςτθρίου/Βιβλιοκικθσ Τλικϊν για το Σμιμα Μθχανικϊν 

χεδίαςθσ Προϊόντων και υςτθμάτων. Ο χϊροσ πρζπει να περιλαμβάνει βιβλιοκικθ υλικϊν, χϊρο 

Εντοπιςμόσ 
Προβλθματικοφ χϊρου 

Προςδιοριςμόσ των 
Guidelines 

Αρχικζσ ιδζεσ 

Ανάπτυξθ ιδεϊν 

Σελικι ιδζα τοποκζτθςθσ 
αντικειμζνων ςτο χϊρο 

Αξιολόγθςθ τθσ τελικισ 
ιδζασ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
Παρουςίαςθ 
τελικισ ιδζασ 

επανεξζταςθ 
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πειραμάτων και καταςκευϊν κακϊσ και χϊρο διεξαγωγισ μακθμάτων. Ο ςτόχοσ των μελϊν τθσ 

ομάδασ κα πρζπει να είναι θ κατάλλθλθ δόμθςθ ενόσ χϊρου 300 τμ για τθν εξυπθρζτθςθ των 

αναγκϊν των διδαςκόντων και των φοιτθτϊν. 

ενάριο: Οι χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν Χϊρων καλοφνται να πραγματοποιιςουν τισ εξισ ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ μζςα από τον Εικονικό Κόςμο του OpenSim: 

 Εντοπιςμόσ Προβλθματικοφ Χϊρου 

 Προςδιοριςμόσ των Guidelines 

 Αρχικζσ ιδζεσ για τθ δομι του χϊρου.  

 Ανάπτυξθ ιδεϊν. Επιλογι απαραίτθτων επίπλων για τθ διακόςμθςθ του χϊρου από τα 

διακζςιμα αντικείμενα (π.χ. τραπζηι, πάγκοσ εργαςίασ, καρζκλα, κρανίο, ζδρα, βιβλιοκικθ, 

ςυρτάρια, ντουλάπια κτλ.) 

 Σοποκζτθςθ όλων των αντικειμζνων ςφμφωνα με τθν τελικι ιδζα 

 Αξιολόγθςθ τθσ ιδζασ ςφμφωνα με τα guidelines 

 Όταν το αποτζλεςμα ζχει ικανοποιιςει τα μζλθ τθσ ομάδασ πραγματοποιείται θ παρουςίαςθ 

τθσ τελικισ ιδζασ.  

Απαιτιςεισ: 

1. τισ διαλζξεισ κα παρακολουκοφν 80 φοιτθτζσ (δθλαδι 40 κρανία). Θ ζδρα πρζπει να είναι 

πιο ψθλά από τα κρανία, για να παρακολουκοφν όλοι τον κακθγθτι με ευκολία. 

2. Σο «μθχάνθμα κόπωςθσ» πρζπει να ζχει δίπλα του ακριβϊσ μια οκόνθ υπολογιςτι και μια 

μονάδα PC. 

3. Σα μθχανιματα «μεταλλογραφικό μικροςκόπιο» και «μθχανι μικροςκλθρότθτασ» κα πρζπει 

να βρίςκονται πάνω ςτο τραπζηι και να ςυνδζονται με μονάδα PC και οκόνθ. 

4. Ο χϊροσ πρζπει να διακζτει πολλζσ βιβλιοκικεσ για τα υλικά του εργαςτθρίου. 

5. Ο χϊροσ πρζπει να είναι λειτουργικόσ και εργονομικόσ. 

Ομάδεσ: 

Οι ομάδεσ απαρτίηονται από 3 άτομα. Ο κακζνασ ζχει ιςοδφναμο ρόλο και ςυμμετζχει ςτισ 

αποφάςεισ από κοινοφ. 

Μπορείτε αν επικυμείτε να χωρίςετε ρόλουσ, λαμβάνοντασ ο κακζνασ κι από μια κεματικι περιοχι 
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(π.χ διαλζξεισ, βιβλιοκικεσ υλικϊν ι χϊροσ πειραμάτων) ςε όποιο ςτάδιο επικυμείτε. 

Ζνασ από εςάσ ςυντονίηει τθ διαδικαςία γράφοντασ ςθμειϊςεισ ςτον αςπροπίνακα από αυτά που 

κεωρείτε πιο ςθμαντικά και ςασ υπενκυμίηει ότι πρζπει να προχωριςετε ςτθν επόμενθ 

δραςτθριότθτα. Ο ςυντονιςτισ μπορεί να χρθςιμοποιιςει επίςθσ τα Groups από το OpenSim για να 

περιγράψει ςτα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ τουσ ςτόχουσ ι τα guidelines. 

Απαραίτθτα Μθχανιματα Εργαςτθρίου Τλικϊν: 

- Μθχανι Κάμψθσ τριϊν ςθμείων 

 

Διαςτάςεισ: 1.20m μικοσ X 0.65m βάκοσ X 0.95m φψοσ 

- Μθχανι Κόπωςθσ 

 

Διαςτάςεισ Μθχανισ: 0.92m μικοσ X 0.54m βάκοσ X 2.40m φψοσ 

Διαςτάςεισ Μονάδασ Θ/Τ: 0.40m μικοσ Χ 0.60m βάκοσ 
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- Μθχανι μικροςκλθρότθτασ 

 

Διαςτάςεισ μθχανισ: 0.22m μικοσ X 0.40m βάκοσ X 0.50m φψοσ 

Διαςτάςεισ Μονάδασ Θ/Τ: 0.40m μικοσ Χ 0.60m βάκοσ 

- Μεταλλογραφικό μικροςκόπιο (επιτραπζηιο θλεκτρονικό) 

 

Διαςτάςεισ όλθσ τθσ εγκατάςταςθσ πάνω ςτο τραπζηι: 1.00m μικοσ X 0.80m βάκοσ 

Προτεινόμενο μζγεκοσ τραπεηιοφ (από τθν εταιρία καταςκευισ): 1.20m μικοσ Χ 0.80m 

βάκοσ 
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Διακζςιμα ζπιπλα για επιλογι από τουσ χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν Χϊρων 

Χϊροσ Πειραμάτων (για μικρζσ ομάδεσ φοιτθτϊν ι ερευνθτϊν): 

- Πάγκοσ Εργαςίασ (1.60m μικοσ Χ 0.90m βάκοσ Χ 0.80m φψοσ) 

- Πάγκοσ εργαςίασ γωνία 

Βιβλιοκικεσ (υλικϊν και βιβλίων): 

- Μονάδα που μπορεί να επαναλαμβάνεται από τουσ ςχεδιαςτζσ για τθ δθμιουργία 

βιβλιοκικθσ μεγζκουσ τθσ αρεςκείασ τουσ (0.80m μικοσ Χ 0.40m βάκοσ Χ 0.40m φψοσ) 

- υρτάρι (0.80m μικοσ Χ 0.40m βάκοσ Χ 0.37m φψοσ) 

Χϊροσ διαλζξεων (για 80 φοιτθτζσ): 

- Κρανίο φοιτθτϊν (1.40m μικοσ Χ 0.60m βάκοσ Χ 0.73m φψοσ) 

- Καρζκλα (Κάκιςμα 0.50m X 0.50m) 

- Ζδρα κακθγθτι (1.60m μικοσ Χ 0.90m βάκοσ Χ 0.75m φψοσ 

- Τπερυψωμζνθ βάςθ ζδρασ (5.00m μικοσ Χ 3.00m πλάτοσ Χ 0.80m φψοσ) 

- Αςπροπίνακασ για διαλζξεισ 

Πίνακασ 7 - ενάριο Μελζτθσ Περίπτωςθσ για τθν Αξιολόγθςθ τθσ Επίγνωςθσ των χεδιαςτϊν 
Εςωτερικϊν Χϊρων, κατά τθ ςυνεργαςία τουσ μζςω τθσ πλατφόρμασ OpenSim 

 

4.2.5 Προετοιμαςία Μελζτθσ Περίπτωςθσ (Case Study) 

Κατά τθν προετοιμαςία τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ ςχεδιάςτθκε ζνασ άδειοσ 

τριςδιάςτατοσ εργαςτθριακόσ χϊροσ ςτον Εικονικό Κόςμο του Second Life, κακϊσ 

και τα τριςδιάςτατα αντικείμενα που κα ζπρεπε οι ςυμμετζχοντεσ να τοποκετιςουν 

μζςα ςτον εικονικό χϊρο εργαςίασ. Δθμιουργικθκαν οι εικονικοί εκπρόςωποι των 

ςχεδιαςτϊν ςτον εικονικό κόςμο (avatars) και τυπϊκθκαν όλα τα απαραίτθτα 

ζντυπα που κα χρειάηονταν κατά τθ διάρκεια τθσ Μελζτθσ Περίπτωςθσ (οδθγίεσ 

χριςθσ OpenSim, ςενάριο ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ, ερωτθματολόγια κτλ.) 
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Εικόνα 19 - Σριςδιάςτατοσ Εργαςτθριακόσ Χϊροσ 

 

Εικόνα 20 - Διακζςιμα τριςδιάςτατα ζπιπλα 

 

Εικόνα 21 - Διακζςιμα τριςδιάςτατα μθχανιματα 
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Εικόνα 22 - Avatars ςχεδιαςτϊν 

Επιπλζον, προετοιμάςτθκε το απαραίτθτο software και hardware και 

εξαςφαλίςτθκε θ ομαλι λειτουργία τουσ για τθ διεξαγωγι τθσ Μελζτθσ 

Περίπτωςθσ, όπωσ: 

- Σζςςερισ Μονάδεσ Θ/Τ (τρεισ για τουσ ςχεδιαςτζσ και ζνασ Θ/Τ για τθν 

ερευνιτρια). 

- Σζςςερα ςυςτιματα headsets (τρία για τουσ ςχεδιαςτζσ και ζνα για τθν 

ερευνιτρια). 

- Ομαλι λειτουργία Πλατφόρμασ OpenSim. 

- Ζλεγχοσ ομαλισ λειτουργίασ εργαλείου ςυνεργατικοφ ςκίτςου (διαδραςτικι 

πλατφόρμα εντόσ του εικονικοφ κόςμου). 

- Ζλεγχοσ ομαλισ λειτουργίασ Διαδραςτικοφ Αςπροπίνακα για ςθμειϊςεισ 

(διαδραςτικι πλατφόρμα εντόσ του εικονικοφ κόςμου). 

 

Εικόνα 23 - Εργαλείο ςυνεργατικοφ ςκίτςου 
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Εικόνα 24 - Διαδραςτικόσ Αςπροπίνακασ 

Μετά το ςτιςιμο του case study ζγινε θ επικοινωνία με τουσ εκελοντζσ και θ 

απαραίτθτθ ενθμζρωςι τουσ για το κζμα του υνεργατικοφ χεδιαςμοφ 

Εςωτερικϊν Χϊρων. 

Πριν από τθν διεξαγωγι των τελικϊν αξιολογιςεων, κεωρικθκε απαραίτθτο να 

γίνουν δοκιμζσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ αποφυγι οποιουδιποτε τεχνικοφ ι 

λειτουργικοφ προβλιματοσ που ιταν δυνατόν να προκφψει κατά τθ διαδικαςία 

ςχεδίαςθσ. Με τθ βοικεια τελειοφοίτων από το Σμιμα Μθχανικϊν χεδίαςθσ 

Προϊόντων και υςτθμάτων, ζγινε ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι τθσ μελζτθσ 

περίπτωςθσ όπωσ κα διεξαγόταν κι από τουσ χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν Χϊρων. Μετά 

τθν επίλυςθ όλων των τεχνικϊν ηθτθμάτων που προζκυψαν, θ υλοποίθςθ των 

τελικϊν αξιολογιςεων κρίκθκε πλζον εφικτι. 

4.3 Διαδικαςία διεξαγωγισ Μελζτθσ Περίπτωςθσ 

Θ κακεμιά από τισ δυο ομάδεσ χεδιαςτϊν υλοποίθςε τθν ςυνεργατικι διαδικαςία 

ςε ξεχωριςτζσ ςυνεδριάςεισ, ζτςι ϊςτε να μελετθκεί με μεγαλφτερθ προςοχι θ 

Επίγνωςθ τθσ κάκε ομάδασ. 

Κατά τθ διαδικαςία διεξαγωγισ τθσ Μελζτθσ Περίπτωςθσ ακολουκικθκαν τα 

παρακάτω βιματα: 

1. υμπλιρωςθ αρχικοφ ερωτθματολογίου που αφορά ςτο γνωςτικό υπόβακρο 

των μελϊν τθσ ομάδασ ςχετικά με τθν χεδίαςθ Εςωτερικϊν Χϊρων και ςτθν 

πικανι εξοικείωςι τουσ με ςυνεργατικά ςυςτιματα Θ/Τ. (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1) 
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2. Εξοικείωςθ των μελϊν τθσ ςχεδιαςτικισ ομάδασ με τον Εικονικό Κόςμο του 

OpenSim και των εργαλείων επικοινωνίασ που προςφζρονται (μιςι ϊρα 

περίπου). Παραδόκθκε ςτουσ χεδιαςτζσ ζνα ζντυπο βαςικϊν οδθγιϊν 

χριςθσ του OpenSim (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 2).  

Θ ερευνιτρια ιταν ςε ετοιμότθτα για να απαντάει άμεςα ςτισ απορίεσ των 

ςχεδιαςτϊν. 

3. Διεξαγωγι ςυνεργατικισ διαδικαςίασ ςφμφωνα με το ενάριο χεδιαςμοφ 

Εςωτερικϊν Χϊρων. Καταγραφι τθσ ςυνεργατικισ διαδικαςίασ μζςω ειδικοφ 

λογιςμικοφ που καταγράφει τθν εικόνα τθσ οκόνθσ και ςυνεχισ παρατιρθςθ 

τθσ διαδικαςίασ (τεχνικι SABARS). 

4. Χριςθ ερωτθματολογίου «PSAQ», μετά το πζρασ τθσ ςυνεργατικισ 

διαδικαςίασ (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 3) 

5. Μετά τθν παράδοςθ όλων των ερωτθματολογίων προτείνεται ζνασ όχι και 

τόςο τυπικόσ διάλογοσ μεταξφ των ςυμμετεχόντων και του ερευνθτι, ϊςτε 

να ειπωκοφν διάφορεσ απόψεισ για τθν διατιρθςθ τθσ Επίγνωςθσ, οι οποίεσ 

δεν κα μποροφςαν να ςυγκεντρωκοφν μζςω των εφαρμοςμζνων τεχνικϊν 

αξιολόγθςθσ. 

Θ καταγραφι τθσ υνεργατικισ διαδικαςίασ μζςω ενόσ λογιςμικοφ καταγραφισ 

τθσ εικόνασ που προβάλλεται ςτθν οκόνθ, βοικθςε τουσ ερευνθτζσ ςτθν 

ςυγκζντρωςθ των αποτελεςμάτων από τθν εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ 

αξιολόγθςθσ. 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ, θ ερευνιτρια παρατθροφςε 

διακριτικά τισ ομάδεσ με τθν περιιγθςι τθσ ςτον εικονικό χϊρο εργαςίασ, χωρίσ 

όμωσ να επεμβαίνει ςτισ ιδζεσ ι ςτισ αποφάςεισ που λαμβάνονταν. Σα μζλθ τθσ 

ομάδασ απευκφνονταν ςτθν ερευνιτρια μόνο όταν δεν είχαν κατανοιςει 

πλιρωσ τισ βαςικζσ απαιτιςεισ για τθ ςχεδίαςθ του Εργαςτθρίου ι τισ βαςικζσ 

λειτουργίεσ του OpenSim. 

Μζςω τθσ ςυνεχισ παρατιρθςθσ, θ διαδικαςία διατθρικθκε υπό ζλεγχο, ζτςι 

ϊςτε να μθν γίνει κάποια μεγάλθ παρζκκλιςθ από τουσ ςτόχουσ τθσ μελζτθσ 
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περίπτωςθσ. Επιπλζον, μζςα από τθν παρατιρθςθ των ενεργειϊν και των 

ςυνομιλιϊν, καταγράφθκαν κάποια πρϊτα ςυμπεράςματα που αφοροφςαν 

ςτθν κατανόθςθ των πλθροφοριϊν Επίγνωςθσ από τα μζλθ τθσ ομάδασ (τεχνικι 

SABARS). 

4.4 Αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ Επίγνωςθσ 

4.4.1 υγκζντρωςθ δεδομζνων από το πρϊτο Ερωτθματολόγιο 

ΟΜΑΔΕ Α και Β 

Αρχικά ςυγκεντρϊκθκαν τα ςτοιχεία των μελϊν των δυο ομάδων που αφοροφν ςτθν 

εξειδίκευςι τουσ και ςτθν επαφι τουσ με τα υνεργατικά υςτιματα Θ/Τ για εξ 

αποςτάςεωσ υνεργατικό χεδιαςμό Εςωτερικϊν Χϊρων.  

Σα μζλθ των δυο τριμελϊν ςχεδιαςτικϊν ομάδων που ςυμμετείχαν ςτθ μελζτθ 

περίπτωςθσ είχαν θλικίεσ από 24 ζωσ 36 ετϊν. Όλοι τουσ διζκεταν γνϊςεισ για τθν 

εργονομία και για τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργικότθτασ του χϊρου.  Από τουσ ζξι 

ςχεδιαςτζσ που ςυμμετείχαν, οι τρεισ πρϊτοι είχαν επαγγελματικι εξειδίκευςθ ςτον 

χεδιαςμό Εςωτερικϊν Χϊρων, ο τζταρτοσ ιταν απόφοιτοσ του Σμιματοσ 

Μθχανικϊν χεδίαςθσ Προϊόντων και υςτθμάτων (ΣΜΠ) με επιςτθμονικό 

ενδιαφζρον για τθ μθχανικι υλικϊν, ο πζμπτοσ τελειόφοιτοσ του ΣΜΠ και ο ζκτοσ 

εκελοντισ ςχεδιαςτισ ιταν τελειόφοιτοσ από το ΣΜΠ κατά τθ διάρκεια 

εκπόνθςθσ τθσ διπλωματικισ του Εργαςίασ με κεντρικό κεματικό άξονα τον 

χεδιαςμό Εςωτερικϊν Χϊρων. 

Οι 4 από τουσ 6 ςχεδιαςτζσ απάντθςαν ότι προτιμοφν να χρθςιμοποιοφν και 

παραδοςιακά ςχεδιαςτικά μζςα και ςχεδιαςτικά εργαλεία Θ/Τ κατά τθ διάρκεια 

ενόσ ζργου χεδιαςμοφ Εςωτερικϊν Χϊρων, ενϊ οι υπόλοιποι 2 προτιμοφν 

αποκλειςτικά τα ςχεδιαςτικά εργαλεία Θ/Τ. 

Όταν ερωτικθκαν αν ζχουν ςυνεργαςτεί από κοντά με άλλουσ επαγγελματίεσ για 

χεδιαςμό Εςωτερικϊν Χϊρων, οι 4 από τουσ 6 ζδωςαν κετικι απάντθςθ. Αντικζτωσ 

ςτθν ερϊτθςθ αν ζχουν ποτζ ςυνεργαςτεί εξ αποςτάςεωσ, μόνο 2 απάντθςαν 

κετικά. Κανείσ όμωσ από τουσ αυτοφσ τουσ δυο ςχεδιαςτζσ εςωτερικϊν χϊρων δεν 

είχε χρθςιμοποιιςει κάποιο ςυνεργατικό ςχεδιαςτικό εργαλείο, αλλά προτίμθςαν 
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τθν επικοινωνία μζςω βιντεοκλιςθσ. Όταν ερωτικθκαν για ποιο λόγο προτίμθςαν 

ζνα video chat εργαλείο ωσ ςυνεργατικό ςφςτθμα, απάντθςαν ότι είχαν άμεςθ και 

ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε αυτό το εργαλείο και θ χριςθ του ιταν για αυτοφσ γνϊριμθ. 

4.4.2 υγκζντρωςθ δεδομζνων από τθν παρατιρθςθ τθσ ςχεδιαςτικισ 
διαδικαςίασ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Περιγραφι τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ  

1. Εντοπιςμόσ Προβλθματικοφ Χϊρου 

ε αυτό το ςτάδιο τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ, τα μζλθ τθσ ομάδασ 

περιεργάςτθκαν αρχικά τα  αντικείμενα που είχαν ςτον προςωπικό τουσ 

αποκθκευτικό χϊρο (Inventory), τοποκετϊντασ τα πρόχειρα μζςα ςτον 

εικονικό χϊρο. Παρατιρθςαν τθ μορφι τουσ, τα ονόματά τουσ και τισ 

διαςτάςεισ τουσ. 

Αφοφ απζκτθςαν μια καλι εικόνα των αντικειμζνων που ζπρεπε να 

τοποκετιςουν και ανατρζχοντασ ςτισ κακοριςμζνεσ απαιτιςεισ, 

αποφάςιςαν από κοινοφ ότι αρχικά κα ζπρεπε να ςκεφτοφν τον όγκο που κα 

καταλάμβανε ο κακζνασ από τουσ απαιτοφμενουσ χϊρουσ. Κάνοντασ 

υπολογιςμοφσ βρικαν ότι απαιτοφνταν περίπου 100 τμ για τθν τοποκζτθςθ 

των κρανίων και των καρεκλϊν ςτο πάτωμα του εργαςτθρίου και 15 τμ για 

τθ βάςθ ανφψωςθσ τθσ ζδρασ. Ο υπόλοιποσ χϊροσ κα ιταν διακζςιμοσ για 

τθν τοποκζτθςθ των μθχανθμάτων και των βιβλιοκθκϊν. Θ ςυντονίςτρια 

κατζγραψε ςτο διαδραςτικό αςπροπίνακα τουσ παραπάνω υπολογιςμοφσ. 

Παρατιρθςαν επίςθσ ότι θ κζςθ τθσ πόρτασ κα μποροφςε να επθρεάςει τθν 

ομαλι κίνθςθ ςτο χϊρο των διαλζξεων.  

Σο επόμενο πρόβλθμα που εντόπιςαν ιταν θ περίπτωςθ τθσ παρεμπόδιςθσ 

παράλλθλων λειτουργιϊν του χϊρου. Αναρωτικθκαν λοιπόν αν ο χϊροσ των 

διαλζξεων και ο χϊροσ των πειραμάτων κα ζπρεπε να διαχωρίηονται ι να 

βρίςκονται ςε ζναν ενιαίο χϊρο. 
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2. Προςδιοριςμόσ των guidelines 

ε αυτό το ςτάδιο, θ ςυντονίςτρια άρχιςε να καταγράφει ςτον Αςπροπίνακα 

τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ που κα ακολουκοφςαν. Αυτζσ ιταν οι εξισ: 

 Σα τμιματα του χϊρου κα πρζπει να τοποκετθκοφν με τζτοιο τρόπο, 

ϊςτε ο χϊροσ να είναι λειτουργικόσ. 

 Σα τμιματα του χϊρου είναι αλλθλοεξαρτϊμενα μεταξφ τουσ, άρα κα 

πρζπει να αποφαςιςτεί θ δομι τουσ ολιςτικά και όχι αποςπαςματικά 

αποφαςίηοντασ για ζνα τμιμα του χϊρου τθ φορά. 

 Ο χϊροσ των πειραμάτων κα πρζπει να επικοινωνεί με τον χϊρο των 

διαλζξεων, ζτςι ϊςτε οι φοιτθτζσ και ο κακθγθτισ να ζχουν άμεςθ 

πρόςβαςθ ςτα μθχανιματα αν επικυμοφν κατά τθν ϊρα τθσ διάλεξθσ 

να παρακολουκιςουν κάποιο πείραμα. 

 Σα κρανία κα πρζπει να τοποκετθκοφν μακριά από τθν είςοδο του 

Εργαςτθρίου για να μθν εμποδίηουν τθν ζλευςθ των φοιτθτϊν ςτο 

χϊρο. 

 Οι βιβλιοκικεσ και τα μθχανιματα δεν κα πρζπει να βρίςκονται πίςω 

από τα κρανία των φοιτθτϊν, ζτςι ϊςτε να υπάρχει αμεςότερθ 

πρόςβαςθ. 

 Θ βάςθ τθσ ζδρασ κα πρζπει να βρίςκεται ςε απόςταςθ 2 μζτρων από 

τα πρϊτα κρανία. 

3. Αρχικζσ ιδζεσ 

Σα μζλθ τθσ ομάδασ πρότειναν τισ ιδζεσ τουσ για τθ δομι του χϊρου. Οι 

ιδζεσ που πρότειναν ιταν οι εξισ: 

 1θ ιδζα: Σα κρανία να μπουν ςτο κζντρο του χϊρου, ενϊ δεξιά και 

αριςτερά από το χϊρο διαλζξεων να βρίςκονται τα μθχανιματα κι οι 

βιβλιοκικεσ. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτθτζσ κα κατευκφνονται είτε 

προσ τα δεξιά είτε προσ τα αριςτερά, ανάλογα με τα μθχανιματα που  

κζλουν να προςεγγίςουν για να παρακολουκιςουν τα πειράματα. 
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 2θ ιδζα: Σα κρανία μποροφν να μπουν ςτθν αριςτερι πλευρά του 

εργαςτθρίου, για να μθν εμποδίηεται θ ζλευςθ των φοιτθτϊν. τθ 

δεξιά πλευρά να τοποκετθκοφν τα μθχανιματα και οι βιβλιοκικεσ. 

4. Ανάπτυξθ ιδεϊν 

Για να αναπτφξουν τισ ιδζεσ τουσ, ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ ανζλαβε να 

ςχεδιάςει τισ αρχικζσ ιδζεσ με τθν πλατφόρμα ςυνεργατικοφ ςκίτςου. 

 

Εικόνα 25 - Ανάπτυξθ 1θσ ιδζασ 

 

Εικόνα 26 - Ανάπτυξθ 2θσ ιδζασ 
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Εικόνα 27 - Τλοποίθςθ τθσ τελικισ ιδζασ 

Απεικονίηοντασ τισ ιδζεσ τουσ μζςω τθσ πλατφόρμασ ςυνεργατικοφ ςκίτςου, 

τα μζλθ τθσ ομάδασ αποφάςιςαν από κοινοφ, μετά από διαπραγματεφςεισ, 
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ότι θ δεφτερθ ιδζα ιταν καλφτερθ. Λκανοποιοφςε τισ απαιτιςεισ που τουσ 

είχαν δοκεί και ςυμφωνοφςε περιςςότερο με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ 

που είχαν καταγράψει οι ίδιοι προθγουμζνωσ. 

5. Σελικι ιδζα 

Αφοφ ςυμφϊνθςαν όλοι ςε μια ςυγκεκριμζνθ δομι του χϊρου του 

εργαςτθρίου ςφμφωνα με τθν 2θ ιδζα, αποφάςιςαν ότι κα ζπρεπε να 

τοποκετιςουν τα ζπιπλα και τα υπόλοιπα αντικείμενα ςτο χϊρο. Ο κακζνασ 

τουσ ανζλαβε από ζνα τμιμα του χϊρου ( χϊρο διαλζξεων - χϊρο 

πειραμάτων - βιβλιοκικεσ). Άρχιςαν να ςυνκζτουν τουσ χϊρουσ, 

χρθςιμοποιϊντασ τα διακζςιμα ζπιπλα και μθχανιματα και 

επαναλαμβάνοντάσ τα μζςα ςτο εργαςτιριο όςεσ φορζσ χρειαηόταν 

ςφμφωνα με τισ ςχεδιαςτικζσ απαιτιςεισ. 

6. Αξιολόγθςθ τθσ τελικισ ιδζασ από τθν ομάδα 

Κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ τελικισ τουσ ιδζασ οι ςχεδιαςτζσ ζλεγξαν αν όλα τα 

απαραίτθτα αντικείμενα ιταν τοποκετθμζνα ςφμφωνα με τισ ςχεδιαςτικζσ 

απαιτιςεισ.  

Επίςθσ, αξιολόγθςαν τθν εργονομία του χϊρου και ςυγκεκριμζνα αν οι 

αποςτάςεισ μεταξφ των διαφόρων αντικειμζνων ιταν αρκετζσ για τθν άνετθ 

περιιγθςθ ςτο εργαςτιριο. 

7. Παρουςίαςθ  

Κατά τθν παρουςίαςθ τθσ τελικισ ιδζασ, θ Ομάδα Α περιζγραψε με ποιο 

ςκεπτικό τοποκζτθςε τα αντικείμενα του χϊρου με τθ ςυγκεκριμζνθ δομι. 

Ανζφεραν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ τοποκζτθςαν τισ βιβλιοκικεσ δίπλα 

από τα μθχανιματα και ποιεσ ιταν οι ακριβείσ αποςτάςεισ που τιρθςαν 

ανάμεςα ςτα κρανία των φοιτθτϊν, ϊςτε να διευκολφνεται θ κίνθςθ ςτο 

χϊρο. 
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Θ ερευνιτρια τοφσ ανζφερε κάποια ςφάλματα που εντόπιςε ςτθ ςχεδίαςθ, 

όπωσ για παράδειγμα τθν απουςία μιασ μονάδασ Θ/Τ δίπλα από ζνα 

μθχάνθμα του εργαςτθρίου. 

Παρατθριςεισ για τθν Επίγνωςθ των χεδιαςτϊν (τεχνικι SABARS) 

Κλίμακα μζτρθςθσ: «Πολφ φτωχι» (1) – «Φτωχι» (2) – «Μζτρια» (3) – «Τψθλι» (4) 

– «Πολφ υψθλι» (5) 

Παρατθρϊντασ τουσ χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν Χϊρων κατά τθ ςυνεργατικι 

διαδικαςία, καταγράφθκαν ανά κατθγορία Επίγνωςθσ κυρίωσ οι ελλείψεισ ςε 

πλθροφορίεσ και τα προβλιματα που αντιμετϊπιηαν ςτθν κατανόθςθ και χριςθ των 

πλθροφοριϊν. Για κάκε κατθγορία αξιολογικθκε από τθν ερευνιτρια θ ςυνολικι 

απόδοςθ των ςχεδιαςτϊν όςον αφορά ςτθν κατανόθςθ των πλθροφοριϊν 

Επίγνωςθσ. 

1. Επίγνωςθ Χϊρου Εργαςίασ:  

Επειδι ο Εικονικόσ Κόςμοσ παρείχε ςτα μζλθ τθσ ομάδασ τθ δυνατότθτα 

φωνθτικισ ςυνομιλίασ, όλεσ οι ςυνεννοιςεισ τουσ για τισ ιδζεσ, τισ 

αποφάςεισ που ζπρεπε να πάρουν και τισ μελλοντικζσ τουσ ενζργειεσ 

γίνονταν από εκεί. Σθ γραπτι ςυνομιλία τθ χρθςιμοποιοφςαν ςπάνια. 

Παρόλα αυτά, παρατθρικθκε ότι όςεσ φορζσ θ ερευνιτρια επικοινωνοφςε 

με τα μζλθ τθσ ομάδασ μζςω γραπτισ ςυνομιλίασ, κανείσ τουσ δεν 

αντιλαμβανόταν ότι είχε λάβει καινοφριο γραπτό μινυμα. 

Βακμολογία: 4 

2. Επίγνωςθ για τουσ Ανκρϊπουσ: 

Παρατθρικθκε ότι οι ςχεδιαςτζσ μποροφςαν να καταλάβουν αν οι 

ςυνεργάτεσ τουσ ςυμφωνοφςαν ι διαφωνοφςαν με τθ γνϊμθ τουσ και αν 

ιταν ευχαριςτθμζνοι ι δυςαρεςτθμζνοι με το αποτζλεςμα, από τον τόνο τθσ 

φωνισ τουσ. Ζτςι όποτε άκουγαν δυςαρεςτθμζνο ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ, 

ζδιναν ακόμα μια ευκαιρία για να εκφράςει τθν άποψι του. Όταν όμωσ ζνα 

από τα μζλθ τθσ ομάδασ ανακοίνωνε τθν άποψι του ωσ απόφαςθ, λόγω τθσ 

ςιωπισ που επικρατοφςε, δεν ιταν δυνατό να γνωρίηει τθ διάκεςθ και το 
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βακμό ςυμφωνίασ ι διαφωνίασ των άλλων μελϊν τθ δεδομζνθ χρονικι 

ςτιγμι. 

Σο γεγονόσ ότι οι ςχεδιαςτζσ δεν χρθςιμοποιοφςαν κακόλου χειρονομίεσ 

(gestures) μζςω του avatar, κακιςτοφςε ακόμα πιο ελλιπι τθν εξωλεκτικι 

τουσ επικοινωνία. 

Βακμολογία: 3 

3. Επίγνωςθ αντικειμζνων: 

Οι ςχεδιαςτζσ παρατιρθςαν ότι ενϊ ικελαν να ενθμερωκοφν για τισ 

ςυνολικζσ διαςτάςεισ ενόσ επίπλου, αυτό δεν ιταν εφικτό. Όταν το 

τριςδιάςτατο αντικείμενο είχε δθμιουργθκεί από τθν ζνωςθ διαφόρων 

κομματιϊν, τότε μποροφςαν να προβάλλουν μόνο τισ διαςτάςεισ του κάκε 

κομματιοφ και όχι ολόκλθρου του αντικειμζνου. 

Επίςθσ παραπονζκθκαν για τθν ζλλειψθ εργαλείου προβολισ διαςτάςεων 

που να μποροφν να τοποκετιςουν πάνω ςε ζνα αντικείμενο και να 

παραμείνει εκεί όςο επικυμοφν. Εξιγθςαν ότι με τον τρόπο αυτό, κα 

μποροφςαν να κατανοιςουν καλφτερα τισ αποςτάςεισ που τθροφςαν και τισ 

διαςτάςεισ του αντικειμζνου. 

Βακμολογία: 3 

4. Οργανωςιακι Επίγνωςθ:  

Παρόλο που υπιρχε θ λειτουργία των Groups ςτθ διεπαφι, οι ςχεδιαςτζσ 

δεν τθν χρθςιμοποίθςαν οφτε κατά τον κακοριςμό των guidelines, οφτε όταν 

ικελαν να ενθμερωκοφν για το τρζχον ςτάδιο τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ. 

Φαινόταν ότι ςαν λειτουργία τουσ ιταν περιττι, κακϊσ ενθμερϊνονταν πιο 

άμεςα για τθν οργάνωςι του ζργου από τον ςυντονιςτι τθσ ομάδασ, 

χρθςιμοποιϊντασ τθ Φωνθτικι υνομιλία και το διαδραςτικό Αςπροπίνακα. 

Βακμολογία: 3 

ΟΜΑΔΑ B 

Περιγραφι τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ  
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1. Εντοπιςμόσ Προβλθματικοφ Χϊρου 

ε αυτό το ςτάδιο τα μζλθ τθσ ομάδασ αφοφ μελζτθςαν πολφ αναλυτικά τισ 

ςχεδιαςτικζσ απαιτιςεισ που τουσ είχαν δοκεί πριν τθν ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ, άρχιςαν να ςυηθτάνε τα προβλιματα που προζκυπταν. 

Ζνα από τα προβλιματα που εντόπιςαν ιταν ότι τα τμιματα του 

εργαςτθρίου απαιτοφςαν αρκετό χϊρο για τθν ομαλι λειτουργία τουσ. Σα 

κρανία των φοιτθτϊν ιταν πολλά και μπορεί να καταλάμβαναν μεγάλθ 

περιοχι, εισ βάροσ των άλλων τμθμάτων του χϊρου (βιβλιοκικεσ και 

μθχανιματα). 

Επίςθσ προβλθματίςτθκαν για το αν κα ζπρεπε να υπάρχει και 

αναγνωςτιριο ςτο εργαςτιριο και αν κάτι τζτοιο κα ιταν εφικτό, κακϊσ ιδθ 

υπιρχαν πολλζσ ςχεδιαςτικζσ απαιτιςεισ και τα 300 τμ μπορεί να μθν ιταν 

αρκετά για μια τζτοια προςκικθ.  

2. Προςδιοριςμόσ των guidelines 

Κατά τον προςδιοριςμό των guidelines, θ ςχεδιαςτικι ομάδα ζγραψε 

ελάχιςτα ςτον Αςπροπίνακα. ε αυτό το ςτάδιο τθσ ςυνεργατικισ 

διαδικαςίασ χρθςιμοποίθςε κυρίωσ τθν επικοινωνία μζςω φωνθτικισ 

ςυνομιλίασ (voice chat). Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςτισ οποίεσ κατζλθξαν 

ιταν οι εξισ: 

 Ο χϊροσ διαλζξεων, ο χϊροσ των πειραμάτων και ο χϊροσ των 

βιβλιοκθκϊν πρζπει να είναι ανεξάρτθτοι μεταξφ τουσ. 

 Οι βιβλιοκικεσ υλικϊν πρζπει να βρίςκονται κοντά ςτα μθχανιματα, 

για να ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ οι ερευνθτζσ. 

 Οι φοιτθτζσ και οι κακθγθτζσ πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςτα 

μθχανιματα κατά τθ διάρκεια των διαλζξεων, αν το απαιτεί θ φλθ 

των μακθμάτων τουσ. 
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3. Αρχικζσ ιδζεσ 

 1θ ιδζα: το ςτάδιο των αρχικϊν ιδεϊν, ζνα από τα μζλθ τθσ ομάδασ 

πρότεινε να δοκεί βαρφτθτα ςτθν τοποκζτθςθ των γραφείων, επειδι 

κα καταλάμβαναν μεγάλο μζροσ του εργαςτθρίου. Απεικόνιςε μια 

αρχικι ιδζα χρθςιμοποιϊντασ τθν πλατφόρμα ςυνεργατικοφ ςκίτςου. 

 2θ ιδζα: Θ ςυντονίςτρια τθσ ομάδασ πρότεινε να βελτιϊςουν τον 

τρόπο ςκζψθσ τουσ και να ςκεφτοφν αρχικά ιδζεσ για τθν χωροταξία 

του εργαςτθρίου. Ζτςι, μετζφερε τθν ιδζα τθσ, δθμιουργϊντασ 

κάποια ςχζδια ςτθν πλατφόρμα ςυνεργατικοφ ςκίτςου. κζφτθκαν 

από κοινοφ ότι κα μποροφςαν να τοποκετιςουν το χϊρο των 

διαλζξεων ςτθν αριςτερι πλευρά του εργαςτθρίου και τα υπόλοιπα 

αντικείμενα του χϊρου να τοποκετθκοφν ςτθν δεξιά πλευρά και 

κοντά ςτθν είςοδο του εργαςτθρίου. 

 

Εικόνα 28 - 1θ ιδζα 
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Εικόνα 29 - 2θ ιδζα 

 3θ ιδζα: Ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ ςκζφτθκε ότι κα ιταν καλφτερα να 

άφθναν ζναν διάδρομο μπροςτά από τθν είςοδο του εργαςτθρίου. τθ 

δεξιά πλευρά να τοποκετοφςαν τισ βιβλιοκικεσ και πάγκουσ για 

καταςκευζσ, ςτο βάκοσ δεξιά τα μθχανιματα για τα πειράματα και όλθ θ 

αριςτερι πλευρά να αφιερωνόταν ςτθν τοποκζτθςθ των κρανίων και τθσ 

ζδρασ του κακθγθτι. 

 

Εικόνα 30 - 3θ ιδζα 
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Εικόνα 31 - Ανάπτυξθ 3θσ ιδζασ 

4. Ανάπτυξθ ιδεϊν 

Θ ςχεδιαςτικι ομάδα αποφάςιςε ότι κα αναπτφξει περαιτζρω τθν 3θ ιδζα, 

γιατί ςυμφωνοφςε περιςςότερο με τα guidelines που είχαν κζςει και ο 

χϊροσ φαινόταν πιο λειτουργικόσ. 
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Ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ πρότεινε να τοποκετιςουν κάποια αντικείμενα μζςα 

ςτο χϊρο, για να βλζπουν πιο ξεκάκαρα τθν εφαρμογι τθν ιδζασ τουσ. 

Παράλλθλα με τθν τοποκζτθςθ, ςκζφτθκαν το ενδεχόμενο να βάλουν 

διαχωριςτικά ςτο χϊρο και πόρτεσ όπου αυτό ιταν απαραίτθτο και 

ςχεδίαςαν τθν ιδζα τουσ ςτθν πλατφόρμα ςυνεργατικοφ ςκίτςου. 

Κατά τθν ανάπτυξθ τθσ ιδζασ, πολλζσ φορζσ ανακεωροφςαν για τθν 

τοποκζτθςθ διαχωριςτικοφ μεταξφ του χϊρου διαλζξεων και του χϊρου των 

πειραμάτων. Σελικά αποφάςιςαν από κοινοφ να βάλουν διαχωριςτικό, 

προκειμζνου να εξαςφαλίςουν τθν θχομόνωςθ ςτουσ  χϊρουσ, ςε 

περίπτωςθ που κάποιοσ ερευνθτισ εργάηεται ςε κάποιο μθχάνθμα κατά τθ 

διάρκεια μιασ διάλεξθσ Τλικϊν. 

5. Σελικι ιδζα 

Αφοφ ςυμφϊνθςαν όλοι ςτθ ςυγκεκριμζνθ δομι του εργαςτθρίου 

αποφάςιςαν να τοποκετιςουν όλα τα ζπιπλα και τα υπόλοιπα αντικείμενα 

μζςα ςτον εικονικό χϊρο. Ο κακζνασ τουσ ανζλαβε από ζνα τμιμα του 

χϊρου ( χϊρο διαλζξεων - χϊρο πειραμάτων - βιβλιοκικεσ). Άρχιςαν να 

ςυνκζτουν τουσ χϊρουσ ενϊ παράλλθλα πρόςεχαν να τθροφνται οι 

απαραίτθτεσ αποςτάςεισ ανάμεςα ςτα μθχανιματα και τουσ πάγκουσ 

εργαςίασ του εργαςτθρίου. 
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Εικόνα 32 - Διαδικαςία Τλοποίθςθσ τελικισ ιδζασ 

 

Εικόνα 33 - Χϊροσ διαλζξεων ςφμφωνα με τθν τελικι ιδζα 

το χϊρο των διαλζξεων ζβαλαν ζνα δεφτερο πίνακα, για να δείξουν ότι ςτθ κζςθ 

του κα υπάρχει το πανί του προτηζκτορα. Επίςθσ, ο προτηζκτορασ κα ζχει τθ 
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δυνατότθτα προβολισ τθσ εικόνασ από τισ οκόνεσ που βρίςκονται ςε κάκε 

μθχάνθμα. Ζτςι, ο κακθγθτισ κα μπορεί να δείχνει ςτισ διαλζξεισ τα αποτελζςματα 

των πειραμάτων ςτο πανί του προτηζκτορα. 

   

Εικόνα 34 - Απόψεισ του χϊρου των μθχανθμάτων και βιβλιοκθκϊν 

6. Αξιολόγθςθ τελικισ ιδζασ από τθν ομάδα 

Αφοφ υλοποίθςαν τθν τελικι τουσ ιδζα, οι ςχεδιαςτζσ ζκαναν ζναν 

τελευταίο ζλεγχο. Διάβαςαν πάλι τισ απαιτιςεισ και ζλεγξαν αν είχαν 

ικανοποιιςει όλεσ τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ του χϊρου. 

7. Παρουςίαςθ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ, τα μζλθ τθσ ομάδασ εξιγθςαν αναλυτικά 

τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ τοποκζτθςαν τα αντικείμενα ςτισ 

ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ. 

Θ ερευνιτρια τοφσ ανζφερε κάποια ςφάλματα που εντόπιςε ςτθ ςχεδίαςθ, 

όπωσ για παράδειγμα τισ πολφ μικρζσ αποςτάςεισ μεταξφ των κρανίων που 

εμπόδιηαν τθν ζλευςθ των φοιτθτϊν και τθν άνετθ παρακολοφκθςθ. Επίςθσ 

το γεγονόσ ότι είχαν βάλει ζνα διαχωριςτικό που είχε πόρτα και όχι τοίχο με 

πόρτα, δεν είχε κάποια ουςιαςτικι βάςθ. Παρόλα αυτά εξιγθςαν ότι το 

διαχωριςτικό μπικε για να φαίνονται τα μθχανιματα από το χϊρο των 

διαλζξεων 
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Παρατθριςεισ για τθν Επίγνωςθ των χεδιαςτϊν (τεχνικι SABARS) 

Κλίμακα μζτρθςθσ: «Πολφ φτωχι» (1) – «Φτωχι» (2) – «Μζτρια» (3) – «Τψθλι» (4) 

– «Πολφ υψθλι» (5) 

Παρατθρϊντασ τουσ χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν Χϊρων κατά τθ ςυνεργατικι 

διαδικαςία, καταγράφθκαν ανά κατθγορία Επίγνωςθσ κυρίωσ οι ελλείψεισ ςε 

πλθροφορίεσ και τα προβλιματα που αντιμετϊπιηαν ςτθν κατανόθςθ και χριςθ των 

πλθροφοριϊν. Για κάκε κατθγορία αξιολογικθκε από τθν ερευνιτρια θ ςυνολικι 

απόδοςθ των ςχεδιαςτϊν όςον αφορά ςτθν κατανόθςθ των πλθροφοριϊν 

Επίγνωςθσ. 

1. Επίγνωςθ Χϊρου Εργαςίασ:  

Επειδι ο Εικονικόσ Κόςμοσ παρείχε ςτα μζλθ τθσ ομάδασ τθ δυνατότθτα 

φωνθτικισ ςυνομιλίασ, οι περιςςότερεσ ςυνεννοιςεισ τουσ για τισ ιδζεσ, τισ 

αποφάςεισ που ζπρεπε να πάρουν και τισ μελλοντικζσ τουσ ενζργειεσ 

γίνονταν από εκεί. Χρθςιμοποίθςαν όμωσ και τθ γραπτι ςυνομιλία ςτον 

προςδιοριςμό των guidelines, γιατί κατανόθςαν ότι το εργαλείο τθσ γραπτισ 

ςυνομιλίασ (chat) διατθροφςε ιςτορικό ςυνομιλιϊν.  

Επίςθσ, παρατθρικθκε ότι οι ςχεδιαςτζσ δυςκολεφονταν να κατανοιςουν 

τθν ακριβι τοποκεςία ενόσ αντικειμζνου μζςα ςτο χϊρο, παρόλο που είχαν 

τισ ςυντεταγμζνεσ του αντικειμζνου. Θ απουςία ενόσ κανάβου ςτο 

τριςδιάςτατο χϊρο κατά τθ διάρκεια τθσ τοποκζτθςθσ ενόσ αντικειμζνου 

ιταν κάτι που όλοι ανζφεραν ότι χρειάηονταν. υμπλιρωςαν ότι κα ιταν 

ακόμα καλφτερα αν ο κάναβοσ προβαλλόταν ςε όλουσ τουσ, όταν κάποιο 

μζλοσ τοποκετοφςε ζνα αντικείμενο. θμειϊκθκε ότι κατά τθ διάρκεια μιασ 

μικρισ μετακίνθςθσ ενόσ επίπλου από κάποιο μζλοσ τθσ ομάδασ, τα 

υπόλοιπα μζλθ δεν αντιλιφκθκαν καμιά αλλαγι ςτθ κζςθ, παρόλο που το 

ςθμείο εςτίαςισ τουσ ιταν το ζπιπλο.  

Βακμολογία: 3 
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2. Επίγνωςθ για τουσ Ανκρϊπουσ: 

Παρατθρικθκε ότι οι ςχεδιαςτζσ μποροφςαν να καταλάβουν αν οι 

ςυνεργάτεσ τουσ ςυμφωνοφςαν ι διαφωνοφςαν με τθ γνϊμθ τουσ και αν 

ιταν ευχαριςτθμζνοι ι δυςαρεςτθμζνοι με το αποτζλεςμα, από τον τόνο τθσ 

φωνισ τουσ.  

Επιπλζον κατανοοφςαν τθ κζςθ των ςυνεργατϊν τουσ ανά πάςα ςτιγμι, 

γιατί χρθςιμοποιοφςαν τθ λειτουργία του χάρτθ (map) που τουσ πρόςφερε ο 

εικονικόσ κόςμοσ. 

Βακμολογία: 4 

3. Επίγνωςθ αντικειμζνων: 

Παρατθρικθκε ότι οι ςχεδιαςτζσ δεν μποροφςαν να κατανοιςουν τθν 

ακριβι κζςθ ενόσ αντικειμζνου ςε ςχζςθ με το εργαςτιριο υλικϊν. Αυτό 

ςυνζβαινε γιατί, όπωσ ςθμείωςαν και οι ίδιοι, το κζντρο των αξόνων (0,0,0) 

δεν βριςκόταν εντόσ του εργαςτθρίου, αλλά αντιπροςϊπευε το κζντρο των 

αξόνων ολόκλθρου του εικονικοφ κόςμου. 

Βακμολογία: 3  

4. Οργανωςιακι Επίγνωςθ:  

Παρόλο που υπιρχε θ λειτουργία των Groups ςτθ διεπαφι, οι ςχεδιαςτζσ 

δεν τθν χρθςιμοποίθςαν οφτε κατά τον κακοριςμό των guidelines, οφτε όταν 

ικελαν να ενθμερωκοφν για το τρζχον ςτάδιο τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ. 

Όπωσ θ ΟΜΑΔΑ Α, ζτςι και θ ΟΜΑΔΑ Β κεωροφςε ότι ιταν περιττι ςαν 

λειτουργία, κακϊσ ενθμερϊνονταν πιο άμεςα για τθν οργάνωςι του ζργου 

από τον ςυντονιςτι τθσ ομάδασ, χρθςιμοποιϊντασ τθ Φωνθτικι υνομιλία 

και το διαδραςτικό Αςπροπίνακα. Παρόλα αυτά, κατανοοφςαν τθν 

λειτουργία των groups και ςτθν περιγραφι τθσ ομάδασ τουσ 

πλθκτρολόγθςαν το κζμα του ςχεδιαςτικοφ τουσ ζργου ςτθν αρχι τθσ 

διαδικαςίασ. 

Βακμολογία: 4 
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4.4.3 υγκζντρωςθ δεδομζνων από το ερωτθματολόγιο PSAQ 

υγκεντρϊνοντασ τισ απαντιςεισ από το ερωτθματολόγιο PSAQ, το οποίο δόκθκε 

ςτουσ ςχεδιαςτζσ για ςυμπλιρωςθ μετά το πζρασ τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ, 

ιταν εφικτι θ καταγραφι αποτελεςμάτων για τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 

Επίγνωςθσ από τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. 

ΟΜΑΔΑ Α 

Επίγνωςθ Χϊρου Εργαςίασ 

1. Αναγνϊριςθ των πλθροφοριϊν 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων:  

3,16≈3(«Μζτρια») 

2. Κατανόθςθ τθσ τρεχοφςθσ κατάςταςθσ 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

2,93≈3(«Μζτρια») 

3. Χρθςιμότθτα πλθροφοριϊν για μελλοντικζσ ενζργειεσ 

2,16≈2(«Λίγο»)  

Επίγνωςθ για τουσ Ανκρϊπουσ 

1. Αναγνϊριςθ των πλθροφοριϊν 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

3,77≈4(«Πολφ») 

2. Κατανόθςθ τθσ τρεχοφςθσ κατάςταςθσ 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

2,93≈3(«Μζτρια») 

3. Χρθςιμότθτα πλθροφοριϊν για μελλοντικζσ ενζργειεσ 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

2,83≈3(«Μζτρια») 
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Επίγνωςθ Αντικειμζνων 

1. Αναγνϊριςθ των πλθροφοριϊν 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

2,75≈3(«Μζτρια») 

2. Κατανόθςθ τθσ τρεχοφςθσ κατάςταςθσ 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

2,91≈3(«Μζτρια») 

3. Χρθςιμότθτα πλθροφοριϊν για μελλοντικζσ ενζργειεσ 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

2,91≈3(«Μζτρια») 

Οργανωςιακι Επίγνωςθ 

1. Αναγνϊριςθ των πλθροφοριϊν 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

4,3≈4(«Πολφ») 

2. Κατανόθςθ τθσ τρεχοφςθσ κατάςταςθσ 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

4,3≈4(«Πολφ») 

3. Χρθςιμότθτα πλθροφοριϊν για μελλοντικζσ ενζργειεσ 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

3,3≈3(«Μζτρια») 

ΟΜΑΔΑ Β 

Επίγνωςθ Χϊρου Εργαςίασ 

1. Αναγνϊριςθ των πλθροφοριϊν 
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Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων:  

2,16≈2(«Λίγο») 

2. Κατανόθςθ τθσ τρεχοφςθσ κατάςταςθσ 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

2,66≈3(«Μζτρια») 

3. Χρθςιμότθτα πλθροφοριϊν για μελλοντικζσ ενζργειεσ 

3,83≈4(«Πολφ»)  

Επίγνωςθ για τουσ Ανκρϊπουσ 

1. Αναγνϊριςθ των πλθροφοριϊν 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

4,22≈4(«Πολφ») 

2. Κατανόθςθ τθσ τρεχοφςθσ κατάςταςθσ 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

2,86≈3(«Μζτρια») 

3. Χρθςιμότθτα πλθροφοριϊν για μελλοντικζσ ενζργειεσ 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

2,16≈2(«Λίγο») 

Επίγνωςθ Αντικειμζνων 

1. Αναγνϊριςθ των πλθροφοριϊν 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

2,66≈3(«Μζτρια») 

2. Κατανόθςθ τθσ τρεχοφςθσ κατάςταςθσ 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

1,77≈2(«Λίγο») 
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3. Χρθςιμότθτα πλθροφοριϊν για μελλοντικζσ ενζργειεσ 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

2,13≈2(«Λίγο») 

Οργανωςιακι Επίγνωςθ 

1. Αναγνϊριςθ των πλθροφοριϊν 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

2,2≈2(«Λίγο») 

2. Κατανόθςθ τθσ τρεχοφςθσ κατάςταςθσ 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

4(«Πολφ») 

3. Χρθςιμότθτα πλθροφοριϊν για μελλοντικζσ ενζργειεσ 

Βακμολογία που προζκυψε από το μζςο όρο των  απαντιςεων: 

1,66≈2(«Λίγο») 

4.4.4 υγκζντρωςθ δεδομζνων από τθν άτυπθ ςυηιτθςθ με τουσ ςχεδιαςτζσ 

Μετά το πζρασ τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ και αφοφ οι ςχεδιαςτζσ εςωτερικϊν 

χϊρων είχαν ςυμπλθρϊςει τα ερωτθματολόγια PSAQ, θ ερευνιτρια τουσ 

ςυγκζντρωςε ςτον ίδιο χϊρο, για να κάνουν μια άτυπθ ςυηιτθςθ. τθ ςυνομιλία 

που ζγινε μεταξφ τθσ ερευνιτριασ και των ςχεδιαςτϊν, γνωςτοποιικθκαν οι 

ςκζψεισ των ςχεδιαςτϊν όςον αφορά ςτθν διατιρθςθ τθσ Επίγνωςθσ τουσ. Οι 

παρατθριςεισ τουσ για κάκε κατθγορία Επίγνωςθσ παρουςίαηαν μεγάλο 

ενδιαφζρον και πολλζσ φορζσ οι ςκζψεισ τουσ ζπαιρναν τθ μορφι προτάςεων για 

βελτίωςθ των μθχανιςμϊν Επίγνωςθσ. Οι ομάδεσ δεν παρζλειψαν να αναφζρουν 

και τα προβλιματα που παρουςίαςε ο Εικονικόσ Κόςμοσ, τα οποία επθρζαςαν 

αρνθτικά τθν αποδοτικότθτά τουσ. 
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Άτυπθ ςυηιτθςθ με ΟΜΑΔΑ Α 

Επίγνωςθ Χϊρου Εργαςίασ 

- Σα μζλθ τθσ ομάδασ δεν αντιλαμβάνονταν άμεςα ποιοσ ιταν αυτόσ που είχε 

μόλισ δθμιουργιςει ι μετακινιςει ζνα αντικείμενο. Προκειμζνου να 

καταλάβουν ποιοσ ιταν αυτόσ που διεξιγαγε τισ ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ 

ζπρεπε ι να ςτρζψουν τθν οπτικι τουσ γωνία ι να ρωτιςουν τα υπόλοιπα 

μζλθ χρθςιμοποιϊντασ τθ φωνθτικι ςυνομιλία (voice chat). 

1θ πρόταςθ ΟΜΑΔΑ Α: Να υπάρχει οπτικι ειδοποίθςθ ςε κάποιο ςθμείο 

τθσ διεπαφισ για τθν τρζχουςα ενζργεια και τον υπεφκυνο αυτισ τθσ 

ενζργειασ.  

2θ πρόταςθ ΟΜΑΔΑ Α: Να υπάρχει μια φωτεινι ακτίνα μεταξφ του 

αντικειμζνου και του υπεφκυνου τθσ ςχεδιαςτικισ ενζργειασ. 

- Παρόλο που υπιρχε ο χάρτθσ, ο οποίοσ ζδειχνε τθν κάτοψθ του χϊρου και 

τουσ χριςτεσ, θ απεικόνιςθ των μετακινιςεων των ςυνεργατϊν τουσ ςτο 

χϊρο ςε πραγματικό χρόνο δεν κεωροφςαν ότι ιταν επαρκισ.  

- Δφςκολα αντιλαμβάνονταν τθν ακριβι χρονικι ςτιγμι που αλλθλεπίδραςε 

κάποιοσ με ζνα αντικείμενο του χϊρου. Αυτό ιταν εφικτό μόνο αν θ 

ενζργεια διεξαγόταν εντόσ του οπτικοφ τουσ πεδίου 

3θ πρόταςθ ΟΜΑΔΑ Α: Να υπάρχει ιςτορικό των διαφόρων μετατροπϊν 

που ζχουν γίνει ςε ζνα αντικείμενο. 

- Παρατιρθςαν ότι θ ενθμζρωςι τουσ για τα ςκίτςα που είχαν δθμιουργθκεί 

ςτο παρελκόν ιταν ελλιπισ.  

4θ  πρόταςθ ΟΜΑΔΑ Α: Θ πλατφόρμα ςυνεργατικοφ ςκίτςου να διακζτει 

ιςτορικό ςκίτςων, ϊςτε να ανατρζχουν ςε προθγοφμενεσ ιδζεσ. 

- Θ πλατφόρμα ςυνεργατικοφ ςκίτςου τοφσ επζτρεπε να βλζπουν τα ςκίτςα 

των ςυνεργατϊν τουσ αφοφ πρϊτα ανανζωναν τθν εικόνα με το κουμπί 

REFRESH. Αυτό κακυςτεροφςε λίγο τθν διαδικαςία, γιατί δεν τουσ 
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ενθμζρωνε άμεςα για τισ τρζχουςεσ ςχεδιαςτικζσ ενζργειεσ των άλλων 

μελϊν. 

5θ  πρόταςθ ΟΜΑΔΑ Α: Σο ςυνεργατικό εργαλείο για ςκίτςο να 

ανανεϊνεται αυτόματα και ιδανικά να υποςτθρίηεται το ςκίτςο ςε 

πραγματικό χρόνο μζςα από τον ίδιο τον εικονικό κόςμο και όχι με τθ χριςθ 

εξωτερικοφ ςχεδιαςτικοφ εργαλείου. 

- Ανζφεραν ωσ πρόβλθμα τθν απουςία ενθμζρωςθσ από το ςφςτθμα, ότι 

κάποιοσ ςυνεργάτθσ τοφσ είχε ςτείλει γραπτό μινυμα. 

Επίγνωςθ για τουσ Ανκρϊπουσ 

- Δεν τουσ απαςχόλθςε κακόλου θ λειτουργία των χειρονομιϊν (gestures) που 

μποροφςαν να χρθςιμοποιιςουν οι ίδιοι και οι ςυνεργάτεσ τουσ. Κεϊρθςαν 

μάλιςτα περιττι τθν φπαρξι τουσ ςτθ δικιά τουσ περίπτωςθ, γιατί ιταν 

ςυγκεντρωμζνοι ςτο ςχεδιαςτικό ζργο και πολλζσ φορζσ δεν μετζςτρεφαν 

κακόλου τθν οπτικι γωνία για να κοιτάξουν το avatar των άλλων μελϊν. 

- Θ κζςθ των μελϊν τθσ ομάδασ ανά πάςα ςτιγμι δεν απεικονιηόταν επαρκϊσ, 

όπωσ είχαν προαναφζρει.  

Επίγνωςθ Αντικειμζνων 

- Τπιρχε μια γενικι αμφιβολία για τθν ακρίβεια με τθν οποία τοποκετοφνταν 

τα αντικείμενα ςτο χϊρο από τουσ ίδιουσ ι και από τα υπόλοιπα μζλθ τθσ 

ομάδασ. Ζτςι, οι ςχεδιαςτζσ δυςκολεφονταν να κατανοιςουν αν οι 

ςυνεργάτεσ τουσ είχαν όντωσ τοποκετιςει τα αντικείμενα ςτθν ακριβι τουσ 

κζςθ, με βάςθ τισ ςχεδιαςτικζσ τουσ αποφάςεισ.  

6θ πρόταςθ ΟΜΑΔΑ Α: Να υπάρχει κουμπί για τθν προβολι αναλυτικισ 

κατόψεωσ, ςτθν οποία να φαίνονται τα αντικείμενα και θ κζςθ τουσ με 

κάναβο και τοπικζσ μετριςεισ. 

- Οι διαςτάςεισ των αντικειμζνων δεν προβάλλονταν ικανοποιθτικά. Ικελαν 

πιο άμεςθ ενθμζρωςθ για το μζγεκοσ του αντικειμζνου μζςα ςτο χϊρο. 
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7θ πρόταςθ ΟΜΑΔΑ Α: με επιλογι του αντικειμζνου να προβάλλονται 

άμεςα οι διαςτάςεισ του γφρω από το τριςδιάςτατο αντικείμενο. 

Οργανωςιακι Επίγνωςθ 

- Θ λειτουργία των Groups, δεν τουσ βοικθςε ςτθν οργανωςιακι τουσ 

επίγνωςθ. Σθν κεϊρθςαν περιττι, επειδι ιταν μόνο τρία άτομα και οι ρόλοι 

τουσ ιταν ξεκάκαροι εξ αρχισ. χολίαςαν ότι αν το ςχεδιαςτικό ζργο ιταν 

πιο πολφπλοκο και απαιτοφςε τθν παρουςία πολλϊν ςυνεργατϊν, τότε ίςωσ 

να υπιρχε μεγαλφτερθ ανάγκθ για ενθμζρωςθ ςχετικά με τουσ ρόλουσ των 

μελϊν. 

8θ πρόταςθ ΟΜΑΔΑ Α: Αυτό που περίμεναν πάντωσ από τα groups ιταν θ 

δυνατότθτα ειςαγωγισ χρονοδιαγράμματοσ και αυτόματθσ ειδοποίθςθσ των 

χρόνου που τουσ απζμενε για τθν κάκε ςχεδιαςτικι δραςτθριότθτα. 

 

Άτυπθ ςυηιτθςθ με ΟΜΑΔΑ Β 

Επίγνωςθ Χϊρου Εργαςίασ 

- Οι ςχεδιαςτζσ παρατιρθςαν ότι δεν αντιλαμβάνονταν τα γραπτά μθνφματα 

των ςυνεργατϊν τουσ. Μετά από λίγθ ϊρα εγκατζλειψαν τθ χριςθ του 

εργαλείου γραπτισ ςυνομιλίασ, γιατί κεωροφςαν ότι θ φωνθτικι ςυνομιλία 

τουσ πρόςφερε πολφ πιο άμεςθ επικοινωνία. 

1θ πρόταςθ ΟΜΑΔΑ Β: Να υπάρχει διακριτικι θχθτικι ειδοποίθςθ όταν 

κάποιοσ ςτζλνει γραπτό μινυμα. 

- Δεν φαινόταν κάπου ποιοσ είχε επεξεργαςτεί ζνα αντικείμενο που βριςκόταν 

ςτο χϊρο όπωσ π.χ. θ αλλαγι μεγζκουσ ςε ζνα τοίχο του εργαςτθρίου. 

- Δεν ενθμερϊνονταν για τθν επαφι ενόσ αντικειμζνου με ζνα άλλο. Ζτςι δεν 

μποροφςαν να γνωρίηουν επαρκϊσ αν ο ςυνεργάτθσ τουσ είχε κάνει ςωςτά 

κάποιεσ μετακινιςεισ. 

 



Κεφάλαιο 4:  Αξιολόγθςθ τθσ Επίγνωςθσ των χεδιαςτϊν Εςωτερικϊν Χϊρων ςτον Εικονικό Κόςμο 
του OpenSim 

131 

 

Επίγνωςθ για τουσ Ανκρϊπουσ 

- Κεωροφςαν επιτυχθμζνθ τθν λειτουργία του χάρτθ όςον αφορά ςτον 

εντοπιςμό των ςυνεργατϊν τουσ ςτο χϊρο. Παρόλα αυτά κα προτιμοφςαν 

να υπάρχει πιο αναλυτικι κάτοψθ του χϊρου. 

2θ πρόταςθ ΟΜΑΔΑ Β: Να μποροφν να πλθςιάςουν περιςςότερο ςε 

ςυγκεκριμζνα ςθμεία του χϊρου μζςω κάτοψθσ και να βλζπουν από πιο 

κοντά τουσ ςυνεργάτεσ τουσ και τθ κζςθ τουσ ςε ςχζςθ με τα αντικείμενα 

που υπιρχαν ςτο χϊρο. 

Επίγνωςθ Αντικειμζνων 

- Οι ςχεδιαςτζσ δεν είχαν αντιλθφκεί ότι υπιρχε ενθμζρωςθ ςχετικά με τον 

δθμιουργό και τον κάτοχο ενόσ αντικειμζνου. 

- Θ ΟΜΑΔΑ Β παρατιρθςε ότι δεν μποροφςε να ορίςει τον δεςμευμζνο χϊρο 

που χρειάηονταν κάποια αντικείμενα γφρω τουσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 

των μθχανθμάτων και τισ εργονομικζσ τουσ αποφάςεισ. 

3θ πρόταςθ ΟΜΑΔΑ Β: Να υπάρχει επιπλζον ιδιότθτα των αντικειμζνων, 

ςτθν οποία να μπορείσ να αλλάηεισ τον δεςμευμζνο χϊρο γφρω τουσ. Ζτςι, θ 

διεπαφι να μθν επιτρζπει τθν τοποκζτθςθ οποιουδιποτε αντικειμζνου ςτον 

δεςμευμζνο χϊρο που κα ζχει οριςτεί από τουσ ςχεδιαςτζσ. 

- Επιπλζον παρατθρικθκε ότι δεν υπιρχε κάποια ενθμζρωςθ για το ρόλο του 

αντικειμζνου και τθ λειτουργία του, πζρα από αυτι που πρόςφερε θ οπτικι 

του αναπαράςταςθ. 

4θ πρόταςθ ΟΜΑΔΑ Β: Να προβάλλεται ταξινόμθςθ των αντικειμζνων ςτο 

Inventory, και ςυγκεκριμζνα να είναι δυνατι θ ταξινόμθςθ των αντικειμζνων 

ςε κατθγορίεσ ανάλογα με το ρόλο τουσ. 

Οργανωςιακι Επίγνωςθ 

- Θ λειτουργία των Groups κεϊρθςαν ότι δεν τουσ βοικθςε ςτθν 

οργανωςιακι τουσ επίγνωςθ. Οι πλθροφορίεσ που δίνονταν δεν τουσ 

φάνθκαν χριςιμεσ, επειδι ιταν μόνο τρία άτομα και οι ρόλοι τουσ ςτθ 



Κεφάλαιο 4:  Αξιολόγθςθ τθσ Επίγνωςθσ των χεδιαςτϊν Εςωτερικϊν Χϊρων ςτον Εικονικό Κόςμο 
του OpenSim 

132 

 

ςυνεργαςία ιταν ιςοδφναμοι. χολίαςαν όμωσ ότι αν το ςχεδιαςτικό ζργο 

απαιτοφςε τθν παρουςία ςυνεργατϊν από διαφορετικά επαγγζλματα, τότε 

ίςωσ να υπιρχε μεγαλφτερθ ανάγκθ για ενθμζρωςθ ςχετικά με τουσ ρόλουσ 

των μελϊν. 

- Περίμεναν πάντωσ τα Groups να είναι πιο εξελιγμζνα όςον αφορά ςτθν 

οργάνωςθ των δραςτθριοτιτων τουσ. Να υπάρχουν χρονοδιαγράμματα και 

πλάνα δραςτθριοτιτων. 

4.5 υμπεράςματα για τθν Επίγνωςθ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα από τισ τεχνικζσ αξιολόγθςθσ SABARS και 

PSAQ, κακϊσ και τα προβλιματα ςτθν Επίγνωςθ που αναφζρκθκαν από τουσ ίδιουσ 

τουσ ςχεδιαςτζσ κατά τθ διάρκεια των άτυπων ςυηθτιςεων, αποκτιςαμε μια πιο 

ξεκάκαρθ εικόνα για τθν ικανότθτα ενόσ εικονικοφ κόςμου να διατθρεί τθν 

επίγνωςθ ςτο ςυνεργατικό ςχεδιαςμό εςωτερικϊν χϊρων. 

ε γενικζσ γραμμζσ οι χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν Χϊρων εντόπιςαν αρκετά 

προβλιματα ςτθν διατιρθςθ τθσ Επίγνωςισ τουσ από τον Εικονικό Κόςμο. Θ 

βακμολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των πλθροφοριϊν επίγνωςθσ από τουσ ίδιουσ τουσ 

ςχεδιαςτζσ ζδειξε ότι οι Εικονικοί Κόςμοι επιδζχονται πολλζσ διορκϊςεισ ακόμα, 

για να διατθροφν τον ςχεδιαςτι επαρκϊσ ενθμερωμζνο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςυνεργατικισ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ. 

τα παρακάτω γραφιματα απεικονίηονται τα επίπεδα τθσ αναγνϊριςθσ των 

πλθροφοριϊν επίγνωςθσ, τθσ κατανόθςθσ των τρεχουςϊν καταςτάςεων και τθσ 

χρθςιμότθτασ των πλθροφοριϊν για μελλοντικζσ ενζργειεσ, για κάκε κατθγορία 

επίγνωςθσ, βάςει των αποτελεςμάτων που ςυγκεντρϊκθκαν από τα 

ερωτθματολόγια PSAQ και για τισ δυο ομάδεσ. Αφοφ ςυλλζχτθκαν τα αποτελζςματα 

από τθν ΟΜΑΔΑ Α και τθν ΟΜΑΔΑ Β, υπολογίςτθκε ο μζςοσ όροσ των βακμολογιϊν 

για κακεμία από τισ κατθγορίεσ Επίγνωςθσ.  
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Γράφθμα 1 - Επίπεδα Αναγνϊριςθσ τθσ πλθροφορίασ Επίγνωςθσ 

 

 

Γράφθμα 2 - Επίπεδα Κατανόθςθσ τθσ κατάςταςθσ 

 

Αναγνϊριςθ 

Κατανόθςθ 
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Γράφθμα 3 - Επίπεδα Χρθςιμότθτασ των πλθροφοριϊν για μελλοντικζσ ενζργειεσ 

 

Επομζνωσ παρατθροφμε ότι ςφμφωνα με τισ αξιολογιςεισ των ίδιων των 

ςχεδιαςτϊν, τα επίπεδα αναγνϊριςθσ, κατανόθςθσ και χρθςιμότθτασ διατθροφνται 

ςε μζτρια επίπεδα.  

Παρόλα αυτά, όπωσ ζχει προαναφερκεί, υπάρχουν περιπτϊςεισ που θ αξιολόγθςθ 

από τουσ ίδιουσ τουσ ςχεδιαςτζσ δεν επαρκεί, αφοφ οι ίδιοι οι χριςτεσ μπορεί να 

μθν είναι ςε κζςθ να κρίνουν τθν ποιότθτα τθσ επίγνωςισ τουσ. 

ε αυτό το ςθμείο, αξίηει να αναφερκεί πωσ από τθν παρατιρθςθ τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ μζςω τθσ τεχνικισ SABARS, ςυμπεράναμε ότι τα επίπεδα τθσ 

κατανόθςθσ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ επίγνωςθσ 

κυμαίνονται από 3 (μζτρια) ζωσ 4 (αρκετά υψθλά). Επομζνωσ, τα αποτελζςματα 

από τθν αξιολόγθςθ τθσ ερευνιτριασ ςυμφωνοφν με τθν αξιολόγθςθ τθσ Επίγνωςθσ 

από τουσ ίδιουσ τουσ ςχεδιαςτζσ. Αυτι θ ςυμφωνία λοιπόν, οδθγεί ςε μια πιο 

ιςχυρι εξακρίβωςθ ότι από τισ πλθροφορίεσ Επίγνωςθσ που κατόρκωναν να 

Χρθςιμότθτα 
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αναγνωριςτοφν από τουσ ςχεδιαςτζσ εςωτερικϊν χϊρων, ςχεδόν οι μιςζσ τοφσ 

βοθκοφςαν να κατανοιςουν τι ςυμβαίνει ςτο περιβάλλον εργαςίασ τουσ. Οι 

υπόλοιπεσ είτε δεν ιταν αρκετά ςαφείσ για να περιγράψουν τθν τρζχουςα 

κατάςταςθ, είτε οι μθχανιςμοί Επίγνωςθσ που πρόςφερε το OpenSim δεν ιταν οι 

κατάλλθλοι, ϊςτε να βοθκιςουν τουσ ςχεδιαςτζσ να καταλάβουν τι ακριβϊσ 

ςυμβαίνει ςτο περιβάλλον τουσ. 

Ποιότθτα πλθροφοριϊν Επίγνωςθσ  

Πιο ςυγκεκριμζνα, τα επίπεδα τθσ αναγνϊριςθσ των πλθροφοριϊν επίγνωςθσ 

χϊρου εργαςίασ των ςχεδιαςτϊν φαίνονται να είναι μζτρια προσ αρκετά χαμθλά 

ςφμφωνα με τθ δικι τουσ αξιολόγθςθ. Όντωσ, υπιρξαν πολλζσ περιπτϊςεισ όπου οι 

ςχεδιαςτζσ δεν εντόπιηαν πλθροφορίεσ που ςυςχετίηονταν με τισ ενζργειεσ των 

ςυνεργατϊν τουσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι ότι πολλοί από αυτοφσ δεν 

κατόρκωςαν να εντοπίςουν τισ γραπτζσ ενθμερϊςεισ που πρόςφερε το OpenSim, 

για τον δθμιουργό ενόσ τριςδιάςτατου αντικειμζνου ι για τα μθνφματα που 

λάμβαναν από το chat. Θ αναγνϊριςθ των πλθροφοριϊν για τουσ ανκρϊπουσ και 

για τθν οργάνωςθ του ζργου βρίςκεται επίςθσ ςε μζτρια επίπεδα. Μόνο θ Επίγνωςθ 

για τουσ Ανκρϊπουσ παρουςιάηει αρκετά υψθλά επίπεδα αναγνϊριςθσ. Όμωσ, μετά 

από τθν εναςχόλθςθ μασ με τουσ Εικονικοφσ Κόςμουσ, κεωροφμε πλζον πολφ 

λογικό που οι ςχεδιαςτζσ αντιλαμβάνονταν τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ 

με τουσ ςυνεργάτεσ τουσ. Οι Εικονικοί Κόςμοι ζχουν δϊςει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν 

εικονικι εκπροςϊπθςθ των χρθςτϊν, αφοφ εκτόσ από τθ ςυνεργαςία, ζνασ από 

τουσ κφριουσ ςτόχουσ τουσ είναι και θ κοινωνικι δικτφωςθ των χρθςτϊν μζςω μιασ 

διαςκεδαςτικισ πολυαιςκθτικισ εμπειρίασ.  

Σα επίπεδα τθσ κατανόθςθσ των τρεχουςϊν καταςτάςεων για τθν Επίγνωςθ χϊρου 

εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν παρακολοφκθςθ από τον ερευνθτι αλλά και τισ 

αξιολογιςεισ από τουσ ςχεδιαςτζσ, φαίνονται να είναι επίςθσ ςε μζτρια επίπεδα. 

Εφκολα, μπορεί κανείσ να ςυμπεράνει ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ πλατφόρμασ 

OpenSim, οι μθχανιςμοί Επίγνωςθσ Χϊρου Εργαςίασ επιδζχονται πολλζσ 

βελτιϊςεισ, ζτςι ϊςτε να βοθκοφν τουσ ςχεδιαςτζσ εςωτερικϊν χϊρων να 

κατανοοφν τισ τρζχουςεσ καταςτάςεισ. Γενικότερα, οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα 
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ότι οι Εικονικοί Κόςμοι που προορίηονται για υνεργατικό χεδιαςμό, χρειάηονται 

πιο εξειδικευμζνουσ μθχανιςμοφσ Επίγνωςθσ Χϊρου Εργαςίασ. Ακόμα και οι άτυπεσ 

ςυηθτιςεισ με τουσ ςχεδιαςτζσ επιβεβαίωςαν ότι πολλοί από τουσ μθχανιςμοφσ 

επίγνωςθσ δεν επαρκοφςαν για να τοφσ πλθροφοριςουν για τισ ςχεδιαςτικζσ 

ενζργειεσ του παρελκόντοσ και του παρόντοσ. Για τθ οργανωςιακι Επίγνωςθ, όμωσ, 

προκφπτει ότι οι ςχεδιαςτζσ ζνιωκαν αρκετά ενθμερωμζνοι και κατανοοφςαν ποιοι 

είναι οι ρόλοι τουσ και ςε ποια ςτάδια τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ βρίςκονται. Αν 

λαμβάναμε υπόψθ όμωσ μόνο τθ δικιά τουσ αξιολόγθςθ δεν κα είχαμε ςφαιρικι 

άποψθ. Αυτό που ςτθν πραγματικότθτα ςυμπεράναμε είναι ότι όντωσ οι ςχεδιαςτζσ 

κατανοοφςαν τισ πλθροφορίεσ που ςχετίηονταν με τθν οργάνωςθ του ζργου, αλλά 

αυτζσ οι πλθροφορίεσ δεν μεταδίδονταν από τθν πλατφόρμα του OpenSim. Οι 

ςχεδιαςτζσ ιταν καλά ενθμερωμζνοι, για τον απλοφςτατο λόγο ότι ενθμζρωναν ο 

ζνασ τον άλλο μζςω φωνθτικισ ςυνομιλίασ για το ςτάδιο που διζνυαν ι επρόκειτο 

να διανφςουν. Δεν χρθςιμοποίθςαν κακόλου τθ λειτουργία των Groups, γιατί τθν 

βρικαν περιττι με τον τρόπο που τουσ παρουςιαηόταν. Θ αρκετά υψθλι τουσ 

ενθμζρωςθ για τθν οργάνωςθ οφείλεται επίςθσ ςτο γεγονόσ ότι οι ομάδεσ 

απαρτίηονταν μόνο από τρία άτομα. Οι ρόλοι τουσ ιταν αρκετά ιςοδφναμοι και 

ξεκάκαροι και ο ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ επαρκοφςε ωσ πλθροφοριοδότθσ για τθν 

οργάνωςθ του ζργου.  

Όςον αφορά ςτθ χρθςιμότθτα των πλθροφοριϊν Επίγνωςθσ Χϊρου Εργαςίασ που 

πρόςφερε θ πλατφόρμα OpenSim, οι ςχεδιαςτζσ κεϊρθςαν ότι βρίςκεται ςε μζτρια 

προσ αρκετά χαμθλά επίπεδα. Παρατθρικθκε όντωσ ότι δεν ζβριςκαν χριςιμεσ όλεσ 

τισ πλθροφορίεσ που τουσ δίνονταν, ζτςι ϊςτε να τουσ ωκιςουν ςε μελλοντικζσ 

ενζργειεσ. Περίπου οι μιςζσ από τισ πλθροφορίεσ που λάμβαναν και κατανοοφςαν, 

ιταν για αυτοφσ άςχετεσ με τισ ςχεδιαςτικζσ και επικοινωνιακζσ ενζργειεσ των 

ςυνεργατϊν τουσ. Επομζνωσ, ςυμπεραίνουμε ότι για να κατορκϊςουν οι 

πλθροφορίεσ Επίγνωςθσ Χϊρου Εργαςίασ να αποτελοφν χριςιμο υλικό για τουσ 

χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν Χϊρων, κα πρζπει να ζχουν ςχεδιαςτεί με γνϊμονα τισ 

επικοινωνιακζσ ανάγκεσ για ςυνεργατικό ςχεδιαςμό εςωτερικϊν χϊρων. 
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τθν περίπτωςθ τθσ Οργανωςιακισ Επίγνωςθσ, ο Εικονικόσ Κόςμοσ κα μποροφςε να 

προςφζρει πολλά περιςςότερα για να κακιςτά τισ πλθροφορίεσ επίγνωςθσ 

χριςιμεσ. Ασ κυμθκοφμε τα λεγόμενα ενόσ ςχεδιαςτι τθσ ΟΜΑΔΑ Β, ο οποίοσ κατά 

τθ διάρκεια τθσ άτυπθσ ςυηιτθςθσ ζκανε τον εξισ ςυλλογιςμό: «αν το ςχεδιαςτικό 

ζργο απαιτοφςε τθν παρουςία ςυνεργατϊν από διαφορετικά επαγγζλματα, τότε 

ίςωσ να υπιρχε μεγαλφτερθ ανάγκθ για ενθμζρωςθ ςχετικά με τουσ ρόλουσ των 

μελϊν.» τθν περίπτωςθ αυτι, είναι πολφ πικανό λοιπόν οι χριςτεσ να είχαν 

χρθςιμοποιιςει πολφ περιςςότερο τθ λειτουργία των Groups ςτο OpenSim. Σο 

γεγονόσ όμωσ ότι θ πλατφόρμα δεν τουσ προςφζρει ζναν μθχανιςμό 

χρονοδιαγράμματοσ ι πλάνου εργαςίασ που κα τουσ ενθμερϊνει για τα χρονικά 

τουσ περικϊρια και τισ μελλοντικζσ δραςτθριότθτεσ, μασ βάηει ςε ςκζψεισ για τθν 

χρθςιμότθτα τθσ λειτουργίασ των Groups ακόμα και ςε πιο πολφπλοκεσ δομζσ 

ομάδων.  

χεδιαςτικζσ ιδζεσ για τθ διατιρθςθ τθσ Επίγνωςθσ  

Θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ εκτόσ από τα πολφ ενδιαφζροντα αποτελζςματα 

όςον αφορά ςτθν ποιότθτα τθσ Επίγνωςθσ, οδιγθςε τουσ ςχεδιαςτζσ εςωτερικϊν 

χϊρων να προτείνουν αυκόρμθτα κάποιεσ ιδζεσ, οι οποίεσ κατά τθ γνϊμθ τουσ κα 

βελτίωναν τθν Επίγνωςι τουσ ςτον Εικονικό Κόςμο. τουσ παρακάτω πίνακεσ 

παρουςιάηονται οι εν λόγω ιδζεσ των ςχεδιαςτϊν από τισ ΟΜΑΔΕ Α και Β.  

Επίγνωςθ Χϊρου Εργαςίασ 

Να υπάρχει οπτικι ειδοποίθςθ ςε κάποιο ςθμείο τθσ διεπαφισ για τθν τρζχουςα ενζργεια 

και τον υπεφκυνο αυτισ τθσ ενζργειασ. 

Να υπάρχει μια φωτεινι ακτίνα μεταξφ του αντικειμζνου και του υπεφκυνου τθσ 

ςχεδιαςτικισ ενζργειασ. 

Να υπάρχει ιςτορικό των διαφόρων μετατροπϊν που ζχουν γίνει ςε ζνα αντικείμενο. 

Σο ςυνεργατικό εργαλείο για ςκίτςο να ανανεϊνεται αυτόματα και ιδανικά να 

υποςτθρίηεται το ςκίτςο ςε πραγματικό χρόνο μζςα από τον ίδιο τον εικονικό κόςμο και όχι 

με τθ χριςθ εξωτερικοφ ςχεδιαςτικοφ εργαλείου. 

Θ πλατφόρμα ςυνεργατικοφ ςκίτςου να διακζτει ιςτορικό ςκίτςων, ϊςτε να ανατρζχουν ςε 
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προθγοφμενεσ ιδζεσ. 

Να υπάρχει διακριτικι θχθτικι ειδοποίθςθ όταν κάποιοσ ςτζλνει γραπτό μινυμα. 

 

Επίγνωςθ για τουσ Ανκρϊπουσ 

Να μποροφν να πλθςιάςουν περιςςότερο ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία του χϊρου μζςω 

κάτοψθσ για να βλζπουν από πιο κοντά τουσ ςυνεργάτεσ τουσ και τθ κζςθ τουσ ςε ςχζςθ με 

τα αντικείμενα που υπιρχαν ςτο χϊρο. 

 

Επίγνωςθ Αντικειμζνων 

Να υπάρχει κουμπί για τθν προβολι αναλυτικισ κατόψεωσ, ςτθν οποία να φαίνονται τα 

αντικείμενα και θ κζςθ τουσ με κάναβο και τοπικζσ μετριςεισ. 

Με επιλογι του αντικειμζνου να προβάλλονται άμεςα οι διαςτάςεισ του γφρω από το 

τριςδιάςτατο αντικείμενο. 

Να υπάρχει επιπλζον ιδιότθτα των αντικειμζνων, ςτθν οποία να μπορείσ να αλλάηεισ τον 

δεςμευμζνο χϊρο γφρω τουσ. Ζτςι, θ διεπαφι να μθν επιτρζπει τθν τοποκζτθςθ 

οποιουδιποτε αντικειμζνου ςτον δεςμευμζνο χϊρο που κα ζχει οριςτεί από τουσ 

ςχεδιαςτζσ. 

Να προβάλλεται ταξινόμθςθ των αντικειμζνων ςτο Inventory, και ςυγκεκριμζνα να είναι 

δυνατι θ ταξινόμθςθ των αντικειμζνων ςε κατθγορίεσ ανάλογα με το ρόλο τουσ. 

 

Οργανωςιακι Επίγνωςθ 

Δυνατότθτα ειςαγωγισ χρονοδιαγράμματοσ και αυτόματθσ ειδοποίθςθσ των χρόνου που 

απομζνει για τθν κάκε ςχεδιαςτικι δραςτθριότθτα. 

Παρατθρικθκε θ ιδιαίτερθ προςοχι που ζδειξαν οι χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν Χϊρων 

ςτθ βελτίωςθ τθσ Επίγνωςθσ Χϊρου Εργαςίασ και τθσ Επίγνωςθσ Αντικειμζνων. Σο 

γεγονόσ ότι από μόνοι τουσ εςτίαςαν ςε αυτζσ τισ δυο κατθγορίεσ Επίγνωςθσ και 

αναηθτοφςαν περιςςότερουσ μθχανιςμοφσ επίγνωςθσ, δείχνει ίςωσ και τθ βαρφτθτα 

αυτϊν των πλθροφοριϊν για τουσ ςχεδιαςτζσ εςωτερικϊν χϊρων. 
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Επίλογοσ 

Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία επικεντρϊκθκε ςταδιακά ςτον εντοπιςμό των 

μθχανιςμϊν Επίγνωςθσ που προςφζρονται ςτουσ Εικονικοφσ Κόςμουσ για τθν 

ενθμζρωςθ των χεδιαςτϊν Εςωτερικϊν Χϊρων. Μζςω τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ μελζτθσ περίπτωςθσ που εφαρμόςτθκε ςτθν πλατφόρμα του OpenSim, 

παρατθρικθκαν αρκετζσ ελλείψεισ για τθ διατιρθςθ τθσ Επίγνωςθσ των 

ςχεδιαςτϊν. Οι ελλείψεισ από κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ Επίγνωςθσ ιταν εμφανείσ 

κατά τθ διαδικαςία τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 

παρεμπόδιηε τουσ χριςτεσ να υλοποιιςουν τισ ςυνεργατικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ  

άμεςα και αποδοτικά. Παρατθρικθκε ότι θ απουςία των κατάλλθλων μθχανιςμϊν 

Επίγνωςθσ μπορεί να επθρεάςει ακόμα και τθν αποτελεςματικότθτα ςτθ ςχεδίαςθ. 

Θ μζτρια ενθμζρωςθ που μπορεί να προςφζρει ζνασ εικονικόσ κόςμοσ κατά τισ 

ςχεδιαςτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ τοποκζτθςθσ και επεξεργαςίασ αντικειμζνων, 

δυςκολεφει το ζργο των ςχεδιαςτϊν εςωτερικϊν χϊρων, που ςε πραγματικζσ 

ςυνκικεσ αποηθτοφν ακρίβεια ςτισ μετριςεισ τουσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

εργονομίασ και τθσ λειτουργικότθτασ ενόσ χϊρου. 

Προκειμζνου όμωσ να εντοπίςουμε όλα τα προβλιματα που ςχετίηονταν με τθν 

Επίγνωςθ ςτον υνεργατικό χεδιαςμό Εςωτερικϊν Χϊρων μζςω εικονικϊν κόςμων, 

ζπρεπε να βαςιςτοφμε ςτθν υπάρχουςα βιβλιογραφία για τθν Επίγνωςθ και αν ιταν 

δυνατόν ςε υπάρχουςεσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ. Παρόλο που θ βιβλιογραφία δεν 

επαρκοφςε για να μασ δϊςει μια καλι εικόνα για τθν Επίγνωςθ των χεδιαςτϊν 

Εςωτερικϊν Χϊρων, μπορζςαμε να καταλιξουμε ςτισ βαςικζσ κατθγορίεσ 

Επίγνωςθσ που αφοροφν ςτο χϊρο αυτό. Αυτό ζγινε εφικτό, αφοφ μελετιςαμε 

πρϊτα εισ βάκοσ τθν ζννοια τθσ Επίγνωςθσ, παράλλθλα με τισ ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται κατά τθ διαδικαςία ενόσ υνεργατικοφ 

χεδιαςμό Εςωτερικϊν Χϊρων. Επιπλζον, δεν υπιρχε από τθν υπάρχουςα 

βιβλιογραφία μια αναλυτικι καταγραφι των μθχανιςμϊν επίγνωςθσ που 

χρθςιμοποιοφν τα υπάρχοντα ςυνεργατικά ςυςτιματα για ςχεδιαςμό. Εν τζλει, μια 

προςεκτικι παρατιρθςθ των υπαρχόντων ςυςτθμάτων μάσ βοικθςε ςτον 
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εντοπιςμό και ςτθ καταγραφι των μθχανιςμϊν επίγνωςθσ που όντωσ υπιρχαν ςτα 

ςυςτιματα αυτά. Ζνα ακόμα πρόβλθμα που ζπρεπε να αντιμετωπιςτεί ιταν θ 

απουςία μιασ δοκιμαςμζνθσ μεκοδολογίασ αξιολόγθςθσ τθσ Επίγνωςθσ 

ςυγκεκριμζνα για χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν Χϊρων, ι ακόμα και για χεδιαςτζσ 

Προϊόντων. υνδυάηοντασ τισ γνϊςεισ για τθν Επίγνωςθ, για τισ δραςτθριότθτεσ που 

πραγματοποιοφνται κατά το χεδιαςμό Εςωτερικϊν Χϊρων και για τισ υπάρχουςεσ 

τεχνικζσ αξιολόγθςθσ τθσ Επίγνωςθσ ςε άλλουσ επαγγελματικοφσ τομείσ, ζγινε μια 

προςπάκεια να αξιολογιςουμε όςο το δυνατόν πιο αποτελεςματικά τθν Επίγνωςθ 

των ςχεδιαςτϊν μζςω ενόσ Εικονικοφ Κόςμου. 

Βάςει των ςτόχων που είχαν κακοριςτεί ςτθν αρχι, ικανοποιικθκε θ ανάγκθ για 

ςφαιρικι ενθμζρωςθ, κυρίωσ όςον αφορά ςτουσ υπάρχοντεσ μθχανιςμοφσ 

Επίγνωςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα υνεργατικά υςτιματα για χεδιαςμό 

Εςωτερικϊν Χϊρων. Επιπλζον, κατορκϊςαμε να καταγράψουμε κάποια ποςοτικά 

και ποιοτικά ςυμπεράςματα εξετάηοντασ τθν Επίγνωςθ χεδιαςτϊν εςωτερικϊν 

Χϊρων κατά τθ ςυνεργαςία τουσ μζςα από ζναν Εικονικό Κόςμο. 

Παρατθρικθκε ότι θ παροφςα μελζτθ μπορεί να αποτελζςει τθ βάςθ για μια πιο 

επικεντρωμζνθ ςχεδίαςθ μθχανιςμϊν Επίγνωςθσ χεδιαςτϊν Εςωτερικϊν Χϊρων. 

υγκεκριμζνα, προζκυψαν αρκετά ηθτιματα και διαφόρων ειδϊν ελλείψεισ ςε κάκε 

κατθγορία Επίγνωςθσ. Ζγινε πάντωσ μια καταγραφι ςχεδιαςτικϊν ιδεϊν που 

πρότειναν οι ίδιοι οι ςχεδιαςτζσ και που κα μποροφςαν να βελτιϊςουν τθν 

ποιότθτα τθσ Επίγνωςθσ των χεδιαςτϊν ςτον Εικονικό Κόςμο του OpenSim. ε 

μελλοντικζσ ζρευνεσ όμωσ, κα ιταν εξαιρετικά ενδιαφζρον να ςχεδιαςτοφν 

ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ για τθ βελτίωςθ των μθχανιςμϊν Επίγνωςθσ. Μεγάλο 

ενδιαφζρον κα είχε επίςθσ θ εναςχόλθςθ με τθ δθμιουργία ολοκλθρωμζνθσ 

Μεκοδολογίασ χεδίαςθσ για καταςκευι των κατάλλθλων μθχανιςμϊν Επίγνωςθσ, 

που κα αφοροφν ςτον υνεργατικό χεδιαςμό Εςωτερικϊν Χϊρων μζςω Εικονικϊν 

Κόςμων. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

Μελζτθ Περίπτωςθσ υνεργατικοφ χεδιαςμοφ Εςωτερικϊν Χϊρων μζςω τθσ 

πλατφόρμασ OpenSim: υνεργατικόσ χεδιαςμόσ Εςωτερικοφ Χϊρου, Εργαςτθρίου 

Τλικϊν  Σμιματοσ Μθχανικϊν χεδίαςθσ Προϊόντων και υςτθμάτων 

Ζρευνα: Αικατερίνθ Μαλιςόβα 

 Ημ/νία: 

 

Ερωτθματολόγιο 1 – Γενικά ςτοιχεία ςυμμετεχόντων ςτθ ςυνεργατικι διαδικαςία 

 

1. Όνομα: ………………………………………… 

2. Επίκετο: ………………………………………. 

3. Θλικία: …………………………………………. 

4. Επίπεδο Εκπαίδευςθσ: 

- Απόφοιτοσ ΛΕΚ  

- Απόφοιτοσ ΣΕΛ  

- Απόφοιτοσ ΑΕΛ 

- Κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ 

5. Επάγγελμα: ………………………………………………………………………………………… 

 

6. Κατά τθ διάρκεια ενόσ ζργου χεδιαςμοφ Εςωτερικϊν Χϊρων προτιμάτε να 

εργάηεςτε με: 

- Παραδοςιακά μζςα ςχεδίαςθσ;  

- χεδιαςτικά Εργαλεία Θ/Τ; 

- Και τα δυο; 

7. Ζχετε ςυνεργαςτεί ςτο παρελκόν με άλλουσ χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν Χϊρων 

από κοντά για τθν περαίωςθ ενόσ ζργου; 

- Ναι 
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- Όχι 

8. Ζχετε ςυνεργαςτεί ςτο παρελκόν με άλλουσ χεδιαςτζσ Εςωτερικϊν Χϊρων 

εξ αποςτάςεωσ για τθν περαίωςθ ενόσ ζργου; 

- Ναι 

- Όχι 

9. Ζχετε πρότερθ εμπειρία χριςθσ υνεργατικϊν υςτθμάτων Θ/Τ για τθν 

περαίωςθ ενόσ ζργου χεδιαςμοφ Εςωτερικϊν Χϊρων; (π.χ. εργαλεία 

ςυνεργατικοφ ςκίτςου ι ςυνεργατικά ςυςτιματα CAD ι ςυνεργατικά 

εικονικά περιβάλλοντα) 

- Ναι 

- Όχι 

Αν ναι, ποια εργαλεία ζχετε χρθςιμοποιιςει. Αναφζρετε 

ςυγκεκριμζνα προγράμματα ςε κάκε κατθγορία. 

υνεργατικοφ κίτςου .…………………………………………………………… 

υνεργατικά υςτιματα CAD …………………………………………………. 

υνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

Οδθγίεσ Χριςθσ του OpenSim 

ΠΛΟΘΓΘΘ 

Περπάτθμα ςτο χϊρο  Arrow keys 

Πζταγμα  Κουμπί FLY (εμφανίηεται και με View  Movement Controls) 

ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ 

IM (μινυμα ςτο chat)  Ctrl + T 

ΔΛΑΚΕΛΜΑ ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΑ 

Για να ςφρουμε αντικείμενα ςτον κόςμο, ανοίγουμε το Inventory (Ctrl + I), και από 

τα objects επιλζγουμε το αντικείμενο που κζλουμε. Σο ςζρνουμε μζςα ςτον κόςμο 

και το μοιραηόμαςτε με τουσ υπόλοιπουσ ζχοντασ ενεργοποιθμζνεσ τισ επιλογζσ: 

Share with group, Allow to copy, Allow to move. Next owner can modify + copy. 

Για να επεξεργαςτοφμε τα αντικείμενα αφοφ τα ζχουμε ειςάγει ςτο χϊρο μασ, 

πατάμε δεξί κλικ επάνω τουσ και ζπειτα Edit. τθν καρτζλα Object, μποροφμε να 

αλλάξουμε τθ κζςθ (Position), τθν περιςτροφι (Rotation) και το μζγεκοσ (Size) ενόσ 

αντικειμζνου. 

ΧΑΡΣΘ 

MINI MAP 

MAP 

ΟΜΑΔΕ 

Για να δεισ τθν περιγραφι του Group και τα μζλθ από τα οποία απαρτίηεται, 

επιλζγεισ το button Groups. Εκεί θ ομάδα μπορεί να καταγράφει τουσ ςτόχουσ τθσ ι 

και τισ δραςτθριότθτεσ που πρζπει να φζρει εισ πζρασ. 

τθν ομάδα κα είςτε όλοι ςτθν ίδια ιεραρχία ςτισ αποφάςεισ, ζνασ όμωσ από εςάσ 

κα είναι ο ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ. Αυτό κα ςθμαίνει ότι κα αναλαμβάνει να 
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καταγράφει τισ δραςτθριότθτεσ που κα ακολουκιςετε και κα ςθμειϊνει ςτον 

Αςπροπίνακα οτιδιποτε χρειάηεται. 

ΤΝΕΡΓΑΣΛΚΑ ΕΡΓΑΛΕΛΑ 

 Αςπροπίνακασ. Ο αςπροπίνακασ λειτουργεί αν τον πλθςιάςουμε και γράψουμε ςτο 

πλαίςιο του chat: /43 κι ζπειτα το μινυμα που επικυμοφμε να κρατιςουμε ωσ 

ςθμείωςθ. 

Για να κακαρίςουμε τον αςπροπίνακα από όλεσ τισ ςειρζσ ςθμειϊςεων που ζχουμε 

γράψει γράφουμε ςτο πλαίςιο του chat: /43 !clear 

Πλατφόρμα ςυνεργατικοφ ςκίτςου. Σο εργαλείο αυτό ςυνδζεται με τα google docs. 

Αν πατιςετε το μπλε κουμπί OPEN, κα ανοίξετε ζνα ςχζδιο και μπορείτε να το 

διαμορφϊςετε όπωσ εςείσ κζλετε. Προςπακιςτε να ςυνεννοείςτε μεταξφ ςασ πότε 

κα ςκιτςάρει ο κακζνασ. 

Για να ανανεϊςετε τθν εικόνα και να φανεί το καινοφριο ςκίτςο που ζχει 

δθμιουργθκεί, πρζπει πρϊτα να πατιςετε το πράςινο κουμπί REFRESH. 

ΕΜΦΑΝΛΘ 

Μπορείτε να αλλάξετε τθν εμφάνιςι ςασ πατϊντασ δεξί κλικ ςτον τριςδιάςτατο 

χαρακτιρα ςασ και επιλζγοντασ Appearance. Εκεί μπορείτε να μετατρζψετε τισ 

αναλογίεσ του ςϊματόσ ςασ και πολλά από τα ροφχα ςασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 

Μελζτθ Περίπτωςθσ υνεργατικοφ χεδιαςμοφ Εςωτερικϊν Χϊρων μζςω τθσ 

πλατφόρμασ OpenSim: υνεργατικόσ χεδιαςμόσ Εςωτερικοφ Χϊρου, Εργαςτθρίου 

Τλικϊν  Σμιματοσ Μθχανικϊν χεδίαςθσ Προϊόντων και υςτθμάτων 

Ζρευνα: Αικατερίνθ Μαλιςόβα 

 Ημ/νία:   

 

Ερωτθματολόγιο 2 – Επίπεδο κατανόθςθσ των πλθροφοριϊν που μεταδίδονταν 

κατά τον υνεργατικό χεδιαςμό Εςωτερικϊν Χϊρων 

Καλείςτε να αξιολογιςετε τα επίπεδα ενθμζρωςθσ που πιςτεφετε ότι ςασ πρόςφερε 

ο Εικονικόσ Κόςμοσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεργαςίασ ςασ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ 

ομάδασ. Επιλζξτε τθν κατάλλθλθ βακμολογία ςφμφωνα με τθν κρίςθ ςασ και τθν 

εμπειρία ςασ από τθ ςυνεργατικι διαδικαςία ςτθν οποία ςυμμετείχατε.  

Α. Ενζργειεσ που εκτυλίςςονταν 

Κλίμακα βακμολόγθςθσ: 1 (Κακόλου), 2(Λίγο), 3(Μζτρια), 4(Πολφ), 5(Απόλυτα) 

Με βάςθ τθν παραπάνω κλίμακα βακμολόγθςθσ κυκλϊςτε τον κατάλλθλο αρικμό 

για κακεμιά από τισ παρακάτω ερωτιςεισ. Πόςο ενθμερωμζνουσ ςάσ διατθροφςε ο 

εικονικόσ κόςμοσ: 

Α.1. ότι ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ ςάσ ζςτελνε γραπτό μινυμα;     1     2     3     4     5 

Α.2. ότι κάποιοσ μετακινοφςε ζνα τριςδιάςτατο αντικείμενο;     1     2     3     4     5 

Α.3. ότι κάποιοσ χρθςιμοποιοφςε το εργαλείο του ςυνεργατικοφ ςκίτςου; 

1     2     3     4     5 

Α.4. ότι κάποιοσ ζγραφε ςτον Αςπροπίνακα;     1     2     3     4     5 

Α.5. για τον κάτοχο των γραπτϊν μθνυμάτων που λαμβάνατε ςτο chat; 

1     2     3     4     5 

Α.6. για το όνομα του μζλουσ τθσ ομάδασ που είχε μετακινιςει ζνα αντικείμενο; 
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1     2     3     4     5 

Α.7. για το όνομα του μζλουσ τθσ ομάδασ που δθμιοφργθςε ζνα αντικείμενο; 

1     2     3     4     5 

Α.8. για τθν ακριβι χρονικι ςτιγμι που ζνα άλλο μζλοσ τθσ ομάδασ είχε ςκιτςάρει 

μια ιδζα;     1     2     3     4     5 

Α.9. για τθν ακριβι χρονικι ςτιγμι που ζνα άλλο μζλοσ τθσ ομάδασ επεξεργάςτθκε 

ζνα τριςδιάςτατο αντικείμενο;     1     2     3     4     5 

Α.10. για τθν τοποκεςία που βρίςκονταν τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ όταν 

εργαηόςαςταν ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ μεταξφ ςασ;     1     2     3     4     5 

χολιάςτε κατά πόςο καταλαβαίνατε άμεςα ότι κάποιοσ από τουσ ςυνεργάτεσ ςασ 

είχε τοποκετιςει κάποιο αντικείμενο ςτο χϊρο του εργαςτθρίου ςε λάκοσ κζςθ (ςε 

άλλθ από αυτι που είχατε ςυμφωνιςει). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τπιρχαν ςτιγμζσ που δεν αντιλθφκικατε ότι ο ςυνεργάτθσ ςασ χρθςιμοποιοφςε ζνα 

ςυνεργατικό εργαλείο; Αν ναι πϊσ περιμζνατε να απεικονίηετε θ αλλθλεπίδραςθ 

του ςυναδζλφου ςασ με αυτό το εργαλείο; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Κεωρείτε ότι οι αλλθλεπιδράςεισ των υπόλοιπων μελϊν με τα τριςδιάςτατα 

αντικείμενα απεικονίηονταν επαρκϊσ; Αν όχι, με ποιο τρόπο κα κζλατε να 

απεικονίηεται θ μετακίνθςθ και θ επεξεργαςία των αντικειμζνων; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Β. Πλθροφορίεσ για τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ 

Κλίμακα βακμολόγθςθσ: 1 (Κακόλου), 2(Λίγο), 3(Μζτρια), 4(Πολφ), 5(Απόλυτα) 

Βακμολογιςτε από το 1 ζωσ το 5. Πόςο ενθμερωμζνουσ ςάσ διατθροφςε ο εικονικόσ 

κόςμοσ: 

Β.1. για το όνομα των ςυνεργατϊν ςασ;     1     2     3     4     5 

Β.2. για τα εξωτερικά τουσ χαρακτθριςτικά;     1     2     3     4     5 

Β.3. για τισ πτυχζσ του χαρακτιρα τουσ;     1     2     3     4     5 

Β.4. για το ρόλο τουσ ςτθ ςχεδιαςτικι διαδικαςία;     1     2     3     4     5 

Β.5. για τθ κζςθ τουσ ανά πάςα ςτιγμι μζςα ςτον εικονικό χϊρο εργαςίασ; 

1     2     3     4     5 

Β.6. για τθν διακεςιμότθτα των άλλων μελϊν κατά τθ διάρκεια των ςυνεργατικϊν 

δραςτθριοτιτων (π.χ. μακριά από το pc, απαςχολθμζνοσ κτλ.);     1     2     3     4     5 

Β.7. για τθ διάκεςι τουσ;     1     2     3     4     5 

Β.8. για το ςθμείο ςτο οποίο κοιτοφςαν μζςα ςτο χϊρο;     1     2     3     4     5 

Γ. Πλθροφορίεσ για τα τριςδιάςτατα αντικείμενα του χϊρου 

Κλίμακα βακμολόγθςθσ: 1 (Κακόλου), 2(Λίγο), 3(Μζτρια), 4(Πολφ), 5(Απόλυτα) 

Βακμολογιςτε από το 1 ζωσ το 5. Πόςο ενθμερωμζνοι ιςαςταν από τον εικονικό 

κόςμο: 

Γ.1. για το όνομα του αντικειμζνου που χρθςιμοποιοφςατε;     1     2     3     4     5 

Γ.2. για τθ λειτουργία των ςυνεργατικϊν εργαλείων;     1     2     3     4     5 

Γ.3. για τθ λειτουργία των μθχανθμάτων του Εργαςτθρίου Τλικϊν; 

1     2     3     4     5 

Γ.4. για τον δθμιουργό ενόσ τριςδιάςτατου αντικειμζνου;     1     2     3     4     5 
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Γ.5. ότι μπορείτε ι δεν μπορείτε να αλλθλεπιδράςετε με ζνα αντικείμενο του 

χϊρου;     1     2     3     4     5 

Γ.6. για τισ ακριβείσ διαςτάςεισ των αντικειμζνων;     1     2     3     4     5 

Γ.7. Για το υλικό καταςκευισ των αντικειμζνων;     1     2     3     4     5 

χολιάςτε αν το μζγεκοσ του εργαςτθρίου ζτςι όπωσ το βλζπατε ςτθν οκόνθ ςασ, 

ςάσ δθμιουργοφςε αμφιβολίεσ για το αν ιταν όντωσ 300 τ.μ.   

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

χολιάςτε αν ενθμερωνόςαςταν επαρκϊσ για τον τρόπο χριςθσ των ςυνεργατικϊν 

εργαλείων (αςπροπίνακα και πλατφόρμα ςυνεργατικοφ ςκίτςου). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δ. Πλθροφορίεσ για τθν Οργάνωςθ του Ζργου 

Κλίμακα βακμολόγθςθσ: 1 (Κακόλου), 2(Λίγο), 3(Μζτρια), 4(Πολφ), 5(Απόλυτα) 

Βακμολογιςτε από το 1 ζωσ το 5. 

Δ.1. Αιςκανόςαςταν ενθμερωμζνοσ/θ για τθ ςχεδιαςτικι δραςτθριότθτα ςτθν 

οποία ςυμμετείχατε (π.χ. αρχικζσ ιδζεσ, ανάπτυξθ ιδεϊν, τελικι ιδζα, αξιολόγθςθ 

ιδζασ);     1     2     3     4     5 

Δ.2. Αιςκανόςαςταν ενθμερωμζνοσ/θ για τθν ιδιότθτα-ρόλο του κάκε μζλουσ ςτθ 

ςυνεργατικι διαδικαςία;     1     2     3     4     5 

χολιάςτε πόςο χριςιμεσ ςάσ φάνθκαν οι πλθροφορίεσ που ςασ δίνονταν για το 

group ςτο οποίο ανικατε. Αν κεωρείτε ότι ζλειπε κάποια ςθμαντικι πλθροφορία 

ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ που ζπρεπε να πραγματοποιιςετε καταγράψτε το. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 


