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ΟΔΠΘΚΖΦΖ
Ζ παοξϋρα εογαρία ατξοά ςημ μελέςη ρςξ υόοξ ςηπ Αλληλεπίδοαρηπ Βάρει Φειοξμξμιόμ
(Gesture-Based Interaction). σγκεκοιμέμα ατξοά ςα ςοιρδιάρςαςα εικξμικά πεοιβάλλξμςα
και ςα ςοιρδιάρςαςα μέρα ειρϊδξσ ρε ρσμδσαρμϊ με μεγάλεπ ξθϊμεπ απεικϊμιρηπ (Large
Volume Displays, Large Displays). Ζ αμθοόπιμη κίμηρη εμέυει πληοξτξοία η ξπξία μπξοεί
μα υοηριμξπξιηθεί χπ είρξδξπ μέρχ ςευμξλξγιόμ σπξρςήοινηπ για ςξμ έλεγυξ και υειοιρμϊ
εικξμικόμ πεοιβαλλϊμςχμ. Ζ αμάπςσνη εμϊπ αμαγμχοίριμξσ λενιλξγίξσ κιμήρεχμ απξςελεί
ρημαμςικϊ πεδίξ έοεσμαπ με πξλλέπ παοαμέςοξσπ. Σα διατξοεςικά μέρα ειρϊδξσ και
ενϊδξσ ρε ρσμδσαρμϊ με ςιπ ςευμικέπ αλληλεπίδοαρηπ επηοεάζξσμ ςημ επιλξγή ασςόμ. Για
ςημ ρυεδίαρη ρσρςημάςχμ ασςήπ ςηπ μξοτήπ έυξσμ αμαπςσυθεί ρυεδιαρςικέπ ξδηγίεπ και
μεοικά πλαίρια ρυεδίαρηπ ςα ξπξία ϊμχπ βοίρκξμςαι ακϊμη ρε ενέλινη. Ζ υοήρη ασςόμ
είμαι απαοαίςηςη για ςημ αμάπςσνη εϋυοηρςχμ ρσρςημάςχμ. Ζ μελέςη πεοίπςχρηπ ατξοά
ςημ ενέςαρη ςηπ επίδοαρηπ εμϊπ απλξϋ λενιλξγίξσ ρςξ Nintendo Wii Remote Controller. Ζ
εταομξγή ατξοά έμα πεοιβάλλξμ αουιςεκςξμικήπ πεοιήγηρηπ ϊπξσ εκςελξϋμςαι ξι
διάτξοεπ εμέογειεπ πλξήγηρηπ. Σα απξςελέρμαςα ςηπ ανιξλϊγηρηπ δίμξσμ ρημαμςικά
πξιξςικά ρςξιυεία για ςη ρυέρη εμϊπ λενιλξγίξσ με ςξ μέρξ ειρϊδξσ, ςημ εμπειοία ςχμ
υοηρςόμ και πόπ ασςή επιδοά ρςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ αμςιμεςχπίζξσμ ξι υοήρςεπ ςημ
ςευμξλξγία ασςή.

Κένειπ Ιλειδιά
Αλληλεπίδοαρη Βάρει Φειοξμξμιόμ, Υσρική Αλληλεπίδοαρη, Λεγάλεπ Οθϊμεπ Απεικϊμιρηπ,
Κενιλϊγιξ Φειοξμξμιόμ, Wii Remote Controller
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ABSTRACT
The following work is based on the research field of Gesture-Based Interaction. Specifically
focuses on 3D virtual environments and 3D input devices and methods in addition to Large
Volume Displays (also known as Large Displays). Human movement poses information that
can be used as an input method for the control and manipulation of virtual environments
through enabled technology. The development of an identifiable gestural vocabulary is an
important field of research that consists of multiple parameters. The varieties of input and
output devices, along with the interaction techniques, affect the selection of the suitable
vocabulary. For the design of gestural systems have been developed several design
guidelines and less frameworks that they are still evolving. The use of these guidelines and
frameworks are important for the development of systems that confront less usability
issues.

The case study examines the affection of a simple gestural vocabulary on the

Nintendo Wii Remote Controller. The vocabulary was tested on an architectural
walkthrough application where the users had to perform several navigation tasks. The
evaluation showed important qualitative results for the relation between a vocabulary and
an input device. Moreover there are cues for the user experience and how affects the way
that users think about this new technology.

Key Words
Gesture Based Interaction, Natural Interaction, Large Volume Displays, Large Displays,
Gesture Vocabulary, Wii Remote Controller
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1

ΔΘΡΑΓΩΓΖ

Αμςίρςξιυα με ςημ ξμιλία, ξι κιμήρειπ ςξσ ρόμαςξπ απξςελξϋμ έμα ιρυσοϊ επικξιμχμιακϊ
μέρξ. Για ςξμ ϊοξ Gesture δεμ σπάουει ρατήπ ξοιρμϊπ καθόπ επιδέυεςαι πξλλέπ εομημείεπ.
Για ςξ λϊγξ ασςϊ ρςημ ελλημική γλόρρα και ρςα πλαίρια ασςήπ ςηπ εογαρίαπ ςημ
ποξρεγγίζξσμε με ςξμ ελλημικϊ ϊοξ Χειοξμξμία. Λία υειοξμξμία λξιπϊμ, ρσμήθχπ
εομημεϋεςαι χπ η κίμηρη κάπξιξσ μέλξσπ ςξσ ρόμαςξπ η ξπξία έυει κάπξιξ ρσμαιρθημαςικϊ
ή εμμξιξλξγικϊ πεοιευϊμεμξ. Δκςϊπ ϊμχπ απϊ ςξσπ διάτξοξσπ ξοιρμξϋπ πξσ είμαι δσμαςϊ
μα σπάουξσμ, ςξ πιξ ρημαμςικϊ ρςξιυείξ είμαι ϊςι ξι υειοξμξμίεπ εμέυξσμ πληοξτξοία. Δίμαι
λξγικϊ μα θεχοήρει καμείπ ϊςι μπξοεί μα αμαπςϋνει έμα αλτάβηςξ υειοξμξμιόμ με
ρσμςακςικά ρςξιυεία, ςξ ξπξίξ μα απξςελεί μία γλόρρα επικξιμχμίαπ μεςανϋ αμθοόπξσ και
εικξμικξϋ πεοιβάλλξμςξπ, ποξάγξμςαπ ςη τσρικϊςηςα ρςημ αλληλεπίδοαρη. Ο υοήρςηπ θα
μπξοεί μα εμεογξπξιήρει ή μα απεμεογξπξιήρει μία εμςξλή, μα πλξηγηθεί, μα επιδοάρει ρε
έμα αμςικείμεμξ υοηριμξπξιόμςαπ κιμήρειπ ςξσ ρόμαςϊπ ςξσ αμάλξγα πάμςα με ςη
διαθέριμη ςευμξλξγία.
Ζ αουή έγιμε ςξ 1980 με ςημ ποϊςαρη ςξσ Bolt “Put that there” (1980), ϊπξσ ξ υοήρςηπ
μπξοξϋρε μα ποαγμαςξπξιήρει μεςαρυημαςιρμξϋπ, ϊπχπ μα μεςατέοει έμα αμςικείμεμξ
μέρχ εμϊπ ρσμδσαρμξϋ εμςξλόμ τχμήπ και κίμηρηπ. Έκςξςε έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί
αοκεςέπ εογαρςηοιακέπ μελέςεπ για ςημ ςευμξλξγία σπξρςήοινηπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ μξοτήπ
ειρϊδξσ πληοξτξοίαπ. Σξ μεγάλξ άλμα ρςημ ποϊρβαρη ρε ςέςξιξσ είδξσπ ρσρςήμαςα
ποαγμαςξπξιήθηκε ρςη βιξμηυαμία ςχμ video games ςξ 2006 ϊςαμ η Nintendo διέθερε ρςημ
αγξοά ςξ Wii™. Σξ ρημαμςικϊςεοξ κξμμάςι ατξοά ςξ υειοιρςήοιξ ςηπ κξμρϊλαπ ςξ ξπξίξ
αμςικαςέρςηρε ρε έμα βαθμϊ ςξ ρσμβαςικϊ gamepad, ειράγξμςαπ έμα μέξ ςοϊπξ
αλληλεπίδοαρηπ ϊπξσ ξι υοήρςεπ μπξοξϋμ μα παίνξσμ εκςελόμςαπ τσρικέπ κιμήρειπ ρςξ
υόοξ. Δπιπλέξμ απξςελεί έμα ποξψϊμ ρε ποξριςή ςιμή ρςξ κξιμϊ. Απϊ ςϊςε έυξσμ αουίρει μα
κσκλξτξοξϋμ και άλλα παοεμτεοή ρσρςήμαςα ςα ξπξία ατξοξϋμ κσοίχπ ςξ υόοξ ςχμ
videogames.
Tα ρσρςήμαςα ειρϊδξσ πξσ βαρίζξμςαι ρςιπ υειοξμξμίεπ βοίρκξσμ εταομξγή ρε διάτξοξσπ
ςξμείπ (ιαςοική, εκπαίδεσρη, αουιςεκςξμική κα.) εμιρυϋξμςαπ πξλλά απϊ ςα υαοακςηοιρςικά
πξσ διέπξσμ ςα ρσρςήμαςα εικξμικήπ ποαγμαςικϊςηςαπ. Οι Craig & Sherman (2009)
αματέοξσμ ςέρρεοα βαρικά ρςξιυεία πξσ ρσμθέςξσμ ςη βιχμαςική εμπειοία εμϊπ εικξμικξϋ
πεοιβάλλξμςξπ: ξ Εικξμικόπ Κόρμξπ (Virtual World), η Εμβύθιρη (Immersion), η Αιρθηςική
Αμάδοαρη (Sensory Feedback) ρε ρυέρη με ςη μέθξδξ ειρϊδξσ και η Διαδοαρςικόςηςα
(Interactivity)”. Ο εικξμικϊπ κϊρμξπ είμαι ςξ ρσμθεςικϊ πεοιβάλλξμ πξσ ποξρξμξιόμει ςξ
υόοξ με ϊπξιξσπ τσρικξϋπ μϊμξσπ-καμϊμεπ πξσ μπξοεί μα ςξμ διέπξσμ. Ζ εμβϋθιρη ατξοά
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ςξ βαθμϊ ρςξμ ξπξίξ ξ υοήρςηπ απξκςά ςημ αίρθηρη ϊςι απξςελεί μέοξπ ςξσ εικξμικξϋ
κϊρμξσ. Σέλξπ, η αιρθηςική αμάδοαρη αματέοεςαι ρςη δσμαςϊςηςα ςξσ ρσρςήμαςξπ μα δίμει
ρςξ υοήρςη μα αμςιλαμβάμεςαι με διάτξοα μέρα (αμάλξγα με ςη ρσρκεσή ειρϊδξσ-ενϊδξσ)
ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςηπ εκάρςξςε εμέογειαπ πξσ εκςελέρςηκε (π.υ. δϊμηρη ρςα γάμςια
ϊςαμ ακξσμπά ή επιλέγει έμα αμςικείμεμξ). Οι Burdea και Coiffet (2003) αμςίρςξιυα κάμξσμ
λϊγξ για ςα ςοία ρςξιυεία πξσ διέπξσμ ςα εικξμικά πεοιβάλλξμςα: Immersion, Interactivity,
Imagination. Ζ ταμςαρία σπξρςηοίζει ςη υχοηςικϊςηςα ςξσ αμθοόπιμξσ μξσ μα
ρσλλαμβάμει μη σπαοκςά ρςξιυεία. Έςρι ξοίζξσμ ςημ εικξμική ποαγμαςικϊςηςα χπ μία
ξλξκληοχμέμη ςοιάδα ασςόμ. Δίμαι εμταμέπ λξιπϊμ ϊςι η υοήρη υειοξμξμιόμ ρε ρσρςήμαςα
εικξμικήπ ποαγμαςικϊςηςαπ μπξοεί μα εμιρυϋρει –αμ ϊυι ϊλα- κάπξια απϊ ςα υαοακςηοιρςικά
ςξσπ.
Ωρςϊρξ, ϊπχπ αματέοθηκε μχοίςεοα, ποϊκειςαι για μια ςευμξλξγία πξσ αμαπςϋρρεςαι
εογαρςηοιακά ακϊμη και δε υοηριμξπξιείςαι εσοέχπ απϊ ςξ καςαμαλχςικϊ κξιμϊ. Απϊ ςα
πιξ ρημαμςικά θέμαςα πξσ δημιξσογξϋμςαι είμαι η ρυέρη ειρϊδξσ-ενϊδξσ-ςευμικήπ
αλληλεπίδοαρηπ.

Ζ

ρυεδίαρη

ςηπ

αλληλεπίδοαρηπ

ρςηοίζεςαι

πξλλέπ

τξοέπ

ρε

ρσγκεκοιμέμη είρξδξ πξσ έυει επιλευθεί. Όςαμ ϊμχπ αλλάνει ασςή ςϊςε είμαι πιθαμϊ μα
δημιξσογηθξϋμ διάτξοα ποξβλήμαςα εσυοηρςίαπ. Σξ ίδιξ μπξοεί μα ρσμβεί αμςίρςξιυα ϊςαμ
αλλάνει ςξ είδξπ και ςξ μέγεθξπ ςηπ ξθϊμηπ. Δίμαι λξγικϊ μα σπάουει μία λξγική μεςάβαρη
μεςανϋ διατϊοχμ ςευμξλξγιόμ ειρϊδξσ. Έμα επιπλέξμ θέμα είμαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι σπάουει
έλλειφη αμςίρςξιυχμ ρσμβάρεχμ με ςα επιςοαπέζια πεοιβάλλξμςα. Σέλξπ παοαςηοείςαι μία
έλλειφη ρςα ρυεδιαρςικά πλαίρια και εογαλεία πξσ βξηθξϋμ έμα ρυεδιαρςή μα επιλένει
μεςανϋ μιαπ πληθόοαπ μέρχμ ειρϊδξσ, ενϊδξσ, ςευμικόμ αλληλεπίδοαρηπ και λενιλξγίξσ
υειοξμξμιόμ.

1.2 ΡΞΥΞΘ
ςημ παοξϋρα διπλχμαςική εογαρία ςξ εμδιατέοξμ επικεμςοόμεςαι ρςιπ τσρικέπ μεθϊδξσπ
αλληλεπίδοαρηπ ρε ςοιρδιάρςαςα πεοιβάλλξμςα ποξβξλήπ. Οι βαρικξί ρςϊυξι ρσμξφίζξμςαι
χπ ενήπ:
o

Ιαςαγοατή ποξβλημάςχμ πεοιβαλλϊμςχμ ασςήπ ςηπ μξοτήπ

o

Ιαςαγοατή

υειοξμξμιόμ

(gestures)

ϊπχπ

υοηριμξπξιξϋμςαι

ήδη

ρε

εταομξγέπ αμάλξγα με ςιπ βαρικέπ εμέογειεπ πξσ εκςελεί ξ υοήρςηπ και ςημ
ςευμξλξγία σπξρςήοινηπ ασςόμ
o

σγκέμςοχρη ρυεδιαρςικόμ ξδηγιόμ ρσρςημάςχμ ασςήπ ςηπ μξοτήπ και
θεμάςχμ εσυοηρςίαπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςη βιβλιξγοατία
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o

Λελέςη πεοίπςχρηπ ρςξ Wii™ Remote Controller, ϊπξσ θα αμαπςσυθεί έμα
αμςίρςξιυξ ρϋρςημα ρςξ ξπξίξ θα εταομξρςξϋμ ςα απξςελέρμαςα ςηπ
έοεσμαπ και θα ανιξλξγηθξϋμ

1.3 ΛΔΗΞΔΞΚΞΓΘΑ
Αουικά ποαγμαςξπξιήθηκε μία έοεσμα πξσ ατξοξϋρε ςξ γεμικϊ πλαίριξ αμάπςσνηπ και
λειςξσογίαπ ςχμ ρσρςημάςχμ ασςήπ ςηπ μξοτήπ η ξπξία βξήθηρε ρςημ καςαμϊηρη ςξσ
τάρμαςξπ ασςόμ και ςχμ επιρςημξμικόμ ςξμέχμ πξσ ρσμβάλλξσμ ρε ασςά. ςη ρσμέυεια
ρσγκεμςοόθηκαμ ςα ρςξιυεία πξσ απξςελξϋμ ςξ βαρικϊ σπϊβαθοξ πξσ θεχοήθηκε κοίθηκε
απαοαίςηςξ για ςξμ αμαγμόρςη. Ακξλξϋθηρε μία ποξρπάθεια για εϋοερη ήδη σπαουϊμςχμ
ρυεδιαρςικόμ πλαιρίχμ ρυεδίαρηπ και ρσγκέμςοχρη ρυεδιαρςικόμ ξδηγιόμ. Δπιποϊρθεςα
ρσγκεμςοόθηκαμ ξι μέθξδξι ανιξλϊγηρηπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι. Έπειςα ποαγμαςξπξιήθηκε
βιβλιξγοατική έοεσμα για ςξμ εμςξπιρμϊ ςχμ ποξβλημάςχμ πξσ παοαςηοξϋμςαι και έυξσμ
ποξκϋφει απϊ διάτξοεπ ανιξλξγήρειπ. Ασςά ξογαμόθηκαμ ρϋμτχμα με ςα βαρικά ςμήμαςα
λειςξσογίαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ. Για ςξμ εμςξπιρμϊ ςχμ ρσρυεςίρεχμ και ςη μελέςη ςχμ
επιδοάρεχμ ςχμ διατϊοχμ ρςξιυείχμ ρςημ απξδξςικϊςεοη λειςξσογία και υοήρη ςχμ
ρσρςημάςχμ πξσ βαρίζξμςαι ρε υειοξμξμίεπ, έγιμε μια ποξρπάθεια ρσγκέμςοχρηπ ςχμ
υειοξμξμιόμ πξσ έυξσμ υοηριμξπξιηθεί ρε λενιλϊγια αμάλξγα με ςιπ εμέογειεπ πξσ
ποαγμαςξπξιξϋμ ξι υοήρςεπ. Ιαςά ςη διάοκεια ρσγκοίμξμςαμ και χπ ποξπ ςημ ςευμξλξγία
σπξρςήοινηπ.

Σέλξπ

για

ςημ

εναγχγή

ρσμπεοαρμάςχμ

ποαγμαςξπξιήθηκε

μελέςη

πεοίπςχρηπ ρςξ υειοιρςήοιξ ςξσ Wii™, ϊπξσ ςα σπξκείμεμα πξσ έλαβαμ μέοξπ πλξηγήθηκαμ
ρε έμα ςοιρδιάρςαςξ υόοξ με ςξ υειοιρςήοιξ, ςημ ξπξία ακξλξϋθηρε ανιξλϊγηρη
εσυυοηρςίαπ.

1.4 ΔΘΑΗΠΩΡΖ ΔΠΓΑΡΘΑΡ
ΙΔΥΑΚΑΘΟ 1| Γίμεςαι μία ειραγχγή ρςιπ βαρικέπ έμμξιεπ πξσ ρσμθέςξσμ ςη Υσρική
Αλληλεπίδοαρη και ςξσ πχπ ρσμδέεςαι ασςή με ςα Δικξμικά Πεοιβάλλξμςα. Δπιπλέξμ
ξοίζεςαι ξ ποξβλημαςικϊπ υόοξπ και ρςη ρσμέυεια παοξσριάζξμςαι ξι ρςϊυξι ςηπ παοξϋραπ
εογαρίαπ και η μεθξδξλξγία πξσ ακξλξσθήθηκε.
ΙΔΥΑΚΑΘΟ 2| Παοξσριάζεςαι η έοεσμα πξσ πεοιλαμβάμει ςξ βαρικϊ σπϊβαθοξ πξσ
ρυεςίζεςαι με ςημ αμάπςσνη ρσρςημάςχμ Υσρικήπ Αλληλεπίδοαρηπ ρε ξθϊμεπ απεικϊμιρηπ
μεγάλξσ μεγέθξσπ. Αουικά αμαλϋεςαι η τσρική εομημεία ςχμ υειοξμξμιόμ και διάτξοα είδη
καςηγξοιξπξίηρηπ ασςόμ. ςη ρσμέυεια παοξσριάζξμςαι ρςξιυεία πξσ ατξοξϋμ ςημ
ςευμξλξγία, ςιπ ςευμικέπ αλληλεπίδοαρηπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι καθόπ και βαρικέπ μέθξδξι
πλξήγηρηπ, για ςημ ρϋμθερη μιαπ γεμικήπ εικϊμαπ γϋοχ απϊ ςξ αμςικείμεμξ.
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ΙΔΥΑΚΑΘΟ 3| ςξ κετάλαιξ ασςϊ παοξσριάζξμςαι έμα πλαίριξ ρυεδίαρηπ και μία
μεθξδξλξγία

ρυεδίαρηπ

ρσρςημάςχμ

Υσρικήπ

Αλληλεπίδοαρηπ.

ςη

ρσμέυεια

ρσγκεμςοόμξμςαι διάτξοξι καμϊμεπ και ξδηγίεπ ρυεδίαρηπ πξσ βοέθηκαμ απϊ ςη
βιβλιξγοατία ξογαμχμέμξι ρε διάτξοεπ καςηγξοίεπ. Δπιπλέξμ παοξσριάζξμςαι ξι ςευμικέπ
ανιξλϊγηρηπ εσυοηρςίαπ πξσ μελεςήθηκαμ. σγκεμςοόμξμςαι ςα ποξβλήμαςα πξσ έυξσμ
παοαςηοηθεί καςά ςη διεναγχγή μελεςόμ και ανιξλξγήρεχμ, χπ ποξπ ςημ είρξδξ και ςημ
ένξδξ ςχμ ρσρςημάςχμ πξσ μελεςόμςαι. Σα ποξβλήμαςα ειρϊδξσ ξμαδξπξιξϋμςαι ρε ασςά
πξσ ατξοξϋμ ςα τσρικά ρςξιυεία ςξσ ρσρςήμαςξπ, ρε ασςά πξσ ατξοξϋμ ςιπ δσμαςϊςηςεπ
ςξσ υοήρςη, ρε ασςά πξσ ατξοξϋμ λειςξσογικά-σπξλξγιρςικά ρςξιυεία, ρε ασςά πξσ
ατξοξϋμ ςημ αλληλεπίδοαρη.
ΙΔΥΑΚΑΘΟ 4|

σγκεμςοόμξμςαι ϊρεπ υειοξμξμίεπ βοέθηκαμ απϊ ςη βιβλιξγοατία,

ξογαμόμξμςαι αμάλξγα με ςημ εμςξλή πξσ εμεογξπξιξϋμ και αμαλϋξμςαι ρυεςικά με ςημ
ςευμξλξγία ειρϊδξσ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι. Γίμεςαι μία κοιςική επιρκϊπηρη ασςόμ και
έπειςα παοξσριάζξμςαι ρε ρσγκεμςοχςικξϋπ πίμακεπ ρσρυέςιρηπ.
ΙΔΥΑΚΑΘΟ 5|

Αματέοξμςαι βαρικά ρςξιυεία ςξσ υειοιρςηοίξσ Wii ςηπ NIntendo και

διάτξοεπ εταομξγέπ πξσ σπάουξσμ ρυεςικά με ασςϊ.
ΙΔΥΑΚΑΘΟ 6|

Παοξσριάζξμςαι ςα μέρα πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςη διεναγχγή ςηπ

μελέςηπ πεοίπςχρηπ, ςξ δείγμα ςχμ υοηρςόμ πξσ έλαβε μέοξπ ρε ασςή και ςα
απξςελέρμαςα

πξσ

ενήυθηραμ.

Δπιποϊρθεςα

ποαγμαςξπξιείςαι

η

ανιξλϊγηρη

ςχμ

απξςελερμάςχμ πξσ ενήυθηραμ απϊ ςη μελέςη.
ΙΔΥΑΚΑΘΟ 7|

Παοξσριάζξμςαι ςα γεμικά ρσμπεοάρμαςα πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ϊλη ςημ

εογαρία καθόπ και ξι ποξξπςικέπ ασςήπ.
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2

ΈΠΔΣΜΑ ΣΟΞΒΑΗΠΞΣ

ςξ κετάλαιξ πξσ ακξλξσθεί παοξσριάζξμςαι ςα ρςξιυεία πξσ επιλέυθηκαμ απϊ ςη γεμική
βιβλιξγοατία πξσ μελεςήθηκε, ρυεςικά με ςα ρσρςήμαςα αλληλεπίδοαρηπ πξσ βαρίζξμςαι
ρε υειοξμξμίεπ. ε ποόςη τάρη ασςά ατξοξϋμ ςη τσρική εομημεία ςχμ υειοξμξμιόμ και
πχπ ασςέπ έυξσμ καςηγξοιξπξιηθεί καςά καιοξϋπ. Δπιπλέξμ βαρικϊ ρςξιυείξ απξςελξϋμ ςα
μέρα ειρϊδξσ. Ποϊκειςαι για ρσρκεσέπ και μεθϊδξσπ ειραγχγήπ δεδξμέμχμ πξσ έυξσμ
υοηριμξπξιηθεί καςά καιοξϋπ. Αματέοξμςαι ςϊρξ ςα κξιμά μέρα πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι
εσοέχπ ϊρξ και ςα πιξ ρϋμθεςα (κσοίχπ ςοιρδιάρςαςα). ε εογαρςηοιακϊ επίπεδξ έυξσμ
αμαπςσυθεί διάτξοεπ ρσρκεσέπ και ςευμικέπ αλλά ρςξ παοϊμ έγγοατξ παοξσριάζξμςαι ξι
βαρικϊςεοεπ. Δπιπλέξμ έοεσμα ατξοά ςημ ένξδξ ρε μεγάλεπ ξθϊμεπ απεικϊμιρηπ (Large
Volume Displays, Large Displays), ςα υαοακςηοιρςικά πξσ ςιπ διέπξσμ και ςιπ διαμξοτόρειπ
πξσ μπξοεί μα έυξσμ. Για ςη απϊκςηρη μιαπ ξλξκληοχμέμηπ άπξφηπ παοξσριάζξμςαι
βαρικά

ρςξιυεία

αλληλεπίδοαρηπ.

πλξήγηρηπ
Ανίζει

μα

καθόπ

και

αματέοξσμε

εταομξγέπ
ϊςι

σπάουξσμ

ςχμ
και

ρσρςημάςχμ
άλλα

τσρικήπ

ρςξιυεία

πξσ

διαδοαμαςίζξσμ ρημαμςικϊ οϊλξ ρςημ αμάπςσνη ασςόμ (θέμαςα κιμηριξλξγίαπ, μαθημαςικξί
αλγϊοιθμξι καςηγξοιξπξίηρηπ και αμαγμόοιρηπ γλχρρόμ ϊπχπ Hidden Markov Models –
HMM- , Μεσοχμικά Δίκςσα -Neural Networks κα.) πξσ χρςϊρξ θεχοξϋμε ϊςι νετεϋγξσμ απϊ
ςα πλαίρια ςηπ ςοέυξσραπ εογαρίαπ.

2.1 ΙΑΖΓΞΠΘΔΡ ΥΔΘΠΞΜΞΛΘΩΜ
ςξ κξμμάςι ασςϊ διεοεσμάςαι η τσρική ρημαρία ςχμ υειοξμξμιόμ ρςξμ ποαγμαςικϊ κϊρμξ.
Απϊ ςη βιβλιξγοατία πξσ μελεςήθηκε σπάουξσμ διάτξοα είδη ςανιμϊμηρηπ υειοξμξμιόμ
υχοίπ ϊμχπ ρατή ϊοια. Οι Pavlovic et al (1997)(βλ. Δικϊμα 1) ϊοιραμ ςιπ υειοξμξμίεπ χπ
κιμήρειπ πξσ εμέυξσμ ποϊθερη για μα ςιπ διαυχοίρξσμ απϊ ςιπ σπϊλξιπεπ. Απϊ
ρημαριξλξγική ρκξπιά, ξι υειοξμξμίεπ πξσ μπξοξϋμ μα ρςαθξϋμ επικξιμχμιακά απϊ μϊμεπ
ςξσπ υαοακςηοίζξμςαι ρσμειδηςέπ, εμό ασςέπ πξσ έυξσμ μϊημα μϊμξ ρςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ
λϊγξσ ασθόομηςεπ (Cassell 1998). Σέςξιξσ είδξσπ υειοξμξμίεπ είμαι ασςέπ πξσ εκςελξϋμςαι
(ρσμήθχπ με ςα υέοια) καςά ςη διάοκεια μιαπ ρσμξμιλίαπ και πξλλέπ τξοέπ έυξσμ έμα
πεοιγοατικϊ ή επενηγημαςικϊ υαοακςήοα ςχμ λεκςικόμ ρςξιυείχμ πξσ ρσμξδεϋξσμ.
σμήθχπ εμταμίζξμςαι με ςξμ ϊοξ gesticulation (Kendon 1972). Ποξρεγγίζξμςαπ ςιπ
υειοξμξμίεπ απϊ πεοιγοατική ρκξπιά μπξοξϋμ μα διαυχοιρςξϋμ ρε ρςαςικέπ και δσμαμικέπ
(Nielsen). (ξοιρμϊπ ρςαςικόμ και δσμαμικόμ). Οι Quek et al. (2002) βαριζϊμεμξι ρςξ ρκξπϊ
πξσ επιςελεί μία υειοξμξμία, διαυχοίζξσμ ςιπ υειοξμξμίεπ ρε επικξιμχμιακέπ και ρε ασςέπ
πξσ ατξοξύμ υειοιρμό. Αουικά αματέοεςαι ξ διαυχοιρμϊπ ρε semaphoric και υειοιρμξύ. Ζ
διατξοά ασςόμ έγκειςαι ρςξ γεγξμϊπ ϊςι ρςημ ποόςη πεοίπςχρη ςξ ρϋρςημα διαθέςει έμα
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λενικϊ ρςαςικόμ ή δσμαμικόμ υειοξμξμιόμ βάρει ςξσ ξπξίξσ μπξοεί μα ςιπ αμαγμχοίρει,
εμό ρςη δεϋςεοη πεοίπςχρη σπάουει μία ιρυσοή ρυέρη μεςανϋ ςηπ κίμηρηπ ρςξ τσρικϊ
κϊρμξ και ςξσ ρσρςήμαςξπ.

ΔΘΙΞΜΑ 1. ΙΑΖΓΞΠΘΞΟΞΘΖΡΖ ΙΑΑ PAVLOVIC

Ζ Cadoz (1994) ρε ρυέρη με ςη λειςξσογία ςχμ υειοξμξμιόμ ςιπ ξογαμόμει ρε ςοειπ
καςηγξοίεπ. ημειχςικέπ (Semiotic), (ergotic) και (epistemic). Οι ποόςεπ ατξοξϋμ ςξ
μϊημα ςξσ πεοιευξμέμξσ μιαπ πληοξτξοίαπ, ξι ergotic υοηριμξπξιξϋμςαι για ςξ υειοιρμϊ
ςξσ κϊρμξσ και ςχμ αμςικειμέμχμ και ξι epistemic για ςημ εκμάθηρη απϊ ςξ πεοιβάλλξμ
μέρχ απςικήπ διεοεϋμηρηπ. Οι καςηγξοίεπ ασςέπ είμαι γεμικεσμέμεπ και μπξοξϋμ μα
διαρπαρςξϋμ ρε σπξκαςηγξοίεπ
Οι Rimé και Schiaratura (1991) ςανιμξμξϋμ ςιπ υειοξμξμίεπ ρυεςιζϊμεμεπ με ςχμ ποξτξοικϊ
λϊγξ ρε ρσμβξλικέπ, δεικςικέπ, εικξμικέπ και παμςξμίμεπ.
o

σμβξλικέπ: είμαι ασςέπ πξσ ρε κάθε πξλιςιρμϊ έυξσμ έμα και μξμαδικϊ μϊημα.

o

Δεικςικέπ: Φχοξθεςξϋμ ή εμςξπίζξσμ ρςξ υόοξ (Cassell 1998) και μπξοξϋμ μα
αματέοξμςαι ρε τσρικέπ ξμςϊςηςεπ ή ςξπξθερίεπ πξσ είμαι γμχρςή η θέρη ςξσπ
(Eisenstein and Davis 2006) ρημαςξδξςόμςαπ ρσμήθχπ ςημ έμαονη, ςξ ςέλξπ εμϊπ
εμέογειαπ ή ςημ επιλξγή εμϊπ (απξμακοσρμέμξσ) αμςικειμέμξσ. Σξ μξμςέλξ ςξσ Bolt
“put that there” (1980), ϊπξσ ξ υοήρςηπ επέλεγε έμα αμςικείμεμξ με καςάδεινη και
ρςη ρσμέυεια με τχμηςική εμςξλή ςξ ςξπξθεςξϋρε αλλξϋ, είμαι ςξ πλέξμ
υαοακςηοιρςικϊ ςχμ δεικςικόμ υειοξμξμιόμ. Σξπξθεςξϋμςαι κάπξσ αμάμερα ρε
ασςέπ πξσ ατξοξϋμ καθαοϊ υειοιρμϊ και ρε εκείμεπ πξσ έυξσμ έμαμ επενηγημαςικϊ
υαοακςήοα (gesticulation) (Quek, et al. 2002).
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o

Δικξμικέπ: Φειοξμξμίεπ ςχμ ξπξίχμ η μξοτή τέοει υαοακςηοιρςικά ςηπ εμέογειαπ ή
ςξσ αμςικειμέμξσ πξσ πεοιγοάτεςαι, ϊπχπ ςξ μέγεθξπ και ξ ποξραμαςξλιρμϊπ ςξσ.

o

Παμςξμιμικέπ: Φειοξμξμίεπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για μα σπξδείνξσμ μία κίμηρη εμϊπ
μη σπαοκςξϋ εογαλείξσ.

Δϋξ άλλα είδη υειοξμξμιόμ πξσ σπάουξσμ και ανίζει μα αματεοθξϋμ είμαι ξι μεςατξοικέπ
(metaphoric) και ξι υειοξμξμίεπ έμταρηπ (Beats).
o

Λεςατξοικέπ: Ποϊκειςαι για αμαπαοαρςάρειπ ξι ξπξίεπ ϊμχπ δεμ απξςελξϋμ
ποαγμαςική εικϊμα ςηπ έμμξιαπ πξσ σπξδηλόμξσμ. Οι κιμήρειπ ςχμ δακςϋλχμ με ςξ
γάμςι δεδξμέμχμ ρςημ πεοίπςχρη πξσ μελεςήθηκε για ςημ αμςικαςάρςαρη ςξσ
πληκςοξλξγίξσ απξςελξϋμ μία μεςατξοική υειοξμξμία. Αμ ξ υοήρςηπ ποαγμαςικά
ρυημάςιζε ςα γοάμμαςα ςϊςε θα ήςαμ εικξμική ατξϋ θα πεοιέγοατε ςη γοατή.

o

Έμταρηπ: Ατξοξϋμ μικοέπ κιμήρειπ, πξσ δεμ αλλάζξσμ μξοτή με ςξ πεοιευϊμεμξ
ςξσ λϊγξσ πξσ ρσμξδεϋξσμ. σμήθχπ υοηριμξπξιξϋμςαι για μα δόρξσμ έμταρη ρςη
δϋμαμη ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ λϊγξσ. Φειοξμξμίεπ ασςήπ ςηπ μξοτήπ έυξσμ
εταομξρςεί ρε μξσρικέπ εταομξγέπ σπξδηλόμξμςαπ ςξ υςϋπξ ςξσ μξσρικξϋ
(Berthaut, Hachet and Desainte 2010).

Παοαςηοείςαι ϊςι η καςηγξοιξπξίηρη ςχμ υειοξμξμιόμ απϊ ςξμ κάθε ρσγγοατέα ατξοά
κσοίχπ ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ ποξρεγγίζει ςξ ςξμέα ασςϊ με ρςξιυεία απϊ διάτξοεπ
επιρςήμεπ (αμθοχπξλξγία, γλχρρξλξγία, επιρςήμη σπξλξγιρςόμ κα.).
Αμάλξγα με ςη λειςξσογία (Nielsen, Moeslund, et al. 2008) διαυχοίζξμςαι ρε υειοξμξμίεπ
εμςξλήπ (command gestures), υειοξμξμίεπ καςάδεινηπ (pointing gestures), υειοξμξμίεπ
υειοιρμξύ (manipulation gestures) και υειοξμξμίεπ ελέγυξσ (control gestures). Οι ποόςεπ
ατξοξϋμ κσοίχπ λειςξσογίεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ρε μία εταομξγή (undo, quit, configure) και
είμαι ρσμήθχπ εμβλήμαςα επειδή έυξσμ έμα πιξ ρσγκεκοιμέμξ υαοακςήοα εμό ξι ςελεσςαίεπ
είμαι ρσμήθχπ μιμηςικέπ καθόπ μιμξϋμςαι ςχμ έλεγυξ ξμςξςήςχμ ϊπχπ avatar ή κιμήρειπ
ςηπ κάμεοαπ ρε μία εταομξγή.

2.2 ΔΥΜΞΚΞΓΘΑ ΣΟΞΡΖΠΘΝΖΡ
2.2.1

ΔΘΡΞΔΞΡ

Ζ ρσρκεσή ειρϊδξσ απξςελεί ςξ υειοιρςήοιξ μέρξ ςξσ υοήρςη ρςξ πεοιβάλλξμ. Σξσ δίμει ςη
δσμαςϊςηςα μα πλξηγηθεί, μα υειοιρςεί αμςικείμεμα και μα ειράγει πληοξτξοία. Ηα ποέπει
μα ρημειχθεί ϊςι η ρσρκεσή ειρϊδξσ είμαι ρσμσταρμέμη με ςημ εταομξγή για ςημ ξπξία
υοηριμξπξιείςαι, ςιπ τσρικέπ δσμαςϊςηςεπ ςξσ υοήρςη, και ςιπ δσμαςϊςηςεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ.
Τπάουξσμ διάτξοα είδη ρσρκεσόμ ειρϊδξσ, εκ ςχμ ξπξίχμ άλλα κσκλξτξοξϋμ ρςξ εμπϊοιξ
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και άλλα μελεςόμςαι και αμαπςϋρρξμςαι κσοίχπ εογαρςηοιακά, υχοίπ μα είμαι άμερα
διαθέριμα (ποξπ ςξ παοϊμ) ρςξμ καςαμαλχςή. ςημ ποξκείμεμη πεοίπςχρη πξσ μελεςξϋμςαι
ςα ρσρςήμαςα πξσ κάμξσμ υοήρη μεγάλχμ ξθξμόμ απεικϊμιρηπ, ξι βαρικέπ μέθξδξι ειρϊδξσ
πξσ παοξσριάζξμςαι είμαι ξι ενήπ:
o

Πληκςοξλϊγιξ (Keyboard)

o

2Δ Πξμςίκι (2D Mouse)

o

Οθϊμη ατήπ (TouchScreen)

o

3Δ Φειοιρςήοια

o

Φειοξμξμίεπ

Όρξμ ατξοά ςιπ Φειοξμξμίεπ ασςέπ ατξοξϋμ ςημ ειραγχγή δεδξμέμχμ με ςημ εκςέλερη
τσρικόμ κιμήρεχμ απϊ ςξ υοήρςη. Ασςή καθίρςαςαι ετικςή μέρχ καςάλληλχμ αιρθηςήοχμ
πξσ εμςξπίζξσμ ςημ κίμηρη αμάλξγα με ςξ είδξπ ςξσπ και ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ είμαι
ςξπξθεςημέμξι (βλ. 1.1.2). Έςρι εμςξπίζξμςαι ξι ένηπ ςϋπξι ειρϊδξσ βάρει υειοξμξμιόμ:
o

Γάμςι Δεδξμέμχμ

o

Αμιυμεσςέπ ρςξ ρόμα

o

Οπςικξί Αμιυμεσςέπ

Δπιπλέξμ βαρικϊ υαοακςηοιρςικϊ μίαπ ρσρκεσήπ ειρϊδξσ είμαι ξι βαθμξί ελεσθεοίαπ. Ωπ
“Βαθμϊπ Δλεσθεοίαπ (DOF-Degree of Freedom)” ξοίζεςαι ςξ πλήθξπ ςχμ αμενάοςηςχμ
μεςαβληςόμ ελέγυξσ πξσ έυει ξ υοήρςηπ μέρχ ςηπ ρσρκεσήπ. ςιπ ρσμβαςικέπ ρσρκεσέπ
ειρϊδξσ έμαπ διρδιάρςαςξπ υόοξπ απεικξμίζεςαι είςε ρε έμα διρδιάρςαςξ είςε ρε έμα
ςοιρδιάρςαςξ. Αμςίθεςα ρςιπ υειοξμξμίεπ ποέπει μα απεικξμιρςεί ξ ςοιρδιάρςαςξπ υόοξπ ςχμ
δεδξμέμχμ ασςόμ. Έςρι η ςοιρδιάρςαςη είρξδξπ ή αλλιόπ υχοική είρξδξπ (spatial input)
(Sreedharan, Zurita and Plimmer 2007) αματέοεςαι για μα πεοιγοάφει ςημ ειραγχγή
δεδξμέμχμ ελεϋθεοηπ μξοτήπ.
2.2.1.1

Ο ΑΠΑΔΞΡΘΑΙΔΡ Ρ ΣΡΙΔΣΔΡ Δ ΘΡΞΔΞΣ

Π ΚΖΙΣΡΟΚΟΓΘΟ (K EYBOARD )
Σξ πληκςοξλϊγιξ είμαι η πλέξμ βαρική ρσρκεσή ειρϊδξσ. Ασςϊ ρσμβαίμει γιαςί παοέυει ςη
δσμαςϊςηςα

εϋκξληπ

ειραγχγήπ

κειμέμξσ,

εμό

ςασςϊυοξμα

πεοιλαμβάμει

πλήθξπ

ρσμςξμεϋρεχμ, πξλλέπ απϊ ςιπ ξπξίεπ μπξοξϋμ μα οσθμιρςξϋμ απϊ ςξ υοήρςη. Δπιπλέξμ
καθίρςαςαι δσμαςή η πλξήγηρη και υειοιρμϊπ ςοιρδιάρςαςχμ αμςικειμέμχμ με ςη υοήρη
πλήκςοχμ πλξήγηρηπ (up/ down / left / right). Ωρςϊρξ ςξ πληκςοξλϊγιξ υοηριμξπξιείςαι
ρσμήθχπ ρε ρσμδσαρμϊ και με άλλεπ ρσρκεσέπ ειρϊδξσ για μεςατξοέπ επιλξγήπ και
υειοιρμξϋ. Παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι έυξσμ γίμει διάτξοεπ ποξρπάθειεπ αμςικαςάρςαρηπ ςξσ
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πληκςοξλξγίξσ απϊ άλλεπ ρσρκεσέπ χρςϊρξ ρσγκεκοιμέμα ϊρξμ ατξοά ςημ ειραγχγή
κειμέμξσ παοαμέμει ςξ πιξ απξςελερμαςικϊ μέρξ. Ακϊμη και ρςιπ πεοιπςόρειπ ϊμχπ πξσ
σπάουξσμ εμαλλακςικέπ ρσρκεσέπ ειρϊδξσ, ςξ πληκςοξλϊγιξ μεςατέοεςαι ρςξμ εικξμικϊ
κϊρμξ (εικξμικϊ πληκςοξλϊγιξ).
2Δ Π ΟΜΣΘΙΘ (2D M OUSE C ONTROLLER )
ςα είδη ςχμ διρδιάρςαςχμ mouse controllers ρσγκαςαλέγξμςαι ςα μηυαμικά (mechanical
mouse), ξπςικά (optical mice), ςοιρδιάρςαςα(3D mice), ατήπ (tactical mice).
Σα ξπςικά πξμςίκια υοηριμξπξιξϋμ LEDs (Light Emitting Diodes) και τχςξδιϊδξσπ ( Laser
diodes) τχςίζξμςαπ ςημ ποξπ εμςξπιρμϊ επιτάμεια. Ζ μεςαβξλή απϊ ςημ μία καςάρςαρη
ρςημ άλλη επενεογάζεςαι απϊ ςξ ςμήμα επενεογαρίαπ ρήμαςξπ, εμϊπ chip, ςξ ξπξίξ
βοίρκεςαι εμρχμαςχμέμξ ρςξ υειοιρςήοιξ, η ξπξία μεςαγλχςςίζεςαι ρε κίμηρη ρςξσπ άνξμεπ
Φ, Τ μέρχ εμϊπ αλγϊοιθμξσ ξπςικήπ οξήπ. Σα ξπςικά πξμςίκια απξςελξϋμ ενέλινη ςχμ
μηυαμικόμ και παοέυξσμ ςη δσμαςϊςηςα υοήρηπ ρε πεοιρρϊςεοεπ επιτάμειεπ υχοίπ ςη
υοήρη mouse pad λϊγχ ασνημέμηπ ακοίβειαπ εμςξπιρμξϋ ςηπ κίμηρηπ υχοίπ μα σπάουει
κιμηςϊ μέοξπ ρςη ρσρκεσή, χρςϊρξ η λειςξσογία ςξσπ καθίρςαςαι αδϋμαςη ρε γσαλιρςεοέπ
επιτάμειεπ.
Σα πξμςίκια αδοάμειαπ διαθέςξσμ επιςαυσμριϊμεςοα και γσοξρκϊπια ςα ξπξία λειςξσογξϋμ
σπξλξγίζξμςαπ ςη μεςαβξλή ςηπ επιςάυσμρηπ και είμαι ικαμά για εμςξπιρμϊ θέρηπ ρε ϊπξιξ
άνξμα ποξρτέοεςαι αμάλξγα με ςξσπ βαθμξϋπ ελεσθεοίαπ (DOF Degrees of Freedom) ςηπ
ρσρκεσήπ. Γεμικά θεχοείςαι ϊςι καςαμαλόμξσμ λιγϊςεοη εμέογεια ρε ρϋγκοιρη με ςα
ξπςικά. Σξ γεγξμϊπ ϊςι δεμ είμαι απαοαίςηςξ μα εταομϊζξμςαι ρε κάπξια επιτάμεια ςα
καθιρςά πιξ εϋυοηρςα ρε ρϋγκοιρη με ςα ξπςικά.
Ζ μεςακίμηρη ςξσ πξμςικιξϋ ρςξ υόοξ (2D) αμςιρςξιυεί ρςημ μεςακίμηρη ςξσ κέορξοα ρςημ
ξθϊμη. Ιαςά βάρη έμα πξμςίκι απξςελείςαι απϊ δϋξ κξσμπιά και μία οξδέλα. Αμάλξγα με ςξ
υοήρςη (αοιρςεοϊυειοαπ/ δενιϊυειοαπ) ςξ έμα απϊ ςα δϋξ υοηριμξπξιείςαι για καςάδεινη και
επιλξγή αμςικειμέμξσ ποξπ έμαονη μιαπ εμέογειαπ. Σξ δεϋςεοξ υοηριμξπξιείςαι ρσμήθχπ για
ςημ εμτάμιρη δεσςεοεσξσρόμ επιλξγόμ. Για παοάδειγμα ςξ δενί κλικ ρσμήθχπ εμταμίζει
μια ρειοά δσμαςόμ επιλξγόμ ρςξ επιλεγμέμξ αμςικείμεμξ. Αμάλξγα με ςημ εταομξγή ρςημ
ξπξία υοηριμξπξιείςαι και ςιπ σπϊλξιπεπ ρσρκεσέπ ειρϊδξσ με ςιπ ξπξίεπ ρσμεογάζεςαι,
δημιξσογξϋμςαι διάτξοεπ αμςιρςξιυίεπ κίμηρηπ. Για παοάδειγμα ρςξσπ τσλλξμεςοηςέπ ή
ρςξμ επενεογαρςή κειμέμξσ (Microsoft Office Word) ςξ πάςημα ςηπ οξδέλαπ εμεογξπξιεί ςξμ
έλεγυξ ςξσ scroll μιαπ ρελίδαπ μέρχ ςηπ κίμηρηπ ςξσ πξμςικιξϋ ξοιζϊμςια ή κάθεςα, υχοίπ
μα υοειάζεςαι μα ςημ πεοιρςοέτει καςά ενακξλξϋθηρη. Αμάλξγα με ςημ κίμηρη ελέγυεςαι
και η ςαυϋςηςα με ςημ ξπξία αμαςοέυει ςιπ ρελίδεπ. Δπιπλέξμ με υοήρη ςηπ ςευμξλξγίαπ
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Bluetooth μπξοξϋμ ρσμδεθξϋμ αρϋομαςα με ςξμ Ζ/Τ. Ζ δσμαςϊςηςα ασςή καςαογεί ςξ
πεοιξοιρμϊ ςηπ απϊρςαρηπ ςξσ υοήρςη απϊ ςξ ρϋρςημα.
Βαρικά υαοακςηοιρςικά ςχμ πξμςικιόμ (Basic Mouse Characteristics) (Swaminathan and
Sato 1997) είμαι:
o

σμευήπ ςοξυιά μεςανϋ δϋξ ρημείχμ ςηπ ξθϊμηπ

o

Παοέυει μία ρσμευή αμςιρςξίυιρη μεςανϋ ςηπ κίμηρηπ ςξσ υεοιξϋ ςξσ υοήρςη και ςξσ
κέορξοα ρςημ ξθϊμη (διαιρθηςικϊςηςα).

o

Ο υοήρςηπ μπξοεί μα καλϋφει ςημ ξθϊμη ρε ϊλξ ςξ μήκξπ ςηπ με αοκεςά μεγάλη
ακοίβεια ποαγμαςξπξιόμςαπ μία απλή κίμηρη με ςξ υέοι ςξσ εμό ςασςϊυοξμα ξ
καοπϊπ ςξσ νεκξσοάζεςαι ρςημ έδοα.

Ο ΗΟΜΖ Α ΥΖ (T OUCH S CREEN )
Ποϊκειςαι για διαταμείπ πλακέςεπ (tablets) ξι ξπξίεπ βοίρκξμςαι εμρχμαςχμέμεπ ρςημ
ξθϊμη απεικϊμιρηπ (Hinckley 2003). Ζ είρξδξπ επιςσγυάμεςαι είςε με ςημ ατή είςε με υοήρη
παθηςικόμ ρσρκεσόμ ϊπχπ ςξ ρςσλϊ. Βαρικά υαοακςηοιρςικά μιαπ ξθϊμηπ ατήπ απξςελξϋμ
η εσαιρθηρία και ςξ πλήθξπ ςχμ ρημείχμ πξσ μπξοεί μα αμςιλητθεί ςασςϊυοξμα. Τπάουει
πεοίπςχρη ξ κέορξοαπ μα μημ σπάουει και ξ υοήρςηπ μα υειοίζεςαι άμερα ςα ρςξιυεία. ε
αμςίθεςη πεοίπςχρη ασςϊπ ακξλξσθεί ςη ςοξυιά ςξσ δακςϋλξσ ςξσ υοήρςη. Ιαθόπ ςξ
δάκςσλξ ςξσ υοήρςη διαςοέυει ςημ ξθϊμη η κίμηρη ασςή μπξοεί μα κιμήρει είςε ςξ κέορξοα,
ξπϊςε μεςαβαίμει ρε μία καςάρςαρη 1 (βλ. Δικϊμα 2 ), είςε έμα αμςικείμεμξ μεςαβαίμξμςαπ
ρε μία άλλη καςάρςαρη 2.

ΔΘΙΞΜΑ 2 Ξ ΛΞΜΔΚΞ ΔΣΞ ΙΑΑΡΑΡΔΩΜ (BUXTON 1990). ΡΖΜ ΙΑΑΡΑΡΖ 0 Ζ ΙΘΜΖΡΖ ΞΣ ΔΑΙΣΚΞΣ ΔΘΜΑΘ ΔΙΞΡ
ΔΛΒΔΚΔΘΑΡ, ΡΣΜΔΟΩΡ ΔΔΜ ΔΥΔΘ ΙΑΛΘΑ ΔΟΘΔΠΑΡΖ. ΌΑΜ Ξ ΔΑΙΣΚΞ ΔΘΜΑΘ ΡΔ ΔΟΑΤΖ ΛΔ Ζ ΟΚΑΙΔΑ, Ξ ΙΔΠΡΞΠΑΡ
ΑΙΞΚΞΣΗΔΘ ΖΜ ΙΘΜΖΡΖ ΞΣ ΔΑΙΣΚΞΣ ΞΟΞΔ ΔΘΡΔΠΥΔΑΘ ΡΖΜ ΙΑΑΡΑΡΖ 1 (ΑΜΘΥΜΔΣΡΖ). Ξ ΡΣΡΖΛΑ
ΔΟΑΜΔΠΥΔΑΘ ΡΖΜ ΙΑΑΡΑΡΖ 0 ΞΑΜ Ξ ΔΑΙΣΚΞ ΑΟΔΚΔΣΗΔΠΩΜΔΑΘ ΑΟΞ ΖΜ ΔΟΑΤΖ ΛΔ ΖΜ ΔΟΘΤΑΜΔΘΡ ΖΡ
ΟΚΑΙΔΑΡ.
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Οι δϋξ ασςέπ εμέογειεπ δεμ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ςασςϊυοξμα καθόπ δεμ σπάουει
διαυχοιρμϊπ μεςανϋ ςχμ δσξ ασςόμ εμεογειόμ και για μα μεςαβεί ςξ ρϋρςημα ρςημ
καςάρςαρη 2 θα ποέπει μα δξθεί επιπλέξμ ρήμα ϊπχπ για παοάδειγμα η άρκηρη
επιποϊρθεςηπ πίερηπ ρςημ πεοίπςχρη πξσ σπάουει ρςσλϊ (stylus) (Buxton 1990) (βλ. Δικϊμα
3).

ΔΘΙΞΜΑ 3 Ξ ΛΞΜΔΚΞ ΠΘΩΜ ΙΑΑΡΑΡΔΩΜ (BUXTON 1990) ΡΖΜ ΙΑΑΡΑΡΖ 0 Ξ ΡΣΚΞ ΒΠΘΡΙΔΑΘ ΡΔ ΑΜΞΘΙΖ
ΙΑΑΡΑΡΖ ΩΡΞΡΞ Ζ ΙΘΜΖΡΖ ΞΣ ΡΣΚΞ ΔΔΜ ΑΜΘΦΜΔΤΔΣΑΘ ΙΑΗΩΡ ΔΘΜΑΘ ΔΙΞΡ ΔΛΒΔΚΔΘΑΡ ΑΤΞΣ ΔΔΜ ΔΤΑΟΔΑΘ
ΡΖΜ ΟΚΑΙΔΑ. ΌΑΜ Ξ ΡΣΚΞ ΔΠΗΔΘ ΡΔ ΔΟΑΤΖ ΛΔ ΖΜ ΔΟΘΤΑΜΔΘΑ Ξ ΙΔΠΡΞΠΑΡ ΑΙΞΚΞΣΗΔΘ ΖΜ ΙΘΜΖΡΖ ΞΣ ΡΣΚΞ
ΙΑΘ Ξ ΡΣΡΖΛΑ ΛΔΑΒΑΘΜΔΘ ΡΖΜ ΙΑΑΡΑΡΖ 1. ΛΔ ΖΜ ΑΡΙΖΡΖ ΔΟΘΟΚΔΞΜ ΟΘΔΡΖΡ ΡΞ ΡΣΚΞ ΙΚΔΘΜΔΘ Ξ ΔΘΑΙΞΟΖΡ
TIP ΙΑΘ Ξ ΡΣΡΖΛΑ ΛΔΑΒΑΘΜΔΘ ΡΖΜ ΙΑΑΡΑΡΖ 2 (DRAGGING- ΛΔΑΙΘΜΖΡΖ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ.

Δπιπλέξμ παοαςηοείςαι ςξ ποϊβλημα απξκλειρμξϋ πληοξτξοίαπ (occlusion). Όςαμ ξ
υοήρςηπ αλληλεπιδοά με μία ξθϊμη ατήπ μέοξπ ςξσ άμχ άκοξσ ςξσ καλϋπςει απξκοϋπςει
πληοξτξοία αμενάοςηςα απϊ ςξ μέγεθξπ ςηπ ξθϊμηπ. Έυξσμ ποξςαθεί διάτξοεπ λϋρειπ για
ςημ επίλσρη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ποξβλήμαςξπ. ςημ πεοίπςχρη μικοξξθξμόμ ξι Vogel και
Baudisch (2007) αμέπςσναμ ςξ SHIFΣ, μία ςευμική με ςημ ξπξία ρςξιυεία πξσ απξκοϋπςξμςαι
απϊ ςξ δάκςσλξ ςξσ υοήρςη εμταμίζξμςαι ρε μία πεοιξυή πάμχ απϊ ασςϊ. Δίμαι δσμαςϊ μα
δημιξσογξϋμςαι και εογξμξμικά ποξβλήμαςα χπ ποξπ ςημ απαιςξϋμεμη κίμηρη και ςξ έογξ
πξσ παοάγει ξ υοήρςηπ για μα ποαγμαςξπξιήρει ασςήμ. Αμάλξγα με ςη γχμία ςξπξθέςηρηπ
ξι ξθϊμεπ ατήπ μπξοεί μα ξδηγήρξσμ ρε καςαπϊμηρη ςχμ άμχ άκοχμ (Hinckley 2003).
Δπιπλέξμ ρςημ πεοίπςχρη ξθϊμηπ μεγάλχμ διαρςάρεχμ ξ υοήρςηπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα
βοίρκεςαι ρε ρςεμή απϊρςαρη απϊ ασςή, γεγξμϊπ πξσ δημιξσογεί δσρκξλία ρςξ μα έυει
πλήοη επξπςεία ϊλχμ ςχμ ρςξιυείχμ πξσ σπάουξσμ. Απξςέλερμα ασςξϋ είμαι η αϋνηρη ςηπ
τσρικήπ πλξήγηρηπ (βλ.1.1.4) γεγξμϊπ πξσ δεμ απξςελεί απαοαίςηςα αομηςικϊ ρςξιυείξ. ε
γεμικέπ γοαμμέπ η αλληλεπίδοαρη είμαι αοκεςά άμερη.
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ΔΘΙΞΜΑ 4. TO IPAD ΖΡ APPLE (HTTP://WWW.APPLE.COM/GR/IPAD/SPECS/)

Οθϊμεπ ατήπ απαμςόμςαι ρε κιμηςά ςηλέτχμα, επιςοαπέζια πεοιβάλλξμςα (ξοιζϊμςια
διάδοαρη) ϊπχπ ςξ Surface ςηπ Microsoft και ςξ DiamondTouch™ ςηπ Mitsubishi, ρε μξοτή
ςξίυξσ (κάθεςη διάδοαρη) ϊπχπ ςηπ Panasonic καθόπ και ρε tablet ϊπχπ ξι ρειοέπ iPad ςηπ
Apple (βλ. Δικϊμα 4). Λία άλλη πεοίπςχρη ατξοά επιτάμειεπ ατήπ ξι ξπξίεπ ςξπξθεςξϋμςαι
ρε γοατεία και ρςιπ ξπξίεπ ξ υοήρςηπ μπξοεί μα δοάρει ρςα ρςξιυεία μιαπ κεμςοικήπ ξθϊμηπ
απϊ ςη θέρη ςξσ καθόπ ξ υόοξπ ασςήπ αμςιρςξιυίζεςαι ρςη δσρδιάρςαςη επιτάμεια (Malik,
Ranjan and Balakrishnan 2005).
2.2.1.2

3D Δ ΘΡΞΔΞΡ

Γ ΑΜΣΘ
Ποϊκειςαι για μία ρσρκεσή ειρϊδξσ η ξπξία παοέυει πληοξτξοίεπ πξσ ατξοξϋμ ςημ κίμηρη
ςξσ υεοιξϋ και ςχμ δακςϋλχμ ςξσ υοήρςη. Ποξρτέοξσμ μία ξμξιϊμξοτη αμςιρςξιυία μεςανϋ
ςξσ

ποαγμαςικξϋ

και

ςξσ

εικξμικξϋ

υεοιξϋ

ατξϋ

αμαπαοιρςόμςαι

πλήοχπ.

Δμρχμαςόμξμςαπ διάτξοα είδη αιρθηςήοχμ μπξοξϋμ μα σπξλξγίρξσμ ςϊρξ ςημ κάμφη ςχμ
δακςϋλχμ ϊρξ και ςη θέρη και ςξμ ποξραμαςξλιρμϊ ςξσπ. Διακοίμξμςαι ρε Bend-Sensing
Gloves και Pinch Gloves (Bowman, Kruijff, et al. 2005). Σα γάμςια ςϋπξσ Bend-Sensing
ρσγκαςαλέγξμςαι ρςιπ παθηςικέπ ρσρκεσέπ ειρϊδξσ καθόπ μπξοξϋμ μα αμαγμχοίρξσμ μϊμξ
ρςαςικέπ υειοξμξμίεπ (postures). Σα δεδξμέμα βαρίζξμςαι ρε μεςοήρειπ πξσ ποξέουξμςαι
απϊ ςη γχμία ςχμ αοθοόρεχμ. Αμςίθεςα ςα Pinch Gloves μπξοξϋμ μα εμςξπίρξσμ αμ ςα
δάκςσλα ςξσ υοήρςη βοίρκξμςαι ρε επατή. Ασςϊ ξτείλεςαι ρε έμα ρσμθεςικϊ σλικϊ πξσ
βοίρκεςαι ρςιπ κξοστέπ ςχμ δακςϋλχμ. Όςαμ ξ υοήρςηπ εμόμει ςα δάκςσλα ςξσ
ποαγμαςξπξιείςαι ηλεκςοική επατή.
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ΔΘΙΞΜΑ 5 DATA GLOVE.ΔΥΔΘ ΑΤΑΘΠΔΗΔΘ Ξ ΙΑΚΣΛΑ ΓΘΑ ΜΑ ΔΘΜΑΘ ΞΠΑΞΘ ΞΘ ΑΘΡΗΖΖΠΔΡ (ZIMMERMAN , ET AL. 1987)

Οι Zimmerman και Lanier (1987) παοξσρίαραμ δϋξ γάμςια, ςα Z-Glove και DataGlove χπ
ςοιρδιάρςαςη είρξδξ με κλιμικέπ εταομξγέπ, για ςη λειςξσογία ςχμ αοθοόρεχμ ςξσ αρθεμή
(βλ. Δικϊμα 5). Γάμςια δεδξμέμχμ για ςοιρδιάρςαςξ υειοιρμϊ αμςικειμέμχμ μέυοι
οξμπξςικξϋπ υειοιρμξϋπ για εταομξγέπ ρε μεςαλλεία (Bednarz, et al. 2010). Οι Rosenberg
και Sluter (1999) αμέπςσναμ ςξ Chord Glove ρε μία ποξρπάθεια αμςιρςξίυιρηπ ςξσ QWERTY
πληκςοξλξγίξσ για ςημ ειραγχγή κειμέμξσ εμό ξι Lam et al. (2004) υοηριμξπξίηραμ γάμςι
για ςξμ έλεγυξ κιμήρεχμ εικξμικξϋ αμθοόπιμξσ ρόμαςξπ. Γάμςια δεδξμέμχμ αμαπςϋυθηκαμ
ρε ρσμδσαρμϊ με ςη λειςξσογική απεικϊμιρη μαγμηςικξϋ εμςξπιρμξϋ (fMRI) (Vanello, et al.
2008) η ξπξία απεικξμίζει αιμξδσμαμική αμςίδοαρη πξσ ρυεςίζεςαι με ςη δοαρςηοιϊςηςα ςξσ
εγκετάλξσ και ςξσ μχςιαίξσ μσελξϋ εμό άλλα μελεςόμςαι για αμάπςσνη διεπατόμ για
ακςιμξλξγικέπ εταομξγέπ (Tani, Maia and Wangenheim 2007) και εικξμικά υειοξσογεία.
Ηεςικϊ ρςξιυείξ ςχμ γαμςιόμ (Bowman, Badillo and Manek 2007) απξςελεί ςξ γεγξμϊπ ϊςι
τξοιξϋμςαι ρςα υέοια, ξπϊςε ποξρτέοξσμ ελεσθεοία κιμήρεχμ ρςημ ποαγμαςξπξίηρη και
άλλχμ απαιςξϋμεμχμ εογαριόμ. Δπιπλέξμ είμαι ελατοιά και εσέλικςα με απξςέλερμα μα
μειόμξσμ ςημ καςαπϊμηρη και ξ υοήρςηπ ςα μπξοεί μα διαςηοεί ςα υέοια ςξσ ρε άμεςη θέρη.
Σέλξπ παοέυξσμ είρξδξ και με δϋξ υέοια.
Α ΜΘΦΜΔΤΣΔ ΣΟ ΩΛΑ
ςημ πεοίπςχρη ασςή ξι αμιυμεσςέπ βοίρκξμςαι εμρχμαςχμέμξι ρςξ ρόμα ςξσ υοήρςη. Ασςξί
μπξοξϋμ μα είμαι ςοιρδιάρςαςξι αμιυμεσςέπ θέρηπ (3 dimensional position trackers) ξι
ξπξίξι ξοίζξμςαι χπ ςξ ειδικά ρυεδιαρμέμξ λξγιρμικϊ (software) πξσ υοηριμξπξιείςαι ρςημ
εικξμική ποαγμαςικϊςηςα για μα μεςοάει ςη μεςαβξλή ςηπ θέρηπ και ςξσ ποξραμαςξλιρμξϋ
εμϊπ ςοιρδιάρςαςξσ αμςικειμέμξσ ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ (Burdea and Coiffet 2003). Δπιπλέξμ
σπάουξσμ αιρθηςήοεπ αδοάμειαπ, ϊπχπ επιςαυσμριϊμεςοα και γσοξρκϊπια ή/και μαγμηςικξί
αιρθηςήοεπ. Ποϊκειςαι για ηλεκςοξμηυαμικέπ ρσρκεσέπ πξσ σπξλξγίζξσμ ςιπ δσμάμειπ
επιςάυσμρηπ. Οι δσμάμειπ ασςέπ μπξοεί μα είμαι ρςαςικέπ (π.υ. δσμάμειπ ςηπ βαοϋςηςαπ) ή
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δσμαμικέπ ϊςαμ ατξοξϋμ μεςαβξλέπ ςαυϋςηςαπ και διεϋθσμρηπ. Λξμξανξμικά και
πξλσανξμικά επιςαυσμριϊμεςοα είμαι ικαμά μα εμςξπίρξσμ ςξ μέγεθξπ και ςημ καςεϋθσμρη
ςηπ επιςάυσμρηπ χπ μία διαμσρμαςική πξρϊςηςα. Ζ ρυεςική μεςαςϊπιρη ςηπ μάζαπ είμαι
αμάλξγη ςηπ επιςάυσμρηπ ςξσ κιμξϋμεμξσ αμςικειμέμξσ. Για πεοιρρϊςεοεπ πληοξτξοίεπ
ρυεςικά με ςευμικέπ εμςξπιρμξϋ παοαπέμπξσμε ρςξσπ Welch και Foxlin (Welch and Foxlin
2002) (E. Foxlin 2002).

ΔΘΙΞΜΑ 6 ΞΟΞΗΔΖΡΖ ΑΜΘΥΜΔΣΩΜ ΑΔΠΑΜΔΘΑΡ ΡΔ ΠΞΣΥΑ (SLYPER ΙΑΘ HODGINS 2008)

ΑΜΘΥΜΔΣΔΡ ΞΟΞΗΔΖΛΔΜΞΘ ΡΞ ΡΩΛΑ ΞΣ ΥΠΖΡΖ ΡΣΜΖΗΩΡ ΥΠΖΡΘΛΞΟΞΘΞΣΜΑΘ ΡΔ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΑ ΔΛΒΣΗΘΡΖΡ, ΡΔ
ΡΣΜΔΣΑΡΛΞ ΛΔ HMD (HEAD MOUNTED DISPLAYS) (BACHMANN AND MCGHEE 2003), ΞΑΜ ΙΠΘΜΔΑΘ ΑΟΑΠΑΘΖΖ Ζ
ΑΜΘΥΜΔΣΡΖ ΖΡ ΙΘΜΖΡΖΡ ΞΣ ΥΠΖΡΖ. ΛΘΑ ΔΞΘΑ ΟΔΠΘΟΩΡΖ ΔΘΜΑΘ Ζ ΔΖΛΘΞΣΠΓΘΑ ΔΜΞΡ ΔΘΙΞΜΘΙΞΣ ΥΑΠΑΙΖΠΑ
(AVATAR) ΞΣ ΞΟΞΘΞΣ Ζ ΙΘΜΖΡΖ ΑΟΞΔΚΔΘ ΑΟΔΘΙΞΜΘΡΖ ΑΣΖΡ ΞΣ ΥΠΖΡΖ. ΛΘΑ ΔΜΑΚΚΑΙΘΙΖ ΟΠΞΑΡΖ
ΟΑΠΞΣΡΘΑΡΖΙΔ ΑΟΞ ΞΣΡ SLYPER ΙΑΘ HODGINS (2008) ΞΘ ΞΟΞΘΞΘ ΞΟΞΗΔΖΡΑΜ ΔΟΘΑΥΣΜΡΘΞΛΔΠΑ ΡΔ ΠΞΣΥΑ (ΒΚ.

Δικϊμα 6). Σα δεδξμέμα πξσ αμςλξϋμςαμ απϊ ςξσπ αμιυμεσςέπ ρσγκοίμξμςαμ με ρςξιυεία πξσ
σπήουαμ ρε μία βάρη δεδξμέμχμ. Ασςή πεοιλάμβαμε δεδξμέμα επιςάυσμρηπ πξσ
ποξέκσπςαμ απϊ καςαγοατή ςηπ κίμηρηπ μέρχ κάμεοαπ (Motion Capture). ςημ ιαςοική
υοηριμξπξιήθηκαμ αιρθηςήοεπ για ςη μελέςη ςηπ κίμηρηπ ςχμ μσόμ (Liu, Inoue and Shibata
2008) ςξπξθεςόμςαπ αιρθηςήοεπ πάμχ ρςξ ρόμα ςξσ αρθεμή (βλ. Δικϊμα 7).
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ΔΘΙΞΜΑ 7 ΑΜΘΥΜΔΣΔΡ ΞΟΞΗΔΖΛΔΜΞΘ ΡΞ ΡΩΛΑ ΞΣ ΑΡΗΔΜΖ (LIU, INOUE ΙΑΘ SHIBATA 2008)

Ο ΠΣΘΙΟΘ Α ΜΘΦΜΔΤΣΔ
Οπςικξί αμιυμεσςέπ είμαι ρσρκεσέπ μέςοηρηπ ςηπ θέρηπ υχοίπ επατή πξσ υοηριμξπξιξϋμ
ξπςικξϋπ αιρθηςήοεπ για ςξμ καθξοιρμϊ ςηπ θέρηπ και ςξσ ποξραμαςξλιρμξϋ εμϊπ
αμςικειμέμξσ

ρε

ποαγμαςικϊ

υοϊμξ.

σμήθχπ

υοηριμξπξιείςαι

η

μέθξδξπ

ςηπ

ςοιγχμξπξίηρηπ (triangulation) (Burdea and Coiffet 2003). Ατξοά ςη μέςοηρη παοαγϊμεμξσ
ή αμακλόμεμξσ τχςϊπ για ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςηπ θέρηπ και ςξσ ποξραμαςξλιρμξϋ ςξσ
υοήρςη ή /και ςχμ αμςικειμέμχμ. Αμιυμεσςέπ ασςήπ ςηπ μξοτήπ κάμξσμ υοήρη ςηπ
σπξλξγιρςικήπ ϊοαρηπ (computer vision) μέρχ καμεοόμ, (infrared emitters), LEDs (Lateral
Effect Diodes) πξσ παοάγξσμ ρήμαςα αμάλξγα ςηπ θέρηπ ςξσ ειρεουϊμεμξσ τχςϊπ καςά έμα
άνξμα (2D displacement measurement).
Οι ξπςικξί αμιυμεσςέπ μπξοξϋμ μα έυξσμ διαμξοτόρειπ είςε απϊ μέρα ποξπ ςα ένχ (insideout) είςε απϊ ένχ ποξπ ςα μέρα (outside-in) (E. Foxlin 2002). ςημ ποόςη πεοίπςχρη ξι
αμιυμεσςέπ βοίρκξμςαι ρε ρςαθεοά ρημεία ςξσ πεοιβάλλξμςα υόοξσ εμό ςα ποξπ αμίυμεσρη
αμςικείμεμα μαοκάοξμςαι απϊ εμεογά ή παθηςικά ξοϊρημα (landmarks). ςη δεϋςεοη
πεοίπςχρη ξι ξπςικξί αμιυμεσςέπ βοίρκξμςαι ςξπξθεςημέμξι πάμχ ρςξ υοήρςη ή ρςξ ποξπ
αμίυμεσρη αμςικείμεμξ, εμό ςα ξοϊρημα ρςξ πεοιβάλλξμ. Ωπ ξοϊρημα υοηριμξπξιξϋμςαι
LEDs, κάοςεπ με αμαγμχοίριμα μξςίβα ή ειδικά υοχμαςιρμέμα γάμςια (Bowman, Kruijff, et
al. 2005).
Σξ θεςικϊ ρςξιυείξ ςηπ ςευμξλξγίαπ ασςήπ, είμαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξ υοήρςηπ μπξοεί μα
αλληλεπιδοά ρε έμα εικξμικϊ πεοιβάλλξμ υχοίπ μα τέοει πάμχ ςξσ κάπξιξ ειδικϊ
ενξπλιρμϊ χρςϊρξ ϊμχπ ςέςξιξσ είδξσπ ρσρςήμαςα είμαι ποξπ ςξ παοϊμ αοκεςά ακοιβά. Σξ
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ρϋρςημα αμίυμεσρηπ ςηπ GestureTek -Gestpoint Maestro 3D™ Multitracker- (GestureTek
n.d.)με ςξ ξπξίξ ξ υοήρςηπ μπξοεί μα υειοιρςεί διάτξοεπ εταομξγέπ ποαγμαςξπξιόμςαπ
κιμήρειπ ρςξ υόοξ. Σξ ρϋρςημα απξςελείςαι απϊ ξπςικϊ αμιυμεσςή-camera είςε για ςξ υέοι
είςε γεμικϊςεοα για ςξ ρόμα ςξσ υοήρςη, μία ξθϊμη απεικϊμιρηπ και μία σπξλξγιρςική
ρσρκεσήπ (βλ. Δικϊμα 8). Μχοίςεοα η Microsoft διέθερε ρςημ αγξοά ςξ Kinect™ για ςημ
κξμρϊλα Xbox™ με ςξ ξπξίξ ξ γίμεςαι πλήοηπ αμίυμεσρη ςξσ ρόμαςξπ ςξσ υοήρςη.

ΔΘΙΞΜΑ 8. GESTURETEK MAESTRO 3D™. ΑΠΘΡΔΠΑ ΑΜΘΥΜΔΣΡΖ ΔΜΞΡ ΥΔΠΘΞΣ. ΔΔΝΘΑ ΑΜΘΥΜΔΣΡΖ ΑΜΩ ΛΔΠΞΣΡ ΞΣ
ΡΩΛΑΞΡ. (HTTP://WWW.GESTURETEK.COM/?GCLID=CKSEPYCCG6SCFQUYZQODRXPO1A)

Απϊ ςα ποόςα παοάδειγμαςα εταομξγήπ ρςη βιξμηυαμία παιυμιδιόμ απξςελεί ςξ EyeToy®
ή PlayStation®Eye ςηπ Sony, ςξ ξπξίξ είμαι μία κάμεοα η ξπξία εμςξπίζει κάοςεπ με
αμαγμχοίριμα μξςίβα ρςα ξπξία εμταμίζξμςαι ρςημ ξθϊμη ξι αμςίρςξιυξι υαοακςήοεπ. Οι
Yin et al. (2009) υοηριμξπξίηραμ αμιυμεσςέπ ασςήπ ςηπ μξοτήπ για ςημ αμάπςσνη εμϊπ
παιυμιδιξϋ για υξοϊ. Έμα διατξοεςικϊ είδξπ εταομξγήπ αμαπςϋυθηκε ρε διαδοαρςικϊ
πίμακα ϊπξσ ξ υοήρςηπ είυε ςη δσμαςϊςηςα μα γοάφει αλλά και μα διαυειοιρςεί
πληοξτξοία, ϊπχπ μα ποξρπελάρει τχςξγοατίεπ απϊ απϊρςαρη (Lech and Kostek 2010).
Οι Hwang, Ιim και Lee (2006) δημιξϋογηραμ μία βάρη δεδξμέμχμ πξσ πεοιλάμβαμε απϊ
ποϊςσπα αμαγμόοιρηπ ςηπ κίμηρηπ ςξσ ρόμαςξπ.
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2.2.2

ΈΝΞΔΞΡ /ΛΔΓΑΚΔΡ ΞΗΞΜΔΡ ΑΟΔΘΙΞΜΘΡΖΡ (LARGE VOLUME

DISPLAYS/LARGE DISPLAYS)
Οοίζξμςαι χπ γοατικέπ ξθϊμεπ επιρκϊπηρηπ ξι ξπξίεπ επιςοέπξσμ έμα πλήθξπ υοηρςόμ πξσ
βοίρκξμςαι ρε ρυεςική απϊρςαρη απϊ ςημ ξθϊμη μα έυξσμ ςασςϊυοξμα ξπςική επατή με μία
ρςεοεξγοατική ή μξμξρκξπική εικϊμα ςξσ εικξμικξϋ κϊρμξσ (Burdea and Coiffet 2003).
2.2.2.1

Υ ΑΠΑΙΖΠΘΡΘΙΑ

ε έμα ρϋρςημα με ένξδξ ξθϊμη μεγάλξσ μεγέθξσπ διακοίμξσμε δϋξ πεοιπςόρειπ. Ζ ποόςη
ατξοά ςημ ϋπαονη μίαπ εμιαίαπ ξθϊμηπ, εμό η δεϋςεοη ςη ρϋμδερη πξλλόμ επιμέοξσπ
ξθξμόμ πξσ ρσμιρςξϋμ μία μεγαλϋςεοη. Δπιπλέξμ ρε κάθε μία απϊ ασςέπ ςιπ πεοιπςόρειπ
διακοίμξσμε ςημ ξθϊμη ρε ςοειπ καςηγξοίεπ αμάλξγα με ςξ είδξπ ςηπ ςευμξλξγίαπ πξσ
υοηριμξπξιξϋμ.
o

σμβαςική ξθϊμη (Monitor-Based Large Display).

o

Οθϊμη

ποξβξλήπ

πεοιρρϊςεοχμ

(Projector-Based

ξθξμόμ

σπάουξσμ

Large

Displays).

πεοιρρϊςεοξι

ςη

ποξβξλείπ

πεοίπςχρη

ςχμ

(επιςσγυάμξμςαπ

σφηλϊςεοη αμάλσρη).
o

Οθϊμη ατήπ. ςημ ποξκείμεμη πεοίπςχρη η ένξδξπ απξςελεί ςασςϊυοξμα και είρξδξ.

Σα βαρικά υαοακςηοιρςικά μίαπ ξθϊμηπ ρσμξφίζξμςαι ρε (Bowman, Kruijff, et al. 2005):
o

Πεδίξ Οοάρεχπ( FOV)

o

Πεδίξ Παοαςήοηρηπ (Field of Regard)

o

Αμάλσρη (spatial resolution)

o

Γεχμεςοία

o

Light Transfer

o

Ο οσθμϊπ αμαμέχρηπ ςηπ ξθϊμηπ

o

Δογξμξμία

Δπιποξρθέςχπ δίμεςαι ιδιαίςεοη ποξρξυή ρςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ ρσρυεςίζξμςαι μεςανϋ
ςξσπ ςξ μέγεθξπ, η αμάλσρη και η απϊρςαρη ςξσ υοήρςη απϊ ςημ ξθϊμη (Swaminathan and
Sato 1997).
Π ΔΔΘΟ Ο ΡΑΔΩ (FOV)
Σξ πεδίξ ξοάρεχπ αματέοεςαι ρςξ μέγιρςξ βαθμϊ μξιοόμ ξπςικήπ γχμίαπ πξσ είμαι
ακαοιαία ξοαςή ρε μία ξθϊμη απεικϊμιρηπ (Bowman, Kruijff, et al. 2005) ή αλλιόπ ρςξ
πλάςξπ ςηπ ξθϊμηπ ρε ρυέρη με ςα μάςια ςξσ υοήρςη (Craig, Sherman and Will 2009).
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Σξ πεδίξ ξοάρεχπ (FOV) διακοίμεςαι ρε Desktop Field of View (DFOV) και ρε Software
Field of View (SFOV). Ωπ DFOV ξοίζεςαι ςξ μέγεθξπ ςηπ ξπςικήπ γχμίαπ ςξσ υοήρςη πξσ
απαρυξλεί η τσρική επιτάμεια ςηπ ξθϊμηπ ρςξ ξπςικϊ πεδίξ ςξσ υοήρςη. Ηεχοόμςαπ μια
ρςαθεοή απϊρςαρη ςξσ υοήρςη απϊ μια επιτάμεια, ϊρξ ασνάμεςαι ςξ μέγεθξπ ςηπ ξθϊμηπ
ςϊρξ ασνάμεςαι και η γχμία ασςή. Ωρςϊρξ ασςή εναοςάςαι απϊ ςξ μέοξπ ϊπξσ βοίρκεςαι ξ
υοήρςηπ και ςημ απϊρςαρη ςξσ απϊ ςημ ξθϊμη.
Ωπ SFOV ξοίζεςαι η γχμία ςηπ κάμεοαπ ςηπ εικξμικήπ ρκημήπ η ξπξία ποξβάλλεςαι ρςημ
επιτάμεια. Λεγάλεπ ςιμέπ ασςήπ έυξσμ χπ ρσμέπεια ςη δημιξσογία ςξσ fish-eye effect, εμό
μικοϊςεοεπ ρσμςελξϋμ ρςη δημιξσογία tunneled telescoping effects (Polys, Kim and
Bowman 2005). ςημ πεοίπςχρη ςξσ Fish-eye effect, η πεοιξυή εμδιατέοξμςξπ εμταμίζεςαι
αοκεςά μεγάλη και με λεπςξμεοή ρςξιυεία, εμό ςασςϊυοξμα η σπϊλξιπη πεοιξυή
παοξσριάζεςαι ρςαδιακά μικοϊςεοη και με λιγϊςεοη λεπςξμέοεια (Sarkar and Brown 83-91).
Τφηλέπ ςιμέπ SFOV μειόμξσμ ςξ υοϊμξ διεοεϋμηρηπ ςξσ υοήρςη καθϊςι ασνάμεςαι η
πεοιτεοειακή ςξσ ϊοαρη παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι δημιξσογείςαι ςξ fish-eye effect (Polys, Kim
και Bowman 2005). Ωρςϊρξ δε ταίμεςαι μα σπάουει κάπξιξπ καμϊμαπ για ςξ πξιεπ ςιμέπ
ποέπει μα υοηριμξπξιξϋμςαι και για πξιέπ εταομξγέπ.
Π ΔΔΘΟ Π ΑΡΑΣΖΡΖΖ (F IELD OF R EGARD )
Ωπ Πεδίξ Παοαςήοηρηπ (Field-of-Regard/FOR) ξοίζεςαι ςξ πξρξρςϊ ςηπ αιρθηςηοιακήπ
κάλσφηπ πξσ μπξοεί μα εμταμίρει ρςξ υοήρςη, με ςημ έμμξια ςξσ βαθμξϋ ρςξμ ξπξίξ ξ
θεαςήπ πεοιβάλλεςαι απϊ ϊπξια αίρθηρη (Sherman and Craig 2003a). Αλλιόπ, ξ βαθμϊπ ςχμ
μξιοόμ ςξσ πεοιβάλλξμςα υόοξσ ςξσ υοήρςη ςξμ ξπξίξ καςαλαμβάμει η ξθϊμη. ςη
πεοίπςχρη εμϊπ HMD (Head Mounted Display) ςξ πεδίξ παοαςήοηρηπ είμαι 100% δεδξμέμξσ
ϊςι ξ υοήρςηπ έυει ξπςική επατή με ςξ εικξμικϊ πεοιβάλλξμ ρε ϊπξια διεϋθσμρη και αμ
κξιςάνει. Αμςίθεςα, ρςημ πεοίπςχρη εμϊπ πεοιβάλλξμςξπ CAVE ςοιόμ ξθξμόμ, ςξ πεδίξ
παοαςήοηρηπ είμαι 50%.
Α ΜΑΚΤΖ
Ζ αμάλσρη ρυεςίζεςαι με ςξ μέγεθξπ ςξσ pixel , με μξμάδα μέςοηρηπ ςα dpi (dots per inch)
και απξςελεί κοιςήοιξ πξιϊςηςαπ ςηπ ξθϊμηπ. Ηα ποέπει μα ςξμιρςεί ϊςι η πξιϊςηςα ςηπ
ξθϊμηπ εναοςάςαι απϊ ςξ πλήθξπ ςχμ pixel ρε ρυέρη με ςξ μέγεθξπ ςηπ ξθϊμηπ και ςημ
απϊρςαρη πξσ διαςηοεί ξ υοήρςηπ απϊ ασςή.
Λ ΔΗΟΔΟ ΛΔΣΑΥΟΡΑ ΣΟΤ ΥΩΣΟ
Ζ μέθξδξπ μεςατξοάπ ςξσ τχςϊπ ρςημ επιτάμεια. Λέθξδξι απξςελξϋμ ξι: εμποϊρθια
ποξβξλή, ξπίρθια ποξβξλή, δέρμη laser απεσθείαπ ρςη retina, υοήρη ειδικόμ ξπςικόμ. Ζ
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ρημαμςικϊςηςά ςηπ έγκειςαι ρςξ γεγξμϊπ ϊςι καθξοίζει ςξ είδξπ ςχμ εταομϊριμχμ
ςοιρδιάρςαςχμ διεπατόμ.
Ρ ΤΗΛΟ ΑΜΑΜΔΩΖ ΣΖ ΟΗΟΜΖ
Ο οσθμϊπ αμαμέχρηπ ςηπ ξθϊμηπ αματέοεςαι ρςημ ςαυϋςηςα με ςημ ξπξία η ξθϊμη
απεικϊμιρηπ αμαμεόμει ςημ εικϊμα απϊ ςξ frame buffer , με μξμάδα μέςοηρηπ ςα Hz.
Φαμηλέπ ρσυμϊςηςεπ κάςχ ςχμ 50-80 Hz είμαι σπαίςιεπ για ταιμϊμεμξ ρςίλβηπ ςηπ εικϊμαπ.
Δ ΡΓΟΜΟΛΘΑ
Ζ εικξμική ποαγμαςικϊςηςα ατξοά ρσρςήμαςα ϊπξσ πξλλέπ τξοέπ ξ υοήρςηπ τέοει
ενξπλιρμϊ ρςξ ρόμα ςξσ, ϊπχπ HMD (Head Mounted Display) ϊπξσ η εταομξγή ςξσπ είμαι
ρημαμςικϊ μα ακξλξσθεί καμϊμεπ εογξμξμίαπ (απϊρςαρη ξθϊμηπ απϊ ςξ μάςι). Έμα δεϋςεοξ
παοάδειγμα μπξοεί μα απξςελεί μία κάθεςη ξθϊμη ατήπ ςϋπξσ «ςξίυξπ», ςξ μέγεθξπ ςηπ
ξπξίαπ ϊμχπ μα αμαγκάζει ςξ υοήρςη μα εκςελεί κιμήρειπ ρε έκςαρη.
Γ ΔΩΛΔΣΡΘΑ
Οι ξθϊμεπ πξσ κσοιαουξϋμ ρςημ αγξοά είμαι κσοίχπ ξι επίπεδεπ. Ωρςϊρξ ϊςαμ ατξοξϋμ
διαμξοτόρειπ μεγάλχμ ξθξμόμ

επιρκϊπηρηπ δημιξσογξϋμςαι

αμάγκεπ

για

υοήρη

εμαλλακςικόμ διαμξοτόρεχμ πξσ ατξοξϋμ είςε ςη ρυημαςική παοάρςαρη ςηπ ξθϊμηπ απϊ
καςαρκεσή ςηπ είςε ςξ ρσμδσαρμϊ πεοιρρξςέοχμ ξθξμόμ διαμξοτόμξμςαπ μια διατξοεςική
ςελική γεχμεςοία. Οι αμάγκεπ ασςέπ ατξοξϋμ ςϊρξ ςη βέλςιρςη απϊδξρη και για ςξσπ δϋξ
κϊρμξσπ, παοέυξμςαπ μεγάλξ πεδίξ εμό ςασςϊυοξμα διαςηοόμςαπ μία ικαμξπξιηςική
απϊρςαρη

ςξσ

υοήρςη

απϊ

ασςή

(Swaminathan

and

Sato

1997).

Παοαδείγμαςα

εμαλλακςικόμ γεχμεςοιόμ ρςιπ ξθϊμεπ απξςελξϋμ ξι ελλειπςικέπ, ςοαπεζξειδείπ και
κσκλικέπ.
2.2.2.2

Δ ΘΑΛΞΠΤΩΡΔΘΡ

Οι Swaminathan και Sato (1997) παοξσρίαραμ ςοία είδη διαμξοτόρεχμ ξθξμόμ. Ζ ποόςη
αματέοεςαι χπ Distant-Contiguous η ξπξία απξςελείςαι απϊ μία μεγάλη ξθϊμη (μπξοεί μα
απαοςίζεςαι απϊ επιμέοξσπ μικοϊςεοεπ) αλλά ςξπξθεςημέμη ρε μεγαλϋςεοη απϊρςαρη απϊ
ςξ υοήρςη ρε ρυέρη με μία ςσπική 17 ιμςρόμ ξθϊμη, όρςε μα διαςηοεί ςη γχμία 20-40
μξιοόμ. σμήθχπ για εταομξγέπ ϊπξσ δεμ απαιςείςαι λεπςξμεοήπ εογαρία απϊ ςξ υοήρςη,
ρε εταομξγέπ ϊπξσ είμαι αμαγκαία η σπξρςήοινη κξιμήπ θέαρηπ απϊ πξλλξϋπ υοήρςεπ.
Απεικϊμιρη μεγάληπ πξρϊςηςαπ σφηλά ρσρυεςιζϊμεμηπ πληοξτξοίαπ με υχοικά ή άλλα
ςξπξλξγικά υαοακςηοιρςικά (υάοςεπ κλπ.). Σξ μήκξπ νεκξϋοαρηπ και ποξραομξγήπ ςξσ
αμθοόπιμξσ μαςιξϋ 20-40 ίμςρεπ ρσμεπάγεςαι έμςξμη κξϋοαρη μαςιόμ ϊπξσ απαιςείςαι
λεπςξμεοήπ εογαρία. Δπιπλέξμ πεοιξοίζεςαι η ιδιχςικϊςηςα.
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ΔΘΙΞΜΑ 9 ΔΘΑΛΞΠΤΩΡΔΘΡ ΞΗΞΜΩΜ. Α S ΡΣΛΒΞΚΘΕΞΣΜ ΘΡ ΞΗΞΜΔΡ (SCREENS) ΙΑΘ Α D ΘΡ ΞΗΞΜΔΡ ΑΟΔΘΙΞΜΘΡΖΡ
(DISPLAYS). ΔΘΑΛΞΠΤΩΡΔΘΡ ΟΞΣ ΑΟΞΔΚΞΣΜΑΘ ΑΟΞ Α D1 KAI D2 ΥΑΠΑΙΖΠΘΕΞΜΑΘ ΩΡ ΛΖ ΔΤΑΟΞΛΔΜΔΡ (NONCONTIGUOUS) ΙΑΗΩΡ ΚΔΘΞΣΠΓΞΣΜ ΩΡ ΔΜΑ ΡΣΡΖΛΑ ΥΩΠΘΙΑ ΔΘΑΥΩΠΘΡΛΔΜΞ (SWAMINATHAN AND SATO 1997)

Ζ δεϋςεοη Desktop-Contiguous θσριάζει ςξμ πεοιξοιρμϊ ϊςι η ξθϊμη θα ποέπει μα είμαι ρςξ
κέμςοξ ςξσ πεδίξσ ςξσ υοήρςη και αμςί ασςξϋ διαςηοεί ςημ ξθϊμη ρε μία ρςαθεοή απϊρςαρη
απϊ ςξ υοήρςη.

Οι γεχμεςοίεπ μπξοξϋμ μα πξικίλξσμ (ελλειπςικέπ, ρταιοικέπ κλπ.).

Δταομξγέπ με απεικϊμιρη μεγάλξσ πλήθξσπ ρσρυεςιζϊμεμχμ πληοξτξοιόμ και ξπξιξδήπξςε
κξμμάςι ασςήπ ςηπ πληοξτξοίαπ μπξοεί μα ειρέλθει ρςξ επίκεμςοξ ςηπ εογαρίαπ ςξσ υοήρςη
για λεπςξμεοή επενεογαρία. Ωρςϊρξ ποϊκειςαι για έμα μξμξυοηρςικϊ πεοιβάλλξμ ϊπξσ ξ
υοήρςηπ αμαγκάζεςαι μα ρςοέφει ςξ λαιμϊ ςξσ λϊγχ ςηπ εκάρςξςε γεχμεςοίαπ. Διδικά ρε
εταομξγέπ ςηλεδιάρκεφηπ αματέοεςαι ϊςι δημιξσογξϋμςαι αοκεςά θέμαςα και απαιςείςαι
ποξρεκςική ςξπξθέςηρη ςχμ καμεοόμ.
Σξ ςελεσςαίξ είδξπ ξμξμάζεςαι Μη Εταπςόμεμη (Non-contiguous) και απαοςίζεςαι απϊ
πξλλέπ επιτάμειεπ απεικϊμιρηπ ξι ξπξίεπ δϋμαςαι μα βοίρκξμςαι ρε διατξοεςικέπ
απξρςάρειπ απϊ ςξ υοήρςη και δεμ απαρυξλξϋμ έμα ρσγκλίμξμςα τσρικϊ υόοξ (βλ. Δικϊμα
9). Ασςέπ μπξοξϋμ επιπλέξμ μα διαυχοιρςξϋμ ρε Σσμευείπ (Continuous) και Διαυχοιρμέμεπ
(Separated).
2.2.2.3

Ο ΚΔΞΜΔΙΖΛΑΑ -Ξ ΤΔΚΖ

Οι

ξθϊμεπ

μεγάλεπ

απεικϊμιρηπ

ρσμβάλλξσμ

ρςημ

εμίρυσρη

ςχμ

ρσμεογαςικόμ

πεοιβαλλϊμςχμ (Swaminathan and Sato 1997). Ασςϊ ξτείλεςαι ρςξ γεγξμϊπ ϊςι παοέυξσμ
μεγάλη επιτάμεια εογαρίαπ (είςε εμιαία είςε απαοςιζϊμεμη απϊ επιμέοξσπ ξθϊμεπ) ϊπξσ ϊλα
ςα ρςξιυεία είμαι απεσθείαπ ξοαςά. Ιας‟ επέκςαρη σπξρςηοίζεςαι η δσμαςϊςηςα κξιμήπ
θέαρηπ (shared viewing) απϊ πξλλξϋπ υοήρςεπ. Δπιπλέξμ μπξοξϋμ μα διαςηοξϋμςαι ξοαςά
αοκεςά παοάθσοα ςασςϊυοξμα υχοίπ μα αλληλεπικαλϋπςξμςαι, γεγξμϊπ πξσ ρσμβάλλει
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ρςημ καλϋςεοη διαυείοιρη ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ πεοιέυξσμ. Σξ γεγξμϊπ ασςϊ ατξοά ςημ
καλϋςεοη σπξρςήοινη πεοιευξμέμξσ έςρι όρςε ξ υοήρςηπ μα έυει ςη δσμαςϊςηςα
επενεογαρίαπ μίαπ πληοξτξοίαπ ρε ρυέρη με μία άλλη (Swaminathan and Sato 1997).
σμεπόπ ξ υοήρςηπ έυει ςη δσμαςϊςηςα μα διεοεσμά και μα ρσγκοίμει ςημ πληοξτξοία
ςαυϋςεοα (D. A. Bowman 2008). Ωρςϊρξ ξι Swaminathan και Sato (1997) δεμ
επικεμςοόμξμςαι ρςξ πεοιευϊμεμξ καθεασςξϋ. Σξμίζξσμ ϊςι

έλλειφη καςάλληλχμ

μεςατξοόμ και ξπςικόμ κχδικόμ ρσμβϊλχμ πξσ ρσμδέξσμ ςα ρσρυεςιζϊμεμα αμςικείμεμα
είμαι εϋκξλξ μα ποξκαλέρει ρϋγυσρη ρςξ υοήρςη με ςημ ϋπαονη πξλλόμ διάρπαοςχμ
παοαθϋοχμ ρε μία μεγάλη ξθϊμη.
ςα μειξμεκςήμαςα ρσγκαςαλέγεςαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι πεοιξοίζεςαι η ποξρχπική και ιδιχςική
υοήρη, καθόπ ςξ πεοιευϊμεμξ εϋκξλα καθίρςαςαι ξοαςϊ απϊ ςοίςξσπ. Ωρςϊρξ ϊμχπ ασςϊ
ατξοά ςιπ εταομξγέπ και ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ επιθσμεί ξ υοήρςηπ μα υοηριμξπξιήρει
μία ξθϊμη ασςξϋ ςξσ μεγέθξσπ. Δπιπλέξμ ςξ αμθοόπιμξ μάςι βλέπει νεκξϋοαρςα σπϊ
ρσγκεκοιμέμη γχμία και ρε μεγάλεπ ξθϊμεπ είμαι δϋρκξλη η λεπςξμεοήπ εογαρία. Ο βαθμϊπ
εμβϋθιρηπ δεμ είμαι ιδιαίςεοα μεγάλξπ χρςϊρξ είμαι μεγαλϋςεοξπ απϊ ςα κξιμά επιςοαπέζια
πεοιβάλλξμςα.

2.3 ΔΥΜΘΙΔΡ ΑΚΚΖΚΔΟΘΔΠΑΡΖΡ
Έυξσμε γίμει διάτξοεπ ποξρπάθειεπ καςηγξοιξπξίηρηπ ςχμ ςευμικόμ αλληλεπίδοαρηπ (Mine
1995) (Bowman, Kruijff, et al. 2005). Οι Poupyrev et al. (1999) ςιπ διαυόοιραμ ρε
“Δνχκεμςοικέπ (Exocentric)” και “Δρχκεμςοικέπ (Esocentric)”. Οι ποόςεπ δίμξσμ ρςξ
υοήρςη ςη δσμαςϊςηςα μα ελέγυει απϊ ενχςεοικά ςξμ εικξμικϊ υόοξ χπ έμα ςοίςξ ποϊρχπξ
εμό ρςη δεϋςεοη πεοίπςχρη ξ υοήρςηπ απξςελεί κξμμάςι ςξσ εικξμικξϋ κϊρμξσ.
Λία δεϋςεοη καςηγξοιξπξίηρη (Craig, Sherman and Will 2009) διακοίμει ςιπ ςευμικέπ
αλληλεπίδοαρηπ ρε “Άμερηπ (Direct Interaction)”, “Υσρικήπ (Physical Interaction)”,
“Δικξμικήπ (Virtual Interaction)” και “Αλληλεπίδοαρηπ Ποακςϊοχμ (Agent Interaction)”. Ζ
άμερη αλληλεπίδοαρη ρςημ εικξμική ποαγμαςικϊςηςα απξςελεί μία ακοιβή αμςιρςξιυία
μεςανϋ ςξσ ποαγμαςικξϋ και ςξσ εικξμικξϋ κϊρμξσ. Οι εμέογειεπ πξσ ατξοξϋμ ςξμ εικξμικϊ
κϊρμξ απεικξμίζξμςαι με ςξμ ίδιξ ςοϊπξ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξμ τσρικϊ. Έςρι ξ
υοήρςηπ για μα αμξίνει μία πϊοςα για παοάδειγμα ρςξμ εικξμικϊ κϊρμξ θα εκςελξϋρε ςιπ
ίδιεπ ακοιβόπ κιμήρειπ πξσ θα ποαγμαςξπξιξϋρε αμ ήθελε μα αμξίνει ςημ πϊοςα ρςξ ρπίςι
ςξσ.
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Ζ τσρική αλληλεπίδοαρη ατξοά ςη υοήρη ρσρκεσόμ ειρϊδξσ ςιπ ξπξίεπ ποαγμαςικά
αγγίζει ξ υοήρςηπ. Σέςξιεπ είμαι ςξ γάμςι δεδξμέμχμ και ςξ steering wheel.
Ζ εικξμική αλληλεπίδοαρη ατξοά ρσρκεσέπ ειρϊδξσ ξι ξπξίεπ ϊμχπ απξςελξϋμ κξμμάςι ςξσ
εικξμικξϋ κϊρμξσ και δεμ έυξσμ κάπξια τσρική σπϊρςαρη. Σέςξιξ παοάδειγμα απξςελεί ςξ
εικξμικϊ πληκςοξλϊγιξ
Ζ ςέςαοςη πεοίπςχρη ατξοά ςξμ έλεγυξ ςχμ παοαμέςοχμ μέρχ ποακςϊοχμ (agent
interaction). Ο υοήρςηπ επικξιμχμεί με μία σπξλξγιρςική ξμςϊςηςα ςξσ ρσρςήμαςξπ ρςημ
ξπξία γμχρςξπξιεί ςηπ επιθσμίεπ ςξσ αμαμέμξμςαπ ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςξσπ.
ςη ρσμέυεια ςηπ παοαγοάτξσ παοξσριάζξμςαι ξι βαρικέπ ςευμικέπ αλληλεπίδοαρηπ.

2.3.1

RAY CASTING

Ο υοήρςηπ σπξδεικμϋει ςξ αμςικείμεμξ πξσ επιθσμεί μα επιλένει με μία εικξμική ακςίμα πξσ
καθξοίζει ςημ καςεϋθσμρη ςηπ καςάδεινηπ. ςη πεοίπςχρη πξσ σπάουει εικξμικϊ υέοι ξ
αιρθηςήοαπ μπξοεί μα βοίρκεςαι πάμχ ρε ασςϊ. ε άλλη πεοίπςχρη η ακςίμα μπξοεί μα
καθξοίζεςαι απϊ κάπξια ρσρκεσή καςάδεινηπ πξσ θα κοαςάει ξ υοήρςηπ. Απϊ διάτξοεπ
μελέςεπ (Vogel and Balakrishnan 2005) ποξκϋπςει ϊςι η ρσγκεκοιμέμη ςευμική είμαι
ποξταμήπ για αμςικείμεμα πξσ βοίρκξμςαι ρε μεγάλη απϊρςαρη, και εμδείκμσςαι για ςημ
επιλξγή

αμςικειμέμχμ

ρυεςικά

μεγάλχμ

διαρςάρεχμ.

Ωρςϊρξ

παοαςηοξϋμ

ϊςι

η

ρσγκεκοιμέμη ςευμική αμςιμεςχπίζει ποξβλήμαςα ρε μεγάλεπ ξθϊμεπ απεικϊμιρηπ λϊγχ
έλλειφηπ ακοίβειαπ ρε ρςϊυξσπ μικοξϋ μεγέθξσπ. Δπιπλέξμ ποξβλήμαςα απξςελξϋμ ςξ
τσρικϊ ςοέμξσλξ υειοϊπ και η διάςανη ςχμ αμςικειμέμχμ ρςξ υόοξ (βλ. 3.5). Για ςξσπ
λϊγξσπ ασςξϋπ έυει λάβει και άλλεπ μξοτέπ ϊπχπ η Sticky Ray Metaphor (Steinicke,
Ropinski and Hinrichs 2004) για ςημ επιλξγή αμςικειμέμξσ με ςημ ξπξία ξ υοήρςηπ επιλέγει
έμα αμςικείμεμξ. Όρξ μεςαβάλλεςαι η θέρη ςξσ ςξ αμςικείμεμξ παοαμέμει εμεογϊ μέυοι μα
εσθσγοαμμιρςεί η μξηςή ακςίμα με κάπξιξ άλλξ αμςικείμεμξ ςξ ξπξίξ και θα πάοει ςη θέρη
ςξσ επιλεγμέμξσ. Δπιπλέξμ έυξσμ αμαπςσυθεί Aperture Techniques (Forsberg, Herndon and
Zeleznik 1996) και Fishing Reel Techniques (Bowman and Hodges 1997). Λία άλλη
παοαλλαγή απξςελεί cone selection, Flashlight ή Spotlight (Liang and Green 1994) ϊπξσ η
ακςίμα αμςικαθίρςαςαι απϊ έμα κόμξ καθόπ και η shadow cone selection και enhanced
cone selection (Steed 2006).
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ΔΘΙΞΜΑ 10. THE STICKY-RAY METAPHOR (STEINICKE, ROPINSKI AND HINRICHS 2004)

Ζ ςευμική ασςή έυει υοηριμξπξιηθεί και ρε πξιξ ενειδικεσμέμεπ πεοιπςόρειπ ϊπχπ ρε
ρσρςήμαςα παοαγχγήπ μξσρικήπ (Berthaut, Hachet and Desainte 2010) και εικξμικά
πεοιβάλλξμςα με εταομξγέπ ρςη βιξλξγία (Polys, Kim and Bowman 2005).
Ζ ςευμική Snap to Ray εμρχμαςόμει μία δεϋςεοη δέρμη η ξπξία ποξρκξλλάςαι ρςξ
κξμςιμϊςεοξ επιλένιμξ αμςικείμεμξ και λειςξσογεί χπ ρςϊυξπ ςηπ δέρμηπ πξσ υειοίζεςαι ξ
υοήρςηπ (βλ. Δικϊμα 11). Απϊ ςη μία πλεσοά επιδοά θεςικά ρςημ επιςσυή επιλξγή
αμςικειμέμχμ μικοξϋ μεγέθξσπ, απϊ ςημ άλλη ϊμχπ μπξοεί μα ξδηγήρει ρε ρϋγυσρη ςχμ
δϋξ ακςιμόμ (Wingrave 2009).

ΔΘΙΞΜΑ 11 ΔΥΜΘΙΖ “SNAP TO”. ΛΑΕΘ ΛΔ ΖΜ ΑΙΘΜΑ ΣΟΑΕΠΥΔΘ ΙΑΘ ΛΘΑ ΔΔΣΔΠΖ (ΒΚ. ΙΘΠΘΜΖ) Ζ ΞΟΞΘΑ ΟΠΞΡΙΞΚΑΑΘ
ΡΞ ΙΞΜΘΜΞΔΠΞ ΔΟΘΚΔΝΘΛΞ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΣΟΞΔΔΘΙΜΣΞΜΑΡ Ζ ΗΔΡΖ ΟΞΣ ΟΠΔΟΔΘ ΜΑ ΚΑΒΔΘ ΑΣΖ ΟΞΣ ΥΔΘΠΘΕΔΑΘ Ξ
ΥΠΖΡΖΡ (WINGRAVE 2009)

2.3.2

TWO HANDED POINTING (MINE 1995)

ςημ πεοίπςχρη πξσ αμιυμεϋξμςαι και ςα δϋξ υέοια ςξσ υοήρςη ξ καθξοιρμϊπ ςηπ ακςίμαπ
επιςσγυάμεςαι χπ ενήπ. Σξ έμα υέοι καθξοίζει ςξ ρημείξ εκκίμηρηπ ςηπ ακςίμαπ εμό ςξ άλλξ
δίμει ςημ καςεϋθσμρη ασςήπ (βλ. Δικϊμα 12).
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ΔΘΙΞΜΑ 12 ΟΚΞΖΓΖΡΖ ΛΔ ΔΣΞ ΥΔΠΘΑ ΛΔ ΥΠΖΡΖ DATA GLOVES

Αμςίρςξιυα με ςημ ςευμική Ray Casting η ποξκείμεμη ςευμική αμςιμεςχπίζει ποξβλήμαςα
απξκλειρμξϋ αμςικειμέμχμ ξπϊςε και υοηριμξπξιείςαι ρε ρσμδσαρμϊ με ςιπ σπϊλξιπεπ
ςευμικέπ πξσ αματέοθηκαμ ρςημ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ.

2.3.3

SIMPLE VIRUAL HAND

ςημ πεοίπςχρη ςξσ εικξμικξϋ υεοιξϋ ξ υοήρςηπ μπξοεί μα επιλένει και μα υειοιρςεί
αμςικείμεμα με ςα υέοια ςξσ ϊπχπ ρςξμ ποαγμαςικϊ κϊρμξ. Ζ υοήρη ασςήπ ςηπ ςευμικήπ
απαιςεί αμίυμεσρη ςξσ υεοιξϋ ςξσ υοήρςη ρσμήθχπ με γάμςια δεδξμέμχμ. Βαρικϊ ποϊβλημα
ασςήπ ςηπ ςευμικήπ απξςελεί ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξ υοήρςηπ δεμ μπξοεί μα επιλένει
απξμακοσρμέμα αμςικείμεμα. Για ςημ αμςιμεςόπιρη ασςξϋ ξι Poupyrev et al. (1996)
παοξσρίαραμ ςημ ςευμική αλληλεπίδοαρηπ Go-Go (Go-Go Interaction Technique) ρϋμτχμα
με ςημ ξπξία ξ υοήρςηπ μπξοεί μα μεςαβάλει ςξ μήκξπ ςξσ υεοιξϋ ςξσ για μα επιλένει, μα
μεςατέοει αμςικείμεμα κξμςά ςξσ ή και μα μεςατεοθεί ασςϊπ ποξπ ασςά.

2.3.4

HOMER

Ζ ςευμική HOMER (Hand-centered Object Manipulation Extended Ray-casting) απξςελεί μία
σβοιδική ςευμική αλληλεπίδοαρηπ με ςημ ξπξία ξ υοήρςηπ σπξδεικμϋει έμα αμςικείμεμξ
μέρχ καςάδεινηπ μέρχ ςηπ μεςατξοάπ ray-casting. ςη ρσμέυεια ςξ εικξμικϊ υέοι
μεςατέοεςαι ρςξ αμςικείμεμξ πξσ έυει επιλευθεί έςρι όρςε ξ υοήρςηπ μπξοεί μα ςξ υειοιρςεί
ϊπχπ επιθσμεί. Ζ ςευμική ασςή ρσμδσάζει διάτξοα ρςξιυεία απϊ άλλεπ ςευμικέπ.

2.3.5

SELECTION BOX OR SELECTION CUBE

Ζ ρσγκεκοιμέμη ςευμική ατξοά ςη δημιξσογία εμϊπ κϋβξσ (βλ. Δικϊμα 13) για πξλλαπλή
επιλξγή αμςικειμέμχμ. Σα ρςξιυεία πξσ βοίρκξμςαι ερχςεοικά ςξσ κϋβξσ ή ςέμμξμςαι με
ασςϊμ επιλέγξμςαι (Dunk, Haffegee and Alexandrov 2010). Παοϊμξια ςευμική απξςελεί ςξ
Silk Cursor (Zhai, Buxton and Milgram 1994), ρςημ ξπξία ξ κέορξοαπ αμςικαθίρςαςαι απϊ
έμα διάταμξ κϋβξ.
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ΔΘΙΞΜΑ 13. SELECTION CUBE (DUNK, HAFFEGEE AND ALEXANDROV 2010)

2.4 ΟΚΞΖΓΖΡΖ ΡΔ ΔΘΙΞΜΘΙΑ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΑ
Ο ϊοξπ πλξήγηρη διακοίμεςαι ρε δϋξ ρςξιυεία μεςατξοά (travel) και εύοερη διαδοξμήπ
(wayfinding) (Sherman and Craig 2003). Ωπ μεςατξοά/ μεςακίμηρη (travel) ξοίζεςαι η
εμέογεια/ δοάρη ελέγυξσ ςηπ κίμηρηπ ρςξμ κϊρμξ/ υόοξ. Ζ εϋοερη διαδοξμήπ ατξοά ςη
υοήρη πληοξτξοιόμ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξμ κϊρμξ χπ μέρα ξδηγιόμ καςεϋθσμρηπ και
ςαυϋςηςαπ ςηπ μεςατξοάπ (travel) (Sherman and Craig 2003). ςημ ξσρία είμαι η διαδικαρία
με ςημ ξπξία ξ υοήρςηπ ανιξλξγεί ςα ρςξιυεία και ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ κϊρμξσ πξσ έυει
ρςη διάθερή ςξσ, για μα επιλένει ςη διαδοξμή πξσ θα ακξλξσθήρει για πεςϋυει ςη βέλςιρςη
διαδοξμή ρςξ βέλςιρςξ υοϊμξ μεςανϋ μίαπ θέρηπ εκκίμηρηπ και μίαπ θέρηπ ςεομαςιρμξϋ.

2.4.1

ΔΥΜΘΙΔΡ ΛΔΑΤΞΠΑΡ –TRAVEL TECHNIQUES

Ωρςϊρξ ρςημ ποξκείμεμη εογαρία εμδιατέοει πεοιρρϊςεοξ η μεςακίμηρη (travel) και πχπ
ασςή ρσμδέεςαι με ςημ είρξδξ, καθόπ ασςή είμαι πξσ ελέγυει ξ υοήρςηπ. Οι Sherman &
Craig (2003) ρσμξφίζξσμ δέκα διεογαρίεπ μεςακίμηρηπ.
o

Physical Locomotion

Ποϊκειςαι για ςημ απλξϋρςεοη μέθξδξ μεςακίμηρηπ. Δίμαι η ικαμϊςηςα ςχμ υοηρςόμ μα
κιμξϋμ ςξ ρόμα ςξσπ για μα μεςαβάλλξσμ ςη θέρη ςηπ ξπςικήπ ςξσπ γχμίαπ μέρα ρςξμ
εικξμικϊ υόοξ. Ασςή μξοτή είμαι ποξριςή για ςα εικξμικά πεοιβάλλξμςα και απαμςάςαι
ρσμήθχπ ρε ρσμδσαρμϊ με άλλεπ μξοτέπ μεςακίμηρηπ.
o

Ride Along

ςη μέθξδξ ασςή ξ υοήρςηπ «μεςατέοεςαι» μέρα απϊ έμα ποξκαθξοιρμέμξ μξμξπάςι ρςξμ
εικξμικϊ κϊρμξ ίρχπ με πεοιρςαριακά ρημεία επιλξγήπ. Ζ μέθξδξπ ασςή παοέυει ρςξ υοήρςη
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ελάυιρςη ελεσθεοία. σμήθχπ μπξοξϋμ μα μεςαβάλλξσμ ςημ ξπςική ςξσπ γχμία ή μα
κξιςάνξσμ γϋοχ ςξσπ εμό βοίρκξμςαι ρςξ μξμξπάςι.
o

Tow Rope (River Metaphor)

Απξςελεί μία ποξέκςαρη ςξσ Ride Along, με ςη διατξοά ϊςι ξ υοήρςηπ μπξοεί μα απξκλίμει
ρε κάπξιξ μικοϊ βαθμϊ απϊ ςημ ςοξυιά ςξσ μξμξπαςιξϋ.
o

Fly-Through (Walkthrough)

Δίμαι έμα γεμικϊπ ϊοξπ για μεθϊδξσπ πξσ δίμξσμ ρςξ υοήρςη ρυεδϊμ απϊλσςξ έλεγυξ ποξπ
κάθε καςεϋθσμρη. Τπξπεοίπςχρη ασςήπ ςηπ μεθϊδξσ απξςελεί Walkthrough. Λία διεπατή
ασςήπ ςηπ μξοτήπ σπξυοεόμει ςξ υοήρςη μα κιμείςαι ρςξ επίπεδξ.
o

Pilot Through

Πεοιγοάτει μία μξοτή μεςακίμηρηπ ρςημ ξπξία ξι υοήρςεπ ελέγυξσμ ςιπ κιμήρειπ ςξσπ
υοηριμξπξιόμςαπ υειοιρςήοια πξσ μιμξϋμςαι /ακξλξσθξϋμ ςημ μξοτή ξυήμαςξπ ςξ ξπξίξ
ξδηγξϋμ.
o

Move the World

Ποϊκειςαι για μία μξοτή μεςακίμηρηπ η ξπξία είμαι λιγϊςεοξ τσρική απϊ ςιπ
ποξηγξϋμεμεπ. Δδό ξ υοήρςηπ αοπάζει

ςξμ εικξμικϊ κϊρμξ (υειοξμξμία grab)

μεςατέοξμςάπ ςξμ πιξ κξμςά ςξσ, μεςακιμόμςαπ ςξμ ή ποξραμαςξλίζξμςάπ ςξμ ϊπχπ
επιθσμεί επαμαςξπξθεςόμςαπ ςξ υέοι ςξσ.
o

Scale the World

ςημ πεοίπςχρη ασςή η μεςακίμηρη επιςσγυάμεςαι μειόμξμςαπ ςημ κλίμακα ςξσ κϊρμξσ,
ποαγμαςξπξιόμςαπ μία μικοή κίμηρη και εμ ρσμευεία επαματέοξμςαπ ςξμ κϊρμξ ρςημ
αουική ςξσ διάρςαρη. Ζ διατξοά μεςανϋ ςχμ ρημείχμ για ςα ξπξία εκςελέρςηκαμ ξι δϋξ
υειοιρμξί ρσμςελεί ρςξ μα εμταμιρςεί ξ υοήρςηπ ρε διατξοεςική ςξπξθερία ϊςαμ
επαματέοει ςξμ κϊρμξ ρςιπ αουικϊ ςξσ μέγεθξπ.
o

Put me Here

Λία βαρική μέθξδξπ με ςη υοήρη ςηπ ξπξία ξ υοήρςηπ μεςατέοεςαι ρε έμα καθξοιρμέμξ
ρημείξ. Λπξοεί μα εκςελερςεί είςε με τσρικϊ ςοϊπξ είςε με ςελείχπ ατϋρικξ, ϊπχπ ασςϊπ
ϊπξσ ξ υοήρςηπ επιλέγει απϊ κάπξιξ μεμξϋ ςημ ςξπξθερία πξσ επιθσμεί και έπειςα
εμταμίζεςαι εκεί.
o

Orbital View
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Δίμαι η λιγϊςεοξ τσρική μξοτή μεςατξοάπ ϊπξσ ξ κϊρμξπ εμταμίζεςαι μα ρςοέτεςαι γϋοχ
απϊ ςξ υοήρςη αμάλξγα με ςη διεϋθσμρη ρςημ ξπξία κξιςάει ασςϊπ. ςημ πεοίπςχρη πξσ ξ
υοήρςηπ κξιςάει αοιρςεοά, ξ κϊρμξπ πεοιρςοέτεςαι δενιά επιςοέπξμςαπ ςξσ μα δει ςξ
αοιρςεοϊ ςξσ ςμήμα. (αμςίρςξιυα για ϊλεπ ςιε διεσθϋμρειπ)
Λία απξδξςική ςευμική αλληλεπίδοαρηπ ποξάγει ςα ενήπ υαοακςηοιρςικά (Bowman, Koller
and Hodges 1997):
o

Σαυϋςηςα. Ιαςάλληλη (αμάλξγα με ςημ εταομξγή).

o

Ακοίβεια. Αμερϊςηςα ρςημ ποϊρβαρη ρςξμ επιθσμηςϊ ρςϊυξ.

o

Φχοική Αμςίληφη. Ζ γμόρη ςηπ θέρηπ και ςξσ ποξραμαςξλιρμξϋ μέρα ρςξ
πεοιβάλλξμ καςά ςη διάοκεια και έπειςα απϊ ςη μεςακίμηρη.

o

Δσκξλία ρςημ εκμάθηρη. Ζ ικαμϊςηςα εμϊπ μέξσ υοήρςη μα υοηριμξπξιήρει ςημ
ςευμική.

o

Δσκξλία ρςη υοήρη. Ζ πξλσπλξκϊςηςα υοήρηπ ή καςαμϊηρηπ ςηπ ςευμικήπ απϊ ςη
πλεσοά ςξσ υοήρςη.

o

σλλξγή πληοξτξοίαπ. Ζ ικαμϊςηςα ςξσ υοήρςη μα αμςλεί πληοξτξοίεπ απϊ ςξ
πεοιβάλλξμ καςά ςη διάοκεια ςηπ δοαρςηοιϊςηςάπ ςξσ ρε ασςϊ.

o

Παοξσρία. Ζ αίρθηρη ςξσ υοήρςη ϊςι απξςελεί μέοξπ ςξσ εικξμικξϋ πεοιβάλλξμςξπ.

Ωρςϊρξ αματέοεςαι ϊςι ςα ρςξιυεία ασςά τέοξσμ έμα βαθμϊ βαοϋςηςαπ ξ ξπξίξπ
μεςαβάλλεςαι αμάλξγα με ςημ εταομξγή και ςιπ απαιςήρειπ ςηπ (Bowman, Koller and
Hodges 1997)

2.5 ΔΤΑΠΛΞΓΔΡ
Λεγάλεπ ξθϊμεπ απεικϊμιρηπ βοίρκξσμ εταομξγέπ ρε μεγάλξ εϋοξπ δοαρςηοιξςήςχμ. Λε ςξ
πέοαρμα ςξσ υοϊμξσ και ςημ αμάπςσνη ςηπ ςευμξλξγίαπ, ςα ρσρςήμαςα αμαγμόοιρηπ
υειοξμξμιόμ βελςιόμξμςαι. Σξ γεγξμϊπ ασςϊ έυει χπ απξςέλερμα ςη γεμίκεσρη ςηπ υοήρηπ
ςξσπ ρε πεοιρρϊςεοεπ εταομξγέπ ρςημ καθημεοιμϊςηςα. Διακοίμξσμε ςιπ εταομξγέπ
αμάλξγα με ςη υοήρη ςξσπ ρε ςοειπ βαρικέπ καςηγξοίεπ.

2.5.1

ΞΘΙΘΑΙΖ ΥΠΖΡΖ

Όςαμ αματεοϊμαρςε ρε ασςήμ ςημ καςηγξοία εμμξξϋμε ρσρςήμαςα πξσ βοίρκξσμ εταομξγή
ιδιχςική υοήρη. Ζ πξιξ ρσμήθηπ πξσ απαμςάςαι είμαι ασςή ςχμ video games. Απξςελξϋμ
εικξμικά πεοιβάλλξμςα ςα ξπξία μπξοεί μα είμαι ςοιρδιάρςαςα και ρσμήθχπ ξ υόοξπ είμαι
ποξρυεδιαρμέμξπ ξπϊςε ξ υοήρςηπ ακξλξσθεί ςξσπ καμϊμεπ ςξσ. Ηα ποέπει μα ρημειόρξσμε
ϊςι ςα video games είμαι ςξ λξγιρμικϊ πξσ υοηριμξπξιείςαι αλλά ςξ ρϋρςημα γεμικϊςεοα
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πεοιλαμβάμει

ςημ κξμρϊλα πξσ απξςελεί ςη μηυαμή και ςα πεοιτεοειακά ρσρςήμαςα

ειρϊδξσ και ενϊδξσ.
Λέυοι ποιμ απϊ λίγα υοϊμια δεμ ήςαμ απαοαίςηςξ μα διαθέςει καμείπ ξθϊμη μεγάλχμ
διαρςάρεχμ, ήςαμ απλά θέμα ποξρχπικήπ επιλξγήπ και ξικξμξμικήπ άμερηπ. Απϊ ςξ 2006
και έπειςα ξι εςαιοίεπ παιυμιδιόμ ποαγμαςξπξίηραμ μία επαμάρςαρη ειράγξμςαπ έμα μέξ
ςοϊπξ αλληλεπίδοαρηπ βάρει υειοξμξμιόμ. Σξ γεγξμϊπ ϊςι ασνάμεςαι η τσρική πλξήγηρη
ςξσ υοήρςη ρε ρσμδσαρμϊ με ςη ρςαδιακή πςόρη ςχμ ξθξμόμ ρσμέβαλλε ρςημ ρυεςική
αϋνηρη ςχμ πχλήρεχμ. Τπάουξσμ ςοία είδη αλληλεπίδοαρηπ με υειοξμξμίεπ πξσ
απαμςόμςαι. Σξ ποόςξ ατξοά ςη υοήρη υειοιρςηοίχμ με επιςαυσμριϊμεςοα ή/και
γσοξρκϊπια ή/και ξπςικξϋπ αμιυμεσςέπ με ςα ξπξία ξ υοήρςηπ ποαγμαςξπξιεί ρσμευείπ
κιμήρειπ ξι ξπξίεπ αμςιρςξιυξϋμ μία ποξπ μία ρε κιμήρειπ ςξσ avatar ή ποξκαθξοιρμέμεπ
ρσμευείπ κιμήρειπ πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρε λειςξσογίεπ ςξσ παιυμιδιξϋ ή ςξσ μεμξϋ. Δπιπλέξμ η
πλξήγηρη σπξβξηθείςαι με ςη υοήρη κξσμπιόμ.

Ζ δεϋςεοη πεοίπςχρη ατξοά ςημ

ενξλξκλήοξσ αμαγμόοιρη κιμήρεχμ απϊ ξπςικξϋπ αμιυμεσςέπ υχοίπ ςη υοήρη ρσρκεσόμ.
ςημ πεοίπςχρη ασςή σπάουει η δσμαςϊςηςα υοήρηπ postures ρςαςικόμ υειοξμξμιόμ χπ
εμςξλέπ ϊπχπ και ςη υοήρη ξπξιξσδήπξςε τσρικξϋ αμςικειμέμξσ πξσ δεμ αμήκει ρςξ
ρϋρςημα. Σξ γεγξμϊπ ϊςι ξ υοήρςηπ αλληλεπιδοά με υειοξμξμίεπ και πξλλέπ τξοέπ σπάουει
μία ρυεδϊμ ξμξιϊμξοτη αμςιρςξιυία μεςανϋ ασςξϋ και ςξσ avatar ϊρξ μεγαλϋςεοη είμαι η
ξθϊμη ςϊρξ πεοιρρϊςεοη ςαϋςιρη σπάουει.
Άλλη εταομξγή απξςελεί ξ έλεγυξπ ξικιακόμ ρσρκεσόμ. Ζ πιξ διαδεδξμέμη εταομξγή είμαι
ξ έλεγυξπ ςηπ ςηλεϊοαρηπ. Σξ ςελεσςαίξ καιοϊ ξι εςαιοίεπ βγάζξσμ ρςημ αγξοά ξθϊμεπ ξι
ξπξίεπ ελέγυξμςαι με ςη κίμηρη ςξσ ρόμαςξπ. Hitachi gesture remote control tv/ Canesta
tv gesture interface/ Samsung/ Toshiba Cell TV 3D Gesture control and menu, είμαι μεοικά
απϊ ασςά πξσ παοξσριάρςηκαμ ρςξ CES 2010.

2.5.2

ΔΖΛΞΡΘΔΡ ΔΓΙΑΑΡΑΡΔΘΡ (PUBLIC INSTALLATIONS)

Ποϊκειςαι για ρσρςήμαςα πξσ βοίρκξμςαι εγκαςερςημέμα ρε ενχςεοικξϋπ ή μη ιδιχςικξϋπ
υόοξσπ. Παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι δεμ είμαι εσοέχπ διαδεδξμέμα ασςά ςα ρσρςήμαςα, ςα
ςελεσςαία υοϊμια εμταμίζξμςαι ϊλξ και πιξ ρσυμά. Σξ πιξ ρημαμςικϊ ρςξιυείξ ρςη υοήρη
μεγάλχμ ξθξμόμ είμαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι ρσγκεκοιμέμα για ςημ πεοίπςχρη ςχμ δημϊριχμ
υόοχμ ρυεδιάζξμςαι για μα υοηριμξπξιηθξϋμ, ίρχπ ςασςϊυοξμα, απϊ αμθοόπξσπ πξσ
μπξοεί μα είμαι μεςανϋ ςξσπ άγμχρςξι.
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Απϊ ςιπ πιξ διαδεδξμέμεπ εταομξγέπ απξςελξϋμ ασςέπ ςξμ μξσρείχμ. Ο επιρκέπςηπ μπξοεί
μα αλληλεπιδοάρει με ςα ρσρςήμαςα και μα αμακαλϋφει μϊμξπ ςξσ ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ ςξμ
εμδιατέοξσμ. σρςήμαςα αουιςεκςξμικήπ πεοιήγηρηπ ϊπξσ αμακαςαρκεσάζξμςαι ρε 3D
ςοιρδιάρςαςα μξμςέλα υόοξι, πϊλειπ, κςίοια κλπ. Δκεί ξ υοήρςηπ μπξοεί μα πεοιηγηθεί και
απξκςήρει μία ξπςική εικϊμα εμϊπ υόοξσ εμό παοάλληλα παοαςηοεί και ςα εκθέμαςα ςξσ
μξσρείξσ. Απϊ ςα πξιξ γμχρςά μξσρεία πξσ έυξσμ σλξπξιήρει ςέςξιξσ είδξσπ εταομξγέπ
είμαι ςξ μξσρείξ Kaman. Λία άλλη πεοίπςχρη απξςελεί η ςοιρδιάρςαςη απεικϊμιρη ςχμ
εκθεμάςχμ πξσ έυξσμ τθαοεί ςα ξπξία έυει ςη δσμαςϊςηςα ξ υοήρςηπ μα πεοιρςοέφει,
μεγεθϋμει για μα ςα παοαςηοήρει εμό παοάλληλα παοέυξμςαι απϊ ςξ ρϋρςημα ρυεςικέπ
πληοξτξοίεπ. ςξ μξσρείξ επιρςημόμ ςξσ Άμρςεομςαμ ΜΔΛΟ έυξσμ υοηριμξπξιηθεί
ρσρςήμαςα για ςημ καςαμϊηρη διατϊοχμ επιρςημξμικόμ θεμάςχμ ϊπχπ διαρςημικέπ
ποξρξμξιόρειπ για ςημ καςαμϊηρη ςηπ απϊρςαρηπ και ςξσ υοϊμξσ ρςξ ενχςεοικϊ
πεοιβάλλξμ ςηπ Γηπ.
Λία άλλη εταομξγή απξςελεί η υοήρη ρσρςημάςχμ ξθξμόμ ρε ρσμδσαρμϊ με αιρθηςήοεπ ρε
βιςοίμεπ καςαρςημάςχμ και εκθεριακά πεοίπςεοα, είςε για διατημιρςικξϋπ ρκξπξϋπ είςε για
ςημ παοξσρίαρη πεοιευξμέμξσ πξσ σπάουει ρςξ εκάρςξςε καςάρςημα.

2.5.3

ΡΣΜΔΠΓΑΘΙΑ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΑ

ημαμςικέπ εταομξγέπ παοαςηοξϋμςαι ρε πεοιβάλλξμςα εκπαίδεσρηπ και εογαρίαπ.
Τπξρςηοίζεςαι ϊςι μία κξιμή ξθϊμη ρε πεοιβάλλξμ μίαπ ξμάδαπ αμθοόπχμ μπξοεί μα
βξηθήρει ρςημ ενχςεοίκεσρη ρκέφηπ (Czerwinski, et al. 2003).

Έςρι μεγάλεπ ξθϊμεπ

απεικϊμιρηπ βοίρκξσμ εταομξγή ρε ρσμεογαςικά για παοξσρίαρη εογαριόμ. Παοάδειγμα
ασςξϋ απξςελεί η αουιςεκςξμική πεοιήγηρη ϊπξσ μπξοεί ξ υοήρςηπ μα επιθεχοήρει έμα
ςοιρδιάρςαςξ υόοξ ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ και μα αλληλεπιδοάρει με ασςϊ αμςί μα έουεςαι
απλά ρε επατή με εικϊμεπ και βίμςεξ. Άλλη πεοίπςχρη απξςελεί η παοξσρίαρη και
επενεογαρία ρςαςιρςικόμ δεδξμέμχμ και γοατημάςχμ ρε έμα πεοιβάλλξμ εογαρίαπ ςξ
ξπξίξ απαιςεί ςημ παοαςήοηρη πξλλόμ υοηρςόμ.
„Όρξμ ατξοά ςημ εκπαίδεσρη, έυξσμ παοξσριαρςεί διάτξοα ρσρςήμαςα πξσ ατξοξϋμ
αίθξσρεπ διδαρκαλίαπ ρςα ξπξία μπξοξϋμ ξι μαθηςέπ μα έοθξσμ ρε επατή με αμςικείμεμα
και μα αλληλεπιδοάρξσμ μαζί ςξσπ. Απεικξμίρειπ γεχμεςοίαπ και γοατημάςχμ πξσ είμαι
δϋρκξλξ πξλλέπ τξοέπ μα ταμςαρςεί έμαπ ρπξσδαρςήπ, βξηθξϋμ ρςημ καςαμϊηρη λϊγχ ςηπ
ξπςικήπ παοαςήοηρηπ ςηπ αλλαγήπ πξσ ποαγμαςξπξιείςαι

έπειςα απϊ μεςαβξλή ρςα

υαοακςηοιρςικά και ςιπ ιδιϊςηςέπ ςξσ. Δπιποϊρθεςα, εκςϊπ απϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι
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διεσκξλϋμεςαι ξ διδάρκχμ ρςημ παοξσρίαρη ςξσ μαθήμαςξπ, αμαπςϋρρξμςαι και εταομξγέπ
με ςηπ ξπξίεπ εμθαοοϋμεςαι η ρσμεογαρία μεςανϋ ςχμ μαθηςόμ.

2.6 ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑΑ
Ο άμθοχπξπ αλληλεπιδοά ρςημ καθημεοιμή ςξσ ζχή με διάτξοα ηλεκςοξμικά ρσρςήμαςα. Ζ
επικξιμχμία ασςή επιςσγυάμεςαι μέρχ ςηπ πληοξτξοίαπ πξσ μεςατέοεςαι. Ζ πληοξτξοία
μεςατέοεςαι μέρχ διατϊοχμ εμςξλόμ πξσ εμεογξπξιεί ξ υοήρςηπ. Ζ βάρη ςχμ ρσρςημάςχμ
τσρικήπ αλληλεπίδοαρηπ είμαι η αμίυμεσρη ςηπ πληοξτξοίαπ απϊ διάτξοεπ εμέογειεπ πξσ
εκςελεί ρςξ τσρικϊ ςξσ πεοιβάλλξμ. Ασςέπ μπξοεί μα είμαι η ξμιλία, η ξπςική επατή, και
ρςξ πλαίριξ πξσ ατξοά ςη ρσγκεκοιμέμη εογαρία είμαι ξι κιμήρειπ ςξσ υοήρςη ή απλά η
παοξσρία ςξσ. Ωρςϊρξ παοαςηοείςαι μία ρημαμςική διατξοά ρε ρυέρη με ςα μέρα ειρϊδξσ
ςϋπξσ πξμςίκι και πληκςοξλϊγιξ. Σα μέρα ασςά ελέγυξμςαι απϊλσςα απϊ ςξ υοήρςη. Ασςϊ
ρημαίμει πχπ ςξ ρϋρςημα εκςελεί ακοιβόπ ςιπ εμςξλέπ πξσ επιθσμεί και δίμει ασςϊπ. Σξ
πξμςίκι θα μεςακιμηθεί ϊρξ ςξ μεςακιμήρει ξ υοήρςηπ. Ωρςϊρξ κάςι ςέςξιξ δεμ διαςηοείςαι
πάμςα ρςημ πεοίπςχρη πξσ ποέπει μα αμιυμεσςξϋμ ξι κιμήρειπ εμϊπ αμθοόπξσ. Ποξταμόπ,
ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ςη μελέςη πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε πάμχ ρςημ εομημεία ςχμ
υειοξμξμιόμ, μία αμθοόπιμη κίμηρη εμέυει πληοξτξοία. Όμχπ ασςϊ δε ρημαίμει ϊςι είμαι
πάμςα ανιξπξιήριμη.
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3

ΡΥΔΔΘΑΡΖ ΙΑΘ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΡΣΡΖΛΑΩΜ ΒΑΡΔΘ

ΥΔΘΠΞΜΞΛΘΩΜ
Βαρικϊ κξμμάςι για ςημ καςαρκεσή και αμάπςσνη εμϊπ ρσρςήμαςξπ είμαι η ρυεδίαρή ςξσ.
Αμάλξγα με ςξ αμςικείμεμξ σπάουξσμ διάτξοα πλαίρια ςα ξπξία έυξσμ αμαπςσυθεί καθόπ
και ρυεδιαρςικέπ ξδηγίεπ πξσ ατξοξϋμ ςημ αμάπςσνη και υοήρη ασςόμ. Ωρςϊρξ ρςημ
πεοίπςχρη ςχμ πεοίπςχρη ςηπ αλληλεπίδοαρηπ βάρει υειοξμξμιόμ ελάυιρςα εμςξπίρςηκαμ
ρςη βιβλιξγοατία, ςα ξπξία και παοξσριάζξμςαι ρςξ κετάλαιξ πξσ ακξλξσθεί. Οι
ρυεδιαρςικέπ

ξδηγίεπ

ατξοξϋμ

ςϊρξ

λειςξσογικξϋπ

ϊρξ

και

αμθοχπξκεμςοικξϋπ

παοάγξμςεπ πξσ ρσμςελξϋμ ρςημ αμάπςσνη εϋυοηρςχμ ρσρςημάςχμ. Δπιποϊρθεςξ ρςξιυείξ
απξςελξϋμ ξι μέθξδξι ανιξλϊγηρηπ ασςόμ πξσ μπξοεί μα εταομϊζξμςαι ρε διάτξοα ρςάδια
ςηπ ρυεδιαρςικήπ διεογαρίαπ. Ζ ανιξλϊγηρη είμαι έμα ρημαμςικϊ εογαλείξ ςϊρξ για ςημ
αμάπςσνη εμϊπ ρσρςήμαςξπ ϊρξ και για ςημ ενέλινή ςξσ. Λέρα απϊ ασςή είμαι δσμαςϊ μα
εμςξπιρςξϋμ ποξβλήμαςα και ελλείφειπ ςα ξπξία αγμξήθηκαμ για διάτξοξσπ λϊγξσπ.
Δπιπλέξμ μέρα απϊ ασςή είμαι δσμαςϊμ μα ςεθξϋμ μέα εοχςήμαςα ςα ξπξία θα απξςελέρξσμ
μία βάρη για διεναγχγή μέχμ εοεσμόμ.

3.1 Ξ ΟΚΑΘΡΘΞ ΡΥΔΔΘΑΡΖΡ ΖΡ MARIA KARAM (2006)

Ζ M. Karam παοξσρίαρε έμα πλαίριξ καςηγξοιξπξίηρηπ αλληλεπιδοάρεχμ πξσ βαρίζξμςαι
ρε υειοξμξμίεπ. Ζ καςηγξοιξπξίηρη ρςη βάρη ςηπ διακοίμεςαι ρε ςέρρεοιπ ςξμείπ: Πεδίξ
εταομξγήπ

(Application

Domain), ςευμξλξγίεπ σπξρςήοινηπ (enabling

αμςαπόκοιρη ρσρςήμαςξπ (system response)

technology),

και ρςσλ υειοξμξμιώμ (gesture styles) (βλ.

Δικϊμα 14). Ιάθε μία απϊ ασςέπ ςιπ καςηγξοίεπ διαρπάςαι είςε ρε σπξκαςηγξοίεπ είςε ρε
παοαμέςοξσπ. Ποξταμόπ ξι καςηγξοίεπ ασςέπ ρυεςίζξμςαι μεςανϋ ςξσπ καθόπ ξ ρυεδιαρςήπ
αμάλξγα με ςημ εταομξγή και ςη διαθέριμη ςευμξλξγία καλείςαι μα επιλένει και μα
αμαπςϋνει έμα ρες υειοξμξμιόμ ρςξ ξπξίξ μα αμςαπξκοίμεςαι ςξ ρϋρςημα.

40

ΔΘΙΞΜΑ 14 ΟΚΑΘΡΘΞ ΡΥΔΔΘΑΡΖΡ ΑΚΚΖΚΔΟΘΔΠΑΡΔΩΜ ΒΑΡΔΘ ΥΔΘΠΞΜΞΛΘΩΜ (KARAM 2006)

ςημ ποόςη καςηγξοία πξσ ατξοά ςξ πεδίξ εταομξγήπ ρε ασςϊ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι
διάτξοξι ςξμείπ ϊπχπ ασςξί ταίμξμςαι ρςημ εικϊμα (βαλε εικϊμα). Δπιπλέξμ η ρσγκεκοιμέμη
καςηγξοία διαρπάςαι ρε ςοειπ σπξκαςηγξοίεπ: task characteristics, Interaction context και
User goals. Για ςημ κάθε μία απϊ ασςέπ σπάουξσμ παοάμεςοξι ρςιπ ξπξίεπ ξ ρυεδιαρςήπ
μπξοεί μα δόρει έμα βάοξπ. Για ςα Task Characteristics ξοίζξμςαι δϋξ παοάμεςοξι
(Criticality, Complexity), κάθε μία απϊ ςιπ ξπξίεπ παίομει έμα βάοξπ ρε μία διαβάθμιρη
low-high. Ζ criticality αματέοεςαι ρςξ οηςϊ επίπεδξ ρημαμςικϊςηςαπ πξσ ρυεςίζεςαι με έμα
αμενάοςηςξ task (Λ.Karam) και μπξοεί μα διεσοσμθεί όρςε μα ρσμπεοιλαμβάμει
επιποϊρθεςα ρςξιυεία πξσ καθιρςξϋμ έμα task critical (time constraints, execution
constraints, target acquisition constraints), χρςϊρξ ασςά εναοςόμςαι απϊ ςξ task. Ζ
πξλσπλξκϊςηςα (complexity) ξοίζεςαι χπ βάθξπ ςχμ απαιςξϋμεμχμ (η δσμαςόμ) βημάςχμ
για ςημ ξλξκλήοχρη εμϊπ task. Αμςίρςξιυα με ςημ criticality η πξλσπλξκϊςηςα μπξοεί μα
πάοει ςιμέπ απϊ υαμηλή έχπ σφηλή.
ςη δεϋςεοη σπξκαςηγξοία πξσ ατξοά ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ αλληλεπίδοαρηπ σπάουξσμ δϋξ
παοάμεςοξι-πεοιξοιρμξί.

Ασςξί

σπξβάλλξμςαι

απϊ

ςα

τσρικά

ή

πεοιβαλλξμςικά

υαοακςηοιρςικά ςξσ πεδίξσ εταομξγήπ καθόπ και απϊ ρσγκεκοιμέμεπ λεπςξμέοειεπ ςχμ
αλληλεπιδοάρεχμ πξσ διενάγξμςαι μέρα ρε ασςϊ. Ζ τσρική κίμηρη ςξσ υοήρςη καςά ςη
διάοκεια ςηπ αλληλεπίδοαρηπ διατέοει ρε έμα επιςοαπέζιξ πεοιβάλλξμ απϊ ϊςι ρε έμα
πεοιβάλλξμ πξσ πεοιλαμβάμει μεγάλη ξθϊμη υχοίπ πξμςίκι και πληκςοξλϊγιξ. ε έμα
ubiquitous πεοιβάλλξμ η ρσγγοατέαπ θεχοεί ϊςι η τσρική κίμηρη δεμ απξςελεί
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αμαγκαιϊςηςα αλλά η εσελινία ρςη θέρη πξσ μπξοεί μα έυει ξ υοήρςηπ μπξοεί μα θεχοηθεί
μεραίξσ βαθμξϋ. Σξ δεϋςεοξ είδξπ αμαγκαίξσ πεοιξοιρμξϋ ατξοά ςα γμχρςικά ρςξιυεία
ςξσ πεοιευξμέμξσ μιαπ αλληλεπίδοαρηπ ρςα ξπξία σπάουξσμ πξιξςικέπ και πξρξςικέπ
πηγέπ. Σξ πλήθξπ ςχμ απαιςξϋμεμχμ πηγόμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ ξλξκλήοχρη μιαπ
εογαρίαπ είμαι αμάλξγξ ςξσ βάοξσπ ςηπ παοαμέςοξσ.
Σέλξπ σπάουξσμ ξι ρςϊυξι ςξσ υοήρςη (User goals) ξι ξπξίξι καθξοίζξσμ απαιςήρειπ ςξσ
ρσρςήμαςξπ. Οοίζξμςαι χπ ρςξιυεία ςα ξπξία παίομξσμ ςιμέπ 0/1 (ϊυι/μαι) αμάλξγα με ςξ αμ
σπάουξσμ ρσγκοξϋρειπ μεςανϋ ςχμ ρςϊυχμ ςξσ υοήρςη και ςχμ σπϊλξιπχμ παοαμέςοχμ.
H ςευμξλξγία σπξρςήοινηπ πεοιλαμβάμει δϋξ σπξκαςηγξοίεπ, ςη ρσρκεσή ειρϊδξσ- input
device και ςημ απϊδξρη ςξσ ρσρςήμαςξπ-system performance. ςημ ποόςη πεοίπςχρη
σπάουξσμ δϋξ παοάμεςοξι πξσ παίομξσμ ςιμέπ 0 – 1. Ζ ζόμη αλληλεπίδοαρηπ (Interaction
Zone) και η τξοηςϊςηςα ςηπ ρσρκεσήπ (Device mobility). Λε 0 υαοακςηοίζξμςαι ξι ρσρκεσέπ
ειρϊδξσ ρςιπ ξπξίεπ ξ υοήρςηπ έυει άμερη επατή με ςη ρσρκεσή και με 1 ϊςαμ σπάουει μία
ρυεςική απϊρςαρη. Αμςίρςξιυα ρσμβαίμει για ςη τξοηςϊςηςα.
Ζ απϊδξρη ςξσ ρσρςήμαςξπ πεοιλαμβάμει επίρηπ δϋξ παοαμέςοξσπ με αμςίρςξιυεπ
διαβαθμίρειπ Low-High. Ζ μία είμαι η ακοίβεια (accuracy). σμήθχπ ρσρςήμαςα ξοάρεχπ
σπξλξγιρςόμ έυξσμ υαμηλή ακοίβεια ατξϋ επηοεάζξμςαι εϋκξλα απϊ μεςαβξλέπ ςξσ τχςϊπ
ρςξ πεοιβάλλξμ. Ζ άλλη παοάμεςοξπ είμαι ςαυϋςηςα αμςαπϊκοιρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ
(Response Speed). Δδό διακοίμξμςαι ςοείπ παοάγξμςεπ πξσ επηοεάζξσμ ςημ ςαυϋςηςα ςηπ
αλληλεπίδοαρηπ και ρσμδσάζξμςαι ρςη μία ασςή παοάμεςοξ (input stage/ recognition
stage/ response stage).
Οι υειοξμξμίεπ διακοίμξμςαι ρε δϋξ καςηγξοίεπ. Σξ είδξπ ςχμ υειοξμξμιόμ, και ςξ ρες ςχμ
υειοξμξμιόμ. ςημ ποόςη πεοίπςχρη ξι παοάμεςοξι πξσ επηοεάζξσμ ςημ αλληλεπίδοαρη
είμαι ςξ μέλξπ ςξσ ρόμαςξπ πξσ ποαγμαςξπξιεί ςη υειοξμξμία και ςα αμςικείμεμα. Ο ποόςξπ
ϊοξπ είμαι ποξταμήπ. Ο δεϋςεοξπ ϊοξπ είμαι λίγξ πξιξ πεοίπλξκξπ. Ωπ αμςικείμεμα
ξοίζξμςαι ρσρκεσέπ ξι ξπξίεπ δοξσμ εμδιάμερα, βξηθόμςαπ ρςημ αμαγμόοιρη ςχμ
υειοξμξμιόμ, αλλά δεμ εσθϋμξμςαι για ςημ διεογαρία αμαγμόοιρηπ. Ο υαοακςηοιρμϊπ είμαι
0-1.
ςημ πεοίπςχρη ςξσ ρες υειοξμξμιόμ ξι παοάμεςοξι πξσ λαμβάμξμςαι σπϊφη είμαι η
πξλσπλξκϊςηςα(complexity) και η αμςιρςξιυία (mapping) ςηπ εκάρςξςε υειοξμξμίαπ. Ζ
πξλσπλξκϊςηςα εναοςάςαι απϊ δϋξ παοάγξμςεπ, ςξ πλήθξπ ςχμ υειοξμξμιόμ πξσ σπάουει
ρε έμα ρες και ςη τσρική πξλσπλξκϊςηςα ρςημ εκςέλερη ςξσπ. ΟΘ διαβαθμίρειπ κσμαίμξμςαι
απϊ Low-High με ςημ ςιμή μα ασνάμεςαι αμάλξγα με ςξ πλήθξπ ςχμ υειοξμξμιόμ και ςημ
πξλσπλξκϊςηςα ρςημ εκςέλερη ςξσπ. Όρξμ ατξοά ςημ αμςιρςξιυία, ασςή ρυεςίζεςαι με ςημ
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απεικϊμιρη ςηπ υειοξμξμίαπ ρε μία εμέογεια. Ιάθε υειοξμξμία μπξοεί μα υοηριμξπξιείςαι για
ςημ εκςέλερη μίαπ και μϊμξ εμέογειαπ (1-1) ή για πεοιρρϊςεοεπ (1-many). Τπάουει και η
πεοίπςχρη μία εμέογεια μα μπξοεί μα εκςελερςεί απϊ πεοιρρϊςεοεπ υειοξμξμίεπ υχοίπ μα
σπάουει πεοιξοιρμϊπ πξσ μα απξκλείει ςη υοήρη κάπξιαπ απϊ ασςέπ για ςημ εκςέλερη και
άλλχμ εμεογειόμ (many-many).
Ζ ςελεσςαία καςηγξοία ατξοά ςημ αμςαπϊκοιρη ςξσ ρσρςήμαςξπ με ςημ έμμξια ςξσ
απξςελέρμαςξπ πξσ απξτέοει η ποαγμαςξπξίηρη μιαπ υειοξμξμίαπ. Ωπ παοάμεςοξι ρε ασςή
ξοίζξμςαι η modality και η αμάδοαρη (feedback) η ξπξία διακοίμεςαι ρε reflexive /
recognition και response. Σξ ποόςξ κξμμάςι αματέοεςαι ρςξ είδξπ ςηπ ενϊδξσ απϊ ςημ
ξπξία παίομει πληοξτξοίεπ ξ υοήρςηπ (ξθϊμη, ηυεία κλπ.)
Σξ παοϊμ πλαίριξ ρυεδίαρηπ παοξσριάζει διάτξοεπ παοαμέςοξσπ πξσ είμαι καλϊ μα
λαμβάμξμςαι σπϊφη καςά ςη ρυεδίαρη ςχμ μεθϊδχμ αλληλεπίδοαρηπ ρε ρσρςήμαςα πξσ
βαρίζξμςαι ρε υειοξμξμίεπ. Δπιπλέξμ ποξρεγγίζει ςη ρυεδίαρη ρσρςημάςχμ ασςήπ ςηπ
μξοτήπ και απϊ ςημ πλεσοά ςηπ λειςξσογίαπ εμϊπ ρσρςήμαςξπ και απϊ ςημ πλεσοά ςξσ
υοήρςη. Αμ και αοκεςά γεμικεσμέμξ ίρχπ, για ςα πλαίρια ςηπ παοξϋραπ εογαρίαπ ϊρξμ
ατξοά ςημ επιλξγή ςχμ υειοξμξμιόμ, χρςϊρξ είμαι ςξ μξμαδικϊ πξσ εμςξπίρςηκε ρςη
βιβλιξγοατία. ςη ρσμέυεια παοξσριάζξμςαι καμϊμεπ ρυεδίαρηπ και εσυοηρςίαπ πξσ
ατξοξϋμ ςα ρσρςήμαςα ασςήπ ςηπ μξοτήπ.

3.2 ΡΥΔΔΘΑΡΖ ΒΑΡΔΘ ΡΔΜΑΠΘΞΣ
Σα ρεμάοια απξςελξϋμ απϊ ςα πιξ ρσμήθη και υοήριμα μέρα ρςημ αμάπςσνη και ανιξλϊγηρη
διεπατόμ (Dzida and Freitag 1998). Βάρει εμϊπ ρεμαοίξσ ξι υοήρςεπ καλξϋμςαι μα
εκςελέρξσμ υειοξμξμίεπ μποξρςά ρςξμ ρυεδιαρςή ϊπχπ πιρςεϋξσμ ϊςι θα ςιπ εκςελξϋραμ ρε
μία σπξςιθέμεμη εταομξγή. σμήθχπ ςα ρςξιυεία ασςά καςαγοάτξμςαι απϊ μία κάμεοα.
Τπάουξσμ δϋξ ρυεδιαρςικέπ ποξρεγγίρειπ ρςη υοήρη ρεμαοίχμ: Τπξρσμείδηςη ή σμειδηςή,
απϊ κάςχ ποξπ ςα επάμχ (Subconscious or Conscious, bottom-up) και απϊ πάμχ ποξπ ςα
κάςχ (Top-down) (Nielsen, Moeslund, et al. 2008).
o

Τπξρσμείδηςη, απϊ κάςχ ποξπ ςα επάμχ

Δημιξσογξϋμςαι ρεμάοια ρςα ξπξία καλξϋμςαι ξι υοήρςεπ μα επικξιμχμήρξσμ μεςανϋ ςξσπ,
εμό παοάλληλα ςξσπ καςαγοάτει μία κάμεοα. ςη ρσμέυεια αμαλϋξμςαι ξι υειοξμξμίεπ πξσ
εκςελξϋμ σπξρσμείδηςα.
o

σμειδηςή, απϊ κάςχ ποξπ ςα επάμχ
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ςημ πεοίπςχρη ασςή ζηςείςαι απϊ ςξσπ υοήρςεπ μα εκτοάρξσμ ςη γμόμη ςξσπ για
υειοξμξμίεπ πξσ ατξοξϋμ ρσγκεκοιμέμεπ λειςξσογίεπ. Ασςέπ μπξοξϋμ μα καςαγοατξϋμ με
ςη βξήθεια μίαπ κάμεοαπ. ε άλλη πεοίπςχρη είμαι δσμαςϊμ μα εκςελέρξσμ έμα
καθξδηγξϋμεμξ test ρυεδίαρηπ-ζχγοατικήπ.

Ο υοήρςηπ με ςη βξήθεια κάπξιαπ

ρυεδιαρςικήπ εταομξγήπ καςεσθϋμει ςξ υειοιρςήοιξ μα ρυεδιάρει με υειοξμξμίεπ.
o

Απϊ πάμχ ποξπ ςα κάςχ

Ζ διαδικαρία ασςή απξςελεί έμα υοήριμξ εογαλείξ για ςξμ έλεγυξ εμϊπ λενιλξγίξσ. Για έμα
ρϋμξλξ υειοξμξμιόμ ζηςείςαι απϊ ςξ υοήρςη μα εομημεϋρει κάθε μία απϊ ασςέπ ή μα μπει ρε
μία διαδικαρία-ςερς ρυεδίαρηπ-ζχγοατικήπ. Ο υειοιρςήπ-ρυεδιαρςήπ καθξδηγεί ςξμ υοήρςη
με ςιπ υειοξμξμίεπ ρςξ ςι μα ςξπξθεςήρει πάμχ ρςξ ςοαπέζι υοηριμξπξιόμςαπ έμα
ποξκαθξοιρμέμξ λενιλϊγιξ υειοξμξμιόμ.
Ζ διαδικαρία για ςημ εϋοερη υειοξμξμιόμ απξςελείςαι απϊ ςέρρεοα βήμαςα (Nielsen,
Störring, et al. 2003).
o

Δϋοερη λειςξσογιόμ ςηπ εταομξγήπ με ςιπ ξπξίεπ θα επικξιμχμξϋμ ξι υειοξμξμίεπ,
λαμβάμξμςαπ σπϊφη αμςίρςξιυεπ, ήδη σπάουξσρεπ εταομξγέπ.

o

Σερς υοηρςόμ (User Tests)- σλλξγή υειοξμξμιόμ απϊ ςξ υόοξ ςξσ υοήρςη (user
domain). Ασςή ποαγμαςξπξιείςαι διενάγξμςαπ πειοάμαςα ρε υοήρςεπ βάρει
ρεμαοίχμ. Οι υοήρςεπ ςξπξθεςξϋμςαι μποξρςά ρε μία κάμεοα ϊπξσ ςξσπ ζηςείςαι μα
εκςελέρξσμ λειςξσογίεπ ςιπ ξπξίεπ θα εκςελξϋραμ ρε κάπξια εταομξγή.

o

Αμάλσρη- Δναγχγή Κενιλξγίξσ υειοξμξμιόμ. ςξ ρςάδιξ ασςϊ ανιξλξγείςαι ςξ βίμςεξ
ρςξ ξπξίξ εμςξπίζξμςαι ξι υειοξμξμίεπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι χπ ποξπ κάπξιξσπ
παοάγξμςεπ ϊπχπ η ρσυμϊςηςα, ςη ρσμέπεια, ςξ είδξπ (ρςαςική ή δσμαμική). Έπειςα
με βάρει ασςά ςα ρςξιυεία ενάγεςαι ςξ ρες υειοξμξμιόμ πξσ θα υοηριμξπξιηθεί.

o

Σερς –Έλεγυξπ (Benchmark) ςξσ επιλεγμέμξσ λενιλξγίξσ υειοξμξμιόμ. Σξ κξμμάςια
ασςϊ απξςελείςαι απϊ ςοία ςερς ςα ξπξία εταομϊζξμςαι ρςξ λενιλϊγιξ πξσ
επιλέυθηκε

Αμςίρςξιυη διαδικαρία ακξλξϋθηραμ ξι (Sreedharan, Zurita and Plimmer 2007) ρςημ
αμάπςσνη ςξσ Silverbolt, μίαπ διεπατήπ ελέγυξσ avatar ρςξ Second Life. Για ςημ επιλξγή
ςχμ default υειοξμξμιόμ ποαγμαςξπξίηραμ μία μελέςη ρε υοήρςεπ, απϊ ςξσπ ξπξίξσπ μέρχ
ρσμέμςεσνηπ άμςληραμ ρςξιυεία για ςα είδη ςχμ υειοξμξμιόμ πξσ θα υοηριμξπξιξϋραμ ξι
ίδιξι για μα πλξηγηθξϋμ ρςξ υόοξ. ςη ρσμέυεια ςξσπ έδειναμ έμα βίμςεξ ςχμ δοάρεχμ ςξσ
avatar. Σέλξπ ενήγαγαμ ςιπ κξιμέπ υειοξμξμίεπ ςιπ ξπξίεπ ετάομξραμ ρςξ ρϋρςημα ςιπ
ξπξίεπ ανιξλϊγηραμ ρςξ ςέλξπ.
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3.3 ΙΑΜΞΜΔΡ ΡΥΔΔΘΑΡΖΡ + ΗΔΛΑΑ ΔΣΥΠΖΡΘΑΡ

3.3.1

ΡΥΔΡΖ ΥΔΘΠΞΜΞΛΘΩΜ- ΡΣΡΖΛΑΞΡ

Έμα άλλξ ρημαμςικϊ κξμμάςι ρςξμ καθξοιρμϊ ςχμ υειοξμξμιόμ πξσ θα απαοςίζξσμ έμα
λενιλϊγιξ είμαι η αμαγμχριμϊςηςα ςξσ απϊ ςξμ αλγϊοιθμξ ςξσ ρσρςήμαςξπ. Ασςϊ
αματέοεςαι χπ Κενιλϊγιξ Φειοξμξμιόμ Βάρει Σευμξλξγίαπ / Technology-Bases Gesture
Vocabulary (Nielsen, Moeslund, et al. 2008). Ωρςϊρξ ασςϊ δεμ μπξοεί μα απξςελεί ςξ μϊμξ
παοάγξμςα επιλξγήπ καθόπ ςα απξςελέρμαςα ςχμ ανιξλξγήρεχμ έυξσμ δείνει ϊςι πξλλξί
υοήρςεπ είμαι δϋρκξλξ μα ςιπ εκςελέρξσμ ή/και ςξσπ ποξκαλξϋμ καςαπξμήρειπ (Nielsen,
Moeslund, et al. 2008) (Jaijongrak, Chantasuban and Thiemjarus 2009). Αμ ξ υοήρςηπ
αδσμαςεί

μα

εκςελέρει

με

ρυεςική

εσκξλία

και

ρατήμεια

μια

υειοξμξμία

ςϊςε

δημιξσογξϋμςαι ποξβλήμαςα ακοίβειαπ ρςημ αμαγμόοιρη ασςήπ παοϊλξ πξσ ρυεδιάρςηκε
για μα αμιυμεϋεςαι εϋκξλα.

3.3.2

ΑΜΑΟΣΝΖ ΚΔΝΘΚΞΓΘΞΣ

Ζ αμαγμόοιρη μίαπ εμςξλήπ ρσμπεοιλαμβάμει 3 ρςάδια (Baudel and Beaudouin-Lafon 1993).
o

Αμαγμόοιρη ςηπ ποϊθερηπ.

Ο υοήρςηπ εμό εκςελεί κιμήρειπ εμςξλόμ για ςξμ εικξμικϊ κϊρμξ μπξοεί μα επικξιμχμεί με
ςξμ τσρικϊ κϊρμξ. Ιάθε υειοξμξμία δεμ απξςελεί πάμςα εμςξλή, ϊπχπ έυει αματεοθεί
μχοίςεοα.
o

Ιαςάςμηρη ςηπ υειοξμξμίαπ.

Ιάθε μέοξπ ςξσ λενιλξγίξσ διακοίμεςαι απϊ μία θέρη έμαονηπ και μία ςεομαςιρμξϋ ξι ξπξίεπ
καθξοίζξμςαι απϊ ςξμ ποξραμαςξλιρμϊ ςμημάςχμ ςξσ υεοιξϋ. Πξλλέπ τξοέπ παοεμβάλλεςαι
μία δσμαμική τάρη. Αμάλξγα με ςημ εκπαίδεσρη και ςιπ ικαμϊςηςεπ ςξσ υοήρςη έμα πλήθξπ
30-80 θέρεχμ ςξσ υεοιξϋ μπξοξϋμ μα αμαγμχοιρςξϋμ επιςσυόπ απϊ ςξ ρϋρςημα.
o

Ιαςηγξοιξπξίηρη.
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Ζ καςηγξοιξπξίηρη ποαγμαςξπξιείςαι ρϋμτχμα με ςημ θέρη έμαονηπ και ςη δσμαμική τάρη
ςηπ υειοξμξμίαπ. Τπάουει η δσμαςϊςηςα διατξοεςικέπ εμςξλέπ μα υαοακςηοίζξμςαι απϊ ςημ
ίδια θέρη έμαονηπ αλλά μα διατέοξσμ χπ ποξπ ςη δσμαμική τάρη.

ΔΘΙΞΜΑ 15 CHARADE GESTURE-SET. ΔΘΑΙΠΘΜΞΜΑΘ ΞΘ ΡΑΡΔΘΡ ΔΜΑΠΝΖΡ ΙΑΘ ΔΠΛΑΘΡΛΞΣ ΙΑΗΩΡ ΙΑΘ Ζ ΔΣΜΑΛΘΙΖ
ΤΑΡΖ ΟΞΣ ΟΑΠΔΛΒΑΚΚΔΑΘ ΘΡ ΟΔΠΘΡΡΞΔΠΔΡ ΤΞΠΔΡ (BAUDEL AND BEAUDOUIN-LAFON 1993)

Οι Wu et al. (2006) επεκςείμξμςαπ ςιπ ξδηγίεπ ασςέπ καςέληναμ ρε 3 ρυεδιαρςικξϋπ καμϊμεπ
πξσ ατξοξϋμ υειοξμξμίεπ ρε διεπατέπ άμερηπ επατήπ (direct touch interfaces).
o

Ιαςαυόοηρη υειοξμξμίαπ /Gesture registration

Ζ ειραγχγή ρςη ρσγκεκοιμέμη τάρη ποαγμαςξπξιείςαι απϊ μία υαοακςηοιρςική υειοξμξμία
θέρηπ (posture). Λε ςημ αμαγμόοιρη ςηπ θέρηπ ασςήπ, πεοιγοάτεςαι ςξ πεοιευϊμεμξ για ςη
δσμαμική και ςη ςεομαςική τάρη. Ζ τάρη ςηπ καςαυόοιρηπ θέςει ςα ϊοια μεςανϋ ςχμ
πεοιευξμέμχμ. Σξ γεγξμϊπ ασςϊ δίμει ςη δσμαςϊςηςα επαμαυοηριμξπξίηρηπ μιαπ
υειοξμξμίαπ ρε διάτξοεπ τάρειπ ξλϊκληοξσ ςξσ ρσμϊλξσ υειοξμξμιόμ.
o

Αμάπασρη υειοξμξμίαπ /Gesture relaxation
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Ζ αμάπασρη ςηπ υειοξμξμίαπ ατξοά κσοίχπ ςη δσμαμική τάρη. Ιαςά ςη διάοκεια ασςήπ ξ
υοήρςηπ είμαι αμαγκαρμέμξπ μα διαςηοεί ςξ υέοι ςξσ ρε ρσγκεκοιμέμη ρςάρη μέυοι ςη λήνη.
Σξ γεγξμϊπ ασςϊ ρε ρσμδσαρμϊ με ςιπ τσρικέπ διαρςάρειπ και ςη γεχμεςοία κάθε
επιςοαπέζιξσ ρσρςήμαςξπ πξσ μπξοεί μα πξικίλει ποξκαλεί έμςαρη ςξμ μσόμ και
καςαπϊμηρη (βλ. 3.3.4

Δογξμξμικά

Ηέμαςα).

Απξςέλερμα

ασςξϋ

είμαι

μα

μημ

εκςελερςεί απξςελερμαςικά μία υειοξμξμία και καςά ρσμέπεια μα μημ αμαγμχοιρςεί
επιςσυόπ. Οπϊςε με ςη υαλάοχρη ςξσ ρυήμαςξπ και ςηπ δσμαμικήπ (διεϋοσμρη ςχμ
πεοιξοιρμόμ αμαγμόοιρηπ υειοξμξμίαπ) καςά ςη διάοκεια ςηπ δσμαμικήπ τάρηπ η έμςαρη
πεοιξοίζεςαι ρςξ ποόςξ ρςάδιξ ςηπ καςαυόοιρηπ ςξ ξπξίξ διαοκεί λιγϊςεοξ.
o

Δπαμαυοηριμξπξίηρη υειοξμξμίαπ και εογαλείξσ/Gesture and tool reuse

Ζ επαμαυοηριμξπξίηρη υειοξμξμίαπ και εογαλείξσ αματέοεςαι ρςα ποχςαουικά ρςξιυεία
πξσ ςη υαοακςηοίζξσμ, ϊπχπ η ρςάρη (posture) και η δσμαμική. Ζ λξγική ατξοά ςημ
επαμαυοηριμξπξίηρη ςχμ ρςξιυείχμ ασςόμ και ςχμ ρσμδσαρμόμ ςξσπ για ςημ εκςέλερη
πεοιρρϊςεοχμ ςηπ μίαπ εμςξλόμ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ πεοιξοίζεςαι ςξ λενιλϊγιξ ή
ςξσλάυιρςξμ ςα ρςξιυεία πξσ ρσμθέςξσμ ςξ κάθε κξμμάςι ασςξϋ, γεγξμϊπ πξσ βξηθάει ςξ
υοήρςη ρςημ απξμμημϊμεσρη ςξσ (Tomozoe, και ρσμ. 2004) (Wu, et al. 2006) (Nielsen,
Moeslund, et al. 2008) (βλ. 3.3.8

Απξμμημϊμεσρη).

Παοαςηοείςαι ϊςι ξι ξδηγίεπ ασςέπ παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι διατέοξσμ χπ ποξπ ςα ςευμξλξγικά
μέρα για ςα ξπξία αμαπςϋυθηκαμ χρςϊρξ μπξοξϋμ μα γεμικεσθξϋμ ρςη βάρη ςξσπ για
ρσρςήμαςα ϊπξσ η κίμηρη ςξσ αμθοόπιμξσ ρόμαςξπ απξςελεί είρξδξ πληοξτξοίαπ.

3.3.3

ΡΣΡΖΛΑ

Οι Norman και Nielsen (2010) ρε μία δημξρίεσρη ςξσπ ρςξ πεοιξδικϊ interactions κάμξσμ
λϊγξ για ςημ κοίρη εσυοηρςίαπ πξσ διακοίμξσμ ρςημ επξυή πξσ διαμϋεςαι. Ατξομή απξςελεί
ςξ πλήθξπ ςχμ ρσρκεσόμ ατήπ πξσ κσκλξτξοεί ρςημ αγξοά ςξ ςελεσςαίξ διάρςημα και
κσοίχπ ςα ρσρςήμαςα διεπατήπ. Όςι μπξοεί μα δει καμείπ και μα αγγίνει ποέπει μα
μεςαςοέπεςαι ρε διεπατή? Σξμίζξσμ ϊςι μαι μεμ ξι μέεπ ςευμξλξγίεπ απαιςξϋμ μέεπ μεθϊδξσπ
χρςϊρξ η παοάβλεφη ή παοαβίαρη βαρικόμ καμϊμχμ εσυοηρςίαπ μπξοεί μα έυει αομηςικέπ
επιδοάρειπ. Δπιπλέξμ αματέοξμςαι βαρικξί καμϊμεπ, αμενάοςηςα ςηπ ϊπξιαπ ςευμξλξγίαπ
υοηριμξπξιεί έμα ρϋρςημα, ξι ξπξίξι έυξσμ ελεγυθεί, εδοαιχθεί και είμαι θεμελιόδειπ.
o

Visibility / Perceived Affordances / Signifies: Ο υοήρςηπ θα ποέπει μα γμχοίζει πξια
υειοξμξμία σπάουει και ρε πξια λειςξσογία αμςιρςξιυεί. Δπιπλέξμ ξι εμδείνειπ είμαι
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αμαγκαίξ μα αμςιρςξιυξϋμ ρςη λειςξσογία πξσ σπξδεικμϋξσμ και μα μη παοαπλαμξϋμ
ςξ υοήρςη
o

Feedback – Αμάδοαρη: Σξ ρϋρςημα μα δίμει ρςξ υοήρςη πληοξτξοία ξοθήπ
εκςέλερηπ ςηπ εμέογειαπ.

o

Consistency / Standards: Δμέογειεπ πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρε διατξοεςικέπ δοάρειπ πξσ
δεμ έυει ρσμηθίρει ξ υοήρςηπ?

o

Nondestructive operations (ϊπχπ η ρημαμςικϊςηςα ςηπ αμαίοερηπ)

o

Discoverability: ϊλεπ ξι λειςξσογίεπ μα μπξοξϋμ μα βοεθξϋμ με ρσρςημαςική
διεοεϋμηρη απϊ ςξ υοήρςη

o

Scalability: Ζ ϊπξια λειςξσογία μα επιςσγυάμεςαι ρε ϊλα ςα μεγέθη ξθξμόμ.

o

Reliability: Οι λειςξσογίεπ ποέπει μα λειςξσογξϋμ και ςα ρσμβάμςα μα μη
ποαγμαςξπξιξϋμςαι ςσυαία.

3.3.4

ΔΠΓΞΜΞΛΘΙΑ ΗΔΛΑΑ

Για ςημ αμάπςσνη ρσρςημάςχμ με υειοξμξμίεπ με επίκεμςοξ ςξ υοήρςη, ξι Baudel και
Beaudouin-Lafon (1993) καςέληναμ ρε 4 ρυεδιαρςικέπ ξδηγίεπ.
o

Φοήρη έμςαρηπ ςξσ υεοιξϋ ρε ρςαςικέπ υειοξμξμίεπ

Ιαθιρςά ρατή ςημ ποϊθερη ςξσ υοήρςη μα θέρει μία εμςξλή. Δπιπλέξμ δίμει έμταρη ρςη
δξμή ςξσ διαλϊγξσ μεςανϋ αμθοόπξσ - σπξλξγιρςή. ε αμςίθερη ξι δσμαμικέπ (Baudel and
Beaudouin-Lafon 1993) (Wu, et al. 2006) και ξι ςελικέπ καςαρςάρειπ (Nielsen, Störring, et
al. 2003) ποξςιμάςαι μα είμαι υαλαοέπ
o

Παοξυή γοήγξοχμ, ρςξιυειχδόμ και αμαρςοέφιμχμ δοάρεχμ

Απϊ ςξσπ βαρικξϋπ καμϊμεπ διεπατόμ καςεϋθσμρηπ και υειοιρμξϋ πξσ σιξθεςήθηκαμ για
ςημ είρξδξ βάρει υειοξμξμιόμ. Ζ ςαυϋςηςα είμαι απαοαίςηςη για μα μημ κξσοαρςεί ξ
υοήρςηπ καςά ςημ εκςέλερη μίαπ υειοξμξμίαπ. Οι ρςξιυειόδειπ δοάρειπ ρσμβάλλξσμ ρςη
παοξυή ρσμευξϋπ αμάδοαρηπ ρςξ υοήρςη όρςε μα γμχοίζει για ςημ ξοθϊςηςα ςχμ ποάνεχμ
πξσ εκςελεί. Ζ αμαρςοεφιμϊςηςα χπ βαρικϊ υαοακςηοιρςικϊ κάθε διεπατήπ, δίμει αμξυή
ρςξ λάθξπ ςξσ υοήρςη επιςοέπξμςαπ ςημ αμαίοερη μιαπ αμεπιθϋμηςηπ ή λάθξπ
αμαγμχοιρμέμηπ κίμηρηπ-εμςξλήπ.
o

Δσκξλία εκμάθηρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ
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Ηεχοείςαι καλϊ μα γίμεςαι έμα ρσμβιβαρμϊπ μεςανϋ ςχμ τσρικόμ υειοξμξμιόμ πξσ μπξοεί
με εσκξλία μα μάθει ξ υοήρςηπ και ςχμ πιξ ρϋμθεςχμ πξσ ςξσ δίμξσμ πεοιρρϊςεοξ έλεγυξ.
o

Φοήρη υειοξμξμιόμ υεοιξϋ για ςιπ απαοαίςηςεπ εογαρίεπ

Δίμαι ρημαμςικϊ μα επιλεγξϋμ ποξρεκςικά ξι εμέογειεπ για ςιπ ξπξίεπ θα υοηριμξπξιηθξϋμ ξι
υειοξμξμίεπ. Δμό η είρξδξπ βάρει υειοξμξμιόμ είμαι τσρική για κάπξιεπ μξοτέπ πλξήγηρηπ
και εογαρίεπ άμερξσ υειοιρμξϋ, χρςϊρξ είμαι ακαςάλληλεπ για εογαρίεπ ξι ξπξίεπ απαιςξϋμ
ακοίβεια
Οι ρυεδιαρςικέπ ξδηγίεπ ςξσ Nielsen ατξοξϋμ ςξ ρσμσπξλξγιρμϊ εογξμξμικόμ θεμάςχμ ρςη
ρυεδίαρη διεπατόμ πξσ βαρίζξμςαι ρε υειοξμξμίεπ. Ασςέπ ατξοξϋμ ςιπ ικαμϊςηςεπ ςξσ
αμθοόπιμξσ ρόμαςξπ ρςημ εκςέλερη ξπξιαδήπξςε κίμηρηπ και ρσμβάλλξσμ ρςημ ελάςςχρη
ςχμ δσμαςόμ καςαπξμήρεχμ πξσ μπξοεί μα σπάονξσμ καςά ςημ αλληλεπίδοαρη.
Παοαςηοείςαι ϊςι ρσρυεςίζξμςαι άμερα με ςιπ δϋξ ποόςεπ ξδηγίεπ ςχμ Baudel και
Beaudouin-Lafon (1993).
o

Απξτσγή ενχςεοικόμ ρςάρεχμ πξσ ποξκαλξϋμ σπεοέκςαρη

o

Απξτσγή επαμαλήφεχμ

o

Φαλάοχρη μσόμ

o

Φοήρη υαλαοόμ ξσδέςεοχμ ρςάρεχμ

o

Απξτσγή ρςαςικϊςηςαπ

o

Απξτσγή ερχςεοικόμ και ενχςεοικόμ δσμάμεχμ ρςιπ αοθοόρειπ

3.3.5

ΞΠΓΑΜΩΡΖ ΥΔΘΠΞΜΞΛΘΩΜ

Οι Nielsen et al (2008) αματέοξσμ ϊςι έμα λενιλϊγιξ υειοξμξμιόμ είμαι ρημαμςικϊ μα
πεοιξοίζεςαι όρςε μα είμαι καςαμξηςϊ και εϋκξλξ μα απξμμημξμεσςεί απϊ ςξ υοήρςη. Για ςξ
ρκξπϊ ασςϊ διακοίμξσμ δϋξ μεθϊδξσπ: Δνάοςηρη απϊ ςξ πεοιευϊμεμξ (Content
Dependence) και ςιπ Φχοικέπ Εόμεπ (Spatial Zones). ςημ ποόςη πεοίπςχρη ξι διαθέριμεπ
επιλξγέπ πξικίλξσμ αμάλξγα με ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ ςοέυξσραπ επιλξγήπ. Ασςϊ ρημαίμει ϊςι
για κάθε επιλένιμξ ρςξιυείξ ή ξμάδα ρςξιυείχμ, ξι δσμαςέπ εμέογειεπ ρυεςίζξμςαι με ςξ
πεοιευϊμεμξ ασςξϋ (ή ασςόμ) και εταομϊζξμςαι μϊμξ ρε ασςά πξσ έυξσμ επιλεγεί. ςη
δεϋςεοη πεοίπςχρη ςξ πεοιβάλλξμ ςξσ υοήρςη διακοίμεςαι ρε διάτξοεπ ζόμεπ εγγϋςηςαπ
(βλ. Δικϊμα 16). Σξ πεοιευϊμεμξ ςηπ καθεμίαπ απϊ ασςέπ καθξοίζει ςιπ λειςξσογίεπ ςχμ
υειοξμξμιόμ.
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ΔΘΙΞΜΑ 16 ΑΠΘΡΔΠΑ: Α ΥΔΠΘΑ ΞΣ ΥΠΖΡΖ ΒΠΘΡΙΞΜΑΘ ΙΞΜΑ ΡΔ ΑΣΞΜ ΙΑΘ ΞΘ ΥΔΘΠΞΜΞΛΘΔΡ ΛΔΑΤΠΑΕΞΜΑΘ ΩΡ
ΔΜΞΚΔΡ ΞΑΜ ΒΠΘΡΙΞΜΑΘ ΔΡΩΔΠΘΙΑ ΞΣ ΘΔΔΑΞΣ ΙΣΒΞΣ. ΔΔΝΘΑ: ΞΘ ΥΩΠΘΙΔΡ ΕΩΜΔΡ ΞΟΩΡ ΛΟΞΠΞΣΜ ΜΑ
ΔΘΑΛΞΠΤΞΗΞΣΜ. ΞΘ ΥΔΘΠΞΜΞΛΘΔΡ ΟΞΣ ΔΙΔΚΞΣΜΑΘ ΡΔ ΙΞΜΘΜΖ ΑΟΞΡΑΡΖ ΑΟΞ Ξ ΥΠΖΡΖ ΛΔΑΤΠΑΕΞΜΑΘ ΑΟΞ Ξ
ΡΣΡΖΛΑ ΩΡ ΔΜΞΚΔΡ, ΔΜΩ ΑΣΔΡ ΟΞΣ ΔΙΔΚΞΣΜΑΘ ΡΔ ΛΔΓΑΚΖΔΠΖ ΑΟΞΡΑΡΖ ΛΔΑΤΠΑΕΔΑΘ ΩΡ ΥΔΘΠΘΡΛΞΣ. ΞΘ
ΥΔΘΠΞΜΞΛΘΔΡ ΥΠΖΡΘΛΞΖΑΡ Ξ ΟΞΗΔΞΣΜΑΘ ΔΔΝΘΑ ΙΑΘ ΑΠΘΡΔΠΑ ΑΟΞ Ξ ΥΠΖΡΖ. (NIELSEN, MOESLUND, ET AL.
2008)

3.3.6

ΑΚΚΖΚΞΣΥΘΑ ΔΠΓΑΡΘΩΜ

Ζ ακξλξσθία εογαριόμ ατξοά ςη ρειοά με ςημ ξπξία ξ υοήρςηπ εκςελεί κάπξιεπ εμέογειεπ
για ςημ εκςέλερη κάπξιχμ εογαριόμ. ε κάθε βήμα ςξ ρϋρςημα αμςαπξκοίμεςαι αμςίρςξιυα
με ςημ εμςξλή πξσ έυει δόρει ξ υοήρςηπ (βλ. Δικϊμα 17). ε επιςοαπέζια ρσρςήμαςα
υοηριμξπξιξϋμςαι πεοιρρϊςεοξι απϊ έμα ςοϊπξι εκςέλερηπ εογαρίαπ, χρςϊρξ αματέοεςαι
ϊςι ρςημ πεοίπςχρη ςχμ τσρικόμ ρσρςημάςχμ αλληλεπίδοαρη μπξοεί μα μημ απξςελεί
ετικςή λϋρη καθόπ ςξ λενιλϊγιξ είμαι αοκεςά πεοιξοιρμέμξ (Nielsen, Moeslund, et al.
2008). Ζ ρυεδίαρη ςηπ ακξλξσθίαπ εογαριόμ απξςελεί έμα απϊ ςα ρημαμςικϊςεοα κξμμάςια
ρςημ απξδξςική λειςξσογία ςξσ ρσρςήμαςξπ. Ιαλϊ είμαι μα επιλέγεςαι ποξρεκςικά η
διαδικαρία πξσ ακξλξσθείςαι και η αμςιρςξιυία με ςξ λενιλϊγιξ υειοξμξμιόμ όρςε μα
καλϋπςει ςιπ αμάγκεπ ςχμ υοηρςόμ (Nielsen, Moeslund, et al. 2008).
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• Ο χριςτθσ εκτελεί μία
χειρονομία εντολισ για
είςοδο αντικειμζνου
• Η χειρονομία εκτελείται
ςτο ςιμείο τοποκζτθςθσ
του αντικειμζνου

Ανάδραςθ
ςυςτιματοσ
• Το ςφςτθμα ωσ
ανάδραςθ εμφανίηει μία
λίςτα αντικειμζνων προσ
ειςαγωγι

• Ο χριςτθσ εκτελεί μία
δεικτικι χειρονομία για
να επιλζξει αυτό που
επικυμεί

Χριςτθσ

Ανάδραςθ
ςυςτιματοσ
• Το ςφςτθμα εξαφανίηει
τθ λίςτα και εμφανίηει το
αντικείμενο που
επιλζχκθκε

Χριςτθσ

ΔΘΙΞΜΑ 17 ΟΑΠΑΔΔΘΓΛΑ ΑΙΞΚΞΣΗΘΑΡ ΔΘΡΑΓΩΓΖΡ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ (NIELSEN, MOESLUND, ET AL. 2008)

3.3.7

ΡΥΔΔΘΑΡΘΙΔΡ ΞΔΖΓΘΔΡ ΓΘΑ ΥΔΘΠΘΡΛΞ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΩΜ

Οι Teather και Stuerzlinger (2007) καςέληναμ έπειςα απϊ έοεσμα ρε μέξσπ υοήρςεπ ρε επςά
ρυεδιαρςικέπ ξδηγίεπ για ςξ υειοιρμϊ αμςικειμέμχμ:
o

Απξτσγή αιχοξϋμεμχμ αμςικειμέμχμ.

υεδϊμ ϊλα ςα αμςικείμεμα ρςξ τσρικϊ υόοξ έουξμςαι ρε επατή με άλλα ή ςξ έδατξπ. Ασςϊ
έυει χπ απξςέλερμα ξι υοήρςεπ μα ρσγυέξμςαι ϊςαμ ποξρπαθξϋμ μα ςξπξθεςήρξσμ έμα
αμςικείμεμξ και ασςϊ αιχοείςαι. Δμαλλακςικά μπξοξϋμ υοηριμξπξιηθξϋμ άλλεπ μέθξδξι
ϊπχπ η βαοϋςηςα και η ποξεπιλξγή επατήπ ςξσ αμςικειμέμξσ με κάπξιξ άλλξ.
o

Σα αμςικείμεμα μα μημ αλληλξδιαπεομξϋμ ςξ έμα ςξ άλλξ

ε πεοιπςόρειπ ασςήπ ςηπ μξοτήπ είμαι δϋρκξλξ μα διακοίμει ξ υοήρςηπ πξια ρςξιυείαςμήμαςα αμήκξσμ ρςξ κάθε αμςικείμεμξ. Ποξβλήμαςα ασςήπ ςηπ μξοτήπ επιλϋξμςαι μέρχ
ςχμ ρσγκοξϋρεχμ (collisions) ρε ςευμικέπ μεςακίμηρηπ αμςικειμέμχμ. Ωρςϊρξ αμάλξγα με
ςημ εταομξγή η ξδηγία ασςή μπξοεί μα είμαι πιξ ελαρςική σπϊ ποξωπξθέρειπ.
o

Τπξρςήοινη ρυεςικήπ ςξπξθέςηρηπ αμςικειμέμχμ τέοξμςάπ ρε επατή ςξ έμα με ςξ
άλλξ

Ζ μεςακίμηρη εμϊπ αμςικειμέμξσ μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί με ρσομϊ, διαςηοόμςαπ ςημ
επατή ςξσ με ςημ επιτάμεια άλλξσ αμςικειμέμξσ.
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o

Λϊμξ ξοαςά αμςικείμεμα επιδέυξμςαι υειοιρμϊ

Ζ ξδηγία ασςή ποξκϋπςει απϊ ςα ποξβλήμαςα πξσ έυξσμ παοαςηοηθεί ρε διάτξοεπ ςευμικέπ
αλληλεπίδοαρηπ. Δίμαι ποξςιμϊςεοξ για ςξ υοήρςη μα μεςαβάλλει ςξ πεδίξ ξοάρεχπ ή μα
μεςακιμηθεί όρςε μα ςα τέοει ρςξ ξπςικϊ ςξσ πεδίξ και έπειςα μα ςα υειοιρςεί.
o

Σα πιξ ρημαμςικά ρςξιυεία-ποϊςσπα (cues) για ςημ εκςίμηρη ςηπ ςοιρδιάρςαςηπ
θέρηπ ρε ποαγμαςικέπ ρκημέπ είμαι η ποξξπςική και η ρϋγκλειρη-απϊτοανη
(occlusion)

ε ρσμδσαρμϊ με ςημ ςαυεία μεςακίμηρη ςηπ ξπςικήπ γχμιάπ εμταμίζεςαι χπ πξιξ εϋυοηρςξ
και απξςελερμαςικϊ για ςημ καςαμϊηρη ςξσ υόοξσ και ςηπ θέρηπ εμϊπ αμςικειμέμξσ ρε
ρυέρη με άλλα, ρε ρϋγκοιρη με ςη ρςεοεξγοατική ξπςική (stereo viewing).
o

Απξτσγή ςευμικόμ πξσ υοηριμξπξιξϋμ ςευμικά ρςξιυεία γοατικόμ σπξλξγιρςόμ
ϊπχπ handles και 3 ακοξγχμιαίχμ ξπςικώμ

Ζ ρυεδίαρη ένσπμχμ και άμερχμ ςευμικόμ υειοιρμξϋ μπξοεί μα ασνήρει ςξ βαθμϊ
εσυοηρςίαπ ρε ρυέρη με έμμερεπ ςευμικέπ πξσ έυξσμ αμαπςσυθεί για ςα διρδιάρςαςα
επιςοαπέζια πεοιβάλλξμςα.
o

σρκεσέπ ειρϊδξσ 3DOF και 6DOF παοέυξσμ λιγϊςεοη ακοίβεια ρε ρυέρη με 2D
ρσρκεσέπ ϊπχπ ςξ πξμςίκι

Ζ ξδηγία ασςή βαρίζεςαι ρςα ποξβλήμαςα πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςιπ ςοιρδιάρςαςεπ ρσρκεσέπ
ειρϊδξσ αλλά και απϊ ςξ υοήρςη ϊςαμ ςιπ υειοίζεςαι (βλ. 2.2.1.3). Απϊ ςημ άλλη πλεσοά
σπάουξσμ έοεσμεπ πξσ σπξρςηοίζξσμ ϊςι ξ υειοιρμϊπ εμϊπ ςοιρδιάρςαςξσ αμςικειμέμξσ είμαι
δσρκξλϊςεοξπ ϊςαμ εκςελείςαι με ςξ πξμςίκι καθόπ η κίμηρη ςξσ πεοιξοίζεςαι ρςιπ δϋξ
διαρςάρειπ (Sato, Saito and Koike 2001).
o

Φοήρη

ξλϊκληοηπ

αμςικειμέμξσ

με

ςηπ
ςη

πεοιξυήπ

ρςαςική

ςηπ

ρκημή

ξπςικήπ
ρςξ

επικάλσφηπ

ςξσ

κιμξϋμεμξσ

σπϊβαθοξ-τϊμςξ-background

ϊςαμ

απξταρίζεςαι η θέρη ςξσ αμςικειμέμξσ
Ζ ξπςική ςηπ θέρηπ εμϊπ αμςικειμέμξσ καλϋπςει επιτάμεια ασςξϋ και ϊυι μϊμξ ςξ ρημείξ
ςϊπξσ βοίρκεςαι ξ κέορξοαπ. Έςρι ποαγμαςξπξιείςαι μία μεςατξοά η ξπξία βαρίζεςαι ϊυι ρε
ρημείξ αλλά ρε ϊλη ςημ επιτάμεια ςξσ αμςικειμέμξσ.
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3.3.8

ΑΟΞΛΜΖΛΞΜΔΣΡΖ

Έμα άλλξ ρημαμςικϊ ζήςημα είμαι ρε πξιϊ βαθμϊ μπξοεί ξ υοήρςηπ μα απξμμημξμεϋρει έμα
λενιλϊγιξ. ε αμςίθερη με ρσρκεσέπ ϊπχπ ςξ πξμςίκι, game pad και joystick, ςξ αμθοόπιμξ
ρόμα (ή ϊπξιξ μέλξπ ασςξϋ) είμαι ικαμϊ για εκςέλερη πξλλόμ κιμήρεχμ και ακϊμη
πεοιρρϊςεοχμ ρσμδσαρμόμ. Ωρςϊρξ ρςημ εκμάθηρη εμϊπ λενιλξγίξσ υειοξμξμιόμ πϊρεπ
απϊ ασςέπ μπξοεί μα απξμμημξμεϋρει έμαπ υοήρςηπ καςά μέρξ ϊοξ; Οι Rosenberg και Slater
(1999) ρε μία ποξρπάθεια αμάπςσνηπ μιαπ εμαλλακςικήπ μεθϊδξσ ειραγχγήπ κειμέμξσ
ρυεδίαραμ ςξ ChordingGlove. Δπιπλέξμ δημιξϋογηραμ μία γλόρρα επικξιμχμίαπ, ςα
γοάμμαςα ςηπ ξπξίαπ απεικξμίζξμςαμ με διάτξοεπ ρςάρειπ ςχμ δακςϋλχμ. Παοϊλα ασςά
ϊμχπ έμα ςέςξιξ εγυείοημα απαιςεί ςημ απξμμημϊμεσρη ξλϊκληοηπ ςηπ αλταβήςξσ και η
ενξικείχρη με ασςή είμαι μία υοξμξβϊοα διαδικαρία. ϋμτχμα με έοεσμεπ ςξ αμθοόπιμξ
μσαλϊ μπξοεί μα απξμμημξμεϋρει καςά μέρξ ϊοξ 7 (+/-) 2 ρσμευϊμεμεπ πληοξτξοίεπ (Miller
1956). Παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι η ρυεςική έοεσμα δημξριεϋθηκε ςξ 1956,

ποξκαλεί ςξ

εμδιατέοξμ μέυοι ρήμεοα (Baddeley 1994) (Saaty and Ozdemir 2003), αμ και δεμ γίμεςαι
απϊ ϊλξσπ απξδεκςή (Doumont 2002). Ασςϊ πξσ ρσμβαίμει αογϊςεοα είμαι ϊςι ςξ αμθοόπιμξ
μσαλϊ καςά κάπξιξ ςοϊπξ ποξρπαθεί μα βοει κξιμά ρημεία αματξοάπ και μα ςα ξμαδξπξιεί.
σμήθχπ ασςά είμαι υαοακςηοιρςικά ςχμ πληοξτξοιόμ. Λία εταομξγή ασςόμ μπξοεί μα
απξςελεί η εμξπξίηρη ςχμ εμςξλόμ ρςημ επιλξγή και υειοιρμϊ αμςικειμέμχμ. Οι Tomozoe et
al. (2004) ποϊςειμαμ μία ξμαδξπξίηρη καςά ςημ ξπξία η ίδια υειοξμξμία αμςιρςξιυεί ρε
διατξοεςικέπ εμέογειεπ. Σξ ρημαμςικϊ ρςξιυείξ ρε ασςή ςημ έοεσμα είμαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι η
κάθε εμέογεια είμαι εκςελέριμη ρε μια καςηγξοία αμςικειμέμχμ κάθε τξοά. Έςρι μία εμςξλή
μεςατξοάπ ρε έμα αμςικείμεμξ πξσ μπξοεί μα μεςατεοθεί μπξοεί μα υοηριμξπξιείςαι και χπ
εμςξλή πλξήγηρηπ ϊςαμ δεμ εταομϊζεςαι ρε ασςϊ. Δπιπλέξμ ρημαμςική ρσμβξλή έυει και η
ρσυμϊςηςα πξσ υοηριμξπξιεί ξ υοήρςηπ ςξ εκάρςξςε ρϋρςημα. Όρξ πεοιρρϊςεοεπ τξοέπ ςξ
υοηριμξπξιεί ςϊρξ πιξ ξικείξ ςξσ γίμεςαι ςξ πεοιβάλλξμ. ςημ ποξκείμεμη πεοίπςχρη έυει
ρημαρία ςξ πλήθξπ ςχμ επαμαλήφεχμ μεςά απϊ ςιπ ξπξίεπ θα έυει μάθει ςξ ςοέυξμ
λενιλϊγιξ ςχμ υειοξμξμιόμ.

3.4 ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ
Ποϊκειςαι για μία διαδικαρία πξσ ποαγμαςξπξιείςαι καςά ςη διάοκεια ή/και ςξ ςέλξπ ςηπ
ρυεδιαρςικήπ αμάπςσνηπ εμϊπ ρσρςήμαςξπ ή μίαπ εταομξγήπ. Σα απξςελέρμαςα μίαπ
ανιξλϊγηρηπ επαληθεϋξσμ ή απξοοίπςξσμ ςξσπ αουικξϋπ ιρυσοιρμξϋπ. Δπιπλέξμ η εκςίμηρη
ςξσπ

ξδηγεί

ρε

ανιξπξίηρη

και

επαμαποξρδιξοιρμϊ

διατϊοχμ

ρςξιυείχμ

πξσ

υοηριμξπξιήθηκαμ ρςημ εταομξγή. Οι ρσμευείπ ανιξλξγήρειπ καςά ςη διάοκεια αμάπςσνηπ
εμϊπ πεοιβάλλξμςξπ ρσμβάλλξσμ ρςη ρσμευή βελςίχρή ςξσ.
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Για ςημ ποαγμαςξπξίηρη μιαπ ανιξλϊγηρηπ είμαι ρημαμςικϊπ ξ καθξοιρμϊπ ςξσ αμςικειμέμξσ
πξσ ποϊκειςαι μα ανιξλξγηθεί, καθόπ και ςχμ παοαμέςοχμ πξσ θα ρσμσπξλξγιρςξϋμ
(Bowman, Johnson and Hodges 1999a) (Gabbard, Hix and Swan 1999) (Bowman, Gabbard
and Hix 2002a).

3.4.1

ΔΔΘΓΛΑΞΚΖΦΘΑ + ΑΜΑΚΣΡΖ ΡΣΚΚΞΓΖΡ ΔΔΔΞΛΔΜΩΜ

Σξ ποχςαουικϊ κξμμάςι για ςημ επιλξγή ςξσ δείγμαςξπ ςχμ υοηρςόμ πξσ θα λάβξσμ μέοξπ
ρε μία ανιξλϊγηρη είμαι ξ καθξοιρμϊπ ςξσ απεσθσμϊμεμξσ κξιμξϋ. Δμ ρσμευεία βάρει ασςξϋ
αμαλϋξμςαι ςα υαοακςηοιρςικά ςα ξπξία μπξοεί μα απξςελέρξσμ παοαμέςοξσπ πξσ
επηοεάζξσμ ρςημ απϊδξρη ςξσπ. Ωρςϊρξ πξλλέπ τξοέπ ασςέπ δεμ είμαι ρατείπ ρςημ
πεοίπςχρη ςχμ εικξμικόμ πεοιβαλλϊμςχμ. Πξλλέπ τξοέπ ξι υοήρςεπ δεμ μπξοξϋμ μα
καςηγξοιξπξιηθξϋμ ρε έμπειοξσπ και άπειοξσπ (Bowman, Gabbard and Hix 2002a)
Δπιποϊρθεςα ρε μία ςσυαία δειγμαςξληφία πξσ ατξοά μία ρσγκεκοιμέμη πληθσρμιακή
καςάρςαρη είμαι δσμαςϊ μα σπξλξγιρςεί ςξ μέγεθξπ ςξσ δείγμαςξπ πξσ θα τέοει
απξςελέρμαςα

μικοξϋ

ρτάλμαςξπ. ςη

πεοίπςχρη μελέςηπ

ρσρςημάςχμ

εικξμικήπ

ποαγμαςικϊςηςαπ καθξοίζεςαι ςξ απεσθσμϊμεμξ κξιμϊ ςξ ξπξίξ μπξοεί μα μημ είμαι
σπξλξγίριμξ. ε ρσμδσαρμϊ με ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςα απξςελέρμαςα πξσ ποξκϋπςξσμ δεμ είμαι
πάμςα πξρξςικά, ϊρξ μεγαλϋςεοξ είμαι ςξ δείγμα ςϊρξ καλϋςεοη η εικϊμα πξσ απξκξμίζεςαι
απϊ ςημ ανιξλϊγηρη (Bowman, Gabbard and Hix 2002a).
υεςικά με ςημ μελέςη ςχμ αμθοόπιμχμ παοαγϊμςχμ ρςημ εικξμική ποαγμαςικϊςηςα
σπάουξσμ αοκεςά μειξμεκςήμαςα πξσ θα ποέπει μα λαμβάμξμςαι σπϊφη ρςη ρυεδίαρη μιαπ
πειοαμαςικήπ διαδικαρίαπ. Οι μεςοικέπ απϊδξρηπ ποέπει μα έυξσμ εσαιρθηρία, μα είμαι
ανιϊπιρςεπ και ςα δεδξμέμα μα είμαι έγκσοα (Burdea and Coiffet 2003).
o

Δσαιρθηρία (Sensitivity)

υεςικά με ςημ εσαιρθηρία, ξι μεςοικέπ ποέπει μα είμαι ικαμέπ μα διακοίμξσμ μεςανϋ μέχμ
και έμπειοχμ υοηρςόμ πξσ εκςελξϋμ μία ρσγκεκοιμέμη διεογαρία.
o

Ανιξπιρςία (Reliability)

Σα δεδξμέμα ποέπει μα είμαι επαμαλαμβαμϊμεμα και μα διαθέςξσμ ερχςεοική ρσμέπεια.
Ασςϊ ρημαίμει ϊςι θα ποέπει μα επιρςοέτξσμ ςημ ίδια ςιμή ρε διατξοεςικέπ δξκιμέπ και
διατξοεςικξϋπ υοϊμξσπ. Ωρςϊρξ η επαμάληφη δεμ εγγσάςαι ςημ εγκσοϊςηςα ςχμ
γεγξμϊςχμ.
o

Δγκσοϊςηςα (Validity)
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Ζ εγκσοϊςηςα δηλόμει ϊςι ςα δεδξμέμα είμαι αληθή και αμςιρςξιυξϋμ ρςιπ δοάρειπ ςξσ
υοήρςη. σμήθχπ ϊμχπ ασςή καθξοίζεςαι απϊ ςημ αμενάοςηςη κοίρη ςχμ ειδικόμ.
Για ςημ εσυοηρςία μίαπ ρσρκεσήπ ειρϊδξσ 6 βαθμόμ ελεσθεοίαπ (6 DOF) σπάουξσμ ςα
παοακάςχ ρςξιυεία πξσ ελέγυξμςαι (Zhai 1998a):
o

Σαυϋςηςα

o

Ακοίβεια

o

Δσκξλία μάθηρηπ

o

Ιαςαπϊμηρη

o

Coordination

o

Device persistence and acquisition

ε ρσμδσαρμϊ με άλλα ρςξιυεία πξσ ατξοξϋμ ςιπ υειοξμξμίεπ χπ είρξδξπ ποξκϋπςει ξ
παοακάςχ πίμακαπ:

ΣΟΘΦΔΘΑ ΔΤΦΡΖΣΘΑ ΦΔΘΡΟΜΟΛΘΩΜ Ω
ΛΔΟ ΔΘΟΔΟΤ
Διάοκεια υειοξμξμίαπ

(Sreedharan, Zurita and Plimmer 2007)

αυύςηςα (ρσρκεσή)

(Zhai 1998a)

Κάθη

(J. Nielsen 1993)

Ακοίβεια

(Zhai 1998a)

Ιαςαπόμηρη

(Zhai 1998a)

Δσκξλία μάθηρηπ

(J. Nielsen 1993) (Zhai 1998a)

Απξςελερμαςικόςηςα

(J. Nielsen 1993)

Δσκξλία απξμμημόμεσρηπ

(J. Nielsen 1993)

Θκαμξπξίηρη

(J. Nielsen 1993)
ΟΘΜΑΙΑΡ 1. ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΥΑΠΑΙΖΠΘΡΛΞΣ ΔΣΥΠΖΡΘΑΡ ΙΘΜΖΡΔΩΜ ΩΡ ΛΔΡΞ ΔΘΡΞΔΞΣ

3.4.2

ΛΔΗΞΔΞΘ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖΡ

Oι Bowman et al. (2002a) ςανιμξμξϋμ ςιπ σπάουξσρεπ μεθϊδξσπ ανιξλϊγηρηπ εσυοηρςίαπ
και ςιπ καςηγξοιξπξιξϋμ αμάλξγα με ςξ πεοιευϊμεμξ, ςξ είδξπ ςχμ δεδξμέμχμ (πξρξςικά
πξιξςικά) και ςημ εμπλξκή ςξσ υοήρςη. Παοακάςχ ρσμξφίζξμςαι ξι βαρικϊςεοεπ πξσ
υοηριμξπξιξϋμςαι.
3.4.2.1

Γ ΜΩΡΘΙΖ Ο ΔΠΘΔΘΑΒΑΡΖ (C OGNITIVE W ALKTHROUGH )
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Έυει χπ ρςϊυξ ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ διεπατήπ ςξσ υοήρςη και βαρίζεςαι ρςημ εμίρυσρη μέρχ
κξιμόμ εογαριόμ πξσ θα εκςελξϋρε ξ υοήρςηπ. Ανιξλξγεί ςημ ικαμϊςηςα ςηπ διεπατήπ μα
σπξρςηοίζει κάθε βήμα. Ζ ποξρέγγιρη ασςή ποξξοίζεςαι ειδικά για μα βξηθήρει ρςημ
καςαμϊηρη ςηπ εσυοηρςίαπ εμϊπ ρσρςήμαςξπ ρε υοήρςεπ πξσ βοίρκξμςαι ρε μία διεοεσμηςική
λειςξσογία μάθηρηπ.
3.4.2.2Δ ΘΑΛΞΠΤΩΘΙΖ Α ΝΘΞΚΞΓΖΡΖ (F ORMATIVE E VALUATION )
Παοαςηοηςική, εμπειοική μέθξδξπ ανιξλϊγηρηπ η ξπξία ανιξλξγεί ςημ αλληλεπίδοαρη ςξσ
υοήρςη ςξπξθεςόμςαπ εκποϊρχπξ ςχμ υοηρςόμ μα εκςελέρει εμέογειεπ βάρει ρεμαοίξσ,
ποξκειμέμξσ μα εμςξπιρςξϋμ ςα ποξβλήμαςα εσυοηρςίαπ, καθόπ και ςημ ικαμϊςηςα ςξσ
ρσρςήμαςξπ πξσ ρυεδιάζεςαι μα χπ ποξπ ςημ σπξρςήοινη ςηπ διεοεϋμηρηπ και ςηπ απϊδξρηπ
ςξσ έογξσ. Ζ

διαμξοτχςικέπ ανιξλξγήρειπ κσμαίμξμςαι απϊ μάλλξμ αμεπίρημεπ,

παοέυξμςαπ πξιξςικά υαοακςηοιρςικά ϊπχπ ρυϊλια υοηρςόμ και γεμικέπ αμςιδοάρειπ, μέυοι
πξλϋ ςσπικέπ και εκςεςαμέμεπ, παοάγξμςαπ ςϊρξ πξιξςικά ϊρξ και πξρξςικά απξςελέρμαςα.
3.4.2.3Δ ΣΠΔΘΙΖ Α ΝΘΞΚΞΓΖΡΖ (H EURISTIC OR G UIDELINES B ASED E XPERT E VALUATION )
Heuristics ή αλλιόπ ρυεςικέπ ρυεδιαρςικέπ ξδηγίεπ. ςημ πεοίπςχρη ασςή επιλέγεςαι μία
λίρςα κοιςηοίχμ, βάρει ςχμ ξπξίχμ ειδικξί ανιξλξγξϋμ έμα ρϋρςημα νευχοιρςά.

ςημ

πεοίπςχρη ασςή δεμ παοίρςαςαι καμέμαπ υοήρςηπ. Σα απξςελέρμαςα ςχμ διατϊοχμ ειδικόμ
ρσμδσάζξμςαι και καςαςάρρξμςαι για ςξμ επαμαρυεδιαρμϊ καςά ποξςεοαιϊςηςα κάθε
ποξβλήμαςξπ εσυοηρςίαπ πξσ εμςξπίρςηκε.
3.4.2.4Δ ΠΩΖΛΑΞΚΞΓΘΞ (P OST - HOC Q UESTIONNAIRE )
Έμα

ρϋμξλξ

εοχςήρεχμ

πξσ

υοηριμξπξιείςαι

για

ςημ

άμςληρη

δημξγοατικόμ

πληοξτξοιόμ, απϊφεχμ και εμδιατεοϊμςχμ ςχμ υοηρςόμ, ατξϋ έυξσμ λάβει μέοξπ ρε μία
διαδικαρία

ανιξλϊγηρηπ.

Σα

εοχςημαςξλϊγια

είμαι

ρημαμςικά

για

ςη

ρσλλξγή

σπξκειμεμικόμ δεδξμέμχμ και ρσυμά πιξ βξλικά και ρσμεπή απϊ ςιπ ποξρχπικέπ
ρσμεμςεϋνειπ ϊςαμ έυξσμ ξογαμχθεί ρχρςά.
3.4.2.5Ρ ΣΜΔΜΔΣΝΖ - Ο ΠΞΞΣΟΞ (I NTERVIEW -D EMO )
Λία ςευμική για ςη ρσλλξγή πληοξτξοιόμ απϊ ςξσπ υοήρςεπ ρσμξμιλόμςαπ απεσθείαπ με
ασςξϋπ. Οι πληοξτξοίεπ πξσ αμςλξϋμςαι είμαι πεοιρρϊςεοξ αμαλσςικέπ και απξκςξϋμ
ιδιαίςεοη ρημαρία ϊςαμ ρσμξδεϋξμςαι και απϊ ςη παοξσρίαρη εμϊπ ποχςξςϋπξσ.
3.4.2.6Α ΗΠΞΘΡΘΙΖ Ζ Ρ ΣΓΙΠΘΘΙΖ Α Ν ι ΞΚΞΓΖΡΖ (S UMMATIVE OR C OMPARATIVE )
ςημ πεοίπςχρη ασςή ανιξλξγξϋμςαι δϋξ ή πεοιρρϊςεοεπ εταομξγέπ βάρει κάπξιχμ
παοαμέςοχμ και ρσγκοίμξμςαι μεςανϋ ςξσπ.
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3.4.2.7T EST B ED E VALUATION T ECHNIQUE
Ζ ρσγκεκοιμέμη Σευμική ατξοά μία ποξρπάθεια γεμίκεσρηπ ςηπ ανιξλϊγηρηπ αμεναοςήςχπ
πεοιευξμέμξσ. ε ποόςη τάρη γίμεςαι ξ καθξοιρμϊπ ςχμ διεογαριόμ αλληλεπίδοαρηπ και
ςχμ ςευμικόμ πξσ σπάουξσμ. ςη ρσμέυεια γίμεςαι μία ςανιμϊμηρη για ςιπ διεογαρίεπ πξσ
εμδιατέοξσμ αμαλϋξμςαπ κάθε μία απϊ ασςέπ ρε σπξεογαρίεπ για ςιπ ξπξίεπ ποξκϋπςξσμ ςα
ρςξιυεία πξσ βξηθξϋμ ρςημ ποαγμαςξπξίηρη ςξσπ. „Έπειςα ξοίζξμςαι μεςοικέπ απϊδξρηπ με
υοήρη εοχςημαςξλξγίχμ και ποξρχπικέπ αματξοέπ. Σέλξπ λαμβάμξμςαι ςσυϊμ ενχςεοικξί
παοάγξμςεπ πξσ μπξοεί μα επηοεάζξσμ ςημ απϊδξρη/ υαοακςηοιρςικά διεογαρίαπ
(απαιςξϋμεμη ακοίβεια) / πεοιβάλλξμ (πλήθξπ αμςικειμέμχμ) / υοήρςηπ (υχοική ικαμϊςηςα)
/ ρϋρςημα (stereo vs binocular viewing)

3.4.2.8W IZARD OF O Z P ARADIGM (E XPERIMENT )
ςη ρσγκεκοιμέμη μέθξδξ ξι υοήρςεπ αλληλεπιδοξϋμ με έμα ρϋρςημα ςξ ξπξίξ δεμ είμαι
λειςξσογικά άοςιξ, αλλά ποϊκειςαι για μία ποξρξμξίχρη πξσ ελέγυεςαι απϊ ςξμ
πειοαμαςιρςή -Wizard (Kelley 1984). Οι ρσμμεςέυξμςεπ αγμξξϋμ ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξ
πειοαμαςιρςήπ ελέγυει ςξ ρϋρςημα καθόπ βοίρκξμςαι ρε διατξοεςικξϋπ υόοξσπ. Ο
πειοαμαςιρςήπ έυει ποϊρβαρη ρςημ ξθϊμη ςξσ υοήρςη όρςε μα μπξοεί μα ελέγυει ςξ
ρϋρςημα. Δπιπλέξμ σπάουξσμ κάμεοεπ ξι ξπξίεπ καςαγοάτξσμ ςηπ δοάρειπ ςξσ υοήρςη. Για
ςημ ανιξλϊγηρη ειρϊδξσ ρε τσρικά ρσρςήμαςα αλληλεπίδοαρηπ η μέθξδξπ αμίυμεσρηπ
αμςικαθίρςαςαι απϊ ςξμ ενεςαρςή ξ ξπξίξπ ελέγυει ςξ ρϋρςημα με ρσμβαςικά μέρα, πξμςίκι
και πληκςοξλϊγιξ αμάλξγα με ςιπ κιμήρειπ πξσ εκςελεί ξ υοήρςηπ (Höysniemi, Hämäläinen
and Turkki 2004) (Akers 2006).

ΔΘΙΞΜΑ 18. WIZARD OF OZ CONTROL PANEL (AKERS 2006) Ξ ΟΘΜΑΙΑΡ ΔΚΔΓΥΞΣ ΞΣ ΟΔΘΠΑΛΑΘΡΖ- WIZARD Ξ ΞΟΞΘΞ
ΔΔΜ ΔΘΜΑΘ ΞΠΑΞ ΑΟΞ Ξ ΥΠΖΡΖ-ΣΟΞΙΔΘΛΔΜΞ.
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3.4.2.9Δ ΘΔΘΙΑ T EST ΓΘΑ ΖΜ Α ΝΘΞΚΞΓΖΡΖ Υ ΔΘΠΞΜΞΛΘΩΜ ΔΜΞΡ ΡΣΡΖΛΑΞΡ
Έυξσμ ποξςαθεί ςοία βαρικά ςερς για ςημ ανιξλϊγηρη εμϊπ λενιλξγίξσ υειοξμξμιόμ
(Nielsen, Moeslund, et al. 2008). Σξ κάθε έμα απϊ ασςά μεςοά μία απϊ ςοείπ βαρικέπ
μεςοικέπ.
Σ ΔΣ 1. G UESS THE F UNCTION
Σξ ρσγκεκοιμέμξ ςερς μελεςά ςημ ςξ αμ μπξοεί μα αμςιλητθεί ξ υοήρςηπ ςημ ρυέρηαμςιρςξιυία μεςανϋ υειοξμξμίαπ και λειςξσογίαπ. Δπιπλέξμ μεςοάςαι η ρημαριξλξγική
μεςάτοαρη ςχμ υειοξμξμιόμ, η γεμίκεσρη ασςόμ και η διαιρθηςικϊςηςα ςξσ υοήρςη χπ
ποξπ ασςέπ. Αουικά παοξσριάζεςαι ρςξ υοήρςη ςξ λενιλϊγιξ υειοξμξμιόμ και η εταομξγή.
ςη ρσμέυεια ζηςείςαι απϊ ασςϊμ μα μαμςέφει ςιπ λειςξσογίεπ ρςιπ ξπξίεπ αμςιρςξιυξϋμ
ασςέπ. ημειόμεςαι ϊςι ξι υειοξμξμίεπ πξσ εναοςόμςαι απϊ ςξ πεοιευϊμεμξ ποέπει μα
παοξσριάζξμςαι ρε ασςϊ αλλά ϊυι πχπ αμςιδοά η εταομξγή ρε ασςέπ. Σξ ρσμξλικϊ ρκξο
είμαι ςξ πλήθξπ ςχμ λάθξπ απαμςήρεχμ δια ςξ ρσμξλικϊ πλήθξπ ςχμ υειοξμξμιόμ.
Σ ΔΣ 2. Α ΠΟΛΜΖΛΟΜΔΤΖ / (M EMORY )
Σξ δεϋςεοξ ςερς μεςοά ςξ βαθμϊ εκμάθηρηπ ςχμ υειοξμξμιόμ απϊ ςξ υοήρςη. Ασςή
ρυεςίζεςαι

άμερα με ςξ πϊρξ γοήγξοα και αμ, μπξοεί ξ υοήρςηπ μα αμακαλέρει ςιπ

δξρμέμεπ υειοξμξμίεπ ρςξ μσαλϊ ςξσ. σμεπόπ μία υειοξμξμία για μα είμαι διαιρθηςική
ποέπει μπξοεί μα εκςελερςεί υχοίπ διρςαγμϊ απϊ ςξ υοήρςη. Αουικά δίμεςαι ρςξ υοήρςη ςξ
λενιλϊγιξ με ςξ ξπξίξ θα πειοαμαςιρςεί, όρςε μα ςξ καςαμξήρει. ςη ρσμέυεια
παοξσριάζξμςαι ξι λειςξσογίεπ, ρυεςικά γοήγξοα ρε slide show, με διάοκεια πεοίπξσ 2 sec
η κάθε μία. Ο υοήρςηπ ποέπει μα ςιπ εκςελέρει και η διαδικαρία διαοκεί μέυοι

μα

εκςελερςξϋμ ϊλεπ ρχρςά. Οι υειοξμξμίεπ ποέπει μα εμαλλάρρξμςαι λξγικά ρςημ αλληλξσυία
ςηπ εταομξγήπ. Ωρςϊρξ ϊμχπ δεμ θα ποέπει μα επαμαλαμβάμεςαι ρσμέυεια η ίδια
ακξλξσθία καθόπ σπάουει ξ κίμδσμξπ ξ υοήρςηπ μα απξμμημξμεϋει ασςή αμςί ςη κάθε
υειοξμξμία νευχοιρςά. ε κάθε λάθξπ ςξσ υοήρςη γίμεςαι επαμεκκίμηρη. Σξ ρκξο ιρξϋςαι με
ςξ πλήθξπ ςχμ επαμαλήφεχμ.
Σ ΔΣ 3. Π ΘΔΖ S TRESS
Ποϊκειςαι για μία σπξκειμεμική ανιξλϊγηρη εογξμξμίαπ ϊπξσ ξ υοήρςηπ ή μία ξμάδα
υοηρςόμ εκςελεί ςιπ υειοξμξμίεπ εμϊπ λενιλξγίξσ πξλλέπ τξοέπ. σγκεκοιμέμα ξι υοήρςεπ
ποέπει μα εκςελέρξσμ x- τξοέπ ςη υειοξμξμία.
Αμ V έμα λενιλϊγιξ, L ςξ μήκξπ ςξσ λενιλξγίξσ και x ξι τξοέπ πξσ ποέπει μα επαμαλάβει ξ
υοήρςηπ μία υειοξμξμία ςϊςε ποέπει:
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xL>=200
Λεςά ςξ ςέλξπ ελέγυξσ κάθε υειοξμξμίαπ ξ υοήρςηπ απαμςά ρςξ πϊρξ καςαπξμήθηκε απϊ
ςημ εκςέλερη ςηπ υειοξμξμίαπ ρε βάθξπ υοϊμξσ. Έπειςα βαθμξλξγεί ςη υειοξμξμία και ςημ
ακξλξσθία ρσμξλικά. Δμδεικςικά παοαςίθεςαι η παοακάςχ κλίμακα καςαπϊμηρηπ απϊ 1 έχπ
5.
1. Ιαμέμα ποϊβλημα
2. Δλατοόπ κξσοαρςική/ Stressing
3. Ιξσοαρςική/ Stressing
4. Πξλϋ εμξυληςική/ Δπίπξμη
5. Αδϋμαςη
Ζ ρσγκεκοιμέμη ενέςαρη δεμ μπξοεί μα εταομξρςεί για ςη ρϋγκοιρη λενιλξγίχμ
διατξοεςικξϋ μήκξσπ. ε μία ςέςξια πεοίπςχρη απαιςείςαι μία πξιξ αμςικειμεμική μέθξδξπ
ανιξλϊγηρηπ.

3.5 ΟΠΞΒΚΖΛΑΑ ΡΣΡΖΛΑΩΜ ΑΚΚΖΚΔΟΘΔΠΑΡΖΡ ΒΑΡΔΘ ΥΔΘΠΞΜΞΛΘΩΜ

3.5.1

ΟΠΞΒΚΖΛΑΑ ΡΔ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΑ ΛΔΓΑΚΩΜ ΞΗΩΜΩΜ

Σα βαρικϊςεοα ποξβλήμαςα πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ρσρςήμαςα πξσ κάμξσμ υοήρη ξθξμόμ
μεγάλχμ διαρςάρεχμ, εμςξπίζξμςαι ρςη μέθξδξ ειραγχγήπ δεδξμέμχμ και ρςξ είδξπ ςχμ
μεςατξοόμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι (ςευμικέπ αλληλεπίδοαρηπ). Διαπιρςόμεςαι ϊςι ρε ξθϊμεπ
ασςήπ ςηπ μξοτήπ ςξ μξμςέλξ WIMP (Windows, Icon, Menus, Pointing Devices) (van Dam
1997) δεμ λειςξσογεί απξςελερμαςικά ϊπχπ ρςα επιςοαπέζια πεοιβάλλξμςα (D. A. Bowman
2008)Σα αίςια εμςξπίζξμςαι ρε τσρικά υαοακςηοιρςικά, ςϊρξ ςξσ ρσρςήμαςξπ ϊρξ και ςξσ
υοήρςη, ςα ξπξία χρςϊρξ δεμ μπξοξϋμ μα αγμξηθξϋμ. Ασςϊ ρσμβαίμει γιαςί ποξκϋπςξσμ
εογξμξμικά

θέμαςα, ςα ξπξία θα ποέπει μα λαμβάμξμςαι σπϊφη καςά ςη ρυεδίαρη και

μεςατξοά ςχμ διεπατόμ ρε μεγάλη ξθϊμη (Polys, Kim and Bowman 2005).
Οι Robertson et al. (2005a) διακοίμξσμ ένι βαρικξϋπ ςξμείπ ρςξσπ ξπξίξσπ εμςξπίζξμςαι
ποξβλήμαςα:
o

Losing the cursor- δσρκξλία ρςξμ εμςξπιρμϊ ςξσ κέορξοα
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o

Bezel Problems – Ποξβλήμαςα ρςξ ρϋμξοξ δϋξ ξθξμόμ (ρςημ πεοίπςχρη πξσ
σπάουξσμ πεοιρρϊςεοεπ ςηπ μίαπ ξθϊμεπ

o

Distal Information access problems – ποξβλήμαςα ποϊρβαρηπ ρε απξμακοσρμέμη
πληοξτξοία

o

Window management Problems – Ποξβλήμαςα διαυείοιρηπ Παοαθϋοχμ

o

Task Management Problems – Ποξβλήμαςα διαυείοιρηπ εμεογειόμ

o

Configuration Problems –Ποξβλήμαςα διαμϊοτχρηπ

3.5.1.1

Υ ΠΖΡΖ ΞΣ Δ ΠΞΛΔΑ – Ι ΔΠΡΞΠΑ (C URSOR )

Σξ πιξ ρϋμηθεπ ποϊβλημα εμςξπίζεςαι ρςη υοήρη και ςξμ εμςξπιρμϊ ςξσ κέορξοα. Οι
παοάμεςοξι πξσ ρσμςελξϋμ ρε ασςϊ είμαι ςξ εϋοξπ ςηπ ξθϊμηπ και η απϊρςαρη ςξσ υοήρςη
απϊ ασςή. ε ποόςη τάρη είμαι δϋρκξλξ μα εμςξπιρςεί έμαπ ρςάριμξπ κέορξοαπ ρε μία
μεγάλη ξθϊμη, επιπλέξμ ξ υοήρςηπ οσθμίζει ςημ επιςάυσμρη ςξσ όρςε μα διαρυίζει ςημ
ξθϊμη ρε ρϋμςξμξ υοξμικϊ διάρςημα, με απξςέλερμα μα υάμει ςξ ίυμξπ ςξσ (Robertson, et
al. 2005a). Όρξ ςαυϋςεοα κιμείςαι ξ δοξμέαπ ςϊρξ πιξ έμςξμα εμταμίζεςαι ρςξ υοήρςη μα
«αμαπηδάει» απϊ ςη μία θέρη ρςημ άλλη, δεδξμέμξσ ϊςι η αμαμέχρή ςξσ ρςημ ξθϊμη
εναοςάςαι απϊ ςξ οσθμϊ αμαμέχρηπ ασςήπ (Baudisch 2006).
Έμα επιπλέξμ ποϊβλημα εμςξπίζεςαι ρςημ πεοίπςχρη πξσ η ξθϊμη υοηριμξπξιεί ςευμξλξγία
ατήπ. Ο υοήρςηπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα μεςακιμήρει ρε μεγάλη απϊρςαρη ςξμ κέορξοα,
είςε με ςη υοήρη ρςσλϊ είςε με ςα άκοα ςξσ, κάςι πξσ απξςελεί εμέογεια ασνημέμηπ
δσρκξλίαπ (Baudisch 2006). Σξ ποϊβλημα διεσοϋμεςαι ρςημ πεοίπςχρη πξσ σπάουξσμ
επιμέοξσπ ξθϊμεπ, καθϊςι ρςιπ πεοιξυέπ έμχρηπ δημιξσογξϋμςαι κεμά πξσ εμπξδίζξσμ ςη
ρσμέυεια ςηπ κίμηρηπ ςξσ υοήρςη.
3.5.1.2

Ο ΠΞΒΚΖΛΑΑ ΡΞ Ρ ΣΜΞΠΞ Ξ ΗΞΜΩΜ - B EZEL P ROBLEMS

Σξ ρϋμξοξ μεςανϋ ςχμ ξθξμόμ ποξκαλεί ξπςικέπ και διαδοαρςικέπ διαςαοαυέπ. ςημ ποόςη
πεοίπςχρη ϊςαμ έμα αμςικείμεμξ βοίρκεςαι ρςξ μεςαίυμιξ ξθξμόμ πξλλέπ τξοέπ
αλλξιόμεςαι η μξοτή ςξσ. ςη δεϋςεοη πεοίπςχρη, ϊςαμ σπάουει κέορξοαπ, παοαςηοείςαι
αλλξίχρη ςηπ ςοξυιάπ ςξσ (βλ. Δικϊμα 19).
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ΔΘΙΞΜΑ 19. ΙΘΜΖΡΖ ΞΣ ΙΔΠΡΞΠΑ ΡΞ ΡΣΜΞΠΞ ΔΣΞ ΞΗΞΜΩΜ. ΛΔ ΔΜΞΜΖ ΡΖΛΑΜΡΖ ΔΘΑΙΠΘΜΔΑΘ Ζ ΠΞΥΘΑ ΞΣ
ΙΔΠΡΞΠΑ ΙΑΘ ΛΔ ΚΔΟΖ Ζ ΔΟΘΗΣΛΖΖ ΠΞΥΘΑ (ROBERTSON, ET AL. 2005A)

3.5.1.3

Ο ΠΞΒΚΖΛΑΑ Ο ΠΞΡΒΑΡΖΡ ΡΔ Α ΟΞΛΑΙΠΣΡΛΔΜΖ Ο ΚΖΠΞΤΞΠΘΑ – D ISTAL

I NFORMATION A CCESS P ROBLEMS
Όρξ ασνάμεςαι ςξ μέγεθξπ ςηπ ξθϊμηπ ασνάμεςαι η δσρκξλία διαυείοιρηπ παοαθϋοχμ και
μεμξϋ έμαονηπ (ρε πεοιβάλλξμ Window OS) απϊ μεγάλεπ απξρςάρειπ. Σξ γεγξμϊπ ασςϊ
ασνάμει ςξ υοϊμξ εκςέλερηπ δοάρεχμ.
3.5.1.4

Ο ΠΞΒΚΖΛΑΑ Δ ΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ Ο ΑΠΑΗΣΠΩΜ – W INDOW M ANAGEMENT P ROBLEMS

ε έμα πεοιβάλλξμ Windows ςα παοάθσοα και ςα πλαίρια διαλϊγξσ (dialog boxes)
εμταμίζξμςαι ςσυαία ρςημ ξθϊμη. ςημ πεοίπςχρη πξσ ςξ μέγεθξπ ασςήπ είμαι ιδιαίςεοα
μεγάλξ ασνάμει ςη δσρκξλία διαυείοιρηπ ςχμ. Δπιπλέξμ ςξ ποϊβλημα γίμεςαι εμςξμϊςεοξ
ϊςαμ σπάουξσμ πεοιρρϊςεοεπ ςηπ μίαπ ξθϊμεπ, καθόπ ξι υοήρςεπ απξτεϋγξσμ μα έυξσμ
παοάθσοα-αμςικείμεμα ρςιπ πεοιξυέπ πξσ ρσμξοεϋξσμ ξι ξθϊμεπ ( βλ. Ποξβλήμαςα ρςξ
ρϋμξοξ ξθξμόμ-Bezel problems).
3.5.1.5

Ο ΠΞΒΚΖΛΑΑ Δ ΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ Δ ΜΔΠΓΔΘΩΜ – T ASK M ANAGEMENT P ROBLEMS

Αματέοεςαι ϊςι αμάλξγα με ςξ μέγεθξπ μίαπ ξθϊμηπ ασνάμξμςαι και ςα εμεογά παοάθσοα με
απξςέλερμα ξ υοήρςηπ μα απαρυξλείςαι ρε πξιξ πξλϋπλξκεπ multitasking ρσμπεοιτξοέπ ςξ
ξπξίξ απαιςεί μηυαμιρμξϋπ καλϋςεοηπ διαυείοιρηπ διεογαριόμ.
3.5.1.6

Ο ΠΞΒΚΖΛΑΑ Δ ΘΑΛΞΠΤΩΡΖΡ - C ONFIGURATION P ROBLEMS

ςημ πεοίπςχρη πξσ σπάουξσμ πξλλέπ επιμέοξσπ ξθϊμεπ δημιξσογξϋμςαι ποξβλήμαςα πξσ
ατξοξϋμ ςιπ διαμξοτόρειπ και ξτείλξμςαι ρςα υαοακςηοιρςικά ςξσπ. Ζ εςεοξγέμεια ρςημ
αμάλσρη ςξσπ (Pixel resolution) καθιρςά ςξ ρϋρςημα πιξ πεοίπλξκξ. Δπιπλέξμ αματέοεςαι
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ϊςι αμ αταιοεθεί μία ξθϊμη πιθαμϊ μα υάρει ρςξιυεία ξ υοήρςηπ. Έςρι ρσρςήμαςα ασςήπ ςηπ
μξοτήπ ρςη βιβλιξγοατία εμταμίζξμςαι μα παοξσριάζξσμ αοκεςή δσρκξλία ρςη υοήρη.

3.5.2

ΟΠΞΒΚΖΛΑΑ ΡΔ ΡΣΡΙΔΣΔΡ ΔΘΡΞΔΞΣ

3.5.2.1

 ΔΥΜΘΙΑ ΗΔΛΑΑ

Σα ςευμικά θέμαςα ατξοξϋμ ςα ποξβλήμαςα πξσ ξτείλξμςαι ρςξ σλικϊ (hardware) και
λειςξσογικϊ (software) ςϊρξ ςξσ κεμςοικξϋ ρσρςήμαςξπ ϊρξ και ςηπ ρσρκεσήπ. ε ασςά
ρσμσπξλξγίζξμςαι ςευμικέπ επενεογαρίαπ ρήμαςξπ και αλγϊοιθμξι αμαγμόοιρηπ (π.υ.
Hidden Markov Models – HMM και Νεσοχμικά Δίκςσα -Neural Networks) καθόπ και ςξ είδξπ
αιρθηςήοα πξσ υοηριμξπξιείςαι. Έυξσμ διαπιρςχθεί ποξβλήμαςα ρςημ αμαγμόοιρη
υειοξμξμιόμ με υοήρη DataGlove καςά ςη διάοκεια ςηπ δσμαμικήπ ςξσπ τάρηπ (Baudel and
Beaudouin-Lafon 1993). Ποξβλήμαςα ακοίβειαπ ασςήπ ςηπ μξοτήπ έυξσμ χπ ρσμέπεια ξι
υοήρςεπ μα επαμεκςελξϋμ ςημ κίμηρη με απξςέλερμα ρςξ ςέλξπ ασςή μα διατέοει ρημαμςικά
απϊ ςημ αουική (Sreedharan, Zurita and Plimmer 2007).
ςημ πεοίπςχρη πξσ σπάουει μεγάλη ξθϊμη και ξπςική αμαγμόοιρη υειοξμξμιόμ λϊγχ ςξσ
μεγάλξσ εϋοξσπ ςξσ πεδίξσ ξοάρεχπ ςηπ κάμεοαπ η πεοιξυή δοάρηπ ςχμ υεοιόμ είμαι
ρυεςικά μικοή ρσγκοιςικά με μία ξθϊμη σφηλήπ αμάλσρηπ. Για ςξμ λϊγξ ασςϊ κάπξιεπ τξοέπ
είμαι δϋρκξλξ μα υοηριμξπξιηθεί απεσθείαπ η κίμηρη ςξσ υεοιξϋ για ςξμ έλεγυξ ςξσ
κέορξοα (Cabral, Morimoto and Zuffo 2005).
Δπιπλέξμ ρςα τσρικά πεοιβάλλξμςα αλληλεπίδοαρηπ παοαςηοείςαι ϊςι ασνάμεςαι ςξ
διάρςημα πξσ μερξλαβεί απϊ ςη ρςιγμή πξσ λαμβάμει ξ υοήρςηπ ςξ εοέθιρμα μέυοι ςη
ρςιγμή πξσ θα αμςιδοάρει (Latency) (McMahan, et al. 2002) (McMahan, et al. 2010). Σξ
γεγξμϊπ ασςϊ δεμ ξτείλεςαι ρςημ αμςίληφη ςξσ υοήρςη αλλά ρςξ εϋοξπ ςηπ απαιςξϋμεμηπ
κίμηρηπ πξσ ποαγμαςξπξιείςαι και ρςξ ρϋρςημα ςχμ μελόμ πξσ εκςελεί ςημ κίμηρη ασςή.
3.5.2.2

Τ ΣΡΖ Ρ ΣΡΙΔΣΖΡ

Όρξμ ατξοά ςα τσρικά ρςξιυεία ςηπ ρσρκεσήπ (μέγεθξπ, διαμϊοτχρη με ξθϊμη, γεχμεςοία
κλπ.). ςξ γεγξμϊπ ϊςι δεμ σπάουει δσμαςϊςηςα εμαπϊθερηπ ασςήπ – αματέοεςαι χπ no
parkability problem (Balakrishnan, Fitzmaurice and Kurtenbach 2001) (McMahan, et al.
2002)- δε δίμει ςη δσμαςϊςηςα ρςξ υοήρςη μα απελεσθεοχθεί απϊ ςη υοήρη ςηπ ρσρκεσήπ
και παοάλληλα ςξ ρϋρςημα διαςηοηθεί ρςημ ςοέυξσρα καςάρςαρη. ςημ πεοίπςχρη πξσ
σπάουξσμ υειοιρςήοια με ςα ξπξία ελέγυει ξ υοήρςηπ είςε κάπξιξ κέορξοα, αμςικείμεμξ ή ςξ
ξπςικϊ ςξσ πεδίξ ςξ ρϋρςημα θα αμιυμεϋρει ςη θέρη ςξσ ϊςαμ ξ υοήρςηπ θελήρει μα ςξ
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εμαπξθέρει κάπξσ καθόπ δεμ παϋει μα εμεογεί. Αμςίρςξιυα ρςημ πεοίπςχρη πξσ σπάουξσμ
γάμςια δεδξμέμχμ, αιρθηςήοεπ ρςξ ρόμα ςξσ υοήρςη ή ξπςική αμίυμεσρη, ϊςαμ τέοει ςξ
μέλξπ ςξσ ρόμαςξπ πξσ ελέγυει ρε μία καςάρςαρη ηοεμίαπ, ϊπξσ δεμ θα ήθελε μα είμαι
αμιυμεϋριμη. Αμςίθεςα ρςημ πεοίπςχρη πξσ σπάουει πξμςίκι και πληκςοξλϊγιξ ξ υοήρςηπ
μπξοεί μα ελέγυει ξςιδήπξςε και ϊςαμ απελεσθεοόρει ςξ υέοι ςξσ απϊ ςξ πξμςίκι ςξ
ρϋρςημα θα παοαμείμει ρςημ ςοέυξσρα καςάρςαρη (McMahan, et al. 2002).
Δπιπλέξμ η έλλειφη επιτάμειαπ σπξρςήοινηπ δεμ επιςοέπει ρςξ υοήρςη μα ποαγμαςξπξιεί
εϋκξλα μικοέπ κιμήρειπ καθόπ είμαι δϋρκξλξ μα ςιπ ελέγνει ελεϋθεοα ρςξ υόοξ
ποξκαλόμςαπ καςαπϊμηρη (McMahan, et al. 2002). Αμςίθεςα μια επιτάμεια ρςήοινηπ
βξηθάει ρςημ ακοίβεια ςηπ κίμηρηπ με λιγϊςεοξ παοαγϊμεμξ έογξ και λιγϊςεοη καςαπϊμηρη
(Zhai 1998a).
Σέλξπ έυει παοαςηοηθεί ϊςι η αμςιρςξιυία μεςαβάλλεςαι με ςημ απόρςαρη (McMahan, et al.
2002). ςημ πεοίπςχρη πξσ υοηριμξπξιείςαι η ςευμική ray-casting αμ ξ υοήρςηπ πεοιρςοέφει
ςημ ακςίμα ρε κξμςιμή απϊρςαρη απϊ ςημ ξθϊμη η γχμία πεοιρςοξτήπ θα είμαι διατξοεςική
αμ εκςελξϋρε ςημ ίδια διαδικαρία ρε μεγαλϋςεοη απϊρςαρη. Ζ κίμηρη πξσ αμςιρςξιυίζεςαι
ρςημ ποόςη πεοίπςχρη είμαι μικοϊςεοη. Σξ γεγξμϊπ ασςϊ καθιρςά ςημ εκςέλερη μικοόμ
κιμήρεχμ δσρκξλϊςεοη ϊςαμ ξ υοήρςηπ βοίρκεςαι μακοιά απϊ ςημ ξθϊμη. Αμςίθεςα
ρσρκεσέπ ειρϊδξσ ϊπχπ ςξ πξμςίκι και ςξ Joystick και gamepads λειςξσογξϋμ ςξ ίδιξ
αμενάοςηςα απϊ ςημ απϊρςαρη ρςημ ξπξία βοίρκεςαι ξ υοήρςηπ.
3.5.2.3

Α ΜΗΠΩΟΘΜΞΘ Ο ΑΠΑΓΞΜΔΡ

Έυει παοαςηοηθεί ϊςι κάπξιξι υοήρςεπ διρςάζξσμ καςά ςημ εκςέλερη μίαπ υειοξμξμίαπ –
εμςξλήπ ρσμήθχπ ρςημ πεοίπςχρη πξσ έουξμςαι για ποόςη τξοά ρε επατή με ςξ ρϋρςημα,
κάςι πξσ χρςϊρξ βελςιόμεςαι με ςημ εκπαίδεσρη ςξσ υοήρςη (Baudel and Beaudouin-Lafon
1993) (Sreedharan, Zurita and Plimmer 2007).
Έμαπ άλλξπ αμθοόπιμξπ παοάγξμςαπ πξσ δημιξσογεί θέμαςα καςά ςημ αλληλεπίδοαρη είμαι
ςξ τσρικό ςοέμξσλξ ςξσ αμθοώπιμξσ ρώμαςξπ. Οι McMahan et al. (2002) κάμξσμ λϊγξ για
ςξ τσρικό ςοέμξσλξ υειοόπ ςξσ υεοιξύ ςξσ υοήρςη . Σξ αμθοόπιμξ υέοι υαοακςηοίζεςαι απϊ
έμα τσρικϊ ςοέμξσλξ ςξ ξπξίξ κσμαίμεςαι μεςανϋ 8 και 12 Hz (Riviere, Rader and Khosla
1997) ςξ ξπξίξ ϊμχπ μεςαβάλλεςαι αμάλξγα με ςημ εμέογεια πξσ εκςελεί (βλ. Δικϊμα 20), ςξ
μέλξπ ςξσ ρόμαςξπ, γεμεςικά και παθξλξγικά υαοακςηοιρςικά (Deuschl, Bain and Brin
1998), καθόπ και ςιπ διαςοξτικέπ ρσμήθειεπ και καςαυοήρειπ ςξσ υοήρςη (Smaga 2003).
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ΔΘΙΞΜΑ 20 ΑΝΘΜΞΛΖΡΖ ΠΔΛΞΣΚΞΣ (DEUSCHL, BAIN AND BRIN 1998)

Σξ γεγξμϊπ ασςϊ επηοεάζει ςημ ακοίβεια ρςημ αλληλεπίδοαρη απϊ απϊρςαρη καθόπ ακϊμη
και μία αμεπαίρθηςη κίμηρη μπξοεί μα ποξκαλέρει ρημαμςικέπ μεςαβξλέπ ρςη θέρη ςξσ
κέορξοα.
Υαιμϊμεμξ Heisenberg (Bowman, Gabbard and Hix 2002a). Σξ ρσγκεκοιμέμξ ταιμϊμεμξ, ςξ
ξπξίξ παίομει ςημ ξμξμαρία ςξσ απϊ ςημ αουή ςξσ Heisenberg (Heisenberg 1927),
παοαςηοείςαι ϊςαμ ξ υοήρςηπ εμεογεί ρε έμα κξσμπί εμϊπ υειοιρςηοίξσ. Ση ρςιγμή εκείμη
ακξϋρια θα μεςαβάλει ςη θέρη ςξσ. Ασςϊ έυει χπ απξςέλερμα ρςημ πεοίπςχρη ςηπ ςευμικήπ
ray-casting ή γεμικά καςάδεινηπ, μα επιλεγεί κάπξιξ άλλξ αμςικείμεμξ ακοιβόπ επειδή
μεςαβλήθηκε η θέρη ςξσ υειοιρςηοίξσ. Δμ μέοει ασςϊ ξτείλεςαι ρςξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ
υειοιρςήοιξ δεμ σπξρςηοίζεςαι απϊ κάπξια άλλη ρςαθεοή επιτάμεια, ϊπχπ ρςημ πεοίπςχρη
ςξσ πξμςικιξϋ ή παοϊμξιχμ επιςοαπέζιχμ υειοιρςηοίχμ

(βλ. Έλλειφη επιτάμειαπ

σπξρςήοινηπ). Δπιπλέξμ ξ υοήρςηπ δεμ μπξοεί μα παοαςηοεί ςασςϊυοξμα και ςη θέρη πξσ
έυει ςξ υειοιρςήοιξ και ςξ αμςικείμεμξ ρςξ ξπξίξ θέλει μα εταομϊρει κάπξιξ
μεςαρυημαςιρμϊ.

3.5.2.4

Κ ΔΘΞΣΠΓΘΙΑ Ρ ΞΘΥΔΘΑ

Σξ ποϊβλημα ςξσ Αγγίγμαςξπ ςξσ Μίδα (Jacob 1994).

Παοαςηοείςαι κσοίχπ ρςημ

πεοίπςχρη πξσ η είρξδξπ επιςσγυάμεςαι με ςημ αμίυμεσρη ςξσ μαςιξϋ ςξσ υοήρςη. Σξ
ποϊβλημα βαρίζεςαι ρςημ εμεογξπξίηρη εμςξλήπ ρςξ ρημείξ πξσ ερςιάζει ξ υοήρςηπ. Ο
υοήρςηπ ποέπει μα έυει ςη δσμαςϊςηςα μα πεοιεογάζεςαι ςξ πεοιβάλλξμ υχοίπ μα
εμεογξπξιξϋμςαι αμεπιθϋμηςεπ εμςξλέπ. ςη γεμικεσμέμη ςξσ μξοτή ατξοά πϊςε μία
υειοξμξμία νεκιμά και πϊςε ςελειόμει (Nielsen, Moeslund, et al. 2008). σμεπόπ
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παοαςηοείςαι ϊςι ξπξιαδήπξςε υειοξμξμία (ξπξιξσδήπξςε μέλξσπ ςξσ ρόμαςξπ ςξσ υοήρςη)
μπξοεί μα μημ εμέυει επιθσμία εκςέλερηπ εμςξλήπ. Οσριαρςικά ποϊκειςαι για ςξ διαυχοιρμϊ
ςχμ υειοξμξμιόμ ςχμ Pavlovic et al. (1997).
Ωρςϊρξ ρςα ςοιρδιάρςαςα εικξμικά πεοιβάλλξμςα σπάουει πεοίπςχρη μα παοξσριάζξμςαι
δσρκξλίεπ (βλ. Δικϊμα 21) ρςημ επιλξγή εμϊπ αμςικειμέμξσ ϊςαμ ασςϊ βοίρκεςαι μποξρςά
απϊ κάπξιξ άλλξ μεγαλϋςεοξ, ϊςαμ η απϊρςαρη μεςανϋ αμςικειμέμχμ είμαι πξλϋ μικοή ή
ϊςαμ έμα αμςικείμεμξ βοίρκεςαι ρυεςικά πίρχ απϊ έμα δεϋςεοξ, ξπϊςε και ξ μεγαλϋςεοξπ
ϊγκξπ ςξσ απξκοϋπςεςαι (Steed 2006) ή ϊςαμ έμα αμςικείμεμξ απξκοϋπςει ςελείχπ έμα
δεϋςεοξ. Σξ μέγεθξπ ςξσ ποξβλήμαςξπ έυει ρυέρη με ςξ είδξπ ςηπ ςευμξλξγίαπ ειρϊδξσ και
ςξ βαθμϊ ακοίβειαπ ςηπ ρσρκεσήπ πξσ υοηριμξπξιείςαι. Δπιπλέξμ γίμεςαι εμταμέπ ϊςι είμαι
ρημαμςικϊπ ξ οϊλξπ ςηπ ςευμικήπ αλληλεπίδοαρηπ πξσ υοηριμξπξιείςαι για ςημ διεογαρία
ςηπ επιλξγήπ.

ΔΘΙΞΜΑ 21. ΔΣΡΙΞΚΔΡ ΟΔΠΘΟΩΡΔΘΡ ΔΟΘΚΞΓΖΡ Θ. ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΛΘΙΠΞΣ ΛΔΓΔΗΞΣΡ ΛΟΠΞΡΑ ΑΟΞ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ
ΛΔΓΑΚΞΣ ΛΔΓΔΗΞΣΡ ΘΘ. ΛΘΙΠΖ ΑΟΞΡΑΡΖ ΛΔΑΝΣ ΔΣΞ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΩΜ ΘΘΘ. Ξ ΛΔΓΑΚΣΔΠΞΡ ΞΙΞΡ ΔΜΞΡ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ
ΑΟΞΙΠΣΟΔΑΘ ΑΟΞ ΔΜΑ ΔΔΣΔΠΞ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ (STEED 2006)

Ο Steed (2006) αματέοει βαρικά ρςξιυεία για ςη διεογαρία ςηπ επιλξγήπ ςα ξπξία είμαι
καλϊ μα λαμβάμξμςαι σπϊφη:
o

Ηα ποέπει μα είμαι δσμαςή η επιλξγή αμςικειμέμχμ πξσ κείμςαι έμαμςι μικοήπ γχμίαπ
ποξπ ςξ υοήρςη

o

Δεδξμέμχμ ίρχμ ςεμμϊμεμχμ γχμιόμ, ςα αμςικείμεμα πξσ βοίρκξμςαι κξμςά είμαι
πιθαμϊμ ρυεςικϊςεοα για ςξ υοήρςη απϊ ϊςι ασςά πξσ βοίρκξμςαι μακοιά

o

Ηα ποέπει μα είμαι δσμαςϊ μα επιλεγεί έμα αμςικείμεμξ πξσ καλϋπςεςαι μεοικόπ απϊ
έμα άλλξ.
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o

Ηα ποέπει μα είμαι δσμαςϊ μα επιλεγεί έμα μικοϊ αμςικείμεμξ ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι
μποξρςά απϊ έμα μεγαλϋςεοξ.

Απϊ ςα πξιξ ρημαμςικά ποξβλήμαςα ςξ ξπξίξ δεμ έυει διεοεσμηθεί αοκεςά είμαι ασςϊ ςηπ
αμςιρςξιυίαπ ςευμικόμ αλληλεπίδοαρηπ και ρσρκεσόμ ειρϊδξσ (Bowman, Badillo and Manek
2007). Δπιπλέξμ ποαγμαςξπξιήθηκε έοεσμα ανιξλϊγηρηπ για ςημ επίδοαρη ςξσ είδξσπ ςηπ
ξθϊμηπ ρε ςοιρδιάρςαςεπ διεογαρίεπ υειοιρμξϋ με εταομξγή ςηπ Go- Go Interaction
Technique. Σα απξςελέρμαςα έδειναμ ϊςι ξι υοήρςεπ ποξςιμξϋμ ςξ HMD ρε ρυέρη με έμα
πεοιβάλλξμ CAVE για μα επιλέγξσμ και μα υειοίζξμςαι αμςικείμεμα ρε ϋφξπ και μα ςα
ςξπξθεςξϋμ πίρχ ςξσπ. Ο λϊγξπ ατξοά ςξ πεοιξοιρμέμξ πεδίξ παοαςήοηρηπ FOR,
δεδξμέμξσ ϊςι δεμ σπάουει επάμχ και πίρχ ποξβξλή ρε έμα ρϋρςημα CAVE. Αμςίθεςα ςξ
ποϊβλημα ςξσ απξκλειρμξϋ (occlusion) ρςξ CAVE δε ταίμεςαι μα επιδοά για ςιπ ςευμικέπ
αλληλεπίδοαρηπ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ. Δπιποϊρθεςα μελεςήθηκε η επίδοαρη ςξσ είδξσπ
ςηπ ξθϊμηπ και ςξσ είδξσπ ςηπ ρσρκεσήπ ειρϊδξσ ρςημ επίδοαρη ρε ρσγκεκοιμέμεπ ςευμικέπ
αλληλεπίδοαρηπ. Σα γεμικά ρσμπεοάρμαςα ςηπ

μελέςηπ ασςήπ σπξδεικμϋξσμ ϊςι

ςοιρδιάρςαςεπ ςευμικέπ αλληλεπίδοαρηπ, ϊςαμ μεςατεοθξϋμ απϊ ςα ρσρςήμαςα ρςα ξπξία
ρυεδιάρςηκαμ και αμαπςϋυθηκαμ μα λειςξσογξϋμ (ξθϊμεπ απεικϊμιρηπ, ρσρκεσέπ ειρϊδξσ)
ρε άλλα ςϊςε δημιξσογξϋμςαι ποξβλήμαςα εσυοηρςίαπ ςα ξπξία ρε κάπξιεπ πεοιπςόρειπ
αμςιμεςχπίζξμςαι με ςξμ επαμαρυεδιαρμϊ ςξσπ βάρει ςχμ ξθξμόμ και ςχμ ρσρκεσόμ
ειρϊδξσ πξσ ποϊκειςαι μα υοηριμξπξιηθξϋμ.
Έμα άλλξ ζήςημα είμαι η αμςιρςξιυία κιμήρεχμ και εμςξλόμ ρε ρυέρη με ςημ ςευμξλξγία
αμαγμόοιρηπ. Διδικά ρςημ πεοίπςχρη αμςιρςξιυίαπ κιμήρεχμ μέρχ υειοιρςηοίξσ αδοάμειαπ
και εκτοαρςικόμ ρςξιυείχμ εμϊπ avatar, παοαςηοήθηκε ϊςι είμαι δϋρκξλξ μα σλξπξιηθεί
(Sreedharan, Zurita and Plimmer 2007).
Σέλξπ δημιξσογξϋμςαι θέμαςα ρςημ πεοίπςχρη ςηπ πλξήγηρηπ ϊπξσ σπάουει πεοιξοιρμϊπ
ρςημ αμάπςσνη ακοιβξϋπ αμςιρςξιυίαπ ςηπ μεςακίμηρηπ ςξσ υοήρςη ρςξμ ποαγμαςικϊ υόοξ
(physical locomotion) με ςη μεςακίμηρη ςξσ ρςξμ εικξμικϊ (virtual locomotion). Ο
πεοιξοιρμϊπ ατξοά ςη διατξοά ρςξ εϋοξπ ςξσ τσρικξϋ πεδίξσ ρςξ ξπξίξ κιμείςαι ξ υοήρςηπ
και ρςξ εϋοξπ ςξσ εικξμικξϋ υόοξσ. Σξ εϋοξπ ςξσ ρσρςήμαςξπ αμίυμεσρηπ πεοιξοίζει ςξ
υόοξ ρςξμ ξπξίξ κιμείςαι ξ υοήρςηπ (Sherman and Craig 2003).
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3.6 ΣΟΞΡΖΠΘΝΖ ΡΣΡΖΛΑΩΜ

3.6.1 ΣΟΞΡΖΠΘΝΖ ΡΣΡΖΛΑΩΜ ΛΔΡΩ ΤΣΡΘΙΖΡ ΟΚΞΖΓΖΡΖΡ
Ζ τσρική πλξήγηρη ατξοά ςιπ κιμήρειπ πξσ ποαγμαςξπξιεί ξ υοήρςηπ ρςξμ ποαγμαςικϊ
κϊρμξ ρςημ ποξρπάθειά ςξσ μα πλξηγηθεί ρςξμ εικξμικϊ. ε πεοιβάλλξμςα εμβϋθιρηπ, ασςή
ξοίζεςαι χπ η κίμηρη ςξσ ρόμαςξπ (πεοπάςημα) ή μέοξπ ασςξϋ (ρςοξτή κεταλιξϋ), πξσ
σπξρςηοίζει ςξμ έλεγυξ ςηπ εικξμικήπ κάμεοαπ η ξπξία παοάγει εικϊμεπ (ξπςικέπ γχμίεπ)
ςξσ υόοξσ ςηπ πληοξτξοίαπ (Ball, North and Bowman 2007).

ςημ πεοίπςχρη πξσ

μελεςάςαι, ϊπξσ ξ υοήρςηπ έυει ξπςική επατή με ςξ ποαγμαςικϊ κϊρμξ, μπξοεί μα κιμηθεί
ελεϋθεοα ρςξ τσρικϊ υόοξ υχοίπ κάπξιξ ρσγκεκοιμέμξ πεοιξοιρμϊ, μα πληριάρει ή μα
απξμακοσμθεί απϊ ςημ ξθϊμη, αμάλξγα με ςξμ ςοϊπξ πξσ επιθσμεί μα πεοιεογαρςεί ςα
ρςξιυεία πξσ παοέυξμςαι. ςα επιςοαπέζια εικξμικά πεοιβάλλξμςα η τσρική πλξήγηρη είμαι
αοκεςά πεοιξοιρμέμη δεδξμέμξσ ϊςι δεμ σπάουει δσμαςϊςηςα κίμηρηπ. σμήθχπ ξ υοήρςηπ
κάθεςαι ρςξ γοατείξ ςξσ και χπ μέρα πλξήγηρηπ έυει ςξ ρσμδσαρμϊ πξμςίκι-πληκςοξλξγίξσ
και ασςά πξσ ςξσ ποξρτέοξσμ ςξ πεοιβάλλξμ και ςξ ρϋρςημα. Ζ τσρική πλξήγηρη
ρσμβάλλει ρςημ ελάςςχρη ςηπ εικξμικήπ πλξήγηρηπ (D. A. Bowman 2008) καθόπ ξ υοήρςηπ
μπξοεί μα κιμηθεί ρςξ τσρικϊ υόοξ αμςί μα εκςελέρει κάπξια ςευμική μεςαρυημαςιρμξϋ για
μα πλξηγηθεί ρςξμ εικξμικϊ κϊρμξ. Ωπ παοάδειγμα αματέοξσμε ςημ πεοίπςχρη πξσ
επιθσμεί ξ υοήρςηπ μα επενεογαρςεί μία πληοξτξοία πξσ βοίρκεςαι ρςξ αοιρςεοϊ κάςχ
μέοξπ μίαπ ξθϊμηπ ςϋπξσ ςξίυξσ. Αμςί μα επιλένει ςημ πληοξτξοία και μα ςη τέοει ρςξ
πεδίξ εογαρίαπ ςξσ μπξοεί πξλϋ απλά μα μεςαβεί ξ ίδιξπ εκεί και μα ςη υειοιρςεί.
ςα θεςικά ςηπ τσρικήπ πλξήγηρηπ ρσγκαςαλέγεςαι αουικά η ασνημέμη καςαμϊηρη ςξσ
υόοξσ, καθόπ ξ υοήρςηπ έυει επατή με ςξ τσρικϊ κϊρμξ και ςασςϊυοξμα επξπςεία ςξσ
εικξμικξϋ. Έςρι ασνάμεςαι η γμχρςικϊςηςα ςξσ υοήρςη (D. A. Bowman 2008).Απξςέλερμα
ϊλχμ ασςόμ ςχμ ρςξιυείχμ είμαι η αϋνηρη ςηπ απϊδξρηπ διαυείοιρηπ εογαριόμ ςξσ υοήρςη
και η βελςίχρη ςχμ υχοικόμ ικαμξςήςχμ ςξσ (Baudisch 2006). Δπιποξρθέςχπ, είμαι αοκεςά
πιξ άμερη ρε ρυέρη με ςημ εικξμική πλξήγηρη (αμςί ξ υοήρςηπ μα μεςαβάλλει ςξ ξπςικϊ
πεδίξ αοκεί μα γσοίρει ςξ κετάλι ςξσ), και επιπλέξμ δεμ απαιςείςαι κάπξιξ ενειδικεσμέμξ
είδξπ διεπατήπ καθόπ ςξ ρόμα παοέυει ςημ είρξδξ ( Ball, North και Bowman 2007).
Ωρςϊρξ, σρςεοξϋμ χπ ποξπ ςημ καςαπϊμηρη και ςη ρσρκεσή ειρϊδξσ. Αμ και η καςαπϊμηρη
είμαι λίγξ ρυεςική χπ ϊοξπ και ρσμδέεςαι και με ςημ είρξδξ. Απϊ ςη μία πλεσοά ςξ μα
αλληλεπιδοά έμαπ υοήρςη με έμα ρϋρςημα ρε ϊοθια ρςάρη μπξοεί μα είμαι κξσοαρςικϊ απϊ
ςημ άλλη πλεσοά και μία καθιρςική ρςάρη για όοεπ είμαι δσμαςϊ μα ξδηγήρει ρε
καςαπϊμηρη. Οι ρσρκεσέπ ειρϊδξσ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι είμαι ρσγκεκοιμέμεπ με ςημ έμμξια
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ϊςι θα ποέπει μα είμαι αρϋομαςεπ όρςε μα μπξοεί μα κιμείςαι ξ υοήρςηπ ελεϋθεοα ρςξ
υόοξ, ρε αμςίθερη με ςημ πεοίπςχρη ςηπ εικξμικήπ πλξήγηρηπ ϊπξσ μπξοεί ξπξιαδήπξςε
ρσρκεσή πξσ σπξρςηοίζεςαι απϊ ςξ ρϋρςημα μα υοηριμξπξιηθεί.
Λε ςημ ειραγχγή ϊμχπ ςχμ ςοιρδιάρςαςχμ ρσρκεσόμ ειρϊδξσ ή ξπςικόμ ρσρςημάςχμ
εμςξπιρμξϋ ρε ρσμδσαρμϊ με μεγάληπ κλίμακαπ ξθϊμεπ επιρκϊπηρηπ ταίμεςαι μα ασνάμεςαι
η τσρική πλξήγηρη. σγκεμςοχςικά ξι παοάγξμςεπ πξσ ρσμβάλλξσμ ρε ασςϊ είμαι:
o

Ο υοήρςηπ δεμ είμαι καθηλχμέμξπ ρε έμα ρημείξ ( Ball, North και Bowman 2007).
ςημ έοεσμά πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε υοηριμξπξιήθηκε αρϋομαςξ ςοιρδιάρςαςξ
πξμςίκι με εμρχμαςχμέμξ γσοξρκϊπιξ (wireless Gyration GyroMouse). Σξ γεγξμϊπ
ασςϊ ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξ υοήρςηπ δεμ ήςαμ σπξυοεχμέμξπ μα κάθεςαι
ρε μία καοέκλα ρσμέβαλλε ρςξ μα κιμείςαι εσκξλϊςεοα ρςξ υόοξ. Γεμικά
διαταίμεςαι ϊςι η μεγάλη ξθϊμη παοακιμεί ςξ υοήρςη μα κιμηθεί ρςξ τσρικϊ υόοξ
και μα αλληλεπιδοάρει με ςξ ρϋρςημα απϊ κάπξια απϊρςαρη (Czerwinski, et al.
2003).

o

Δσοϋςηςα ςξσ τσρικξϋ υόοξσ ( Ball, North και Bowman 2007). Όςαμ σπάουει
αοκεςϊπ υόοξπ μποξρςά απϊ μία ξθϊμη ξ υοήρςηπ μπξοεί μα κιμηθεί εσκξλϊςεοα.

o

Σξ μέγεθξπ και η αμάλσρη ςηπ ξθϊμηπ. Οι μεγάλεπ ξθϊμεπ επιρκϊπηρηπ με σφηλή
αμάλσρη δίμξσμ ρςξ υοήρςη ςη δσμαςϊςηςα μα επενεογαρςεί μεγάλξ πλήθξπ
πληοξτξοιόμ ρε διάτξοα επίπεδα κλίμακαπ ( Ball, North και Bowman 2007) μέρχ
ςηπ τσρικήπ πλξήγηρηπ. Λπξοεί είςε μα κιμηθεί κξμςά ρςημ ξθϊμη για μα
επενεογαρςεί μια λεπςξμέοεια είςε μα απξμακοσμθεί για μα έυει μία γεμικϊςεοη
ξπςική υχοίπ μα υοηριμξπξιήρει απαοαίςηςα κάπξιξ απϊ ςα εογαλεία πλξήγηρηπ
ςξσ ρσρςήμαςξπ.

o

Οοαςϊςηςα ςξσ ρόμαςξπ ςξσ υοήρςη και ςξσ τσρικξϋ κϊρμξσ. ε πεοιβάλλξμςα
εμβϋθιρηπ ξ υοήρςηπ έυει εικϊμα μϊμξ ςξσ εικξμικξϋ κϊρμξσ με απξςέλερμα μα
διρςάζει μα κάμει κιμήρειπ πξσ μπξοεί μα επιτέοξσμ ςσυϊμ ςοασμαςιρμξϋπ ( Ball,
North και Bowman 2007).

o

Υσρική και Δικξμική ϋγκλειρη. Ατξοά ςη ποξρπάθεια πλήοξσπ απεικϊμιρηπ ςξσ
τσρικξϋ κϊρμξσ ρςξμ εικξμικϊ

όρςε ξι εμέογειεπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξμ

τσρικϊ κϊρμξ μα απεικξμίζξμςαι ρςξμ εικξμικϊ με ακοιβή ςοϊπξ. Ασςϊ απξςελεί
ϊμχπ δϋρκξλξ εγυείοημα γεμικά, χρςϊρξ παοαδείγμαςα απξςελξϋμ ξι ενξμξιχςήπ
πςήρηπ/ξδήγηρηπ ξι ξπξίξι με ςα αμςίρςξιυα υειοιρςήοια επιβάλλξσμ ςη τσρική
πλξήγηρη ( Ball, North και Bowman 2007).
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Ο παοακάςχ πίμακαπ δίμει ςημ ιρυϋ κάπξιχμ υαοακςηοιρςικόμ ρςημ κάθε μία απϊ ςιπ δϋξ
πεοιπςόρειπ.

ΟΘΜΑΙΑΡ 2 .TRADEOFFS BETWEEN PHYSICAL AND VIRTUAL NAVIGATION. THE POSITIVE SIDE OF EACH TRADEOFF IS
DENOTED BY ITALICS ( BALL, NORTH ΙΑΘ BOWMAN 2007)

Παοϊλα ασςά, ρε μία ποόςη έοεσμα ςχμ Ball et al. ( Ball, North και Bowman 2007) ξι
υοήρςεπ ταίμεςαι γεμικά μα ποξςιμξϋμ ςημ εικξμική πλξήγηρη έμαμςι ςηπ τσρικήπ. Για
παοάδειγμα αμ έυξσμ έμα εικξμικϊ υάοςη δε θα κιμηθξϋμ πιξ κξμςά ρε ασςϊμ για μα
παοαςηοήρξσμ μία λεπςξμέοεια αλλά θα μεςαβάλλξσμ ςημ κλίμακα υοηριμξπξιόμςαπ ςα
μέρα ςξσ ρσρςήμαςξπ πξσ διαθέςξσμ. Παοϊλα ασςά ταίμεςαι μα μεςαβάλλξμςαι ςα
απξςελέρμαςα ϊςαμ ςξ ρϋρςημα και ςα μέρα πξσ παοέυξμςαι ρςξ υοήρςη αλλάζξσμ. Ωρςϊρξ
ρε άλλη έοεσμα, επίρηπ ρε ρσρςήμαςα μεγάλχμ ξθξμόμ, ϊπξσ ξι υοήρςεπ καλξϋμςαμ μα
αλληλεπιδοάρξσμ ρε επιςοαπέζιξ ϊμχπ πεοιβάλλξμ, εκδηλόθηκε η επιθσμία μα ρηκχθξϋμ
απϊ ςη θέρη ςξσπ και μα απξμακοσμθξϋμ απϊ ςημ ξθϊμη για μα πεοιεογαρςξϋμ κάπξια απϊ
ςα δεδξμέμα ςξσπ (Czerwinski, et al. 2003).
Ζ τσρική κίμηρη ςξσ αμθοόπξσ μπξοεί μα εμρχμαςχθεί ρε διάτξοεπ ςευμικέπ ρε
ρσμδσαρμϊ με υειοξμξμίεπ ποξάγξμςαπ ςη τσρικϊςηςα ρςημ αλληλεπίδοαρη. Οι Peck et al.
(2009) παοξσρίαραμ ςημ ςευμική πξλλαπλήπ κλίμακαπ (Multiscale Interaction Technique) με
ςημ ξπξία διάτξοα μέρα ελέγυξσ ςηπ πλξήγηρηπ μπξοξϋμ μα ποξραομϊζξμςαι ασςϊμαςα
αμάλξγα με ςημ απϊρςαρη ςξσ υοήρςη απϊ ςημ ξθϊμη.
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ΔΘΙΞΜΑ 22. ΔΘΑΡΠΩΛΑΩΡΖ ΩΜ ΔΟΘΟΔΔΩΜ ΡΚΚΑΓΖΡ ΙΚΘΛΑΙΑΡ ΑΜΑΚΞΓΑ ΛΔ ΖΜ ΑΟΞΡΑΡΖ ΑΟΞ ΖΜ ΞΗΞΜΖ.
ΔΤΑΠΛΞΓΖ ΔΥΜΘΙΖΡ ΤΣΡΘΘΙΖΡ ΟΚΞΖΓΖΡΖΡ (PECK, NORTH ΙΑΘ BOWMAN 2009)

ςξ ρσγκεκοιμέμξ πείοαμα πξσ παοξσριάρςηκε ςξ zoom ασνξμειχμϊςαμ αμάλξγα με ςημ
απϊρςαρη ςξσ υοήρςη. Ζ ρκξπιμϊςηςα ασςξϋ έγκειςαι ρςξ γεγξμϊπ ϊςι ρε μεγάλη απϊρςαρη
ξ υοήρςηπ δσρκξλεϋεςαι μα εκςελέρει διεογαρίεπ πξσ είμαι πιξ λεπςξμεοείπ, ξπϊςε
αμαγκάζεςαι μα μεςατεοθεί πξιξ κξμςά ρςημ ξθϊμη και έπειςα μα απξμακοσμθεί για μα δει
ςξ ρϋμξλξ (Vogel and Balakrishnan 2005). Δίμαι ασςή η αμάγκη ςξσ υοήρςη η ξπξία
μεςατοάζεςαι χπ

αϋνηρη ςηπ κλίμακαπ. Σξ εμδιατέοξμ ρε ασςήμ ςη ςευμική είμαι ϊςι

εκμεςαλλεϋεςαι ςη τσρική κίμηρη για μα δημιξσογήρει λειςξσογίεπ πξσ μα αμςαπξκοίμξμςαι
ρςημ αμάγκη πξσ εκτοάζξσμ.

3.7 ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑΑ
Σα ρσρςήμαςα αλληλεπίδοαρηπ βάρει υειοξμξμιόμ απξςελξϋμ έμα ρσμευόπ ενελιρρϊμεμξ
ςξμέα ξ ξπξίξπ ακϊμη δεμ έυει απξκςήρει μία ρςαθεοή βάρη ρε αμςίθερη με ςα επιςοαπέζια
πεοιβάλλξμςα πξσ έυξσμ δξκιμαρςεί ρςξ υοϊμξ και υοηριμξπξιξϋμςαι εσοέχπ απϊ ςξσπ
υοήρςεπ. Ωρςϊρξ ρςαδιακά θα ειρέλθξσμ ρςημ καθημεοιμϊςηςα.
Οι ρυεδιαρςικέπ ξδηγίεπ πξσ έυξσμ αμαπςσυθεί είμαι αοκεςά ρημαμςικέπ και είμαι καλϊ μα
λαμβάμξμςαι σπϊφη καςά ςη ρυεδιαρςική διεογαρία. ςξ πλαίριξ ϊπξσ απαιςείςαι η
αμθοόπιμη κίμηρη εμπλέκξμςαι αοκεςά θέμαςα εογξμξμίαπ πξσ ατξοξϋμ ςιπ τσρικέπ
δσμαςϊςηςεπ ςξσ υοήρςη και ςημ καςαπϊμηρη πξσ μπξοεί μα σπξρςεί. Ωρςϊρξ παοαςηοείςαι
μία έλλειφη ϊρξμ ατξοά ςα δσμαςά λενιλϊγια υειοξμξμίαπ ςα ξπξία μπξοξϋμ μα
υοηριμξπξιηθξϋμ. Ασςά ρυεςίζξμςαι ςϊρξ με ςη ρσρκεσή ειρϊδξσ ϊρξ και με ςξ πεοιευϊμεμξ
και ςημ εταομξγή ρςημ ξπξία θα υοηριμξπξιηθξϋμ. Ζ ανιξλϊγηρη απξςελεί ρημαμςικϊ
εογαλείξ και ξι μέθξδξι πξσ ποξρτέοξμςαι παοέυξσμ ςη δσμαςϊςηςα, μέρχ ρσμδσαρμόμ,
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για έλεγυξ πξλλόμ παοαμέςοχμ και εναγχγή ςϊρξ πξιξςικόμ ϊρξ και πξρξςικόμ
απξςελερμάςχμ.
Ποξβλήμαςα πξσ έυξσμ εμςξπιρςεί ρςιπ μεγάλεπ ξθϊμεπ απεικϊμιρηπ, ατξοξϋμ ποξβλήμαςα
διεπατήπ λϊγχ λειςξσογικξϋ, διαμξοτόρεχμ και αλληλεπίδοαρηπ ςξσ υοήρςη ρε ρυέρη με
ςημ απϊρςαρη. Απϊ ςημ πλεσοά ςχμ μέρχμ ειρϊδξσ ςα ποξβλήμαςα πξσ εμςξπίρςηκαμ
ατξοξϋμ ςϊρξ ςημ τσρική καςαρκεσή ςηπ ρσρκεσήπ ϊρξ και ςιπ δσμαςϊςηςεπ ςξσ υοήρςη.
Πξλλά απϊ ςα ποξβλήμαςα ασςά απξςελξϋμ παοάγξμςεπ πξσ καλϊ είμαι μα λαμβάμξμςαι
σπϊφη. Σέλξπ η τσρική πλξήγηρη μπξοεί μα απξςελέρει ρημαμςικϊ εογαλείξ ρςη ρυεδίαρη
αλληλεπιδοάρεχμ ελαςςόμξμςαπ ςη τσρική πλξήγηρη και καθιρςόμςαπ ςξ ρϋρςημα πιξ
ελατοϋ.
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4

ΑΚΚΖΚΔΟΘΔΠΑΡΖ ΡΣΡΖΛΑΩΜ ΒΑΡΔΘ ΥΔΘΠΞΜΞΛΘΩΜ

ςξ κετάλαιξ πξσ ακξλξσθεί γίμεςαι μία ποξρπάθεια για ρσγκέμςοχρη λενιλξγίχμ πξσ
έυξσμ υοηριμξπξιηθεί καςά καιοξϋπ. Ασςά ρυεςίζξμςαι με ςη μέθξδξ ειρϊδξσ πξσ έυει
υοηριμξπξιηθεί ρε κάθε πεοίπςχρη καθόπ και ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ εογαρίαπ πξσ καλξϋμςαι
μα εκςελέρξσμ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ ξι υειοξμξμίεπ καςηγξοιξπξιξϋμςαι αμάλξγα με ςιπ βαρικέπ
εμέογειεπ πξσ επιςελξϋμ και ρε κάθε πεοίπςχρη αμαλϋξμςαι ρυεςικά με ςξ μέρξ ειρϊδξσ. Οι
εμέογειεπ ασςέπ εμςξπίζξμςαι ρε ασςέπ πξσ ατξοξϋμ γεμικέπ δοάρειπ ςξσ υοήρςη και ρε
ασςέπ πξσ ατξοξϋμ ςξ υειοιρμϊ αμςικειμέμχμ. κξπϊπ ςηπ μελέςηπ ασςήπ είμαι μέρα απϊ ςη
ρσγκέμςοχρη ασςόμ μα εμςξπιρςξϋμ ξι ρυέρειπ πξσ δϋμαςαι μα διέπξσμ ςα μέρα ειρϊδξσ,
ςιπ ςευμικέπ αλληλεπίδοαρηπ και ςιπ εμέογειεπ ςξσ υοήρςη.

4.1 ΔΜΔΠΓΞΟΞΘΖΡΖ / ΑΟΔΜΔΠΓΞΟΞΘΖΡΖ ΡΣΡΖΛΑΞΡ Ζ ΔΠΑΡΖΡ
Ζ εμεογξπξίηρη ή απεμεογξπξίηρη εμϊπ ρσρςήμαςξπ ρσμήθχπ ποαγμαςξπξιείςαι μηυαμικά
μέρχ

κάπξιξσ

είδξσπ κξσμπιξϋ

(on/off

button).

Ωρςϊρξ

ρε πεοιβάλλξμςα

πξσ

υοηριμξπξιξϋμ υειοξμξμίεπ ασςϊ μπξοεί μα επιςεσυθεί και μέρχ κιμήρεχμ ςξσ ρόμαςξπ ςξσ
υοήρςη. Ζ πιξ απλή μξοτή εμεογξπξίηρηπ είμαι η αμίυμεσρη ςηπ παοξσρίαπ ςξσ υοήρςη ρε
έμα ρσγκεκοιμέμξ πεδίξ (Dan Saffer 2009).

Απξςελεί ςημ πιξ απλή μξοτή υειοξμξμίαπ

καθϊςι δεμ απαιςείςαι η παοαγχγή ρημαμςικξϋ έογξσ απϊ ςξ υοήρςη, παοϊλα ασςά ϊμχπ
είμαι ασςή πξσ μπξοεί μα εμεογξπξιήρει ςξ ρϋρςημα ςσυαία. Δπιπλέξμ ποξωπϊθερη για ςημ
εμεογξπξίηρη μπξοεί μα απξςελεί και η αμίυμεσρη ποξρόπξσ, καθόπ ασςή σπξδεικμϋει
πέοα απϊ ςημ παοξσρία ςξσ υοήρςη ρςξ υόοξ, ϊςι έυει ρςοέφει ςημ ποξρξυή ςξσ ρςξ
ρϋρςημα (Krahnstoever, et al. 2002). Ζ αμίυμεσρη ςηπ παοξσρίαπ ςξσ υοήρςη ρςξ υόοξ
μπξοεί μα επιςεσυθεί με διάτξοα μέρα ϊπχπ ξπςικξϋπ αμιυμεσςέπ, αιρθηςήοεπ αμίυμεσρηπ
κίμηρηπ, αμιυμεσςέπ πίερηπ ςξπξθεςημέμξι ρςξ πάςχμα και μικοϊτχμα.
ςημ

πεοίπςχρη

πξσ

σπάουει

ρσγκεκοιμέμη

δοάρη

για

ςημ

εμεογξπξίηρή

ςηπ

υοηριμξπξιξϋμςαι ελεϋθεοεπ ίρχπ και αρατείπ κιμήρειπ ςξσ ρόμαςξπ ή μέλξσπ ασςξϋ
(ρσμήθχπ υέοι). ςημ πεοίπςχρη πξσ σπάουξσμ υειοιρςήοια αδοάμειαπ (ή και σβοιδικά) ξ
υοήρςηπ μπξοεί μα κιμήρει ςξ υειοιρςήοιξ ςσυαία δενιά – αοιρςεοά (βλ.Δικϊμα 23) με
κάπξιεπ επαμαλήφειπ ίρχπ (Sreedharan, Zurita and Plimmer 2007).
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ΔΘΙΞΜΑ 23 ΙΘΜΖΡΖ ΔΜΔΠΓΞΟΞΘΖΡΖ ΣΟΞΣ “HEY” ΛΔ ΥΔΘΠΘΡΖΠΘΞ NINTENDO WII (SREEDHARAN, ZURITA AND PLIMMER
2007)

ςημ ποξκείμεμα πεοίπςχρη ςχμ Sreedharan et al. (2007) η κίμηρη ασςή αμςιρςξιυεί ρε
ξμιλία (“hey”) για ςξμ έλεγυξ εμϊπ avatar. Ωρςϊρξ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί χπ κίμηρη
εμεογξπξίηρηπ καθόπ απξςελεί κίμηρη “wave”. Αμςίρςξιυα ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ σπάουξσμ
ξπςικξί αμιυμεσςέπ ή γάμςια δεδξμέμχμ η κίμηρη wave ποαγμαςξπξιείςαι με ςημ αμακίμηρη
αμξιυςήπ παλάμηπ. ε αμςίθερη με ςημ εμεογξπξίηρη μέρχ ςηπ παοξσρίαπ η υοήρη
ρσγκεκοιμέμχμ κιμήρεχμ ρσμβάλλει ρςημ ελάςςχρη ςηπ πιθαμϊςηςαπ εμεογξπξίηρη εμςξλήπ
υχοίπ ποϊθερη καθόπ η υειοξμξμία πξσ ποέπει μα εκςελερςεί είμαι αοκεςά ρσγκεκοιμέμη.

ΔΜΔΠΓΞΟΞΘΖΡΖ
ΑΟΔΜΔΠΓΞΟΞΘΖΡΖ
ΡΣΡΉΛΑΞΡ
Αμίυμεσρη Παοξσρίαπ

Ο υοήρςηπ ειρέουεςαι ρε ρσγκεκοιμέμη πεοιξυή –
αμιυμεϋριμξ πεδίξ

Αμίυμεσρη Ποξρόπξσ

Ο υοήρςηπ βοίρκεςαι ρε έμα ρσγκεκοιμέμξ αμιυμεϋριμξ
πεδίξ και έυει ρσγκεκοιμέμξ ποξραμαςξλιρμϊ

Δκςέλερη σγκεκοιμέμηπ Ιίμηρηπ

Ο υοήρςηπ εκςελεί μία ρσγκεκοιμέμη – ποξκαθξοιρμέμη
κίμηρη ή posture

ΟΘΜΑΙΑΡ 3 ΡΣΜΞΟΘΙΞΡ ΟΘΜΑΙΑΡ ΔΜΔΠΓΞΟΞΘΖΡΖΡ ΑΟΔΜΔΠΓΞΟΞΘΖΡΖΡ ΡΣΡΖΛΑΞΡ ΞΟΩΡ ΟΠΞΙΣΟΔΘ ΑΟΞ Ζ
ΒΘΒΚΘΞΓΠΑΤΘΑ
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4.2 ΔΟΘΚΞΓΖ
Ζ επιλξγή είμαι η βαρική εογαρία για ςημ εκκίμηρη μίαπ δοάρηπ. Όςαμ επιλέγεςαι έμα
ρςξιυείξ ή μία πεοιξυή, ρσμήθχπ ακξλξσθεί μία δοάρη επενεογαρίαπ δεδξμέμχμ, υειοιρμξϋ
ή μεςακίμηρηπ. Ζ επιλξγή μπξοεί μα ατξοά είςε έμα είςε πεοιρρϊςεοα αμςικείμεμα.
ςξ τσρικϊ κϊρμξ για επιλένει κάπξιξπ έμα αμςικείμεμξ αοκεί μα ςξ ποξτέοει ή μα ςξ
σπξδείνει ρε κάπξιξμ άλλξ και μα ςξ επιβεβαιόρει ποξτξοικά. ε άλλη πεοίπςχρη απλά ςξ
αγγίζει και ςξ παίομει. Για μα επιλευθεί έμα αμςικείμεμξ ποέπει κάπξιξπ μα σπξδείνει πξιξ
είμαι και μα ςξ διαυχοίρει απϊ ςα σπϊλξιπα. Παοαςηοείςαι ϊςι η μεςατξοά επιλξγήπ
αμςικειμέμξσ μπξοεί μα διατέοει ρε ρυέρη με ςξ ρσμβαςικά επιςοαπέζια ρσρςήμαςα. ςημ
πεοίπςχρη ςξσ πξμςικιξϋ ξ υοήρςηπ απλά ελέγυει ςξ πξμςίκι και ϊςαμ θέλει μα επιλένει κάςι
αοκεί μα ςξ ακιμηςξπξιήρει και μα παςήρει ςξ αοιρςεοϊ πλήκςοξ. Όςαμ επιθσμεί μα επιλένει
πεοιρρϊςεοα απϊ έμα αμςικείμεμα, μπξοεί μα ςξ επιςϋυει με διάτξοξσπ ςοϊπξσπ. σμήθχπ
παςάει παοαςεςαμέμα ςξ αοιρςεοϊ πλήκςοξ ςξσ πξμςικιξϋ ρςημ επιτάμεια και ρυημαςίζει
έμα ξοθξγόμιξ παοαλληλϊγοαμμξ. Όρα απϊ ςα αμςικείμεμα βοίρκξμςαι εμςϊπ ςηπ πεοιξυήπ
ή ςέμμξμςαι με ασςή επιλέγξμςαι. Ωρςϊρξ η λξγική είμαι η ίδια. Σξ αμςικείμεμξ ποέπει μα
σπξδειυθεί (ξ κέορξοαπ μα ρςαθεί «επάμχ» απϊ ασςϊ) και μα επιβεβαιχθεί η επιλξγή
(πάςημα πλήκςοξσ). Οι Vogel και Balakrishnan (2005) ποαγμαςξπξίηραμ μία μεςατξοά ςηπ
λειςξσογίαπ ςξσ πξμςικιξϋ ρε πεοιβάλλξμςα τσρικήπ αλληλεπίδοαρηπ. Ζ μεςατξοά ασςή
βαρίζεςαι ρςξ υειοιρμϊ εμϊπ ιδεαςξϋ πξμςικιξϋ και ποξρξμξιόμξμςαπ ςξμ ςοϊπξ με ςξμ
ξπξίξ κοαςάει ξ υοήρςηπ ςξ πξμςίκι και ςιπ κιμήρειπ πξσ ποαγμαςξπξιεί. Έςρι για ςξμ
έλεγυξ ςξσ κέορξοα υοηριμξπξιήθηκε η υειοξμξμία ςηπ αμξιυςήπ παλάμηπ και για ςημ
επιβεβαίχρη μιαπ επιλξγήπ υοηριμξπξίηραμ δϋξ ςευμικέπ AirTap και Thumb Trigger (βλ.
Δικϊμα 24). Σξ γεγξμϊπ ϊςι η υειοξμξμία ελέγυξσ είμαι υαλαοή (αμξιυςή παλάμη) δίμει ςη
δσμαςϊςηςα επιβεβαίχρηπ επιλξγήπ με ςη υοήρη ςχμ δακςϋλχμ. Έςρι ρςημ ποόςη
πεοίπςχρη σπάουει η υειοξμξμία AirTap ϊπξσ ξ υοήρςηπ κξσμάει ςξ δείκςη ποξπ ςα κάςχ
και ςξμ επαματέοει. ςη δεϋςεοη πεοίπςχρη μεςακιμεί ςξμ αμςίυειοα ποξπ ςξ δείκςη και ςξμ
επαματέοει πίρχ.

Οι ςευμικέπ ασςέπ εταομϊρςηκαμ ρε μεγάλη ξθϊμη απεικϊμιρηπ με

αιρθηςήοεπ εταομξζϊμεμξσπ ρςξ υέοι παοϊμξια με γάμςι δεδξμέμχμ.
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ΔΘΙΞΜΑ 24 AIRTAP & THUMB TRIGGER. ΑΟΞ ΔΟΑΜΩ ΟΠΞΡ Α ΙΑΩ: Ζ ΙΘΜΖΡΖ ΔΚΔΓΥΞΣ ΞΣ ΙΔΠΡΞΠΑ, Ζ ΙΘΜΖΡΖ
ΔΟΘΚΞΓΖΡ (ΔΣΜΑΛΘΙΖ+ ΔΚΘΙΖ ΤΑΡΖ), ΑΟΔΚΔΣΗΔΠΩΡΖ. ΡΑ ΑΠΘΡΔΠΑ ΔΘΑΙΠΘΜΞΜΑΘ Ζ ΖΥΖΘΙΖ ΙΑΘ ΞΟΘΙΖ
ΑΜΑΔΠΑΡΖ ΖΡ ΙΑΗΔ ΑΜΘΡΞΘΥΘΑΡ (VOGEL AND BALAKRISHNAN 2005).

Λία άλλη πεοίπςχρη επιλξγήπ είμαι ασςή πξσ ποαγμαςξπξιείςαι βάρει ςηπ διάοκειαπ ςξσ
υοϊμξσ πξσ μέμει ξ κέορξοαπ (αμ σπάουει) ή ςξ επιλένιμξ αμςικείμεμξ ρε καςάρςαρη Hover.
Ασςή είμαι αμςίρςξιυη με ςη καςάρςαρη πξσ βοίρκεςαι έμα εικξμίδιξ ρε μία διεπατή WIMP
ϊςαμ ξ κέορξοαπ πεομάει «πάμχ» απϊ έμα εικξμίδιξ. Ζ διατξοά έγκειςαι ρςξ γεγξμϊπ ϊςι
ρςη δεϋςεοη πεοίπςχρη η επιλξγή επιβεβαιόμεςαι με ςξ δενί πλήκςοξ ςξσ πξμςικιξϋ εμό
ρςημ ποόςη με ςη διάοκεια πξσ διαςηοεί ξ υοήρςηπ ςξμ κέορξοα ρςξ επιλένιμξ αμςικείμεμξ.
Λία ςέςξια εταομξγή υειοξμξμίαπ επιλξγήπ ποαγμαςξπξιείςαι ρςξ Microsoft Kinect ϊπξσ ξ
υοήρςηπ ελέγυει ςξμ κέορξοα έυξμςαπ ςξ υέοι ςξσ ρε υαλαοή θέρη (βλ. εικϊμα). Όςαμ
πεοάρει πάμχ απϊ ςξ αμςικείμεμξ ςϊςε ςξ ακιμηςξπξιεί μέυοι μα πεοάρει ςξ απαιςξϋμεμξ
υοξμικϊ διάρςημα πξσ θα εκςελέρει ςημ επιλξγή. Λία άλλη λξγική επιβάλλει ςη υοήρη
καςάδεινηπ ϊπχπ ασςή ποαγμαςξπξιείςαι ρςξ τσρικϊ κϊρμξ. Ο υοήρςηπ εκςείμει ςξ δείκςη
ςξσ για μα σπξδείνει ςξ αμςικείμεμξ ή ςημ πεοιξυή πξσ επιθσμεί μα επιλένει (βλ. Δικϊμα 25).
Ποξταμόπ η ρσγκεκοιμέμη υειοξμξμία εταομϊζεςαι ρε πεοιπςόρειπ ϊπξσ η ςευμξλξγία
αμίυμεσρηπ επιςοέπει ςξμ εμςξπιρμϊ ςηπ κίμηρηπ ςχμ άμχ άκοχμ.

ΔΘΙΞΜΑ 25. ΑΜΘΡΞΘΥΘΑ ΥΔΘΠΞΜΞΛΘΩΜ ΔΟΘΚΞΓΖΡ (POINTING) ΤΣΡΘΙΞΣ ΙΑΘ ΔΘΙΞΜΘΙΞΣ ΙΞΡΛΞΣ (KIM, ET AL. 2004)
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Οι Kim et al. (2004) για ςημ εογαρία ςηπ επιλξγήπ ρε εταομξγή CAD, υοηριμξπξίηραμ ςημ
ενήπ ακξλξσθία. Αουικά ξ υοήρςηπ σπξδεικμϋει έμα αμςικείμεμξ (βλ. Δικϊμα 26) εκςείμξμςαπ
ςξ δείκςη ςξσ και ςξμ αμςίυειοα μεςατέοξμςαπ ςξμ κέορξοα εκεί πξσ ρςξυεϋει ξ δείκςηπ. Ζ
εμςξλή παϋρηπ Pause εκςελείςαι με ςη ρςαςική υειοξμξμία (posture) ςηπ αμξιυςήπ παλάμηπ.
ςη ρσμέυεια ξ υοήρςηπ μπξοεί μα τέοει ςξ υέοι ςξσ ρε γοξθιά (grab) ϊπξσ έυει ςξ υέοι ςξσ
κλειρςϊ τέοξμςαπ ρε επατή ςξ δείκςη με ςξμ αμςίυειοα (pinch) για μα ςξ μεςατέοει ρςξ
υόοξ. Σασςϊυοξμα ςξσ δίμεςαι η δσμαςϊςηςα μα ςξ πεοιρςοέτει ρςξ ςοιρδιάρςαςξ υόοξ
εμόμξμςαπ ςξ δείκςη με ςξμ αμςίυειοα (pinch) και ελεσθεοόμξμςαπ ςα σπϊλξιπα δάυςσλα. Ζ
αμίυμεσρη ποαγμαςξπξιήθηκε μέρχ ξπςικόμ αμιυμεσςόμ με markers ςξπξθεςημέμα ρςιπ
άκοεπ ςχμ δακςϋλχμ και η ξθϊμη πξσ υοηριμξπξιήθηκε ξπίρθιαπ ποξβξλήπ (back
projection screen). Ο υόοξπ αλληλεπίδοαρηπ ςξσ υοήρςη ήςαμ ρςα 2,5m x 2m x 2m.

ΔΘΙΞΜΑ 26. ΔΠΓΑΡΘΑ ΔΟΘΚΞΓΖΡ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ PAUSE, POINT, GRAB, ROTATE (KIM, ET AL. 2004)

σμήθχπ ασςέπ ρσμδσάζξμςαι με ςευμικέπ ϊπχπ η Go-Go Interaction technique, Ray Casting
(βλ. 2.2.1). σγκεκοιμέμα ϊςαμ σπάουξσμ γάμςια δεδξμέμχμ, ϊπχπ ρςημ πεοίπςχρη ςξσ
CHARADE (Baudel and Beaudouin-Lafon 1993) ή ρσρςήμαςα ξπςικήπ αμαγμόοιρηπ η
καςάδεινη ποαγμαςξπξιείςαι με ςημ έκςαρη ςξσ δείκςη (βλ. εικϊμα).
ςημ πεοίπςχρη πξσ σπάουξσμ υειοιρςήοια αδοάμειαπ η καςάδεινη επιςσγυάμεςαι μέρχ
ασςόμ. (βλ. Δικϊμα 4). σμήθχπ ςξ υειοιρςήοιξ ελέγυει έμα είδξπ κέορξοα ρςημ γοατική
επιτάμεια. Για ςημ επιλξγή εμϊπ αμςικειμέμξσ ξ υοήρςηπ τέοει ςξ υειοιρςήοιξ ρςημ
καςεϋθσμρη ςξσ ρςϊυξσ και ρσμήθχπ για ςημ επιλξγή υοηριμξπξιείςαι η ςευμική RayCasting.
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ΔΟΘΚΞΓΖ ΛΔ ΙΑΑΔΔΘΝΖ ΛΔ ΥΠΖΡΖ ΥΔΘΠΘΡΖΠΘΞΣ NINTENDO WII REMOTE (SREEDHARAN, ZURITA AND PLIMMER 2007) .
ΔΟΘΚΞΓΖ ΛΔ ΙΑΑΔΔΘΝΖ ΛΔ SHAPEHAND DATA GLOVE (LU, ET AL. 2009)

Απϊ ςημ διαθέριμη βιβλιξγοατία ποξκϋπςει ϊςι ξι υειοξμξμίεπ πξσ έυξσμ υοηριμξπξιηθεί
καςά ςη διαδικαρία ςηπ επιλξγήπ ατξοξϋμ ςξμ έλεγυξ ςξσ κέορξοα, ςημ απελεσθέοχρη
ελέγυξσ ςξσ και ςημ επιβεβαίχρη ςηπ επιλξγήπ. ςημ πεοίπςχρη πξσ ελέγυεςαι έμαπ
κέορξοαπ καθ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ αλληλεπίδοαρηπ αοκεί μία επιβεβαίχρη για ςημ επιλξγή
ςξσ αμςικειμέμξσ. ςημ πεοίπςχρη πξσ σπάουει ξπςική αμίυμεσρη αοκεί η μεςάβαρη απϊ ςη
υειοξμξμία ελέγυξσ ρςη υειοξμξμία επιβεβαίχρηπ επιλξγήπ και ναμά ρςη υειοξμξμία
ελέγυξσ. Ωρςϊρξ ρςημ πεοίπςχρη πξσ υοηριμξπξιείςαι κάπξια ςευμική ray-casting η εμςξλή
επιβεβαίχρηπ μπξοεί μα είμαι απαοαίςηςη καθόπ θα ποέπει με κάπξιξ ςοϊπξ μα
απεμεογξπξιηθεί η ακςίμα. σμήθχπ ρςημ πεοίπςχρη πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι γάμςια
δεδξμέμχμ ή υειοιρςήοιξ ασςϊ ποαγμαςξπξιείςαι μέρχ κάπξιξσ πλήκςοξσ.
Δπιλξγή
o

Ιαςάδεινη (γάμςι δεδξμέμχμ/ ξπςική αμίυμεσρη/markers)

o

Αμξιυςή παλάμη (γάμςι δεδξμέμχμ/ ξπςική αμίυμεσρη)

o

Ιαςάδεινη υειοιρςηοίξσ

ΔΟΘΚΞΓΖ

Δκςέλερη

Λέρξ Διρόδξσ

Ιαςάδεινη

Ο υοήρςηπ σπξδεικμϋει ςξ επιλένιμξ Γάμςια Δεδξμέμχμ, Οπςική
ρςξιυείξ εκςείμξμςαπ ςξμ αμςίυειοα ή Αμίυμεσρη
έυξμςαπ ςημ παλάμη ρε αμξιυςή θέρη

Pinch

Ο

υοήρςηπ

επιλέγει

εμόμξμςαπ Γάμςια Δεδξμέμχμ

δείκςη και αμςίυειοα
AirTap

Ο υοήρςηπ κξσμάει ςξ δείκςη ποξπ Γάμςια Δεδξμέμχμ
ςα κάςχ

Οπςική Αμίυμεσρη
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Thumb Trigger

Ο υοήρςηπ μεςακιμεί ςξμ αμςίυειοα Γάμςια Δεδξμέμχμ
ποξπ ςα επάμχ

Ιξσμπί

Οπςική Αμίυμεσρη

Ο υοήρςηπ ελέγυει ςξ κέορξοα και σρκεσέπ Αδοάμειαπ
επιλέγει

με

ςξ

πάςημα

εμϊπ

κξσμπιξϋ

ΟΘΜΑΙΑΡ 4 ΡΣΜΞΟΘΙΞΡ ΟΘΜΑΙΑΡ ΔΠΓΑΡΘΑΡ ΔΟΘΚΞΓΖΡ ΞΟΩΡ ΟΠΞΙΔΘΟΔΘ ΑΟΞ Ζ ΒΘΒΚΘΓΠΑΤΘΑ

4.3 ΥΔΘΠΘΡΛΞΡ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ
Ο υειοιρμϊπ ατξοά ςημ μεςαβξλή ρςα υαοακςηοιρςικά και ςιπ ιδιϊςηςεπ εμϊπ αμςικειμέμξσ
χπ ποξπ ςξ ρυήμα ςξσ, ςη θέρη ςξσ, ςξμ ποξραμαςξλιρμϊ ςξσ (Bowman, Kruijff, et al.
2005) καθόπ και ςξ κέμςοξ πεοιρςοξτήπ ςξσ (Mine 1995). ςξ πλαίριξ πξσ ατξοά ςιπ
υειοξμξμίεπ, ξ υοήρςηπ εκςελεί κιμήρειπ υειοιρμξϋ χπ ποξπ έμα αμςικείμεμξ ςξ ξπξίξ δεμ
έυει κάπξια τσρική σπϊρςαρη ρςξμ ποαγμαςικϊ κϊρμξ. Ωρςϊρξ ασςέπ ξι υειοξμξμίεπ
επιδοξϋμ ρε έμα αμςικείμεμξ ρςξμ εικξμικϊ. ςημ πεοίπςχρη ςξσ υειοιρμξϋ παοαςηοείςαι ϊςι
υοηριμξπξιξϋμςαι δεικςικέπ και μιμηςικέπ υειοξμξμίεπ (βλ. 2.1), ϊπξσ η κίμηρη πξσ
ποαγμαςξπξιείςαι για ςξ υειοιρμϊ αμςικειμέμχμ ρςξμ εικξμικϊ κϊρμξ εκςελείςαι με παοϊμξιξ
ή και ίδιξ ςοϊπξ πξσ ρσμβαίμει και ρςξμ ποαγμαςικϊ. ςξ υειοιρμϊ εμϊπ αμςικειμέμξσ ρςα
εικξμικά πεοιβάλλξμςα ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ξι μεςαρυημαςιρμξί μεςατξοάπ, ρςοξτήπ και
αλλαγήπ κλίμακαπ.
Οι Teather and Stuerzlinger (2007) διεσοϋμξμςαπ ςημ ςανιμϊμηρη ςχμ

Bowman et al.

(1999a) διακοίμξσμ ςοείπ τάρειπ ρςιπ ξπξίεπ μπξοεί μα αμαλσθεί μία ςσπική εογαρία
ςοιρδιάρςαςξσ υειοιρμξϋ.
o

Υάρη Δπιλξγήπ : Ο υοήρςηπ επιλέγει πιξ αμςικείμεμξ επιθσμεί μα υειοιρςεί

o

Υάρη Σξπξθέςηρηπ: Σξ επιλεγμέμξ αμςικείμεμξ ειρέουεςαι ρςημ πεοιξυή ςξσ πεδίξσρςϊυξσ

o

Fine Tuning: Σξ αμςικείμεμξ ρςοέτεςαι και ςξπξθεςείςαι ρυεςικά με ςξ ρςϊυξ
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4.3.1

ΛΔΑΤΞΠΑ

σμήθχπ η μεςακίμηρη εμϊπ αμςικειμέμξσ αμςιρςξιυίζεςαι με ςημ κίμηρη ςηπ παλάμηπ ςξσ
υεοιξϋ (Lech and Kostek 2010) (Manders, et al. 2008) ή δακςϋλξσ (καςάδεινη και κίμηρη)
(Nielsen, Störring, et al. 2003) καςά ςξσπ άνξμεπ x,y,z. Ασςή εκςελείςαι με δϋξ ςοϊπξσπ. Ο
ποόςξπ είμαι ρςαςικϊπ και ατξοά αουικά ςημ επιλξγή αμςικειμέμξσ και ρςη ρσμέυεια ςξμ
καθξοιρμϊ ςηπ ςελικήπ θέρηπ (ρσμήθχπ με δεικςικέπ υειοξμξμίεπ). Για ςημ εκςέλερη
υοηριμξπξιείςαι ξσριαρςικά η ίδια υειοξμξμία για επιλξγή ρε ποόςη τάρη ςξσ αμςικειμέμξσ
και ρε δεϋςεοη τάρη ςηπ θέρηπ εμαπϊθερηπ ςξσ.
Ο δεϋςεοξπ είμαι δσμαμικϊπ και η υειοξμξμία είμαι ρσμευήπ. Ο υοήρςηπ αουικά επιλέγει ςξ
αμςικείμεμξ ςξ ξπξίξ θα ακξλξσθήρει ςημ ςοξυιά ςηπ κίμηρηπ ςξσ δακςϋλξσ ή ςξσ υεοιξϋ
μέυοι μα ςξ εμαπξθέρει ρςημ ςελική θέρη εταομϊζξμςαπ κάπξια υειοξμξμία απελεσθέοχρηπ
(release). Ζ μέθξδξπ ασςή μπξοεί μα ρσμδσαρςεί με ςημ ςευμική Ray-Casting, είςε με ςη
υοήρη γαμςιόμ είςε με ρσρκεσή αδοάμειαπ.
ςημ πεοίπςχρη ρσρςημάςχμ ξπςικήπ αμίυμεσρηπ η μεςακίμηρη μπξοεί μα εκςελερςεί είςε με
ςημ παλάμη εμϊπ υεοιξϋ είςε με δϋξ (Manders, et al. 2008). Σξ αμςικείμεμξ ακξλξσθεί ςημ
ςοξυιά πξσ διαγοάτξσμ ξι κιμήρειπ ςχμ μελόμ ςξσ ρόμαςξπ. ςημ πεοίπςχρη πξσ
σπάουξσμ υειοιρςήοια ρσμήθχπ ασςά ςασςίζξμςαι με ςξ διαυειοιζϊμεμξ αμςικείμεμξ.
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ΔΘΙΞΜΑ 27 ΛΔΑΙΘΜΖΡΖ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ ΞΟΘΙΖ ΑΜΘΥΜΔΣΡΖ Θ. ΛΟΠΞΡΑ Ε-ΑΝΞΜΑΡ ΘΘ. ΟΘΡΩ Ε-ΑΝΞΜΑΡ ΘΘΘ ΑΠΘΡΔΠΑ ΥΑΝΞΜΑΡ ΘV ΔΔΝΘΑ Υ-ΑΝΞΜΑΡ V. ΟΑΜΩ Σ-ΑΝΞΜΑΡ VI. ΙΑΩ Σ-ΑΝΞΜΑΡ (MANDERS, ET AL. 2008)

Λία άλλη πεοίπςχρη μεςατξοάπ αμςικειμέμξσ ρςξ υόοξ ρε ρσρςήμαςα ξπςικήπ αμίυμεσρηπ
είμαι μέρχ ςηπ υειοξμξμίαπ Grab (Kim, et al. 2004). Σξ υέοι είμαι κλειρςϊ με ςξ δείκςη και
ςξμ αμςίυειοα μα έουξμςαι ρε επατή ρςιπ άκοεπ (pinch) (βλ. Δικϊμα 28). Ο υοήρςηπ μπξοεί
μα μεςακιμήρει ςξ αμςικείμεμξ ϊπχπ επιθσμεί ρςξ (x,y,z).

ΔΘΙΞΜΑ 28 Ζ ΔΜΞΚΖ GRAB ΛΔ ΙΘΜΖΡΖ ΡΞΜ ΑΝΞΜΑ Ε | ΑΟΔΘΙΞΜΘΡΖ ΖΡ ΔΜΞΚΖΡ ΡΞ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ (KIM, ET AL.
2004)

Παοαςηοείςαι ϊςι ρςημ ποξκείμεμη πεοίπςχρη η ςευμξλξγία θέςει πεοιξοιρμξϋπ ρςη υοήρη
υειοξμξμιόμ. Δδό υοηριμξπξιξϋμςαι markers για ςημ αμίυμεσρη. Αμ γιμϊςαμ ξλική
αμίυμεσρη ή υοηριμξπξιξϋμςαμ γάμςια δεδξμέμχμ δε θα σπήουε λϊγξπ ςηπ καςάρςαρηπ
pinch. Οπϊςε η εμςξλή grab θα ήςαμ μία κλειρςή γοξθιά. Αμςίρςξιυα ρε μία άλλη πεοίπςχρη
ξπςικήπ αμίυμεσρηπ (Hildreth 2009), ξ υοήρςηπ μεςακιμεί έμα αμςικείμεμξ τέοξμςαπ ςξ υέοι
ςξσ ρε γοξθιά (Fist), ςξ ξπξίξ είμαι αμςίρςξιυξ ςξσ Grab, και ρςη ρσμέυεια ςξ μεςατέοει
ϊπξσ επιθσμεί. Αμ και ρςημ ποξκείμεμη καςάρςαρη ατξοά έλεγυξ αμςικειμέμξσ ρε δϋξ
διαρςάρειπ η καςάρςαρη είμαι ίδια και ρε ςοιρδιάρςαςξ υόοξ.
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ΛΔΑΤΞΠΑ

Γάμςια Δεδξμέμχμ
Αμξιυςή Παλάμη
Οπςική Αμίυμεσρη
Γάμςια Δεδξμέμχμ
Δείκςηπ ρε Έκςαρη
Οπςική Αμίυμεσρη
Γάμςια Δεδξμέμχμ
Grab
Οπςική Αμίυμεσρη
Γάμςια Δεδξμέμχμ
Pinch
Οπςική Αμίυμεσρη

Λεςακίμηρη ςξσ Φειοιρςηοίξσ

σρκεσέπ Αδοάμειαπ

ΟΘΜΑΙΑΡ 5 ΡΣΓΙΔΜΠΩΘΙΞΡ ΟΘΜΑΙΑΡ ΥΔΘΠΞΜΞΛΘΩΜ ΛΔΑΤΞΠΑΡ ΞΟΩΡ ΟΠΞΙΔΘΟΞΣΜ ΑΟΞ Ζ ΒΘΒΚΘΞΓΠΑΤΘΑ

4.3.2

ΡΠΞΤΖ

Οι Lech και Costek (Lech and Kostek 2010) υοηριμξπξίηραμ υειοξμξμίεπ για ςξμ έλεγυξ
διαδοαρςικξϋ πίμακα. Ο υοήρςηπ μπξοξϋρε μα πεοιρςοέφει έμα αμςικείμεμξ ρηκόμξμςαπ ςξ
δενί ςξσ υέοι ποξπ ςα επάμχ και ςξ αοιρςεοϊ ποξπ ςα κάςχ. Αμςίρςξιυα η ρςοξτή μπξοεί μα
εκςελερςεί σπξδεικμϋξμςαπ με ςα δϋξ υέοια δϋξ ρημεία ςξσ αμςικειμέμξσ και εκςελόμςαπ
ςασςϊυοξμη πεοιρςοξτική κίμηρη (Nielsen, Störring, et al. 2003). Λία άλλη ποξρέγγιρη
ατξοξϋρε ςξ μέγεθξπ ςηπ ρςοξτήπ πξσ μπξοεί μα εκςελέρει ςξ αμθοόπιμξ υέοι. Δμό η
ρςοξτή ρςξ υόοξ μπξοεί μα εκςελείςαι αέμαα, ςξ αμθοόπιμξ υέοι είμαι σπξυοεχμέμξ μα
εκςελέρει μία ρςοξτή και έπειςα μα επιρςοέφει ρε αουική θέρη και μα επαμεκςελέρει
(Latoschik, et al. 1998). σμεπόπ μιμηςικέπ- εικξμικέπ υειοξμξμίεπ παοξσριάζξσμ
ποξβλήμαςα χπ ποξπ ςη ρσμευή εκςέλερη ςηπ κίμηρηπ καθόπ και ςξμ καθξοιρμϊ ςξσ άνξμα
πεοιρςοξτήπ. Για ςξμ λϊγξ ασςϊ πξλλέπ τξοέπ σπάουξσμ ρημεία ελέγυξσ ρςη διεπατή για
ςξμ έμμερξ υειοιρμϊ ςξσ αμςικειμέμξσ.
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ΔΘΙΞΜΑ 29 ΑΙΞΚΞΣΗΘΑ ΖΡ ΡΠΞΤΖΡ ΔΜΞΡ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ (O'HAGAN, ZELINSKY AND ROUGEAUX 2002)

Παοϊμξια ξι Kim et al (2004) για ςξ υειοιρμϊ αμςικειμέμχμ η ρςοξτή ποαγμαςξπξιείςαι ρε
ϊπξιξ άνξμα με ςξμ αμςίυειοα και ςξ δείκςη ρε επατή και ςα σπϊλξιπα δάκςσλα ρε έκςαρη
(βλ Δικϊμα 30). Ζ ςευμξλξγία πξσ υοηριμξπξιήθηκε ήςαμ τχςιζϊμεμα ρςξιυεία ρςα δάκςσλα
ςξσ υεοιξϋ (εκςϊπ ςξσ παοάμερξ) ςα ξπξία αμαγμχοίζξμςαμ απϊ μία κάμεοα εμό ςξ
πεοιβάλλξμ ήςαμ επασνημέμηπ ποαγμαςικϊςηςαπ.

ΔΘΙΞΜΑ 30 ΑΜΘΡΞΘΥΘΑ ΡΠΞΤΖΡ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ ΡΞΜ ΟΠΑΓΛΑΘΙΞ ΙΑΘ ΞΜ ΔΘΙΞΜΘΙΞ ΙΞΡΛΞ, ΞΟΘΙΞΟΞΘΖΡΖ ΡΞΜ
ΔΘΙΞΜΘΙΞ (KIM, ET AL. 2004) Ξ ΠΞΕ ΒΔΚΞΡ (ΙΔΠΡΞΠΑΡ) ΣΟΞΔΔΘΙΜΣΔΘ ΞΜ ΑΝΞΜΑ ΟΔΠΘΡΠΞΤΖΡ

Λία άλλη πεοίπςχρη είμαι η υοήρη ςξσ δείκςη ρε έκςαρη για ςημ εκςέλερη ρςοξτήπ
/πεοιρςοξτήπ εμϊπ αμςικειμέμξσ. Έυξμςαπ ςξ υέοι ρςξσ ρε ασςή ςη θέρη, ςξ αμςικείμεμξ
πεοιρςοέτεςαι αμάλξγα με ςη κίμηρη ςξσ υεοιξϋ. Ζ ςοξυιά ςημ κίμηρηπ πξσ εκςελεί ςξ υέοι
ςξσ υοήρςη μπξοεί μα απεικξμίζεςαι ρςημ ςοξυιά κάπξιξσ είδξσπ κέορξοα υχοίπ ϊμχπ ασςϊ
μα είμαι απαοαίςηςξ.

ΟΔΠΘΡΠΞΤΖ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ ΛΔ ΙΘΜΖΡΖ ΞΣ ΥΔΠΘΞΣ ΙΑΘ Ξ ΔΔΘΙΖ ΡΔ ΔΙΑΡΖ. Ζ ΙΘΜΖΡΖ ΑΟΔΘΙΞΜΘΕΔΑΘ ΡΖΜ ΙΘΜΖΡΖ
ΞΣ ΤΩΘΜΞΣ ΔΔΘΙΖ- ΙΔΠΡΞΠΑ (SNAPSHOTS FROM GESTURETEK™
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=11CFMGFNW3Y)
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ΛΔΚΖ ΟΞΣ ΛΟΞΠΞΣΜ
ΡΠΞΤΖ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ

ΛΔΡΞ ΔΘΡΞΔΞΣ

ΡΥΞΚΘΑ

ΜΑ
ΥΠΖΡΘΛΞΟΞΘΖΗΞΣΜ

o Έμα υέοι –αμςιρςξιυία κίμηρηπ ρςξ
υόοξ (ρσμήθχπ υχοίπ πεοιρςοξτή)
o Δσμαςή πεοιρςοξτή 360ξ (υοήρη εμϊπ

Γάμςια Δεδξμέμχμ
Δείκςηπ ρε Έκςαρη

Έμα ή δϋξ υέοια
Οπςική Αμίυμεσρη

υεοιξϋ)
o Δϋξ υέοια –αμςιρςξιυία κίμηρηπ ρςξ
υόοξ (κσοίχπ ξπςική αμίυμεσρη)
o Σξ ρϋρςημα ςχμ δϋξ υεοιόμ
πεοιρςοέτεςαι γϋοχ απϊ έμα ρημείξ

o Έμα υέοι –αμςιρςξιυία κίμηρηπ ρςξ
υόοξ (ρσμήθχπ υχοίπ πεοιρςοξτή)
o Δσμαςή πεοιρςοξτή 360ξ (υοήρη εμϊπ
Γάμςια Δεδξμέμχμ
Αμξιυςή Παλάμη

υεοιξϋ)
Έμα ή δϋξ υέοια

Οπςική Αμίυμεσρη

o Δϋξ υέοια –αμςιρςξιυία κίμηρηπ ρςξ
υόοξ (κσοίχπ ξπςική αμίυμεσρη)
o Σξ ρϋρςημα ςχμ δϋξ υεοιόμ
πεοιρςοέτεςαι γϋοχ απϊ έμα ρημείξ

Σξ υέοι ςξσ υοήρςη ρςη θέρη
πξσ κοαςάει αμςικείμεμξ

Γάμςια Δεδξμέμχμ
Έμα υέοι
Οπςική Αμίυμεσρη

o 1-1 αμςιρςξιυία ρςοξτήπ
o Λη δσμαςή ρςοξτή 360ξ

o 1-1 αμςιρςξιυία ρςοξτήπ (Λη δσμαςή
ρςοξτή 360ξ )
o Αμςιρςξιυία κίμηρηπ ρςξ υόοξ –
ρςοξτήπ (ςοξτή 360ξ επιςεϋνιμη)

Γάμςια Δεδξμέμχμ
Grab

Έμα ή δϋξ υέοια
Οπςική Αμίυμεσρη

o Δϋξ υέοια –αμςιρςξιυία κίμηρηπ ρςξ
υόοξ (κσοίχπ ξπςική αμίυμεσρη)
o Σξ ρϋρςημα ςχμ δϋξ υεοιόμ
πεοιρςοέτεςαι γϋοχ απϊ έμα ρημείξ

o 1-1 αμςιρςξιυία ρςοξτήπ (Λη δσμαςή
ρςοξτή 360ξ )

Γάμςια Δεδξμέμχμ
Pinch

Έμα ή δϋξ υέοια
Οπςική Αμίυμεσρη

o Αμςιρςξιυία κίμηρηπ ρςξ υόοξ –
ρςοξτήπ (ςοξτή 360ξ επιςεϋνιμη)
o Δϋξ υέοια –αμςιρςξιυία κίμηρηπ ρςξ
υόοξ (κσοίχπ ξπςική αμίυμεσρη)
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o Σξ ρϋρςημα ςχμ δϋξ υεοιόμ
πεοιρςοέτεςαι γϋοχ απϊ έμα ρημείξ

o 1-1 αμςιρςξιυία ρςοξτήπ (Λη δσμαςή
ρςοξτή 360ξ )
ςοξτή Φειοιρςηοίξσ

σρκεσέπ Αδοάμειαπ

__

o Αμςιρςξιυία κίμηρηπ ρςξ υόοξ –
ρςοξτήπ (ςοξτή 360ξ επιςεϋνιμη)

ΟΘΜΑΙΑΡ 6 ΡΣΓΙΠΜΠΩΘΙΞΡ ΟΘΜΑΙΑΡ ΓΘΑ ΔΙΔΚΔΡΖ ΡΠΞΤΖΡ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ

4.3.3

ΑΚΚΑΓΖ ΙΚΘΛΑΙΑΡ

Ζ αλλαγή κλίμακαπ ατξοά ςημ μεςαβξλή ςχμ διαρςάρεχμ εμϊπ αμςικειμέμξσ. Δϋξ είμαι ξι
βαρικξί παοάμεςοξι ρςημ αλλαγή κλίμακαπ. Ζ ποόςη ατξοά ςξ κέμςοξ και η δεϋςεοη ςξμ
παοάγξμςα πξσ δίμει ςξ μέγεθξπ ςηπ αλλαγήπ κλίμακαπ. σμήθχπ ςξ κέμςοξ είμαι ασςϊ ςξσ
αμςικειμέμξσ, ϊμχπ πξλλέπ τξοέπ μπξοεί μα είμαι ςξ κέμςοξ ςξσ υεοιξϋ, αμάλξγα πχπ
ςξπξθεςείςαι ξ υειοιρμϊπ (με επίκεμςοξ ςξ αμςικείμεμξ ή ςξ υέοι) (Mine 1995).
Παοαςηοξϋμςαι δϋξ ρςξιυεία απϊ ςα ξπξία καθξοίζεςαι η υειοξμξμία. Σξ ποόςξ είμαι η
διάςανη ςξσ μέλξσπ ςξσ ρόμαςξπ και ςξ δεϋςεοξ είμαι η ςοξυιά πξσ εκςελείςαι. Δίμαι
δσμαςϊμ η ίδια διάςανη μα αμςιρςξιυίζεςαι ρε διατξοεςικέπ ςοξυιέπ και ςξ αμςίρςοξτξ,
αλλάζξμςαπ έςρι ςξ εμμξιξλξγικϊ πεοιευϊμεμξ ςηπ υειοξμξμίαπ. Δπιπλέξμ ρςημ αλλαγή
κλίμακαπ ρσμπεοιλαμβάμξσμε ςοείπ διατξοεςικέπ ρσμπεοιτξοέπ. Ασςέπ είμαι:
o

Λεγέθσμρη – ρμίκοσμρη αμςικειμέμξσ. Όλεπ ξι διαρςάρειπ ςξσ μεςαβάλλξμςαι
ςασςϊυοξμα καςά ςξμ ίδιξ παοάγξμςα (έρςχ ασςϊπ α)

o

Λεςαβξλή ςχμ διαρςάρεχμ χπ ποξπ έμαμ άνξμα x, y, z καςά έμα παοάγξμςα (έρςχ
ασςϊπ β)

o

Λεςαβξλή χπ ποξπ ρσγκεκοιμέμα ρςξιυεία ςξσ αμςικειμέμξσ.

Ζ μεγέθσμρη- ρμίκοσμρη εμϊπ αμςικειμέμξσ σπξδηλόμεςαι πξλλέπ τξοέπ είςε με κίμηρη ςξσ
αμςίυειοα και ςξσ δείκςη απϊ μέρα ποξπ ςα ένχ και αμςιρςοϊτχπ, είςε με ςη διαγόμια
κίμηρη ςχμ δϋξ δεικςόμ ρε εσθσγοάμμιρη. ε κάπξιεπ εταομξγέπ έυξσμ υοηριμξπξιηθεί ξ
μεραίξπ και ξ δείκςηπ μα ετάπςξμςαι ρε έκςαρη ή και ξ αμςίυειοαπ (ϊυι ϊμχπ ρε επατή) (Lu,
et al. 2009).
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ΔΘΙΞΜΑ 31 ΑΚΚΑΓΖ ΙΚΘΛΑΙΑΡ ΛΔ ΔΤΑΟΞΛΔΜΞΣΡ Ξ ΔΔΘΙΖ ΙΑΘ ΛΔΡΑΘΞ ΡΔ ΔΙΑΡΖ ΛΔ ΞΜ ΑΜΘΥΔΘΠΑ. ΓΑΜΘΑ
ΔΔΔΞΛΔΜΩΜ SHAPEHAND DATA GLOVES (LU, ET AL. 2009)

Δμαλλακςικά ξ υοήρςηπ μπξοεί μα υοηριμξπξιήρει ςα δϋξ υέοια ςξσ, ρε υαλαοή θέρη με
αμξιυςή ςημ παλάμη. Οι ίδιεπ υειοξμξμίεπ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ για ςημ μεςαβξλή
ςχμ διαρςάρεχμ εμϊπ αμςικειμέμξσ χπ ποξπ κάπξιξμ απϊ ςξσπ ςοειπ άνξμεπ x, y, z με ςη
διατξοά ϊςι αλλάζει η ςοξυιά ρςημ ξπξία κιμξϋμςαι ςα μέλη ςξσ ρόμαςξπ πξσ
υοηριμξπξιξϋμςαι. Για παοάδειγμα η μεςαβξλή ςχμ διαρςάρεχμ χπ ποξπ ςξμ άνξμα x
αμςιρςξιυίζεςαι ρε ξοιζϊμςια μεςακίμηρη ςχμ δϋξ υεοιόμ.
Οι Kim et al. (2004) ρςημ εταομξγή πξσ αμέπςσναμ αματέοξσμ ϊςι η αλλαγή κλίμακαπ
ποαγμαςξπξιείςαι με ρςοξτή ρςξμ άνξμα ςχμ z , υχοίπ ϊμχπ μα επενηγείςαι πχπ μπξοεί μα
εκςελερςεί μία ςέςξια αμςιρςξιυία και αμ υοηριμξπξιείςαι η υειοξμξμία ρςοξτήπ ή κάπξια
άλλη υειοξμξμία. ςημ ποόςη πεοίπςχρη πιθαμϊμ μα δημιξσογξϋμςαι ποξβλήμαςα.

4.3.4

ΑΟΔΚΔΣΗΔΠΩΡΖ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ

Για μα μεςαβεί έμα αμςικείμεμξ ρε καςάρςαρη υειοιρμξϋ ποέπει αουικά μα επιλεγεί και ρςη
ρσμέυεια εταομϊζξμςαι ρε ασςϊ ξι διάτξοξι μεςαρυημαςιρμξί πξσ αματέοθηκαμ μχοίςεοα.
Ζ απελεσθέοχρη εμϊπ αμςικειμέμξσ είμαι ασςή ακοιβόπ η εμέογεια πξσ ςξ ενάγει απϊ ςη
ρσγκεκοιμέμη καςάρςαρη. σμήθχπ ρε τσρικά πεοιβάλλξμςα αλληλεπίδοαρηπ ξ υειοιρμϊπ
έυει ςημ έμμξια ϊςι ςξ αμςικείμεμξ ατξϋ έυει επιλεγεί ποξρκξλλάςαι εικξμικά ρςα υέοια ςξσ
υοήρςη. Έςρι σπάουξσμ πεοιπςόρειπ ϊπξσ η εμςξλή ςηπ απελεσθέοχρηπ σπξδηλόμεςαι με
ςημ αμξιυςή παλάμη ςξσ υοήρςη (Lu, et al. 2009) (βλ. Δικϊμα 32).

ΔΘΙΞΜΑ 32 Ξ ΆΜΞΘΓΛΑ ΖΡ ΟΑΚΑΛΖΡ ΩΡ ΔΜΞΚΖ ΑΟΔΚΔΣΗΔΠΩΡΖΡ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ (LU, ET AL. 2009)
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4.4 ΛΔΑΙΘΜΖΡΖ
Ο ϊοξπ αματέοεςαι ρςξ ρσμευή έλεγυξ ςηπ καςεϋθσμρηπ απϊ ςξ υοήρςη είςε ρε απϊλσςεπ
είςε ρε ρυεςικέπ ρσμςεςαγμέμεπ. Δπιποξρθέςχπ ρσμξδεϋεςαι και απϊ έλεγυξ ςηπ ςαυϋςηςαπ
και ςηπ επιςάυσμρηπ. Ο έλεγυξπ ςηπ κίμηρηπ πξικίλει αμάλξγα με ςξ ρϋρςημα. ςημ
πεοίπςχρη ϊμχπ πξσ ατξοά υειοξμξμίεπ μπξοεί μα είμαι καςάδεινηπ είςε με ςξ υέοι είςε με
ςξ μάςι (Mine 1995). ε κάπξια ρσρςήμαςα ξ κέορξοαπ ή ςξ αμςικείμεμξ πξσ πλξηγείςαι ρςξ
υόοξ αμςιρςξιυίζεςαι με ςξ δείκςη/ υέοι έυξμςαπ μία ςαυϋςηςα η ξπξία ελέγυεςαι απϊ μικοέπ
ρςοξτέπ ςιπ παλάμηπ. ςημ πεοίπςχρη ϊπξσ ξ υοήρςηπ μπξοεί μα υοηριμξπξιήρει και ςα 2
υέοια ςξσ ξ έλεγυξπ ποαγμαςξπξιείςαι κοαςόμςαπ ςα υέοια ςξσ ρςη θέρη ςιμξμιξϋ (βλ.
GestureTek™). ςημ πεοίπςχρη πξσ σπάουξσμ αμιυμεσςέπ ρςξ ρόμα μπξοεί μα καθξοίζεςαι
απϊ ςξμ ποξραμαςξλιρμϊ ασςξϋ (Bowman, Kruijff, et al. 2005). Όςαμ σπάουει ρσρκεσή
αδοάμειαπ επιςσγυάμεςαι μέρχ κιμήρεχμ ςξσ υοήρςη ρςξ υόοξ είςε δημιξσογόμςαπ
αμςιρςξιυίεπ μεςανϋ ρσγκεκοιμέμχμ υειοξμξμιόμ και καςεϋθσμρηπ. Δπειδή πξλλέπ τξοέπ ξ
υόοξπ είμαι πεοιξοιρμέμξπ υοηριμξπξιξϋμςαι ρε ρσμδσαρμϊ με πλήκςοα (Hoffman,
Varcholik, and LaViola 2010). ςημ πεοίπςχρη πξσ σπάουει αμίυμεσρη ρόμαςξπ ξ έλεγυξπ
ςηπ κίμηρηπ γίμεςαι ρσμδσάζξμςαπ ρςοξτή κξομξϋ και υεοιόμ (Cabral, Morimoto and Zuffo
2005) (Manders, et al. 2008).

ΔΘΙΞΜΑ 33 SNAPSHOTS FROM GESTURETEK™ HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=11CFMGFNW3Y

Γεμικά παοαςηοείςαι ϊςι ξ έλεγυξπ ςξσ steering απεικξμίζεςαι ρυεςικά εϋκξλα. Ζ κίμηρη ρςξ
τσρικϊ κϊρμξ αμςικαθίρςαςαι με τσρικϊ ςοϊπξ απϊ ςημ κίμηρη ςχμ υεοιόμ ή ςηπ ρσρκεσήπ
αδοάμειαπ ποξπ ςημ επιθσμηςή καςεϋθσμρη. Σξ ίδιξ ρσμβαίμει αμςίρςξιυα με άλλεπ μη
τσρικέπ ρσρκεσέπ ειρϊδξσ ϊπχπ ςξ πληκςοξλϊγιξ ϊπξσ η αμςιρςξιυία επιςσγυάμεςαι μέρχ
ςχμ βελόμ. Αμςίρςξιυα κξσμπιά σπάουξσμ και ρε υειοιρςήοια παιγμίχμ ακϊμη και ρε
υειοιρςήοια αδοάμειαπ για ςη διεσκϊλσμρη ςξσ υοήρςη.
Παοϊλα ασςά παοαςηοείςαι ϊςι σπάουει έμα ρημαμςικϊ ποϊβλημα ρςημ αμςιρςξιυία μεςανϋ
ςηπ υειοξμξμίαπ και ςηπ μεςακίμηρηπ.

Πξλλέπ τξοέπ ξ υοήρςηπ ή ςξ ελεγυϊμεμξ
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αμςικείμεμξ έυει μια καθξοιρμέμη ςαυϋςηςα ελέγυξμςαπ ςημ τξοά με ρςοξτή ςξσ ρόμαςξπ ή
κάπξιχμ μελόμ ασςξϋ.

4.5 ZOOM-IN ZOOM-OUT
Αματέοεςαι ρςη μεγέθσμρη- ρμίκοσμρη. ςημ ξσρία ποϊκειςαι για αλλαγή κλίμακαπ η ξπξία
δεμ εταομϊζεςαι ρε έμα αμςικείμεμξ, αλλά ρςξ γεμικϊςεοξ πεοιβάλλξμ. Ωρςϊρξ ξι
υειοξμξμίεπ είμαι παοϊμξιεπ, Ο υοήρςηπ μπξοεί μα επικεμςοχθεί ρε έμα κξμμάςι ςξσ
πεοιβάλλξμςξπ μεςατέοξμςαπ ςημ κάμεοα κξμςά ρςξ ρςϊυξ υχοίπ ϊμχπ μα μεςατέοεςαι ξ
avatar. Για ςξμ έλεγυξ ςηπ εμέογειαπ ασςήπ ξ υοήρςηπ μπξοεί μα τέοει ςα υέοια ςξσ ρε
έκςαρη (zoom-in) απξμακοϋμξμςαπ ςα απϊ ςξ ρημείξ ηοεμίαπ, ή μα ςα τέοει πιξ κξμςά ρςξμ
κξομϊ ςξσ (zoom-out) (Maizels, Shpunt and Litvak 2009). Ασςϊ μπξοεί μα ρσμβεί
αμενάοςηςα απϊ ςημ ςευμξλξγία αμίυμεσρηπ πξσ υοηριμξπξιείςαι. Αμςίρςξιυα μπξοεί μα
υοηριμξπξιηθξϋμ ξι κιμήρειπ πξσ σπάουξσμ και ρςημ αλλαγή κλίμακαπ.

4.6 ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑΑ
Ζ πιξ διαδεδξμέμη υειοξμξμία πξσ υοηριμξπξιείςαι για ςιπ πεοιρρϊςεοεπ εμέογειεπ είμαι
ασςή ςηπ καςάδεινηπ. Δπιπλέξμ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί και χπ εμςξλή έμαονηπ για ςημ
εκςέλερη άλλχμ κιμήρεχμ- λειςξσογιόμ. Σξ θεςικϊ ρςξιυείξ ασςήπ είμαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι
μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί με κάθε μξοτή ειρϊδξσ. Λία υειοξμξμία μπξοεί μα
υοηριμξπξιηθεί για πξλλέπ λειςξσογίεπ. ημαμςικϊ γεγξμϊπ απξςελεί ξ ςοϊπξπ με ςξμ ξπξίξ
ρσμδσάζξμςαι μεςανϋ ςξσπ ξι κιμήρειπ πξσ επιλέγξμςαι κάθε τϊοα. Ο ϊοξπ Engagement
gesture, ατξοά ςη υειοξμξμία χπ πξσ εμεογξπξιεί ή ποξκαλεί ςη λειςξσογικϊςηςα πξσ
καςαγοάτει-ελέγυει άλλεπ εικϊμεπ υειοξμξμιόμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι χπ είρξδξ,
απξκλείξμςαπ ςηπ ςσυαίεπ και ασςέπ πξσ βοίρκξμςαι ρςξ background (Hildreth 2009).
Παοαςηοείςαι ϊςι σπάουξσμ δϋξ ρςξιυεία πξσ ρσμθέςξσμ ςη τσρική είρξδξ. Ζ διάςανη ςξσ
μέλξσπ ςξσ ρόμαςξπ και η κίμηρη πξσ εκςελείςαι. Δίμαι δσμαςϊμ ςα δϋξ ασςά ρςξιυεία μα
στίρςαμςαι νευχοιρςά ξπϊςε ρςημ ποόςη πεοίπςχρη ξμξμάζξμςαι postures/poses, ρςαςικέπ
υειοξμξμίεπ. Ωρςϊρξ μπξοεί μα σπάουει ρσμδσαρμϊπ ασςόμ ςχμ δϋξ. ςημ πεοίπςχρη ασςή
έυει ρημαρία και η διάςανη ςξσ μέλξσπ ςξσ ρόμαςξπ και η κίμηρη πξσ εκςελείςαι.

Δίδξπ gesture
Poses/postures

Αμίυμεσρη
Αμίυμεσρη μϊμξ ςξσ μέλξσπ αμενάοςηςα
απϊ ςημ κίμηρη (ρσμήθχπ ρςαςικϊςηςα)

Ιίμηρη

Αμίυμεσρη κίμηρηπ αμενάοςηςα απϊ ςη
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διάςανη ϊπξιξσ μέλξσπ ςξσ ρόμαςξπ
σμδσαρμϊπ

Αμίυμεσρη και ςχμ δϋξ, ενάοςηρη. Αμ
αλλάνει κάπξιξ απϊ ασςά αλλάζει ςξ
εμμξιξλξγικϊ πεοιευϊμεμξ.
ΟΘΜΑΙΑΡ 7 ΡΥΔΡΖ ΔΘΔΞΣΡ ΥΔΘΠΞΜΞΛΘΑΡ ΙΑΘ ΑΜΘΥΜΔΣΡΖΡ

ςημ πεοίπςχρη υειοιρμξϋ αμςικειμέμξσ ϊςαμ γίμεςαι πλήοηπ ξπςική αμίυμεσρη, είμαι
δσμαςϊ μα σπάουει ξμξιϊμξοτη αμςιρςξιυία αμάλξγα με ςημ κίμηρη ςχμ υεοιόμ και
ξπξιαδήπξςε εμέογεια-δϋμαμη πξσ αρκείςαι ρε ασςϊ.
Ωρςϊρξ ςξ ρημαμςικϊςεοξ ποϊβλημα εμςξπίζεςαι ρςημ πεοίπςχρη ςξσ locomotion καθόπ
είμαι πεοιξοιρμέμξπ ξ τσρικϊπ υόοξπ ςηπ κίμηρηπ. ε ρσρςήμαςα εμβϋθσμρηπ ςξ
ρσγκεκοιμέμξ ποϊβλημα αμςιμεςχπίζεςαι αμςιρςξιυίζξμςαπ ςημ ςοξυιά πξσ ποαγμαςξπξιείςαι
ρςξμ εικξμικϊ κϊρμξ ρε μία ςοξυιά ρςξμ τσρικϊ η ξπξία είμαι διατξοεςική. Απξςέλερμα
ασςξϋ είμαι ξ υοήρςηπ μα κιμείςαι μέρα ρςα ϊοια αμίυμεσρηπ. Ζ ςευμική ασςή ϊμχπ δεμ
μπξοεί μα εταομξρςεί ρε πεοιβάλλξμςα ποξβξλήπ με υαμηλϊ βαθμϊ εμβϋθσμρηπ καθόπ ξ
τσρικϊπ υόοξπ είμαι ξοαςϊπ ρςξ υοήρςη. Δπιπλέξμ η ςευμική ρςημ ξπξία ξ υοήρςηπ ελέγυει
έμα αμςικείμεμξ ή κάπξιξμ avatar πξσ έυει ήδη μία ςαυϋςηςα μπξοεί μα πεοιξοίρει ςξμ
έλεγυξ. Λία άλλη σπξφήτια ςευμική είμαι ασςή πξσ εκςελείςαι με ςα δϋξ υέοια (βλ.2.3.2
Two Handed Pointing (Mine 1995)) ρσμήθχπ ρςημ πεοίπςχρη πξσ σπάουξσμ γάμςια
δεδξμέμχμ. ςημ πεοίπςχρη πξσ σπάουει υειοιρςήοιξ, ρσμήθχπ υοηριμξπξιξϋμςαι πλήκςοα
για ςξμ καλϋςεοξ έλεγυξ ςξσ ρσρςήμαςξπ καθόπ πεοιξοίζξμςαι ξι κιμήρειπ.
Δπίρηπ παοαςηοείςαι ϊςι σπάουει ρημαμςική διατξοά ϊςαμ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί έμα
υέοι, δϋξ υέοια, ή ϊλξ ςξ ρόμα. Πιθαμή αιςία μπξοεί μα είμαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι ασνάμξμςαι ξι
δσμαςέπ κιμήρειπ και ξ ρσμδσαρμϊπ ασςόμ ρςημ εκςέλερη εμςξλόμ.
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5

Ξ ΥΔΘΠΘΡΖΠΘΞ ΞΣ WII™

Ποϊκειςαι για ςημ ςελεσςαία κξμρϊλα ςηπ Nintendo η ξπξία δϊθηκε ρςημ αγξοά ρςιπ 19
Μξεμβοίξσ ςξσ 2006. Ισκλξτϊοηρε με ςξ ϊμξμα Wii, ςξ ξπξίξ ποξτέοεςαι χπ ςξ αγγλικϊ
we, πξσ ρημαίμει εμείπ. Ζ εςαιοία διεϋοσμε ςξ κξιμϊ ςηπ ρςξυεϋξμςαπ ϊυι μϊμξ ρε μεαοέπ
ηλικίεπ αλλά και ρε μεγαλϋςεοεπ, ποξρτέοξμςαπ ςη δσμαςϊςηςα ςηπ ρσλλξγικήπ
διαρκέδαρηπ μέρχ ςηπ μέαπ κξμρϊλαπ. Παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι πξλλά απϊ ςα παιυμίδια πξσ
ποξρτέοξμςαι δεμ είμαι πξλϋπλξκα αλλά αμςιθέςχπ πξλϋ απλά, ςξ κξιμϊ τάμηκε μα
αμςαπξκοίμεςαι ιδιαίςεοα ρςξ μέξ ςοϊπξ αλληλεπίδοαρηπ.
Ζ καιμξςξμία ςηπ Nintendo χπ ποξπ ςξ Wii ξτείλεςαι ρε μεγάλξ βαθμϊ ρςημ ςευμξλξγία πξσ
υοηριμξπξίηρε για ςημ καςαρκεσή ςξσ. Σξ Wii απξςελείςαι απϊ ςη βαρική κξμρϊλα, μία
μπάοα εκπξμπήπ σπεοϋθοχμ

(Sensor Bar) και ςξ βαρικϊ υειοιρςήοιξ Wii Remote

Controller, γμχρςϊ και χπ Wiimote. Σξ ρημαμςικϊ ρςξιυείξ είμαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ
υειοιρςήοιξ απξςελεί μία ςοιρδιάρςαςη ρσρκεσή ειρϊδξσ δίμξμςαπ ρςξ υοήρςη ςη
δσμαςϊςηςα αλληλεπίδοαρηπ μέρχ κιμήρεχμ. σγκοιςικά με ςα κξιμά υειοιρςήοια, ςξ
Wiimote ειρήγαγε ςημ έμαονη μίαπ μέαπ επξυήπ ϊπξσ η ρυέρη αμθοόπξσ-μηυαμήπ γίμεςαι
πιξ δσμαμική και διαιρθηςική.
Σξ πιξ ρημαμςικϊ γεγξμϊπ ϊμχπ είμαι η γεμικϊςεοη επίδοαρη πξσ έυει ρςημ αμάπςσνη
εταομξγόμ πέοα απϊ ασςέπ για ςιπ ξπξίεπ ρυεδιάρςηκε. Λεςά ςημ κσκλξτξοία ςξσ ρςημ
αγξοά ποξκάλερε ςξ εμδιατέοξμ διατξοεςικόμ επιρςημξμικόμ ςξμέχμ και έγιμε
αμςικείμεμξ μελέςηπ.
Ζ ξικξμξμική ςιμή ρςημ ξπξία ποξρτέοεςαι (40$) ςξ καθιρςά χπ ςημ εσκξλϊςεοη λϋρη ρςημ
αμάπςσνη άλλχμ ρσρςημάςχμ.

5.1 ΥΑΠΑΙΖΠΘΡΘΙΑ
Σξ υειοιρςήοιξ Wii (Wii Remote Controller) απξςελείςαι απϊ 13 πλήκςοα.
o

4 πλξήγηρηπ (εμδεικςική εομημεία: δενια/ αοιρςεοά/ επάμχ/ κάςχ) ρε μξοτή
ρςασοξϋ

o

πλήκςοξ εμεογξπξίηρηπ/ απεμεογξπξίηρηπ

o

πλήκςοα -/+

o

1 πλήκςοξ Home

o

1 πλήκςοξ Α

o

1 πλήκςοξ Β (ρςημ πίρχ πλεσοά)

o

1 reset ερχςεοικά ρςη θήκη ςχμ μπαςαοιόμ
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ΔΘΙΞΜΑ 34 WII REMOTE CONTROLLER

Δπιπλέξμ σπάουξσμ έμα ηυείξ και μία κάμεοα σπεοϋθοχμ αμάλσρηπ 1 MPixel. Δπιπλέξμ
ποξρτέοει αμάδοαρη μέρχ δϊμηρηπ. Σξ υειοιρςήοιξ επικξιμχμεί με ςξ ρϋρςημα
υοηριμξπξιόμςαπ ςημ αρϋομαςη επικξιμχμία Bluetooth και λειςξσογεί με 2 μπαςαοίεπ ΑΑ
(Αλκαλικέπ).
Για ςξμ εμςξπιρμϊ ςηπ κίμηρηπ ςξ υειοιρςήοιξ εμρχμαςόμει έμα επιςαυσμριϊμεςοξ ADXL 330
ςξ ξπξίξ σπξλξγίζει ςημ επιςάυσμρη με ελάυιρςξ εϋοξπ 3g. Τπξλξγίζει ςη ρςαςική
επιςάυσμρη ςηπ βαοϋςηςαπ καθόπ και ςη δσμαμική πξσ ποξκϋπςει απϊ ςημ κίμηρη, ςξ ρξκ ή
ςξμ κοαδαρμϊ.
ϋμτχμα με ςημ εςαιοία ξ Ηϊοσβξπ -Noise ακξλξσθεί white Gaussian καςαμξμή. Ο υοήρςηπ
θα ποέπει μα πεοιξοίρει ςξ μήκξπ κϋμαςξπ ρςημ ελάυιρςη ρσυμϊςηςα πξσ απαιςείςαι απϊ
ςημ εταομξγή για μα ασνήρει ςημ αμάλσρη και ςξ δσμαμικϊ εϋοξπ ςξσ επιςαυσμριϊμεςοξσ.)
Λε ςξ επιςαυσμριϊμεςοξ επιςσγυάμεςαι ξ εμςξπιρμϊπ ρε 3 –ανξμικϊ ρϋρςημα ρσμςεςαγμέμχμ
Φ,Τ, Ε καθόπ και Pitch, Roll.
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ΔΘΙΞΜΑ 35 OUTPUT RESPONSE VS. ORIENTATION TO GRAVITY

Ωρςϊρξ ϊπχπ έυει ποξαματεοθεί, ςξ Wii Remote Controller πεοιέυει και μία εμρχμαςχμέμη
κάμεοα η ξπξία ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ Sensor Bar καθιρςά δσμαςϊ ςξμ εμςξπιρμϊ ςηπ κίμηρηπ
Yaw.

Ζ μέθξδξπ εμςξπιρμξϋ ςηπ κίμηρηπ είμαι σβοιδικϊπ ρσμδσάζξμςαπ αιρθηςήοα

αδοάμειαπ και ξπςικέπ ςευμικέπ. σμεπόπ κάπξιεπ απϊ ςιπ πληοξτξοίεπ ποξέουξμςαι
απεσθείαπ απϊ ςξσπ αιρθηςήοεπ και κάπξιεπ άλλεπ ποξκϋπςξσμ μέρχ μαθημαςικόμ
ρσρυεςιρμόμ.
Ζ θϋοα σπεοϋθοχμ (Sensor Bar) παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι παοέυει ςη δσμαςϊςηςα καςάδεινηπ και
ποξρδίδει βάθξπ, πεοιξοίζει ϊρξμ ατξοά ςημ απϊρςαρη απϊ ςημ ξπξία θα υοηριμξπξιηθεί
(maximum 5m) . Δπιπλέξμ η ϋπαονη εμπξδίξσ αμάμερα ρςημ πηγή και ςξμ δέκςη δημιξσογεί
κεμά εμό η ϋπαονη άλληπ πηγήπ IR μπξοεί μα αλλξιόρει ςα δεδξμέμα.

ΔΘΙΞΜΑ 36 TAIT-BRYAN CS (WIKIMEDIA)
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ΔΘΙΞΜΑ 37 ΆΝΞΜΔΡ ΟΔΠΘΡΠΞΤΖΡ ΞΣ ΥΔΘΠΘΡΖΠΘΞΣ

5.2 ΚΔΝΘΚΞΓΘΑ ΟΞΣ ΈΥΞΣΜ ΥΠΖΡΘΛΞΟΞΘΖΗΔΘ ΙΑΘ ΔΤΑΠΛΞΓΔΡ
Σα εογαρςήοια ςηπ Autodesk® δημιξϋογηραμ έμα plug-in, διαθέριμξ απϊ ςημ ιρςξρελίδα
ςξσπ, ςξ ξπξίξ έπειςα απϊ εγκαςάρςαρη ρςξ Autodesk Design Review παοείυε ςη
δσμαςϊςηςα ρςξ υοήρςη μα πλξηγηθεί ρςξ υόοξ πξσ είυε δημιξσογήρει (Sheppard 2008). Σξ
ρϋρςημα ήςαμ ρε έμα πειοαμαςικϊ ρςάδιξ και πλέξμ έυει λήνει ξπϊςε και η ρσγκεκοιμέμη
ποξρθήκη έυει απξρσοθεί απϊ ςημ εςαιοία. Ζ
λειςξσογίαπ ςξσ υειοιρςηοίξσ.

Δικϊμα 33 απεικξμίζει ςξ ρυεδιάγοαμμα

Ζ βαρική πλξήγηρη επιςσγυάμεςαι με ςα πλήκςοα ςξσ

ρςασοξϋ. Σξ πλήκςοξ Β υοηριμξπξιείςαι για μα εμεογξπξιήρει ςημ καςάρςαρη Orbit ξ
υειοιρμϊπ ςηπ ξπξίαπ αμςιρςξιυίζεςαι ρςξ υειοιρμϊ ςξσ υειοιρςηοίξσ.
Οι Shreedharan et al. (2007) ρε μία άλλη εταομξγή αμέπςσναμ έμα λενιλϊγιξ για ςξμ έλεγυξ
εμϊπ avatar. Σξ λενιλϊγιξ πξσ αμαπςϋυθηκε (βλ. Δικϊμα 39) απξςελξϋμςαμ απϊ πέμςε
υειοξμξμίεπ ξι ξπξίεπ πεοιείυαμ κιμήρειπ για άομηρη, καςάταρη, hey πξσ σπξδηλόμεςαι με
ςημ κίμηρη shake. Δπιπλέξμ η κίμηρη ςξσ υειοιρςηοίξσ με ρςοξτή ποξπ ςα επάμχ δηλόμει
καςάδεινη ρςξμ υοήρςη εμό η κξιμή καςάδεινη με τξοά ποξπ ςξ ρϋρςημα σπξδεικμϋει
κάπξιξμ άλλξ.
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ΔΘΙΞΜΑ 38 ΟΠΞΔΘΜΞΛΔΜΖ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑ ΟΚΖΙΠΩΜ ΑΟΞ ΖΜ AUTODESK
(HTTP://LABS.AUTODESK.COM/FILES/201_300/273/FILE_273.PDF)

ΔΘΙΞΜΑ 39 ΥΔΘΠΞΜΞΛΘΔΡ NINTENDΞ WII REMOTE CONTROLLER. HEY|YES|NO| POINT AT YOU|POINT AT ME
(SREEDHARAN, ZURITA AND PLIMMER 2007)
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ΔΘΙΞΜΑ 40 ΡΔ ΥΔΘΠΞΜΞΛΘΩΜ ΛΔ ΥΠΖΡΖ ΣΒΠΘΔΘΙΞΣ ΥΔΘΠΘΡΖΠΘΞΣ (ΔΔΩ: WII REMOTE CONTROLLER)

Σξ ρσγκεκοιμέμξ υειοιρςήοιξ έυει υοηριμξπξιηθεί για ςημ αμάπςσνη διατϊοχμ εταομξγόμ
καθόπ απξςελεί έμα τςημϊ μέρξ ειρϊδξσ. Οι Tanyag et al. (2009) ςξ υοηριμξπξίηραμ ρε
αμάπςσνη εταομξγήπ ςηλεδιάρκεφηπ. Οι υοήρςεπ ςξπξθεςξϋμςαμ ρε 2 διατξοεςικά δχμάςια
και καλξϋμςαμ μα αλληλεπιδοάρξσμ με ςξ ρϋρςημα υοηριμξπξιόμςαπ κιμήρειπ με ςξ
υειοιρςήοιξ. Σα απξςελέρμαςα ςιπ ανιξλϊγηρηπ εσυοηρςίαπ έδειναμ ϊςι παοϊλξ πξσ ξι
κιμήρειπ θεχοξϋμςαι τσρικέπ χρςϊρξ ήςαμ δϋρκξλξ μα εκςελερςξϋμ καθόπ ξι υοήρςεπ δεμ
ήςαμ ενξικειχμέμξι με ςξ υειοιρςήοιξ. ε άλλεπ πεοιπςόρειπ έυει υοηριμξπξιηθεί χπ
παθηςικϊ μέρξ. Οι Gallo και Ciampi (2009) υοηριμξπξίηραμ ρε εταομξγή αμάλσρηπ
ιαςοικόμ εικϊμχμ ςημ κάμεοα πξσ έυει εμρχμαςχμέμη εμό η είρξδξπ επιςσγυαμϊςαμ μέρχ
εμϊπ γαμςιξϋ ρςξ ξπξίξ είυαμ ςξπξθεςηθεί LEDs σπεοϋθοχμ (βλ. Δικϊμα 41).

ΔΘΙΞΜΑ 41 Ξ ΥΔΘΠΘΡΖΠΘΞ WII ΩΡ ΛΔΡΞ ΑΜΘΥΜΔΣΡΖΡ (GALLO AND CIAMPI 2009)
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Λία άλλη πιξ δημιξσογική εταομξγή είμαι ασςή ςχμ Bott et al (2009) ξι ξπξίξι ςξ
υοηριμξπξίηραμ ρε έμα παιυμίδι παοαγχγήπ μξσρικήπ One Man Band. Οι υοήρςεπ
εκςελξϋραμ μιμηςικέπ υειοξμξμίεπ μέρχ ςξσ υειοιρςηοίξσ και ςξσ Nunchuck, πξσ
αμςιρςξιυξϋραμ ρςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ παοάγξσμ ήυξ διάτξοα ϊογαμα. Λε ςη βξήθεια
εμϊπ μεςοξμϊμξσ ξι υοήρςεπ μπξοξϋραμ μα διαςηοήρξσμ έμα οσθμϊ (βλ. Δικϊμα 42).

ΔΘΙΞΜΑ 42 ONE MAN BAND (BOTT, CROWLEY AND LAVIOLA 2009)

Οι Bradshaw και Ng (2008) υοηριμξπξίηραμ δϋξ υειοιρςήοια ρε ρςαθεοά ρημεία. Δενιά και
αοιρςεοά απϊ ασςά ςξπξθεςήθηκαμ LEDs σπεοϋθοχμ ϊπχπ ταίμξμςαι

ρςημ παοακάςχ

εικϊμα. ςη μέρη ασςόμ ςχμ δϋξ σπήουε μία ξθϊμη. Δπιπλέξμ υοηριμξπξιήθηκε και έμα
marker αμάκλαρηπ ςξ ξπξίξ ςξπξθεςήθηκε ρε έμα ςοίςξ υειοιρςήοιξ ςξ ξπξίξ έδιμε
δεδξμέμα μέρχ ςξσ επιςαυσμριϊμεςοξ και αμάδοαρη μέρχ ςηπ δϊμηρηπ. Σα LEDs ενέπεμπαμ
σπέοσθοη ακςιμξβξλία η ξπξία αμακλόςαμ απϊ ςξ marker και ρςη ρσμέυεια αμιυμεσϊςαμ
απϊ ςιπ κάμεοεπ ςχμ δϋξ ρςαθεοόμ υειοιρςηοίχμ.

ΔΘΙΞΜΑ 43 ΑΠΘΡΔΠΑ Ζ ΔΘΑΑΝΖ ΩΜ ΥΔΘΠΘΡΖΠΘΩΜ ΡΞ ΥΩΠΞ. ΔΔΝΘΑ ΑΟΞΡΑΡΔΘΡ ΙΑΘ ΓΩΜΘΔΡ ΑΜΘΥΜΔΣΡΖΡ (BRADSHAW
AND NG 2008)
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6

ΛΔΚΔΖ ΟΔΠΘΟΩΡΖΡ

Ζ μεθξδξλξγία πξσ θα ακξλξσθξϋμςαμ για ςη διεμέογεια ςηπ μελέςηπ πεοίπςχρηπ ρςξ
Nintendo Wii Motion Plus Remote Controller είμαι η ενήπ:
Αουικά καθξοίζξμςαι ξι ρςϊυξι μελέςηπ, ςξ είδξπ ςηπ ανιξλϊγηρηπ πξσ θα εταομξρςεί
καθόπ και ςξ δείγμα ςχμ υοηρςόμ. Έςρι καθξοίζξμςαι ςα μέρα ειρϊδξσ και ενϊδξσ πξσ θα
υοηριμξπξιηθξϋμ. ςη ρσμέυεια απξταρίζεςαι ςξ ρεμάοιξ ςξ ξπξίξ θα ακξλξσθήρξσμ ξι
υοήρςεπ πξσ θα λάβξσμ μέοξπ ρε ασςή. Έπειςα γίμεςαι επιλξγή ςξσ πεοιβάλλξμςξπ ρςξ
ξπξίξ θα γίμξσμ ξι εταομξγέπ καθόπ και ςξσ ποξγοαμμαςιρςικξϋ πεοιβάλλξμςξπ για ςημ
σλξπξίηρη ςξσ. ςξ επϊμεμξ ρςάδιξ βάρει ςχμ ρςϊυχμ πξσ θέλξσμε μα μελεςήρξσμε
διεοεσμξϋμςαι ξι εογαρίεπ πξσ εκςελξϋμςαι ρςξ πεοιβάλλξμ εταομξγήπ και ξι ξπξίεπ μαπ
εμδιατέοξσμ μα ποξρξμξιόρξσμε ρςξ υειοιρςήοιξ. Λε βάρη ςχμ ρςξιυείχμ πξσ ποξκϋπςξσμ
απϊ ςημ έοεσμα γίμεςαι η επιλξγή ςξσ λενιλξγίξσ πξσ θα εταομξρςεί και ξ ςελικϊπ
ποξγοαμμαςιρμϊπ ςξσ.

ΔΘΙΞΜΑ 44 ΞΠΓΑΜΩΡΖ ΛΔΚΔΖΡ

Ωρςϊρξ καςά ςη διεναγχγή ςηπ μελέςηπ ασςήπ σπήοναμ ξι ενήπ πεοιξοιρμξί:
o

Έλλειφη δσμαςϊςηςαπ ποξγοαμμαςιρςικξϋ ελέγυξσ
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o

Έλλειφη πξσ παοαςηοήθηκε ρςη βιβλιξγοατία ρε ρυέρη με λενιλϊγια πξσ έυξσμ
υοηριμξπξιηθεί ρε πεοιβάλλξμςα ασςήπ ςηπ μξοτήπ

Διδικϊςεοα ϊρξμ ατξοά ςξμ ποόςξ πεοιξοιρμϊ, ρςάθηκε αμαρςαλςικϊπ παοάγξμςαπ ρςημ
πξοεία ςηπ μελέςηπ. Απξςέλερμα ασςξϋ ήςαμ η αδσμαμία καθξοιρμξϋ και ελέγυξσ ςξσ
ϊπξιξσ λενιλξγίξσ θα ρυεδιαζϊςαμ καθόπ και η πεοιξοιρμέμη δσμαςϊςηςα καςαγοατήπ ςχμ
μεςοικόμ απϊδξρηπ ϊπχπ ξ υοϊμξπ επίςεσνηπ εογαρίαπ και ςξ πλήθξπ ρσγκοξϋρεχμ
(collisions). Για ςξ λϊγξ ασςϊ απξταρίρςηκε η διεναγχγή εμϊπ πειοάμαςξπ ελάυιρςχμ
ποξγοαμμαςιρςικόμ απαιςήρεχμ με υοήρη λενιλξγίχμ πξσ έυξσμ είδη ποξςαθεί.

6.1 ΡΞΥΞΘ ΛΔΚΔΖΡ
Ζ παοξϋρα μελέςη ποαγμαςξπξιείςαι πεοιλαμβάμει ςημ αμάπςσνη εμϊπ ρσρςήμαςξπ
αλληλεπίδοαρηπ ρςξ ξπξίξ γίμεςαι εταομξγή λενιλξγίχμ πξσ έυξσμ εμςξπιρςεί απϊ ςη
βιβλιξγοατία. Δπειδή εμδιατέοει η μεςάβαρη απϊ ςξ έμα ρϋρςημα ρςξ άλλξ επιλέγξμςαι
δϋξ είδη αλληλεπίδοαρηπ- πξμςίκι πληκςοξλϊγιξ και τσρική αλληλεπίδοαρη με υειοιρςήοια
αδοάμειαπ και ρσγκεκοιμέμα ςξ Nintendo Wii Remote Controller. Δπιπλέξμ επιλέγξμςαι και
δϋξ είδη ξθξμόμ ρςημ πεοίπςχρη υοήρηπ ςξσ ζεϋγξσπ ειρϊδξσ πξμςίκι και πληκςοξλϊγιξ.
Οι ρςϊυξι ςηπ ανιξλϊγηρηπ επικεμςοόμξμςαι ρςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ και μέχμ
θεμάςχμ πξσ εμδέυεςαι μα ποξκϋφξσμ απϊ ασςή. σγκεκοιμέμα ασςξί ατξοξϋμ:
o

Δσυοηρςία ςχμ υειοξμξμιόμ πξσ επιλέυθηκαμ ρε ρυέρη με ςη διαθέριμη ςευμξλξγία

o

Υσρικϊςηςα αμςιρςξιυίαπ υειοξμξμίαπ – εκςελέριμηπ δοάρηπ

o

Δπίδοαρη ςξσ μεγέθξσπ ςηπ ξθϊμηπ ρςημ αλληλεπίδοαρη.

o

Απξςελερμαςικϊςηςα ςηπ μεθϊδξσ αλληλεπίδοαρηπ ρςημ επίςεσνη ςξσ ρςϊυξσ ρε
κάθε ρϋρςημα

o

Λεςαβξλή ςηπ απξςελερμαςικϊςηςαπ αμάλξγα με ςημ εμπειοία ςξσ υοήρςη

o

Βαθμϊπ εσκξλίαπ καςά ςη μεςάβαρη ςξσ υοήρςη απϊ ςξ έμα είδξπ ρσρςήμαςξπ
αλληλεπίδοαρηπ ρςξ άλλξ

Για ςημ μελέςη ςχμ παοαπάμχ επιλέγεςαι η αμάπςσνη εμϊπ ρσρςήμαςξπ ποξβξλήπ με
εταομξγή ρε αουιςεκςξμική πεοιήγηρη. σγκεκοιμέμα εμδιατέοει η μεςακίμηρη ςξσ υοήρςη
ρςξ υόοξ και αλλαγή ξπςικξϋ πεδίξσ ϊπχπ ασςά έυξσμ αματεοθεί ρςξ κετάλαιξ 4.

6.2 ΣΚΞΟΞΘΖΡΖ
Για ςημ σλξπξίηρη ςξσ πειοάμαςξπ (βλ. Δικϊμα 45) υοηριμξπξιήθηκε Ζ/Τ HP Pavilion dv5
Notebook PC, 3GB

μμήμη RAM και κάοςα γοατικόμ NVIDIA GeForce 9600M GT ρε

ρσμδσαρμϊ με ρϋρςημα ποξβξλήπ (μπλα μπλα). Δπιπλέξμ υοηριμξπξιήθηκε υειοιρςήοιξ
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Nintendo Wii Motion Plus Controller και θϋοα εκπξμπήπ σπεοϋθοχμ (). Σξ υειοιρςήοιξ
ρσμδέθηκε με ςξμ Ζ/Τ μέρχ ςηπ ςευμξλξγίαπ Bluetooth.

ΔΘΙΞΜΑ 45 ΔΘΑΓΠΑΛΛΑ ΑΠΥΘΔΙΞΜΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ ΡΣΡΖΛΑΞΡ

Ωπ πεοιβάλλξμ πεοιήγηρηπ υοηριμξπξιήθηκε ςξ Second Life με ςξμ Hippo OpenSim Viewer.
Ο υόοξπ πξσ υοηριμξπξιήθηκε ήςαμ ςξ ερχςεοικϊ εμϊπ κςηοίξσ (βλ. Δικϊμα 46) ςξ ξπξίξ
δαμειρςήκαμε απϊ τξιςήςοια ςηπ ρυξλήπ. Σξ εικξμικϊ κςήοιξ έυει μία κεμςοική είρξδξ ρε
έμα κεμςοικϊ υόοξ ξ ξπξίξπ διαρπάει ρςημ μέρη έμα κεμςοικϊ διάδοξμξ πξσ διέουεςαι
κάθεςα ρε ασςϊμ. Έςρι δημιξσογξϋμςαι δϋξ ςξμείπ. Σξ αοιρςεοϊ ςμήμα ςξσ κεμςοικξϋ
διαδοϊμξσ ξδηγεί ρε αίθξσρεπ διδαρκαλίαπ και ρσγκεμςοόρεχμ εμό ςξ δενί ςμήμα ρε
ποξρχπικξϋπ υόοξσπ (γοατεία). Ιαςά μήκξπ ςξσ κεμςοικξϋ διαδοϊμξσ σπάουξσμ ςαμπέλεπ
ρήμαμρηπ ςχμ αιθξσρόμ για ςημ σπξρςήοινη ςξσ ποξραμαςξλιρμξϋ ςξσ υοήρςη.
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ΔΘΙΞΜΑ 46 ΙΑΞΦΖ ΙΘΠΘΞΣ ΡΞ SECOND LIFE

Οι λϊγξι πξσ επιλέυθηκε ςξ ρσγκεκοιμέμξ εικξμικϊ κςήοιξ είμαι ξι ενήπ:
o

Ο υοήρςηπ δε θα δσρκξλεσςεί ϊρξμ ατξοά ςξμ εμςξπιρμϊ ςχμ αιθξσρόμ καθόπ
σπάουει ρήμαμρη (βλ. Δικϊμα 47 ; Δικϊμα 48). ημειόμεςαι ϊςι δε μαπ εμδιατέοξσμ
ρςημ παοξϋρα έοεσμα ξι ικαμϊςηςεπ και ξι δσμαςϊςηςεπ εμςξπιρμξϋ ςξσ υοήρςη
καθόπ μεςοάμε ςημ εσελινία κιμήρεχμ μέρχ ςηπ ειρϊδξσ.

o

Ο διάδοξμξπ και ξι είρξδξι είμαι αοκεςά ρςεμξί γεγξμϊπ πξσ απαιςεί ςξμ έλεγυξ ςχμ
κιμήρεχμ απϊ ςξ υοήρςη πξσ θα είμαι ικαμέπ για μα ειρέλθει ρςξσπ ερχςεοικξϋπ
υόοξσπ.

ΔΘΙΞΜΑ 47 ΔΔΝΘ ΛΖΛΑ ΙΔΜΠΘΙΞΣ ΔΘΑΔΠΞΛΞΣ. ΡΖΛΑΞΔΞΖΡΖ ΟΠΞΡΩΟΘΙΩΜ ΑΘΗΞΣΡΩΜ (ΛΟΚΔ ΥΠΩΛΑ ΓΠΑΤΔΘΑ,
ΙΞΙΙΘΜΞ ΥΠΩΛΑ ΞΣΑΚΔΔΡ)
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ΔΘΙΞΜΑ 48 ΑΠΘΡΔΠΞ ΛΖΛΑ ΙΔΜΠΘΙΞΣ ΔΘΑΔΠΞΛΞΣ. ΡΖΛΑΞΔΞΖΡΖ ΑΘΗΞΣΡΩΜ ΡΣΓΙΔΜΠΩΡΖΡ (ΟΠΑΡΘΜΞ ΥΠΩΛΑ)

Οι βαρικέπ εμέογειεπ πξσ εκςελεί ξ υοήρςηπ ρε έμα πεοιβάλλξμ αουιςεκςξμικήπ πεοιήγηρηπ
ατξοξϋμ ςξ πόπ κιμείςαι ρε έμα ςοιρδιάρςαςξ υόοξ. Αμςίρςξιυα με ςξμ ποαγμαςικϊ κϊρμξ η
κίμηρη ατξοά ςη εμποϊρθια και ξπίρθια κίμηρη ςξσ υοήρςη, ρςοξτή [0,360) μξίοεπ ρςξμ
ξοιζϊμςιξ άνξμα καθόπ και (0, 180) ρςξμ καςακϊοστξ. Έςρι ξ υοήρςηπ απξκςά καλϋςεοη
επξπςεία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ. Έςρι ξι βαρικέπ εμέογειεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ρσγκεμςοόμξμςαι
χπ ενήπ:
o

Ποϊρθια μεςακίμηρη

o

Οπίρθια μεςακίμηρη

o

Πλάγια μεςακίμηρη αοιρςεοά

o

Πλάγια μεςακίμηρη δενιά

o

ςοξτή ξπςικξϋ πεδίξσ

o

ςοξτή και κίμηρη

o

Δπιλξγή ρςϊυξσ

o

Δίρξδξπ ρε καςάρςαρη ποόςξσ ποξρόπξσ

o

Ένξδξπ απϊ καςάρςαρη ποόςξσ ποξρόπξσ

ςξ πεοιβάλλξμ ςξσ Second Life ρε ποξβξλή ποόςξσ ποξρόπξσ ξι μεςακίμηρη εμποϊπ,
πίρχ, δενιά και αοιρςεοά εκςελξϋμςαι με ςα βέλη ςξσ πληκςοξλξγίξσ αμςίρςξιυα. Για ςξμ
έλεγυξ ςξσ ξπςικξϋ πεδίξσ υοηριμξπξιείςαι ςξ η κίμηρη ςξσ πξμςικιξϋ. Για ςημ ςασςϊυοξμη
μεςακίμηρη και ρςοξτή ρσμδσάζεςαι η διρδιάρςαςη κίμηρη ςξσ πξμςικιξϋ με ςα πλήκςοα. Ζ
επιλξγή εμϊπ αμςικειμέμξσ εκςελείςαι με μεςατξοά ςξσ κέορξοα ρςημ επιτάμεια ςξσ
αμςικειμέμξσ και ςημ επιλξγή ςξσ αοιρςεοξϋ πλήκςοξσ ςξσ πξμςικιξϋ. Δπιπλέξμ παοέυεςαι η
δσμαςϊςηςα ρυημαςιρμξϋ selection box. Ζ είρξδξπ και ένξδξπ απϊ ςημ καςάρςαρη ςξσ
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ποόςξσ ποξρόπξσ επιςσγυάμεςαι με ςημ κίμηρη ςηπ οξδέλαπ ςξσ πξμςικιξϋ (μποξρςά
είρξδξπ, πίρχ ένξδξπ).
Απϊ ςιπ εμέογειεπ ασςέπ επιλέυθηκαμ βάρει ςχμ ρςϊυχμ, ςξσ ρεμαοίξσ και ςχμ
πεοιξοιρμόμ, η εμποϊρθια, ξπίρθια, δενιά πλάγια, αοιρςεοά πλάγια, έλεγυξπ ξπςικξϋ
πεδίξσ. ςξ υειοιρςήοιξ επιλέυθηκε ξι κιμήρειπ ρςξ επίπεδξ μα εκςελξϋμςαι με ςα πλήκςοα
ςξσ ρςασοξϋ. Δπιπλέξμ ξ έλεγυξπ ςξσ ξπςικξϋ πεδίξσ ποαγμαςξπξιείςαι διαςηοόμςαπ
παςημέμξ ςξ πλήκςοξ Β ςασςϊυοξμα με ςη κίμηρη ςξσ υειοιρςηοίξσ ρςξ υόοξ η ξπξία δίμει
και ςξμ ποξραμαςξλιρμϊ για ςη μεςακίμηρη. Για ςημ ένξδξ απϊ ςημ καςάρςαρη ποόςξσ
ποξρόπξσ υοηριμξπξιήθηκε η κίμηρη ςηπ τξοάπ ςξσ οξλξγιξϋ. Για ςημ επιλξγή εμϊπ
αμςικειμέμξσ επιλέυθηκε ξ καθξοιρμϊπ ςηπ επιλξγήπ μα γίμεςαι με ςξ πλήκςοξ Α.
Για ςξμ καθξοιρμϊ ςχμ εμεογειόμ ςξσ υειοιρςηοίξσ υοηριμξπξιήθηκε ςξ λξγιρμικϊ GlovePIE
0.43 (Programmable Input Emulator) ςξσ Karl Kennel (βλ. Δικϊμα 50). Ζ ρσγκεκοιμέμη
εταομξγή παοέυει ςη δσμαςϊςηςα αμςιρςξιυίαπ λειςξσογιόμ διατϊοχμ μέρχμ ειρϊδξσ ρςα
ρσμβαςικά (πξμςίκι, πληκςοξλϊγιξ, joystick κα.) μέρχ ςξσ GUI εμό ςασςϊυοξμα
πεοιλαμβάμει δική ςξσ γλόρρα ποξγοαμμαςιρμξϋ.

ΔΘΙΞΜΑ 49 ΞΘ ΔΜΔΠΓΔΘΔΡ ΟΞΣ ΔΟΘΚΔΥΖΙΑΜ ΡΞ ΥΔΘΠΘΡΖΠΘΞ
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ΔΘΙΞΜΑ 50 GUI GLOVEPIE 0.43 (KARL KENNEL)

6.3 ΥΠΖΡΔΡ
Δεδξμέμχμ ςχμ πεοιξοιρμόμ και ςιπ πξιξςικήπ διάρςαρηπ ςξσ πειοάμαςξπ ρςημ ανιξλϊγηρη
λάβαμε μέοξπ 10 υοήρςεπ ηλικίαπ 27-33 εςόμ. Όλξι ξι υοήρςεπ είυαμ επατή με πεοιβάλλξμ
Ζ/Τ καθόπ και με ςοιρδιάρςαςα εικξμικά πεοιβάλλξμςα. σγκεκοιμέμα ςξ δείγμα
καςαμέμεςαι ρε 1 άπειοξ υοήρςη, 2 ελάυιρςηπ εμπειοίαπ, 2 μέςοιαπ εμπειοίαπ, 1 αοκεςήπ
εμπειοίαπ και 1 έμπειοξ υοήρςη. Σξ πιξ κξιμϊ πεοιβάλλξμ πξσ έυει υοηριμξπξιηθεί απϊ
ασςξϋπ είμαι ςα ςοιρδιάρςαςα ρσρςήμαςα γεχγοατικόμ πληοξτξοιόμ και ςα ςοιρδιάρςαςα
ηλεκςοξμικά παιυμίδια ρε επιςοαπέζια πεοιβάλλξμςα (αμαλσςικά βλ. Πίμακαπ 8).
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Chart Title
4.5
Άλλο

4
3.5

3D Games

3
3D Διαςραςτικζσ
Εγκαταςτάςεισ

2.5
2

3D Κοινωνικά Δίκτυα

1.5
3D Απεικονίςεισ GIS

1
0.5

3D Εικονικά μουςεία

0
Καμία

Ελάχιςτθ

Μζτρια

Καλι

Άριςτθ

ΟΘΜΑΙΑΡ 8 ΡΥΔΡΖ ΥΠΖΡΩΜ – ΔΤΑΠΛΞΓΩΜ ΞΣ ΔΔΘΓΛΑΞΡ

Δπιπλέξμ καςαγοάτηκε η εμπειοία ςξσπ ρε ρυέρη με αμςίρςξιυεπ ρσρκεσέπ ειρϊδξσ (βλ.
Πίμακαπ 9).
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Άριςτθ
Καλι
Μζτρια
Ελάχιςτθ
Κακόλου

ΟΘΜΑΙΑΡ 9 ΛΔΡΑ ΔΘΡΞΔΞΣ ΟΞΣ ΔΥΞΣΜ ΥΠΖΡΘΛΞΟΞΘΖΗΔΘ ΑΟΞ ΞΣΡ ΥΠΖΡΔΡ ΑΜΑΚΞΓΑ ΛΔ ΖΜ ΔΛΟΔΘΠΘΑ ΞΣΡ

Παοαςηοείςαι ϊςι ξ άοιρςξπ υοήρςηπ δεμ είυε υοηριμξπξιήρει πξςέ κάπξιξ εμαλλακςικϊ μέρξ
ειρϊδξσ. Σξ ενεςαζϊμεμξ υειοιρςήοιξ είυε υοηριμξπξιηθεί απϊ μέςοιξσπ και καλήπ εμπειοίαπ
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υοήρςεπ ϊπχπ και ςξ Kinect ςηπ Microsoft. Έμαπ υοήρςηπ είυε υοηριμξπξιήρει χπ
εμαλλακςικϊ μέρξ ςξ Χητιακϊ Ιαλέμι για εταομξγέπ αγγειξπλαρςικήπ. Σξ μέρξ ειρϊδξσ
πξσ δε υοηριμξπξιήθηκε απϊ καμέμα υοήρςη ήςαμ ςξ PlayStation Move ςηπ Sony (βλ.
Πίμακαπ 10). Ωρςϊρξ καμέμαπ απϊ ςξσπ υοήρςεπ δε δήλχρε ϊςι υοηριμξπξιεί εμεογά κάπξιξ
απϊ ασςά.

Nintendo Wii Remote Controller
Sony PLayStation Move
Sony Eye
Microsoft X-Box Kinect
Άλλο

ΟΘΜΑΙΑΡ 10 ΙΑΑΜΞΛΖ ΞΣ ΔΔΘΓΛΑΞΡ ΡΔ ΡΥΔΡΖ ΛΔ ΡΣΡΙΔΣΔΡ ΔΘΡΞΔΞΣ ΟΞΣ ΔΥΞΣΜ ΥΠΖΡΘΛΞΟΞΘΖΗΔΘ

6.4 ΔΘΔΝΑΓΩΓΖ ΟΔΘΠΑΛΑΞΡ
ςξ πείοαμα πξσ διενάυθηκε ξι υοήρςεπ κλήθηκαμ μα εμςξπίρξσμ και μα ειρέλθξσμ ρε έμα
ρσγκεκοιμέμξ

υόοξ.

Για

ςη

διεναγχγή

ςξσ

πειοάμαςξπ

υοηριμξπξιήθηκαμ

ςοειπ

διαμξοτόρειπ ρσρςήμαςξπ. ςημ ποόςη πεοίπςχρη ςξ ρϋρςημα απαοςιζϊςαμ απϊ έμα
τξοηςϊ σπξλξγιρςή και έμα πξμςίκι, ϊπξσ ξι υοήρςεπ καλξϋμςαμ μα αλληλεπιδοάρξσμ ρε
μικοή ξθϊμη με πξμςίκι και πληκςοξλϊγιξ. ςη δεϋςεοη πεοίπςχρη ξι υοήρςεπ
μεςατέοξμςαμ ρε έμα πεοιβάλλξμ ϊπξσ θα αλληλεπιδοξϋραμ ρε ποξβαλλϊμεμη επιτάμεια
(επιτάμεια ποξβξλήπ μεγάλξσ μεγέθξσπ) επίρηπ με μέρξ ειρϊδξσ ςξ πξμςίκι και ςξ
πληκςοξλϊγιξ. ςημ ςοίςη πεοίπςχρη ςξ ρϋρςημα απαοςιζϊςαμ απϊ ςημ ποξβαλλϊμεμη
επιτάμεια και ςξ υειοιρςήοιξ ςξσ Wii™.
Για μα είμαι πιξ αμςικειμεμικά ςα δεδξμέμα ξι υοήρςεπ υχοίρςηκαμ ρε

δϋξ ιράοιθμεπ

ξμάδεπ με δεδξμέμα ςημ ηλικία, ςξ τϋλξ και ςημ επατή με ςξ υειοιρςήοιξ ή παοϊμξια
ρσρςήμαςα. Ζ ποόςη ξμάδα νεκίμηρε απϊ ςξ πεοιβάλλξμ ςξσ τξοηςξϋ σπξλξγιρςή, ρςη
ρσμέυεια ρςξ πεοιβάλλξμ ποξβξλήπ- πξμςίκι –πληκςοξλϊγιξ και ςέλξπ ρςξ πεοιβάλλξμ
ξθϊμη ποξβξλήπ- τσρικήπ αλληλεπίδοαρηπ. Ζ δεϋςεοη ξμάδα εμήογηρε με ςημ αμςίθεςη
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τξοά. Ο λϊγξπ πξσ έγιμε ασςή η διατξοξπξίηρη είμαι για μα ποξρμεςοηθεί επιπλέξμ και ξ
ςοϊπξπ με ςξμ ξπξίξ επηοεάζει ςξ μέγεθξπ ςηπ ξθϊμηπ και η απϊρςαρη ρςημ
αλληλεπίδοαρη. Φοηριμξπξιήθηκαμ μϊμξ ξι δϋξ ασςξί ρσμδσαρμξί διαυχοιρμξϋ ςχμ
υοηρςόμ, ατεμϊπ για ςημ διεσκϊλσμρη ςηπ διαδικαρίαπ ςξσ πειοάμαςξπ και ατεςέοξσ και
ατεςέοξσ γιαςί θεχοήθηκε ϊςι η μεραία διαμϊοτχρη απξςελεί έμα μεςαβαςικϊ ρςάδιξ.
Παοϊλα ασςά σπήονε μία επιτϋλανη για ςα απξςελέρμαςα πξσ θα λαμβάμξμςαμ.
ςημ ανιξλϊγηρη λάμβαμε μέοξπ έμαπ υοήρςηπ ςη τξοά υχοίπ ςημ παοξσρία άλλχμ ρςημ
αίθξσρα. Ποιμ απϊ κάθε εκκίμηρη δίμξμςαμ πληοξτξοίεπ για ςημ λειςξσογία ςξσ κάθε
ρσρςήμαςξπ ειρϊδξσ διάοκειαπ 1- 3 λεπςά αμάλξγα με ςξ μέρξ ειρϊδξσ. ςημ πεοίπςχρη
ςξσ υειοιρςηοίξσ ξι υοήρςεπ καλξϋμςαμ μα εκςελέρξσμ ςιπ εμςξλέπ ρε ελεϋθεοξ υόοξ όρςε
μα απξκςήρξσμ μία ξικειϊςηςα με ασςϊ.

ςη ρσμέυεια ξι υοήρςεπ κλήθηκαμ μα ποαγμαςξπξιήρξσμ δϋξ διαδοξμέπ. Έποεπε μα
ειρέλθξσμ ρςημ Αίθξσρα Αλληλεπίδοαρηπ και ρςξ Γοατείξ Καθηγηςώμ 3. Σξ ποόςξ
επιλέυθηκε χπ ξ ρςϊυξπ υαμηλξϋ βαθμξϋ δσρκξλίαπ εμό ςξ δεϋςεοξ χπ ξ ρςϊυξπ
ασνημέμξσ βαθμξϋ δσρκξλίαπ λϊγχ ςηπ ρςεμϊςηςαπ ςηπ ειρϊδξσ και ςηπ πεοιξοιρμέμηπ
ξοαςϊςηςαπ. Δεδξμέμξσ ϊςι δεμ σπήουε πξλσπλξκϊςηςα ρςιπ διαδοξμέπ και σπήουε ρήμαμρη
δε δϊθηκε ρςξσπ υοήρςεπ η δσμαςϊςηςα μα πεοιεογαρςξϋμ ποόςα ςξ υόοξ. Ζ διαδικαρία
ασςή ποαγμαςξπξιήθηκε ςοειπ τξοέπ για κάθε υοήρςη όρςε μα υοηριμξπξιήρει και ςιπ ςοειπ
διαμξοτόρειπ. Σέλξπ ςξσπ ζηςήθηκε μα επιλένξσμ και μα μεςακιμήρξσμ έμα αμςικείμεμξ ρε
ρυήμα κϋβξσ πξσ αιχοξϋμςαμ.
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Ιαςά ςη διάοκεια ξι υοήρςεπ ρυξλίαζαμ ςημ εμπειοία ςξσπ και ςα ποξβλήμαςα πξσ
αμςιμεςόπιζαμ. ςξ ςέλξπ ποαγμαςξπξιήθηκαμ μία ρειοά απϊ εοχςήρειπ για ςημ εναγχγή
πεοεςαίοχ πξιξςικόμ ρςξιυείχμ.

ΔΘΙΞΜΑ 51 ΟΠΞΒΞΚΖ ΞΣ PROJECTOR ΙΑΑ Ζ ΔΘΑΠΙΔΘΑ ΖΡ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖΡ

ΔΘΙΞΜΑ 52 ΥΠΖΡΖΡ ΑΚΚΖΚΔΟΘΔΠΑ ΡΞ LAPTOP ΙΑΑ Ζ ΔΘΑΠΙΔΘΡ ΖΡ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖΡ
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ΔΘΙΞΜΑ 53 ΥΠΖΡΖΡ ΑΚΚΖΚΔΟΘΔΠΑ ΡΞ ΡΣΡΖΛΑ PROJECTOR – WII REMOTE CONTROLLER

6.5 ΑΟΞΔΚΔΡΛΑΑ
Σα απξςελέρμαςα ςηπ έοεσμαπ ρσγκεμςοόθηκαμ με ςξσπ ενήπ ςοϊπξσπ:
o

Λέθξδξπ Think aloud

Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ υοήρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ξι υοήρςεπ ήςαμ ελεϋθεοξι μα εκτοάρξσμ ςιπ
ρκέφειπ ςξσπ και ςηπ απϊφειπ ςξσπ ρυεςικά με ασςϊ. Σα ρυϊλια ρημειόμξμςαμ απϊ ςξμ
ενεςαρςή, εμό καςαγοάτξμςαμ παοάλληλα απϊ κάμεοα για πεοεςαίοχ μελέςη αογϊςεοα.
o

Δοχςημαςξλϊγια

ςξ ςέλξπ ςηπ ενέςαρηπ ξι υοήρςεπ καλξϋμςαμ μα ρσμπληοόρξσμ εοχςημαςξλϊγια ρυεςικά
με ςξ ρϋρςημα πξσ υοηριμξπξίηραμ και ςιπ ρκέφειπ ςξσπ με ασςϊ και ςημ ςευμξλξγία ασςή
γεμικϊςεοα (βλ.Παοάοςημα).
o

σζήςηρη

Δπιπλέξμ απξςελέρμαςα πξσ ενήυθηραμ με ςξσπ υοήρςεπ ρςξ ςέλξπ ςηπ ρσμεδοίαπ μέρα απϊ
ρσζήςηρη με ασςξϋπ.
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Όλξι ξι υοήρςεπ καςάτεοαμ μα εκςελέρξσμ επιςσυόπ ςξ ρεμάοιξ πξσ ςξσπ δϊθηκε εκςϊπ απϊ
έμαμ ξ ξπξίξπ δεμ καςάτεοε

μα μπει ρςξ υόοξ Γοατείξ Διδαρκόμςχμ 3. Ωρςϊρξ ςα

απξςελέρμαςα πξσ εμδιατέοξσμ είμαι κσοίχπ ςα πξιξςικά.

6.5.1

ΔΟΘΔΠΑΡΖ ΡΣΜΔΣΑΡΛΞΣ ΚΔΘΞΣΠΓΘΩΜ ΥΔΘΠΘΡΖΠΘΞΣ – ΡΣΡΖΛΑΞΡ

ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςχμ υοηρςόμ (5/8) ξ ρσμδσαρμϊπ ςχμ κξσμπιόμ ςξσ υειοιρςηοίξσ ρε
ρυέρη με ςη λειςξσογία ςηπ εταομξγήπ θεχοήθηκε καςαμξηςϊπ. Ωρςϊρξ ςξ σπϊλξιπξ
ρϋμξλξ πξσ δσρκξλεϋςηκε ρε ασςϊ είμαι αοκεςά ρημαμςικϊ. Σξ παοακάςχ διάγοαμμα (βλ.
Πίμακαπ 11) δίμει ςιπ ανιξλξγήρειπ ςχμ υοηρςόμ χπ ποξπ ςημ εκςέλερη ςχμ λειςξσογιόμ
ελέγυξσ: ξπςικξϋ πεδίξσ (orbit), ρςοξτή και κίμηρη (orbitmove), επιλξγή (selection).

ΟΘΜΑΙΑΡ 11 ΔΘΑΓΠΑΛΛΑ ΒΑΗΛΞΚΞΓΘΑΡ ΔΣΥΠΖΡΘΑΡ ΔΜΔΠΓΔΘΩΜ ΑΟΞ ΞΣΡ ΥΠΖΡΔΡ. Ζ ΔΚΔΣΑΘΑ ΡΖΚΖ ΔΘΜΔΘ ΖΜ
ΔΛΟΔΘΠΘΑ ΞΣ ΙΑΗΔΜΞΡ ΑΟΞ ΑΣΞΣΡ

Παοαςηοείςαι ϊςι ρε γεμικέπ γοαμμέπ ξ έλεγυξπ ςξσ ξπςικξϋ πεδίξσ ήςαμ εϋκξλξ μα
εκςελερςεί καθόπ δεμ σπάουξσμ μεγάλεπ απξκλείρειπ. ςημ πεοίπςχρη ελέγυξσ ςηπ
ρςοξτήπ καςά ςη διάοκεια ςηπ μεςακίμηρηπ μέρχ ςηπ μεςαβξλήπ ςξσ ξπςικξϋ πεδίξσ, καθόπ
και ρςημ πεοίπςχρη ςηπ επιλξγήπ παοαςηοείςαι ϊςι σπάουξσμ αοκεςά μεγάλεπ απξκλείρειπ.
Σα αίςια εμςξπίζξμςαι ρε 2 ρημεία. Ατεμϊπ ρςξ μικοϊ μέγεθξπ ςξσ δείγμαςξπ και ατεςέοξσ
ρε λειςξσογικά ρςξιυεία (ρϋμθεςεπ κιμήρειπ, ακοίβεια) και ελλείφειπ πξσ ξδηγξϋμ ρε
ποξβλήμαςα εσυοηρςίαπ. Σα ποξβλήμαςα πξσ εμςξπίρςηκαμ ήςαμ ςα ενήπ:
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o

Δσρκξλία ρςξ κεμςοάοιρμα (ρςιπ πεοιπςόρειπ επιλξγήπ αμςικειμέμξσ μικοόμ
διαρςάρεχμ.

Οι πεοιρρϊςεοξι υοήρςεπ δήλχραμ ϊςι δσρκξλεϋςηκαμ ρςξ υειοιρμϊ ςξσ κέορξοα με
απξςέλερμα μα δσρκξλεϋξμςαι μα επιλένξσμ έμα αμςικείμεμξ. Ο μέρξπ ϊοξπ ανιξλϊγηρηπ
ςηπ διαδικαρίαπ επιλξγήπ ρςημ κλίμακα 1 (δϋρκξλξ)- 5 (Δϋκξλξ) αμέουεςαι ρςξ 2,63. Ο
παοακάςχ πίμακα δίμει ςξ μέρξ ϊοξ βαθμξλξγίαπ ςηπ εμέογειαπ αμάλξγα με ςημ εμπειοία
ςξσ υοήρςη. Δπιπλέξμ αμαγοάτεςαι και ςξ πλήθξπ ςχμ υοηρςόμ ασςόμ ρε κάθε καςηγξοία.

Report
Selection
Experie
nce

Mean

N

Std. Deviation

1

4,00

2

1,414

2

2,50

2

,707

3

1,00

2

1,414

4

1,00

1.

5

5,00

1.

Total

2,63

8

1,768

ΟΘΜΑΙΑΡ 12 ΛΔΡΞΡ ΞΠΞΡ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ ΔΟΘΚΞΓΖΡ ΡΔ ΡΥΔΡΖ ΛΔ ΖΜ ΔΛΟΔΘΠΘΑ ΩΜ ΥΠΖΡΩΜ

Δπιπλέξμ παοαςηοήθηκε ϊςι 2 απϊ ασςξϋπ δεμ ποξρπάθηραμ μα καςαδείνξσμ ςξ αμςικείμεμξ
αλλά μα ρυημαςίρξσμ έμα selection box. Οι δϋξ ασςξί υοήρςεπ ήςαμ ξ έμαπ αουάοιξπ και ξ
άλλξπ είυε ελάυιρςη εμπειοία με ςοιρδιάρςαςα εικξμικά πεοιβάλλξμςα. Δπίρηπ σπήονε μϊμξ
έμαπ υοήρςηπ πξσ εκμεςαλλεϋςηκε ςξ γεγξμϊπ ϊςι μπξοξϋρε μα μεςακιμηθεί ρςξμ εικξμικϊ
κϊρμξ όρςε μα μεγεθσμθεί ςξ αμςικείμεμξ και μα έυει πεοιρρϊςεοη επιλένιμη επιτάμεια.
o

Δογξμξμικά ποξβλήμαςα

Παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι ήςαμ καςαμξηςϊπ ξ ρσμδσαρμϊπ ελέγυξσ ςχμ λειςξσογιόμ,
αματέοθηκε ϊςι ρςημ πεοίπςχρη ςξσ ρσμδσαρμξϋ κίμηρηπ και ρςοξτήπ ϊςαμ έποεπε μα
παςηθεί ςξ πάμχ πλήκςοξ ςξσ ρςασοξϋ –UP- αρσμαίρθηςα απξδερμεσϊςαμ ςξ δάυςσλξ ςξσ
υοήρςη απϊ ςξ πλήκςοξ Β. ε κάπξιεπ πεοιπςόρειπ αματέοθηκε ϊςι ήςαμ και κξσοαρςικϊ
καθόπ ξ ρςασοόπ πλξήγηρηπ βοίρκεςαι ρςξ ποϊρθιξ μέοξπ ςξσ υειοιρςηοίξσ.
o

Ποξβλήμαςα ποξραομξγήπ
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Έμα μεγάλξ μέοξπ ςχμ υοηρςόμ ελάυιρςα ποξρπάθηρε μα κιμηθεί ρςξ υόοξ και ακϊμη
πεοιρρϊςεοξ μα υοηριμξπξιήρει κιμήρειπ μεγαλϋςεοξσ εϋοξσπ. Δϋξ απϊ ασςξϋπ επέλεναμ
καςά ςη διάοκεια μα καθίρξσμ ρε κάπξιξ μέοξπ. Θδιαίςεοα έμαπ υοήρςηπ με μεγάλη εμπειοία
ρε Games παοαςηοήθηκε ϊςι εμό υοηριμξπξιξϋρε ςξ υειοιρςήοιξ, ςξ άλλξ υέοι βοιρκϊςαμ
ρε καςάρςαρη επιθσμίαπ ελέγυξσ.
o

Ηέμαςα εμπειοίαπ ςξσ υοήρςη με ςξ υειοιρςήοιξ

Παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξι πεοιρρϊςεοξι απϊ ςξσπ υοήρςεπ θεόοηραμ ϊςι ξ υοϊμξπ πξσ ςξσπ
δϊθηκε για μα καςαμξήρξσμ ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ θα κιμηθξϋμ ρςξ υόοξ, χρςϊρξ ϊρξμ
ατξοά ςημ εσκξλία ρςημ εκςέλερη απαιςξϋμςαμ πεοιρρϊςεοξ, καθόπ μϊμξ δϋξ απϊ ασςξϋπ
ςξ είυαμ υοηριμξπξιήρει ρςξ παοελθϊμ αλλά ϊυι ρε παοϊμξια εταομξγή. Δπιπλέξμ καςά ςημ
εκςέλερη εμϊπ λενιλξγίξσ έμαπ υοήρςηπ ενέτοαρε ςημ αμάγκη επιπλέξμ υοϊμξσ ενξικείχρηπ
με ασςϊ όρςε μα εκςελεί ςιπ εμςξλέπ ασθϊομηςα.
o

Ζλικία

Οι υοήρςεπ πξσ ήςαμ άμχ ςχμ 30 εςόμ δήλχραμ ςημ ποξςίμηρή ςξσπ ρςιπ ρσμβαςικέπ
μεθϊδξσπ ειρϊδξσ. Οι ίδιξι ςξσπ θεόοηραμ ϊςι λϊγχ ςηπ ηλικίαπ ςξσπ δσρκξλεϋξμςαι μα
ποξραομξρςξϋμ ρε μέεπ ρσρκεσέπ ειραγχγήπ δεδξμέμχμ και υειοιρμξϋ.

6.5.2

ΔΟΘΔΠΑΡΖ PROJECTOR

Όρξμ ατξοά ςξμ Projector χπ μέρξ ενϊδξσ ρε γεμικέπ γοαμμέπ ποξςιμήθηκε απϊ ςξσ
υοήρςεπ.
Απϊ ςιπ απαμςήρειπ ςχμ υοηρςόμ ρε ρσμδσαρμϊ με εοχςήρειπ ςξσ ενεςαρςή ποξέκσφαμ ςα
ενήπ:
o

Απϊρςαρη

Ζ απϊρςαρη ρςημ ξπξία βοιρκϊςαμ (3 m για ςιπ διαρςάρειπ ςσπικήπ επιτάμειαπ ποξβξλήπ)
θεχοήθηκε αοκεςή απϊ ςξσπ πεοιρρϊςεοξσπ υοήρςεπ ςϊρξ ρςη υοήρη ςχμ ρσμβαςικόμ
μέρχμ ειρϊδξσ ϊρξ και ρςη υοήρη ςξσ υειοιρςηοίξσ. Παοϊλα ασςά ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι
έμαπ υοήρςηπ δήλχρε ϊςι θα επιθσμξϋρε η ξθϊμη μα βοιρκϊςαμ ρε μεγαλϋςεοη απϊρςαρη
ρςημ πεοίπςχρη πξσ έποεπε μα αλληλεπιδοάρει με πξμςίκι και πληκςοξλϊγιξ, εμό έμαπ
άλλξπ αμέτεοε για ςημ ίδια διαμϊοτχρη εμϊυληρη καθόπ έποεπε μα αμαρηκόμει ςξ κετάλι
ςξσ για μα παοακξλξσθεί καλϋςεοα.
o

Λέγεθξπ
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Σξ μεγάλξ εϋοξπ ςηπ επιτάμειαπ επέδοαρε θεςικά ρςημ αμςίληφη ςξσ υόοξσ και ςχμ
διαρςάρεχμ ςχμ αμςικειμέμχμ.
o

Διαμϊοτχρη

Δϋξ υοήρςεπ αμέτεοαμ ϊςι θα επιθσμξϋραμ η ποξβξλή ςξσ Projector μα βοίρκεςαι ρςξ ίδιξ
επίπεδξ με ασςϊ πξσ βοίρκξμςαμ ασςξί. Δηλαδή η ποξβξλή μα νεκιμάει απϊ ςξ έδατξπ
μέυοι κάπξιξ ϋφξπ όρςε ςξ πεοιβάλλξμ μα δείυμει πιξ οεαλιρςικϊ.
o

Αμάλσρη Απεικϊμιρηπ

Έμαπ υοήρςηπ αμέτεοε ϊςι η αμάλσρη ςηπ απεικϊμιρηπ λϊγχ ςξσ Projector ρσμέβαλλε χπ
αμαρςαλςικϊπ παοάγξμςαπ ρςημ καςαμϊηρη ςξσ υόοξσ καθόπ πεοιξοίζξμςαμ λεπςξμέοειεπ
ϊπχπ στέπ και υοόμαςα.

6.5.3

ΆΚΚΔΡ ΟΑΠΑΖΠΖΡΔΘΡ

Ιαςά ςη διεναγχγή ςχμ ρσμεδοιόμ ρυξλιάρςηκαμ απϊ ςξσπ υοήρςεπ ςα ενήπ:
o

Ποξβλήμαςα εικξμικξϋ υόοξσ

Σξ πιξ ρημαμςικϊ ποϊβλημα πξσ παοαςηοήθηκε απϊ ςξσπ υοήρςεπ ρυεςικά με ςξμ εικξμικϊ
υόοξ ήςαμ η έλλειφη ρκίαρηπ ρςξσπ ςξίυξσπ και ιδιαίςεοα ρε πεοιξυέπ ϊπξσ ρυημάςιζαμ
γχμίεπ. Απξςέλερμα ασςξϋ ήςαμ μα μη καςαλαβαίμει αμ ςέμμξμςαι δϋξ ςξίυξι ή ποϊκειςαι
για μία εμιαία επιτάμεια.
o

Δμπειοία με ρσρκεσή

Σξ γεγξμϊπ ϊςι για μα μάθει κάπξιξπ μα υοηριμξπξιεί μία ρσρκεσή ειρϊδξσ ςημ ξπξία δε
υοηριμξπξιεί ρςημ καθημεοιμϊςηςά ςξσ ρςάθηκε αμαρςαλςικϊπ παοάγξμςαπ για ςη υοήρη
ςηπ ρε δημϊριξσπ υόοξσπ. Πξλλξί απϊ ςξσπ υοήρςεπ δήλχραμ ϊςι δε θα ςξ
υοηριμξπξιξϋραμ εϋκξλα γιαςί θα ςξσπ δσρκϊλεσε. Φοήρςεπ πξσ υοηριμξπξιξϋμ μϊμξ
επιςοαπέζια

πεοιβάλλξμςα

δήλχραμ

ϊςι

δεμ

θα

ςξσπ

εμδιέτεοε

καθϊλξσ

μα

υοηριμξπξιήρξσμ μέα μέρα ειρϊδξσ για εταομξγέπ αουιςεκςξμικήπ πεοιήγηρηπ. Αμςίθεςα
υοήρςεπ πξσ εμταμίζξμςαι χπ αουάοιξι ςξ βοήκαμ αοκεςά εμδιατέοξμ παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι
δσρκξλεϋςηκαμ ρςη διάοκεια ςηπ ρσμεδοίαπ.

6.6

ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΑΟΞΔΚΔΡΛΑΩΜ

Σξ ρσγκεκοιμέμξ πείοαμα διενάυθηκε για ςη μελέςη ςηπ επίδοαρηπ ςχμ επιλεγμέμχμ
κιμήρεχμ και λειςξσογιόμ και ςημ αμςιρςξίυιρη ςξσπ αμάλξγα με ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ
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εκάρςξςε διεογαρίαπ. Παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι σπήουαμ διάτξοξι πεοιξοιρμξί ρςημ αμάπςσνή
ςξσ, ςα απξςελέρμαςα πξσ ενήυθηραμ είμαι αοκεςά ρημαμςικά.
ε ποόςη τάρη ςίθεςαι ςξ εοόςημα πξιξι είμαι ποαγμαςικά ξι έμπειοξι υοήρςεπ.
Παοαςηοήθηκε ϊςι υοήρςεπ πξσ θεχοξϋμςαι έμπειοξι λϊγχ ςιπ υοήρηπ επιςοαπέζιχμ
εικξμικόμ

πεοιβαλλϊμςχμ

παοξσριάζξσμ

ρημαμςικέπ

δσρκξλίεπ

ρςημ

υοήρη

μέχμ

ρσρςημάςχμ ειρϊδξσ (Tanyag, Angco and Atienza 2009). Δπιποϊρθεςξπ παοάγξμςαπ πξσ
ρσμβάλλει ρε ασςϊ ταίμεςαι μα είμαι και η ηλικία η ξπξία ςξσπ καθιρςά λιγϊςεοξ αμξιυςξϋπ
ρε μέα ρσρςήμαςα ή απαιςείςαι πεοιρρϊςεοξπ υοϊμξπ ενξικείχρηπ ξ ξπξίξπ δεμ πεοιξοίζεςαι
ρε μεοικά λεπςά και μεοικέπ επαμαλήφειπ. Αμςίθεςα ταίμεςαι μα είμαι ρημαμςική η πξικιλία
ςχμ εταομξγόμ για ςιπ ξπξίεπ θα ςιπ υοηριμξπξιήρξσμ για μα τςάρξσμ ρςξ επίπεδξ ςξσ
έμπειοξσ υοήρςη ρςξμ ςξμέα ασςϊ. Ωρςϊρξ η ςευμξλξγία ασςή ρε ϊλξ ςξ τάρμα ςηπ, ϊπχπ
αμαπςϋυθηκε ρςημ ποξκείμεμη εογαρία και έυει αματεοθεί μχοίςεοα, δεμ είμαι απϊλσςα
ποξριςή ρςξ εσοϋςεοξ κξιμϊ με απξςέλερμα ξι ξσριαρςικά έμπειοξι υοήρςεπ μα
πεοιξοίζξμςαι κσοίχπ ρςξσπ ακαδημαψκξϋπ, ςξσπ εοεσμηςέπ και ςξσπ καςαρκεσαρςέπ.
Ιαςά ςημ εκπϊμηρη ςηπ μελέςηπ ασςήπ εμςξπίρςηκαμ ποξρπάθειεπ ξι ξπξίεπ ποξρπαθξϋραμ
μα ποξρξμξιόρξσμ ςη λειςξσογία ςχμ παοαδξριακόμ ρσρκεσόμ ειρϊδξσ ρε τσρικέπ
μεθϊδξσπ αλληλεπίδοαρηπ. Ωρςϊρξ, απϊ ςα απξςελέρμαςα ςιπ ανιξλϊγηρηπ, δεμ ποξκϋπςει
κάςι ςέςξιξ για υειοιρςήοια ασςήπ ςηπ μξοτήπ. Αμςίθεςα η υοήρη ςχμ κξσμπιόμ ςξσ
ρςασοξϋ για ςημ μεςακίμηρη και ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ κίμηρη ςξσ υειοιρςηοίξσ ταίμεςαι μα
μπεοδεϋει ςξσπ υοήρςεπ και μα ςξσπ απξρσμςξμίζει. Σξ γεγξμϊπ ασςϊ εμιρυϋει ςημ σπϊθερη
για ςημ ξμαδξπξίηρη ςχμ λειςξσογιόμ και ςημ ελαυιρςξπξίηρη ςξσ λενιλξγίξσ. Σξ
ρημαμςικϊςεοξ

και

αομηςικϊςεοξ

ρςξιυείξ

ήςαμ

η

αδσμαμία

εκμεςάλλεσρηπ

ςχμ

δσμαςξςήςχμ ςηπ ρσρκεσήπ και ξ πεοιξοιρμϊπ ςχμ λειςξσογιόμ ρε ποξταμείπ λϋρειπ ξι
ξπξίεπ ϊμχπ ρςεοξϋμςαμ ξσρίαπ.
Όρξμ ατξοά ςξ μέρξ ενϊδξσ εμιρυϋεςαι η άπξφη ϊςι ξι μεγάλεπ ξθϊμεπ απεικϊμιρηπ
ποξςιμήθηκαμ απϊ ςξσπ πεοιρρϊςεοξσπ υοήρςεπ καθόπ ασνάμξσμ ςξ οεαλιρμϊ ςηπ
απεικϊμιρηπ. Δπιπλέξμ για απλέπ εταομξγέπ αουιςεκςξμικήπ πεοιήγηρηπ η ελάςςχρη ςηπ
απϊρςαρηπ δε ταίμεςαι μα επηοεάζει ιδιαίςεοα ςξσπ υοήρςεπ ρςημ πεοίπςχρη ςηπ ελεϋθεοηπ
αλληλεπίδοαρηπ. Αμςίθεςα ςξ ϋφξπ απξςελεί μάλλξμ ρημαμςικϊ παοάγξμςα καθόπ μία
αουιςεκςξμική πεοιήγηρη επιθσμείςαι απϊ ςξσπ υοήρςεπ μα ποξρξμξιόμει ςξμ ποαγμαςικϊ
κϊρμξ.
Σέλξπ παοξσριάρςηκαμ και ζηςήμαςα ςα ξπξία δεμ είυαμ εοεσμηθεί ρε μεγάλξ βαθμϊ λϊγχ
ςξσ αμςικειμέμξσ, χρςϊρξ καςαγοάτηκαμ. ε ασςά πεοιλαμβάμξμςαι τχςξοεαλιρςικά
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ρςξιυεία ςξσ εικξμικξϋ υόοξσ χπ βξήθημα ρςημ υχοική αμςίληφη και ςξμ ποξραμαςξλιρμϊ
όρςε μα ελαςςόμεςαι η εκςέλερη πεοιςςόμ κιμήρεχμ ρςξμ εικξμικϊ κϊρμξ.

6.7 ΟΠΞΑΡΔΘΡ
Απϊ ςημ ανιξλϊγηρη πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε και βάρει ςχμ ρσμπεοαρμάςχμ και ςιπ
βιβλιξγοατίαπ ποξέκσφαμ ξι ακϊλξσθεπ ποξςάρειπ για ςη ρσγκεκοιμέμη εταομξγή και πξσ
μπξοξϋμ μα ανιξλξγηθξϋμ μελλξμςικά.
o

Φοήρη ςξσ πλήκςοξσ Β για κίμηρη ποξπ ςα εμποϊπ

Σα υειοιρςήοια ασςήπ ςηπ μξοτήπ σπεοςεοξϋμ έμαμςι ςχμ σπϊλξιπχμ ρσρςημάςχμ τσρικήπ
αλληλεπίδοαρηπ (ξπςική αμίυμεσρη, γάμςια, αμιυμεσςέπ ρςξ ρόμα) καθόπ παοέυξσμ με ςη
υοήρη ςχμ πλήκςοχμ για ςξμ έλεγυξ ςηπ ποϊρθιαπ κίμηρηπ
o

Δενιά και Αοιρςεοή ρςοξτή ςξσ υειοιρςηοίξσ ρςξ ξοιζϊμςιξ επίπεδξ για ςιπ ρςοξτέπ.

o

σμδσαρμϊπ

ρςοξτήπ

και

ποϊρθιαπ

μεςακίμηρηπ

με

ςξμ

ρσμδσαρμϊ

ςχμ

ποξηγξϋμεμχμ δϋξ.
Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ εκμεςαλλεσϊμαρςε ςιπ δσμαςϊςηςεπ κίμηρηπ ςξσ υειοιρςηοίξσ και μξιοαία
ξ υοήρςηπ μπαίμει ρε ασςή ςη διαδικαρία.
o

Σα πλήκςοξ Home εμεογξπξιεί και απεμεογξπξιεί ςημ καςάρςαρη Orbit ςξσ ξπςικξϋ
πεδίξσ ςξ ξπξίξ ρςη ρσμέυεια καθξοίζεςαι απϊ ςημ κίμηρη ςξσ υειοιρςηοίξσ ρςξ
υόοξ

Αμ ξ υοήρςηπ επιθσμεί μα ποξυχοήρει με ξοιρμϊ ςηπ καςεϋθσμρηπ μέρχ ςξσ ελέγυξσ ςξσ
ξπςικξϋ πεδίξσ ςϊςε θα ποέπει μα διαςηοεί εμεογά ςξ Β και μα κιμεί ςασςϊυοξμα ςξ
υειοιρςήοιξ.
o

Σξ πλήκςοξ Α διαςηοείςαι για ςημ εμέογεια ςηπ επιλξγήπ
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7. ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑΑ ΙΑΘ ΟΠΞΞΟΘΙΔΡ
Οι κιμήρειπ ςξσ αμθοόπιμξσ ρόμαςξπ απξςελξϋραμ πάμςα έμα μέρξ επικξιμχμίαπ ρςξιυείχμ
μεςανϋ ςχμ αμθοόπχμ. Για ςξσλάυιρςξμ 30 υοϊμια διεμεογείςαι ποξρπάθεια εκμεςάλλεσρηπ
ασςόμ χπ μέρξ μεςατξοάπ πληοξτξοίαπ. Παοά ςημ ποϊξδξ ςηπ ςευμξλξγίαπ, η αμάπςσνη
ςχμ ρσρςημάςχμ ασςόμ ρςξ επίπεδξ μαζικήπ υοήρηπ είμαι αοκεςά πεοιξοιρμέμη. Σξ σφηλϊ
κϊρςξπ ςχμ σλικόμ και ςξμ εταομξγόμ ςα καθιρςά αποϊριςα ρςξ μέρξ καςαμαλχςή. Απϊ
ςημ άλλη πλεσοά σπάουξσμ διάτξοξι παοάγξμςεπ πξσ ατξοξϋμ ςξ υόοξ ςηπ εικξμικήπ
ποαγμαςικϊςηςαπ ξι ξπξίξι παοξσριάζξσμ διάτξοα ποξβλήμαςα ϊρξμ ατξοά ςημ απεικϊμιρη
και ςιπ ςευμικέπ αλληλεπίδοαρηπ. Ωρςϊρξ η ενακξλξσθεί μα ποαγμαςξπξιείςαι ρημαμςική
έοεσμα γϋοχ απϊ ςα ρσγκεκοιμέμα θέμαςα πξσ ρσμςελεί ρςημ ενέλινή ςξσπ.
Δπιπλέξμ σπάουει έμα ρημαμςικϊ κξμμάςι έοεσμαπ πξσ ατξοά ςημ τσρική και κξιμχμική
εομημεία ςχμ υειοξμξμιόμ και πξσ ϊπχπ είδαμε έυξσμε γίμει πξλλέπ ποξρπάθειεπ για ςημ
ξογάμχρη και καςηγξοιξπξίηρη ςξσπ καθόπ και για ςξμ ςοϊπξ πξσ ρσμδέξμςαι με ςξ
πεοιευϊμεμξ μιαπ εμέογειαπ ρε έμα εικξμικϊ πεοιβάλλξμ. Ποξταμόπ σπάουξσμ διάτξοξι
ςοϊπξι για μα επικξιμχμήρει καμείπ πληοξτξοία. Ωρςϊρξ απϊ ϊλη ςημ έοεσμα ξ
ρημαμςικϊςεοξπ διαυχοιρμϊπ ταίμεςαι μα είμαι μεςανϋ ςηπ επιδιχκϊμεμα αμαγμχοίριμηπ
υειοξμξμίαπ και ςηπ ακξϋρια αμαγμχοίριμηπ. Έςρι ςα ρσρςήμαςα μπξοξϋμ μα διαυχοιρςξϋμ
ρε ασςά ςα ξπξία αμαπςϋρρξμςαι για εταομξγέπ, ϊπξσ σπάουει ρσγκεκοιμέμη επιδίχνη απϊ
ςξμ υοήρςη και μία λάθξπ αμαγμόοιρη κίμηρηπ μπξοεί μα δημιξσογήρει ποξβλήμαςα
αλληλεπίδοαρηπ, και ρε ρσρςήμαςα ςα ξπξία έυξσμ ρςηοιυθεί ρςη εμεογξπξίηρη ϊςαμ δεμ
σπάουει ποϊθερη απϊ ςξ υοήρςη αλλά χρςϊρξ έυξσμ ρςϊυξ μα ςοαβήνξσμ ςξ εμδιατέοξμ
ςξσ, και ςα ξπξία έυξσμ ρσμήθχπ έμα πιξ αρατή υαοακςήοα (καλλιςευμικέπ διαδοαρςικέπ
εγκαςαρςάρειπ, εγκαςαρςάρειπ με ειδικά effect, εγκαςαρςάρειπ αμαφσυήπ κλπ.)
Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ εογαρίαπ ασςήπ έγιμε μία ποξρπάθεια καςαγοατήπ ςχμ κιμήρεχμ πξσ
έυξσμ υοηριμξπξιηθεί ρε ςοιρδιάρςαςα ρσρςήμαςα ελεϋθεοηπ μξοτήπ ρε ρυέρη με ςιπ
βαρικέπ διεογαρίεπ πξσ εκςελξϋμςαι ρε ασςά. Ωρςϊρξ ασςέπ πξσ μπξοέραμε μα εμςξπίρξσμε
ρςη βιβλιξγοατία ήςαμ ελάυιρςεπ. Δπιπλέξμ διεοεσμήθηκε η επίδοαρη πξσ μπξοεί μα έυει
ςξ μέρξ ενϊδξσ, ρσγκεκοιμέμα ξι μεγάλεπ ξθϊμεπ απεικϊμιρηπ, ρςημ αλληλεπίδοαρη.
Ζ μελέςη πεοίπςχρηπ ατξοξϋρε εταομξγή ρςξ υειοιρςήοιξ ςηπ Nintendo Wii Remote
Controller. Παοά ςξσπ πεοιξοιρμξϋπ πξσ σπήουαμ ρςημ αμάπςσνη ςξσ ποχςξςϋπξσ ςα
απξςελέρμαςα και η ανιξλϊγηρή ςξσπ παοξσρίαραμ ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ. Απϊ ασςά
ποξέκσφαμ διάτξοα ρςξιυεία ρυεςικά με ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ υοηρςόμ απέμαμςι ρςα μέα
μέρα ειραγχγήπ δεδξμέμχμ και πχπ ρσμβάλλει η ηλικία και η ποξρχπική εμπειοία ςξσ
κάθε υοήρςη ρςη διαμϊοτχρη ασςήπ. Όρξμ ατξοά ςημ εμπειοία ςξ βαρικϊςεοξ ρσμπέοαρμα
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είμαι ϊςι ασςή ατξοά ςϊρξ ςη ρσυμϊςηςα με ςημ ξπξία έμαπ υοήρςηπ υοηριμξπξιεί έμα
ρϋρςημα, μία μέθξδξ ή έμα πεοιβάλλξμ, ϊρξ και ςημ πξικιλία ασςόμ πξσ υοηριμξπξιεί.
Πξλλέπ τξοέπ η ενειδίκεσρη ρε έμα ρσγκεκοιμέμξ κξμμάςι μπξοεί μα απξςελέρει και
πεοιξοιρμϊ. Ωρςϊρξ έμα καλά ρυεδιαρμέμξ και λειςξσογικά άοςιξ ρϋρςημα πιθαμϊμ μα
μπξοξϋρε μα ελαςςόρει ςξ υοϊμξ ενξικείχρηπ και για ςξ λϊγξ ασςϊ είμαι ρημαμςικϊ μα
σπάουξσμ και μα ακξλξσθξϋμςαι διάτξοεπ ρυεδιαρςικέπ ξδηγίεπ. Δπιπλέξμ παοαςηοήθηκε
ϊςι η απϊλσςη και ποξταμήπ αμςιρςξιυία μεςανϋ ρσρκεσόμ μπξοεί μα μημ απξςελεί ςημ
ιδαμική λϋρη.
Λεγάλξ εμδιατέοξμ παοξσριάζει ξ ςοϊπξπ με ςξμ ξπξίξ ρσρυεςίζξμςαι ξι κιμήρειπ ειρϊδξσ
ρςα ςοία βαρικά μέρα ξπςική αμίυμεσρη, γάμςια δεδξμέμχμ και ρσρκεσέπ αδοάμειαπ καθόπ
και με ςξ είδξπ ενϊδξσ. Σξ κξμμάςι ασςϊ θα μπξοξϋρε μα απξςελέρει έμα μέξ κϋκλξ
εοεσμόμ ϊπξσ μέρα απϊ ρσγκοιςικέπ έοεσμεπ διατϊοχμ μεθϊδχμ ειραγχγήπ δεδξμέμχμ
ρσμδσαζϊμεμεπ με ςευμικέπ αλληλεπίδοαρηπ, μέρα ενϊδξσ καθόπ και ρςξιυεία ςηπ
διεπατήπ, θα μπξοεί μα καςαλήνει ρε διάτξοα αμαλσςικά πλαίρια ρυεδίαρηπ ρσρςημάςχμ
πξσ ατξοξϋμ ςιπ κιμήρειπ ςξσ ρόμαςξπ και ςημ επιλξγή λενιλξγίχμ.
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ
ΔΠΩΖΛΑΞΚΞΓΘΞ
Α. Μέρος Προσωπικά στοιχεία
Ομξμαςεπόμσμξ:
Θδιϊςηςα:
Α.1 Ζλικία:

Ομάδα:

Β. Μέρος Δμπειρία με Δικομικά Δπιτραπέζια (Desktop) και Φυσικά Περιβάλλομτα
Β.1 Οώπ υαοακςηοίζεςε ςημ εμπειοία ραπ με ςα ςοιρδιάρςαςα εικξμικά πεοιβάλλξμςα;
(1-5 καμία επατή, ελάυιρςη επατή, μέςοια επατή, καλή επατή, άοιρςη επατή)
1

2

3

4

5

Β.2 Αμ έυεςε υοηριμξπξιήρει κάπξιξ ςοιρδιάρςαςξ εικξμικό πεοιβάλλξμ ςι μξοτήπ ήςαμ
ασςό; (μπξοείςε μα επιλένεςε πεοιρρόςεοα από έμα)
I.

Σοιρδιάρςαςα εικξμικά μξσρεία

II.

Σοιρδιάρςαςεπ απεικξμίρειπ γεχγοατικόμ πληοξτξοιόμ (Google Earth, Google
Maps, Nokia Maps 3D, Bing Maps)

III.

Σοιρδιάρςαςα εικξμικά κξιμχμικά δίκςσα (Second Life)

IV.

Σοιρδιάρςαςεπ διαδοαρςικέπ εγκαςαρςάρειπ

V.

Άλλξ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Β.3 Δυεςε υοηριμξπξιήρει κάπξια εμαλλακςική ρσρκεσή ειρόδξσ παιυμιδιώμ?
I.

Nintendo Wii Remote Controller

II.

Sony Playstation Move

III.

Sony EyeToy

IV.

Microsoft X-Box Kinect

V.

Άλλξ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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VI.

Δεμ έυχ υοηριμξπξιήρει πξςέ

Β.4 Έυεςε υοηριμξπξιήρει πξςέ κάπξιξ πξιξ ενειδικεσμέμξ ενξπλιρμό;
I.

Γάμςια Δεδξμέμχμ

II.

Αμιυμεσςέπ ςξπξθεςημέμξσπ ρε οξϋυα ή ρόμα

III.

Σοιρδιάρςαςεπ πειοαμαςικέπ ρσρκεσέπ ειρϊδξσ

IV.

ϋςημα ξπςικήπ αμίυμεσρηπ

V.

Άλλξ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

VI.

Δεμ έυχ υοηριμξπξιήρει πξςέ

Γ. Μέρος Δυχρηστία Κιμήσεωμ
Γ.1 Δώρςε έμα βαθμό εσκξλίαπ από 1-5 ρςημ εκςέλερη ςχμ παοακάςχ εμεογειώμ
(μπξοείςε μα ποξρθέρεςε ςα ρυόλια ραπ ρςξ ςέλξπ)
Γ.1.1 Έλεγυξπ ρςοξτήπ ξπςικξϋ πεδίξσ

____

Γ.1.2 ςοξτή και κίμηρη ςασςϊυοξμα

____

Γ.1.3 Δπιλξγή Αμςικειμέμξσ

____

Γ.2 Ο ρσμδσαρμϊπ κξσμπιόμ κιμήρεχμ ρςξ wii ραπ δσρκϊλεφε; Αμ μαι για πξιεπ κιμήρειπ;
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Γ.2 Ραπ τάμηκε αοκεςόπ ξ υοόμξπ πξσ ραπ δόθηκε για μα μάθεςε ςη λειςξσογία ςξσ
υειοιρςηοίξσ;
ΜΑΘ

ΟΦΘ
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Δ. Μέρος Διαμόρφωση
Δ.1 Ηεχοείςε όςι η απόρςαρη από ςημ ξθόμη ρςξ 2ξ Οεοιβάλλξμ ήςαμ αοκεςή;
I.

ΜΑΘ

II.

ΟΦΘ θα ήθελα μα είμαι πιξ μακοιά

III.

ΟΦΘ θα ήθελα μα είμαι πιξ κξμςά

Δ.2 Αμ όυι ςι ήςαμ ασςό πξσ ραπ ποξβλημάςιρε; Οώπ ραπ επηοέαρε;
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Δ. Μέρος Ικαμοποίηση

Δ.1

Οξια

από

ςιπ

3

διαμξοτώρειπ

(laptop

-πξμςίκι-

πληκςοξλόγιξ|Projektor-

πληκςοξλόγιξ- πξμςίκι | Projektor – υειοιρςήοιξ Wii) ραπ ικαμξπξίηρε πεοιρρόςεοξ;
Γιαςί;
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Δ.2

Οξια

από

ςιπ

3

διαμξοτώρειπ

(laptop

-πξμςίκι-

πληκςοξλόγιξ- πξμςίκι | Projektor – υειοιρςήοιξ Wii)

πληκςοξλόγιξ|Projektor-

ραπ δσρκόλεφε πεοιρρόςεοξ;

Γιαςί;
I.

laptop -πξμςίκι- πληκςοξλϊγιξ

II.

Projector- πξμςίκι – πληκςοξλϊγιξ

III.

Projector – Wii Remote Controller

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Δ.3 Ηα υοηριμξπξιξύραςε πξςέ παοόμξια ρσρκεσή ρε κάπξια δημόρια διαδοαρςική
εγκαςάρςαρη αμ ραπ διμόςαμ η εσκαιοία; εκμηοιώρςε ςημ απάμςηρή ραπ.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Άλλα ρυόλια
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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