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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία ασχολείται με το θέμα των τρισδιάστατων συνεργατικών
περιβαλλόντων μάθησης. Αρχικά εξετάζονται και σχολιάζονται οι επικρατέστερες μαθησιακές
θεωρίες και ακολουθεί ο ορισμός της συνεργατικής μάθησης. Αποδεικνύεται μέσα από
σχετικές έρευνες η ανωτερότητα της συγκεκριμένης πρακτικής στο να βοηθάει τους
εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν γνωστικά μοντέλα από αφηρημένο υλικό και να βελτιώνουν
τις κοινωνικές τους δεξιότητες.
Μέσα από την μελέτη των πιο πρόσφατων προτάσεων για πρότυπα συνεργατικής
μάθησης προκύπτει ως συμπέρασμα πως ο σχεδιασμός ενός προτύπου για την συνεργατική
μάθηση εξακολουθεί να αποτελεί μελλοντικό πεδίο έρευνας. Από την εξέταση των εργαλειών
και της λειτουργικότητας που προσφέρουν αντίστοιχες εφαρμογές δύο διαστάσεων
συμπεράνουμε πως σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον το πλαίσιο στο οποίο παρουσιάζονται οι
πληροφορίες παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία και πως εργαλεία βασισμένα σε έγγραφα όπως το
chat και το forum αναπαρίστανται αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευχρηστία στην
δισδιάστατη μορφή.
Η κατηγοριοποίηση των πιο δημοφιλών πλατφορμών συνεργατικής μάθησης τριών
διαστάσεων μπορεί να γίνει με βάση τις δυνατότητες που αποδίδονται στους χρήστες. Έτσι
διακρίνουμε τις πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα, τα εμπορικά ολοκληρωμένα συστήματα και τα
υβριδικά συστήματα που αποτελούν συνδυασμό των προηγούμενων. Από την εξέταση των
διαφόρων τύπων πλατφόρμων συνεργατικής μάθησης προκύπτει η επιλογή της πλατφόρμας
Croquet για την ανάπτυξη ενός εικονικού χώρου. Η επιλογή αυτή στηρίχθηκε στην peer to
peer δικτυακή αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί, στο ότι είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα και
στις δυνατότητες μεταφερσιμότητάς της.
Μελετούνται εκτενέστερα τα χαρακτηριστικά και οι τεχνολογίες της πλατφόρμας
Croquet και γίνεται αναφορά στην peer to peer αρχιτεκτονική TeaTime, στην γλώσσα
προγραμματισμού Squeak, στην OpenGL και στην OpenAL. Επιπλέον, περιγράφεται η διεπαφή
χρήστη της πλατφόρμας, καθώς και ο τρόπος πλοήγησης σε αυτήν. Τέλος, παρουσιάζονται και
κάποιες μελλοντικές προεκτάσεις της πλατφόρμας που έχουν ανακοινωθέι από τους
δημιουργούς της. Από την παραπάνω μελέτη προκύπτουν οι ιδέες που αφορούν τον
σχεδιασμό ενός εικονικού περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Croquet.
Οι σχεδιαστικές επιλογές περιλαμβάνουν την δημιουργία τριών εικονικών χώρων: του
προσωπικού χώρου του χρήστη, της αίθουσας διδασκαλίας και της αίθουσας συνεργασίας. Η
ανάπτυξη των χώρων αυτών περιγράφεται ως συνδυασμός επεξεργασίας τρισδιάστατων
γραφικών και προγραμματισμού. Στην συνέχεια, περιγράφονται τα κυριοτέρα συστατικά της
διεπαφής χρήστη που υλοποιήθηκε, καθώς και οι δυνατοτήτες διαμοιρασμού εφαρμογών και
αρχείων. Στο τέλος της ενότητας αυτής, περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης των εικονικών
χώρων που δημιουργήθηκαν σε μια καινούργια εγκατάσταση του SDK του Croquet.
Το εικονικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε παρουσιάστηκε και αξιολογήθηκε από
ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος. Ως ενδεικτικά συμπεράσματα της διαδικασίας
της αξιολόγησης μπορούμε να αναφέρουμε την δυσκολία που αντιμετώπισε η πλειοψηφία των
φοιτητών με τον τρόπο πλοήγησης στο περιβάλλον και με τον προσανατολισμό στον
τρισδιάστατο χώρο. Επιπλέον, από τις απαντήσεις των φοιτητών προκύπτει πως το εργαλείο
του chat κρίθηκε ως εύχρηστο και επιθυμητό, ωστόσο παρουσιάστηκε μια δυσκολία
εντοπισμού του avatar που μιλούσε. Τέλος, αναφέρουμε πως σε μελλοντικές εκδόσεις της
εφαρμογής οι χρήστες θα ήθελαν να μπορούν να χρησιμοποιήσουν προσομοιώσεις, να έχουν
ιδιωτικούς χώρους και κατά την διάρκεια του chat να εμφανίζονται φουσκάλες ομιλίας πάνω
από τα αντίστοιχα avatars. Αντίστοιχα από το ερωτηματολόγιο προσωπικότητας προκύπτουν
συμπεράσματα σχετικά με τις προτιμήσεις των φοιτητών με βάση τα ποσοστά νευρικότητάς,
δέσμευσης, συγκαταβατικότητας κ.α. που τους χαρακτηρίζουν.
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EXECUTIVE SUMMARY
The main theme of this thesis centers on the issue of 3D collaborative learning
environments. What follows is an examination and comments on the most prominent learning
theories and the definition of collaborative learning. Relevant research has often concluded
the superiority of this practice in aiding students develop cognitive models of abstract
material and augmenting their social skills.
Through the study of the most recent proposals for standards concerning
collaborative learning we conclude that the design of a standard for collaborative learning still
constitutes a future field of research. From the examination of the tools and functionality that
corresponding 2D applications offer we can conclude that in a 3D environment the context in
which information is presented is of particular importance and that document based tools
such as a chat room and a forum are represented more efficiently and are more user friendly
in 2D.
A categorisation of the most popular 3D platforms for collaborative learning can be
achieved based on the possibilities that are attributed to the users. Thus we distinguish open
source platforms, commercial systems and hybrid systems that constitute a combination of
the previous two. Through the examination of various types of platforms of collaborative
learning we concluded to choose the Croquet platform for the development of a virtual space.
This choice was made due to the peer to peer nature of the network architecture that it uses,
in that it is an open source software application and because of its cross platform capabilities.
The characteristics and technologies of the Croquet platform where extensively
examined. What followed was a study of its peer to peer architecture (TeaTime), of the
Squeak programming language and of the OpenGL and OpenAL libraries it uses. Moreover,
the user interface and the navigation system of the platform are commented on. Finally,
certain future extensions of the platform that its developers have announced are discussed.
After stydying all of the above, the ideas regarding the design and development of an
environment using the Croquet platform were formulated.
The design choices concern the development of three virtual spaces: the user’s
personal space, the lecture hall room and the collaboration room. The design of these spaces
is described as a combination of 3d graphics processing and Squeak programming. Then, the
main components of the user interface that was materialised are described, as well as the
possibilities of sharing applications and files. Following that we describe the way of installing
the virtual spaces that were created in a fresh installation of Croquet’s SDK.
The virtual environment that was created was presented to and evaluated by a team
of postgraduate students from the department of Computer Science. As indicative conclusions
of the process of evaluation we can report the difficulty that the majority of students faced
with the navigation system of the environment and with orientating in the 3D space.
Moreover, from the answers of the students we can conclude that the chat tool was judged
as functionnal and desirable, however a difficulty was presented regarding the localisation of
the avatar that spoke.
Finally, we report that in future versions of the application the users would prefer
they could use simulations, have virtual private spaces and that during chat sessions that
speech bubbles would appear above the speaking avatar. Respectively the personality
questionnaires result in conclusions with regard to the preferences of the students based on
their rates of nervousness, engagement, agency etc.
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα ενότητα θα αναφερθούμε σε θεωρίες μάθησης οι οποίες είναι
προγενέστερες της συνεργατικής μάθησης αλλά οι οποίες εμφανίζουν πολλές ομοιότητες με
αυτήν και οδήγησαν στην διατύπωσή της. Ακόμη, πολλές από τις θεωρίες οι οποίες θα
παρουσιαστούνε επιδοκιμάζουν την χρήση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων μάθησης βασισμένα
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή καθότι εμπλέκουν τους μαθητές στην διαδικασία διδασκαλίας.

1.1.Εποικοδομισμός και συνεργατική μάθηση
Η συνεργατική μάθηση εμφανίζει ορισμένα παρόμοια χαρακτηριστικά με τον
εποικοδοσμισμό. Συγκεκριμένα, στις βασικές αρχές του εποικοδομισμού γίνεται αναφορά στο
γεγονός πως η μάθηση είναι μια κοινωνική δραστηριότητα ενώ πιο συγκερκριμένα στον
κοινωνικό εποικοδομισμό γίνεται λόγος από τον Vygotsky για την απόκτηση και την
συμμετοχή οι οποίες είναι συνεργατικές στρατηγικές στις εκπαιδευτικές καταστάσεις. Η
συμμετοχή περιελάμβανε την διαδικασία την διδασκαλία σε πλαίσια τα οποία είχαν νόημα για
τους μαθητές βασιζόμενα στην προσωπική και κοινωνική ιστορία τους, διαπραγματεύσεις,
συζητήσεις στην τάξη και εργασίες. Ο κοινωνικός εποικοδομισμός θεωρεί ότι η μάθηση
πραγματοποιείται μέσω διαδράσεων με άλλους μαθητές, καθηγητές και το περιβάλλον.
Στον διαλεκτικό εποικοδομισμό τονίζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και
καθηγητών. Σαν παράδειγμα αναφέρεται η Computer Supported Collaborative Learning (στην
οποία και επικεντρώνεται η εργασία αυτή) η οποία μπορεί να αναλυθεί σε Computer Mediated
Communication Tools (όπως τα IRC και ICQ για σύγχρονη επικοινωνία και e-mail ή forums για
ασύχρονη επικοινωνία), σε Computer Supported Cooperative Work (shared workspaces,
workflow organizers) και σε Group Learning.
Ορισμένες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του εποικοδομισμού στην τάξη και τον
σχεδιαμό ενός μαθήματος με βάση της βασικές του αρχές είναι το γεγονός πως πρέπει να γίνει
κατανοητό ότι όλοι οι μαθητές έχουν μια αποψη για τον κόσμο και πως μόνο όταν όλοι οι
συμμετέχοντες έχουν φωνή, προωθείται η δόμηση νέων ιδεών. Επιπλέον, ότι οι μαθητές
μαθαίνουν μέσω της πράξης και μέσω της διάδρασης με άλλους μαθητές και τον καθηγητή. Γ
Για να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα βασισμένο στον εποικοδομισμό (και ως επακόλουθο
ένα πρόγραμμα συνεργατικής μάθησης) ένας καθηγητής θα πρέπει να διαθέτει κάποια
χαρακτηριστικά όπως το να ενθαρρύνει και να αποδέχεται την αυτονομία και την
πρωτοβουλία των μαθητών και να μην διαφοροποιεί την απόκτηση της γνώσης από την
αναζήτηση της γνώσης. Ακόμη, ο καθηγητής θα πρέπει να ενθαρρύνει τις ερωτήσεις και την
συζήτηση μεταξύ των μαθητών μέσω ανοικτού τύπου ερωτήσεων και να διευκολύνει την
επικοινωνία με τους μαθητές μέσω γραπτών ή προφορικών αποκρίσεων.
Βασικοί εκπρόσωποι του επικοιδομισμού όπως η Jean Lave (1991) καταλήγουν πως
«η γνώση απαιτεί κοινωνική διάδραση και συνεργασία» ενώ ο Piaget (1969) αναφέρει πως «η
γνωστική ανάπτυξη διευκολύνεται με την παροχή δραστηριοτήτων ή καταστάσεων στις οποίες
συμμετέχουν οι μαθητές και απαιτούν προσαρμοστικές ικανότητες».

1.2.Ανθρωπιστικές θεωρίες και συνεργατική μάθηση
Οι ανθρωπιστικές θεωρίες δίνουν έμφαση στην πιθανή ατομική ωρίμανση του
μαθητή. Ο κυριότερο εκπρόσωπός τους είναι ο Abraham H. Maslow. Σύμφωνα με τον Maslow
η παρατηρητική, ή επιστημονική γνώση είναι κατώτερη της εμπειρικής. Βασικές ιδιότητες της
εμπειρικής μάθησης θεωρούνται η εμβύθιση στην εμπειρία, η έλλειψη περιορισμών, ή
αναβολή κριτικής και η αποσυμπλωκή από δραστηριότητες λογικής και ανάλυσης.
Ένας άλλος εκπρόσωπος των ανθρωπιστικών θεωριών, ο Carl Rogers, αναφέρει πως η
εμπειρική μάθηση είναι ανάλογη της με την πρσοωπική αλλαγή και ανάπτυξη. Πιστεύει πως
όλοι οι άνθρωποι έχουν μια φυσική τάση προς την μάθηση και πως ο σκοπός του καθηγητή
είναι να υποστηρίξει την τάση αυτή. Αυτή η προσπάθεια του καθηγητή περιλαμβάνει την
δημιουργία ενός θετικού κλίματος για μάθηση, την ξεκαθάριση του σκοπού του μαθητή και
την οργάνωση κάποιων πηγών μάθησης. Επιπλέον, η μάθηση διευκολύνεται όταν ο μαθητής
συμμετέχει ολοκληρωτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και έχει έλεγχο πάνω στην φύση και
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κατεύθυνσή της. Η μάθηση θα πρέπει να βασίζεται στην άμεση αντιμετώπιση πρακτικών,
κοινωνικών, προσωπικών και ερευνητικών προβλημάτων και η εκτίμηση της προόδου και της
επιτυχίας να γίνεται μέσω της αυτοαξιολόγησης. Τέλος, μια από τις βασικές αρχές της θεωρίας
του Rogers δηλώνει πως «η αυτό-προκαλούμενη μάθηση είναι αυτή η οποία διατηρείται
περισσότερο».

1.3.Κοινωνικές θεωρίες μάθησης και η συνεργατική
μάθηση
Οι κοινωνικές θεωρίες μάθησης επικεντρώνονται στην διάδραση μεταξύ των
ανθρώπων σαν τον βασικό μηχανισμό της μάθησης. Η μάθηση βασίζεται στην παρατήρηση
των άλλων ανθρώπων σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Ο κυριότερος εκπρόσωπος των
κοινωνικών μαθησιακών θεωριών, ο Vygotsky(1962), καταλήγει στο εξής συμπέρασμα όταν
διατυπώνει τις βασικές αρχές της θεωρίας του: «η μάθηση και η ανάπτυξη είναι μια κοινωνική,
συνεργατική δραστηριότητα», αναφέρει. Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο, «η πλήρης γνωστική
ανάπτυξη απαιτεί κοινωνική διάδραση».
Ο Albert Bandura (1977) αναφέρει πως « η μάθηση θα ήταν υπερβολικά κουραστική
και ίσως και επικίνδυνη, εάν τα άτομα έπρεπε να εξαρτιόνται μόνο από τις επιδράσεις των
δικών τους δράσεων για να ενημερώνονται για το τι πρέπει να κάνουν. Ευτυχώς, η
περισσότερη ανθρώπινη συμπεριφορά μαθαίνεται παρατηρητικά μέσω της μοντελοποίησης:
από την παρατήρηση, κάποιος σχηματίζει μια ιδέα για το πώς εκτελούνται νέες συμπεριφορές
και αργότερα αυτή η κωδικοποιημένη πληροφορία λειτουργεί σαν οδηγός για δράση». Κάτι το
οποίο επιτυγχάνεται στα τρισδιάστατα περιβάλλοντα μάθησης μέσω της παρατήρησης των
υπόλοιπων συμμετεχόντων.
Ένα άλλος ερευνητής, ο John Seely Brown, ασχολήθηκε με την γνωστική μαθητεία
(apprenticeship) η οποία εξελίχθηκε από τις έρευνες της Lave για την γνωστική τοποθέτηση.
Σύμφωνα με τον Brown, η απόκτηση, ανάπτυξη και εφαρμογή των γνωστικών εργαλείων σε
ένα μαθησιακό περιβάλλον βασίζεται στην δραστηριότητα στην μάθηση και στην γνώση. Η
κοινωνική διάδραση και το πλαίσιο (μαθησιακό περιβάλλον) αποτελούν ισχυρά στοιχεία της
μάθησης σε αυτό το μοντέλο. Οι δάσκαλοι και οι άλλοι μαθητές παρέχουν την μοντελοποίηση
καταστάσεων και τα θεμέλια για να εισέλθουν οι μαθητές στην εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Καθώς οι μαθητές μαθαίνουν και αποκτούν ικανότητες και αυτοπεποίθηση, είναι έτοιμοι για
περισσότερη αυτοπεποίθηση.
Επιπλέον, όσο πιο νωρίς μπορεί, θα πρέπει ο δάσκαλος να δίνει τον ρόλο του στους
μαθητές. Ο δάσκαλος στην συνέχεια καθοδηγεί και βοηθάει τις προσπάθειες των μαθητών,
μειώνοντας την ενεργή του συμμετοχή καθώς γίνονται περισσότερο ικανοί στις δεξιότητές
τους.

Στις επόμενες ενότητες, αρχικά θα αναλύσουμε την έννοια της συνεργατικής μάθησης
και θα αναφερθούμε στις προσπάθειες καθορισμού ενός προτύπου για την δημιουργία
συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης. Στην συνέχεια, θα παρουσιάσουμε κάποιες
πλατφόρμες τρισδιάστατων περιβαλλόντων και θα εξετάσουμε τις λειτουργίες και υπηρεσίες
που παρέχονται αυτές. Τέλος, αφού επιλέξουμε την κατάλληλη πλατφόρμα θα σχεδιάσουμε
και θα αναπτύξουμε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον μάθησης. Το περιβάλλον αυτό θα το
χρησιμοποιήσουμε για να εκτιμήσουμε την παιδαγωγική και λειτουργική αξία της πλατφόρμας
μέσα από την εκτέλεση συγκεκριμένου σεναρίου στο εργαστήριο υπολογιστών με την
συμμετοχή ομάδας μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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2.H ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
2.1.Εισαγωγή
Η συνεργατική μάθηση είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή
μιας πληθώρας εκπαιδευτικών προσεγγίσεων οι οποίες περιλαμβάνουν την κοινή γνωστική και
διανοητική προσπάθεια από μαθητές ή μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ομάδες μαθητών
συνεργάζονται κατά την αναζήτηση γνώσης, σημασίας, λύσεων ή για την δημιουργία ενός
τελικού προϊόντος. Η συνεργατική μάθηση συνήθως συγκρίνεται με άλλες μορφές μάθησης
όπως η ανταγωνιστική και η ατομικιστική.
Στην ανταγωνιστική μάθηση, οι μαθητές συναγωνίζονται για την απόκτηση καλών
βαθμών και διαφόρων ανταμοιβών, με αποτέλεσμα να εργάζονται μεμονωμένα και όχι για το
γενικότερο καλό της σχολικής ομάδας. Στην ατομικιστική μάθηση, οι μαθητές εργάζονται και
μαθαίνουν μόνοι τους χωρίς κάποια διάδραση με τρίτους χρησιμοποιώντας μονάχα κάποιο
βιβλίο ή πρόγραμμα υπολογιστή.
Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει την ανωτερότητα της συνεργατικής μάθησης σε σχέση με
τις προαναφερθείσες μαθησιακές πρακτικές. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι
ερευνητές είναι πως οι δραστηριότητες που είναι συνεργατικές, προσανατολισμένες προς
κάποιο γνωστικό στόχο και υποβοηθούνται από ειδικούς οδηγούν σε περισσότερο ουσιώδη και
αποτελεσματική μάθηση.
Μπορούµε να διακρίνουµε τις διάφορες προσεγγίσεις της συνεργατικής µάθησης σε δύο
µεγάλες κατηγορίες: στα κίνητρα-παρώθηση και στις γνωστικές προσσεγγίσεις όπως η
κοινωνικο-εποικοδοµιστική προσέγγιση (βασισµένη στη θεωρία του Piaget και στο µηχανισµό
της γνωστικής σύγκρουσης) και η κοινωνικοπολιτισµική προσέγγιση (επηρεασµένη από τη
θεωρία του Vygotsky και την προσέγγιση της κοινής/διαµοιρασµένης νόησης-shared
cognition). Οι Dillenbourg et al., (1996) διακρίνουν τρεις γενικές εννοιοποιήσεις των
µηχανισµών διαµέσου των οποίων επιχειρείται η ερµηνεία της γνωστικής προόδου που
επέρχεται από τη συνεργατική µάθηση: επίδρασης, συνθηκών και αλληλεπιδράσεων.
Η συνεργατική μάθηση θα πρέπει να εφαρμόζεται όποτε υπάρχει η ανάγκη ομαδικής
μάθησης από ένα σύνολο ανθρώπων σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό. Αποτελεί μια κοινή
πρακτική στις σύγχρονες επιχειρήσεις όπου εργαζόμενοι διαφορετικών ειδικοτήτων καλούνται
να επιτύχουν έναν κοινό σκοπό. Όπως ήδη αναφέρθηκε εξυπηρετεί την αναβάθμιση
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ατόμου που είναι ευεργετικά για μελλοντική
συνεργατική ή αυτόνομη μάθηση και εργασία. Τέλος, είναι χρήσιμη στην επίτευξη
διαπροσωπικών στόχων όπως η ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες στην τάξη και στην
αναβάθμιση της διαπολιτισμικής αντίληψης μέσα στην τάξη.
Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερα είδη συνεργατικής μάθησης: την συνεργασία µε άλλο
µαθητή, την συνεργασία με υπολογιστή, την συνεργασία γύρω από τον υπολογιστή και την
συνεργασία διαμέσου του υπολογιστή.
Στην συνεργασία με άλλο μαθητή, ο συνεργαζόµενος µαθητής µπορεί να υποβοηθήσει
είτε γνωστικά είτε ρυθµιστικά το υπό εκτέλεση έργο. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η
πλειοψηφία των ερευνών συνεργατικής µάθησης. Οι ερευνητές που υποστηρίζουν την
συνεργατική μάθηση βασισμένη στον υπολογιστή, εξυμνούν την δυνατότητα που παρέχει
αυτός ο τρόπος μάθησης για την απόκτηση συλλογιστικών ικανοτήτων ανώτερου επιπέδου,
ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, επιστημονική εκφραστική άνεση και την συνεργατική
βελτίωση της γνώσης σε κάποιο πρακτικό πεδίο. Η συνεργασία με τον υπολογιστή μπορεί να
διακριθεί στα πλαίσια δύο διαστάσεων.
Στο πλαίσιο της κοινωνικής διάστασης όπου ο υπολογιστής λειτουργεί ως ο περισσότερο
έµπειρος κοινωνικός άλλος στη ζώνη της εγγύτερης ανάπτυξης παρέχοντας π.χ. µεταγνωστική
βοήθεια και ρυθµίζοντας το υπό εκτέλεση έργο. Στην κατηγορία αυτή επίσης µπορούν να
ενταχτούν όλα τα νοήµονα συστήµατα τα οποία θα µπορούσαν να παίξουν ένα διδακτικόκαθοδηγητικό ρόλο παρέχοντας έξυπνη ανατροφοδότηση και βοήθεια.
Το δεύτερο πλαίσιο έιναι το πλαίσιο της εργαλειακής διάστασης όπου ο υπολογιστής
θεωρείται γνωστικό εργαλείο και διαµορφώνεται µε τον τρόπο αυτό µια ‘συνεργασία’
(partnership) µεταξύ ατόµου και υπολογιστή ο οποίος επιτελεί µέρος του υπό εκτέλεση έργου.
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Στην συνεργασία γύρω από τον υπολογιστή, η συνεργασία µεταξύ των µαθητών είναι
σχεδιασµένη και δοµηµένη γύρω από τον υπολογιστή. Τέλος, στην συνεργασία διαµέσου του
υπολογιστή μπορούμε να διακρίνουµε δύο υπο-κατηγορίες συνεργασίας: την συνεργασία
εντός του ίδιου χώρου και την συνεργασία από απόσταση. Στην πρώτη περίπτωση ο
υπολογιστής διαµεσολαβεί µόνο τη συνεργασία καθώς οι µαθητές είναι φυσικά παρόντες στον
ίδιο χώρο ενώ στην συνεργασία από απόσταση (γνωστή και ως δικτυακή συεργατική μάθηση)
ο υπολογιστής διαµεσολαβεί τόσο τη συνεργασία µεταξύ των µαθητών όσο και τη µεταξύ
τους επικοινωνία καθότι η συνεργασία εµπλέκει άτοµα που δεν έχουν φυσική παρουσία στον
ίδιο χώρο.
Η δικτυακή συνεργατική μάθηση είναι μια μέθοδος η οποία αναπτύχθηκε από τον δόκτορα
Charles Findley το 1980, ως τμήμα της έρευνάς του για αίθουσα διδασκαλίας του μέλλοντος.
Αυτό το είδος μάθησης λαμβάνει χώρα μέσω ηλεκτρονικού διαλόγου μεταξύ
αυτό-καθοδηγούμενων συν-εκπαιδευτών, εκπαιδευτών και ειδικών. Οι μαθητές μοιράζονται
ένα κοινό στόχο, εξαρτώνται ο ένας από τον άλλο και είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
επιτυχία ή αποτυχία τους. Δύο σημαντικοί παράγοντες καθιστούν αυτό το είδος μάθησης
αποτελεσματικό:
1) Επειδή η δικτυακή συνεργατική μάθηση στηρίζεται στην συνεργατική μάθηση υπερτερεί
άλλων μαθησιακών πρακτικών όπως αυτές που προαναφέρθηκαν.
2) Η συνεργασία αποτελεί συνθήκη της μάθησης στον εργασιακό χώρο. Την σημερινή εποχή,
ο αποδοτικός εργάτης είναι αυτός που γνωρίζει να σκέφτεται, να μαθαίνει και να εφαρμόζει
πληροφορίες σε μια εργασία. Ικανότητες των οποίων η απόκτηση υποστηρίζεται από την
συνεργατική μάθηση.
Στην παρούσα εργασία θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην δικτυακή
συνεργατική μάθηση μέσω τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων που υποστηρίζονται από
υπολογιστές. Σύμφωνα με την [7], ως συνεργατικό περιβάλλον ορίζουμε ένα περιβάλλον στο
οποίο:
• Οι χρήστες που το επισκέπτονται έχουν διαφορετικούς ρόλους και δικαιώματα
• Οι εκπαιδευτικές αλληλεπιδράσεις στο περιβάλλον θα πρέπει να μετατρέπουν τον
απλό εικονικό χώρο σε χώρο επικοινωνίας. Δηλαδή, θα πρέπει να παρέχονται στους
χρήστες πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας, που θα τους επιτρέπουν να διαδρούν μεταξύ
τους στο εικονικό περιβάλλον
• Το περιβάλλον θα πρέπει να αναπαρίσταται με διάφορους τρόπους, που μπορούν να
κυμαίνονται από απλό κείμενο μέχρι και τρισδιάστατους κόσμους
• Οι μαθητές δεν θα πρέπει να είναι παθητικοί χρήστες αλλά να διαθέτουν την
δυνατότητα διάδρασης
• Το σύστημα το οποίο υποστηρίζει το περιβάλλον θα πρέπει να ενσωματώνει διάφορες
τεχνολογίες
• Το περιβάλλον θα πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλά μαθησιακά σενάρια
• Το περιβάλλον θα πρέπει να έχει κοινά στοιχεία με τον πραγματικό χώρο
Σύμφωνα με το [46], ένας εικονικός κόσμος είναι ένας κόσμος ο οποίος διαθέτει κάποιους
θεμελιώδεις αυτοματοποιημένους κανόνες που επιτρέπουν στους χρήστες να επιφέρουν
αλλαγές σε αυτόν. Συνήθως η αναφορά στους κανόνες αυτούς γίνεται με τον όρο «φυσική»
του κόσμου. Επιπλέον, στον εικονικό κόσμο οι χρήστες αποτελούν μεμονωμένα άτομα.
Δηλαδή, αναπαρίστανται με μοναδικό τρόπο μέσα από έναν ανθρωπόμορφο, συνήθως,
χαρακτήρα που αποκαλείται avatar. Όλη η διάδραση του χρήστη με τον εικονικό κόσμο ή με
άλλους χρήστες γίνεται μέσα από το avatar του. Τέλος, σε έναν εικονικό κόσμο οι διαδράσεις
λαμβάνουν χώρα σε πραγματικό χρόνο, ο κόσμος είναι διαμοιραζόμενος με υποστήριξη για
πολλαπλούς χρήστες και είναι persistent (δηλαδή εξακολουθεί να υπάρχει και χωρίς χρήστες
στο εσωτερικό του).
Ο όρος εικονικός κόσμος δε θα πρέπει να συγχέεται με τον όρο εικονική πραγματικότητα
ο οποίος έχει περισσότερο συγκεκριμένη σημασία. Η εικονική πραγματικότητα (αναφέρεται
στο [46]) απασχολείται κυρίως με τους μηχανισμούς μέσω των οποίων οι άνθρωποι μπορούν
να διαδράσουν με προσομοιώσεις υπολογιστών. Με άλλα λόγια, δεν αφορά την φύση των
ίδιων των προσομοιώσεων.
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Μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματα των συνεργατικών εικονικών περιβαλλόντων εις
βάρος του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας συνοψίζονται στο [17]. Τα πλεονεκτήματα
αυτά κυμαίνονται από την απλή κινητήριο επίδρασή και την ψυχαγωγία των μαθητών, μέχρι
την διευκόλυνση της ανάπτυξης γνωστικών μοντέλων από πολύπλοκο ή αφηρημένο υλικό.
Από την δημιουργία καινούργιων τεχνικών διάδρασης ως την δυνατότητα που δίνεται στους
χρήστες να βιώσουν περιβάλλοντα τα οποία δεν θα ήταν διαθέσιμα με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Επιπρόσθετα, τα συστήματα αυτά δίνουν την δυνατότητα πρόσβασης σε μια εικονική
συγκέντρωση ή εκπαιδευτική συνεδρία από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές και σε
πραγματικό χρόνο. Τέλος, εάν το περιβάλλον βασίζεται σε τεχνολογία του διαδικτύου, η
πρόσβαση στο σύστημα επιτυγχάνεται δίχως την επιπλέον επιβάρυνση του υλικού
εξοπλισμού, καθιστώντας τα συστήματα αυτά αρκετά οικονομικά στην χρήση.

2.2.Πρότυπα για τη συνεργατική μάθηση
Οι προτάσεις για τον καθορισμό ενός διεθνώς αποδεκτού προτύπου (standard) για τη
συνεργατική μάθηση (ISO/IEC JTC1 SC36 WG2), έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε τρεις
βασικούς άξονες:
•

Στο συνεργατικό χώρο εργασίας

•

Στο σχήμα αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευομένων

•

Στην επικοινωνία μεταξύ πρακτόρων (agents)

Γενικά, μπορούμε να θεωρήσουμε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης, ως ένα
περιβάλλον το οποίο έχει την δυνατότητα να υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες οι οποίοι
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με αντικείμενα και εργαλεία του συστήματος. Υπάρχουν
διάφορα είδη συνεργατικών περιβαλλόντων τα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση
τις παραμέτρους που ικανοποιούν και τις υπηρεσίες που υποστηρίζουν. Για παράδειγμα εάν η
επικοινωνία μεταξύ των χρηστών γίνεται σε πραγματικό χρόνο ή όχι (σύγχρονη/ασύγχρονη),
ποιο ρόλο αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός στην όλη διαδικασία, εάν οι μαθητές βρίσκονται όλοι
στον ίδιο χώρο ή εάν η εκπαίδευση γίνεται από απόσταση, με βάση το είδος της συνεργατικής
δραστηριότητας που υποστηρίζουν κτλ. Ένα τυπικό περιβάλλον συνεργατικής μάθησης με τα
επιμέρους στοιχεία του μπορούμε να παρατηρήσουμε στην Εικόνα 1.

Εικόνα 1: Ένα τυπικό περιβάλλον συνεργατικής μάθησης
Με βάση τους κεντρικούς άξονες που προτάσσονται για το γενικό πρότυπο της
συνεργατικής μάθησης μπορεί να δομηθεί το σχεσιακό διάγραμμα στην Εικόνα 2.
Περιγράφοντας το σχεδιάγραμμα μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε χρήστη ανατίθεται ένας
ρόλος σε σχέση με την συνεργατική διαδικασία και πως προβλέπεται η ομαδοποίηση των
χρηστών σε ομάδες συνεργασίας. Κάθε χρήστης έχει στην διάθεση του έναν πράκτορα (των
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οποίων η λειτουργία θα αναλυθεί στην συνέχεια) ο οποίος έχει την δυνατότητα επικοινωνίας
τόσο με τους πράκτορες των άλλων χρηστών, όσο και με τον πράκτορα του συνεργατικού
χώρου εργασίας.

Εικόνα 2: Σχεσιακό διάγραμμα των βασικών αξόνων

2.2.1.Ο συνεργατικός χώρος εργασίας
Ο συνεργατικός χώρος εργασίας ορίζει:
• Την δομή του συνεργατικού χώρου εργασίας
• Τα χαρακτηριστικά και τους συνδέσμους μεταξύ των συνεργατικών χώρων εργασίας
Η πρόταση αυτή, με τον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί αφορά τους υπεύθυνους
ανάπτυξης λογισμικού (developers) αλλά και τους εκπαιδευόμενους που θα χρησιμοποιήσουν
το σύστημα συνεργατικής μάθησης. Η ερευνητική ομάδα που πρότεινε το πρότυπο θεωρεί
την υλοποίηση και την εδραίωση του εφικτή καθώς ο συνεργατικός χώρος εργασίας έχει βρει
εφαρμογή σε διάφορους τομείς και έχει ενισχυθεί με ποικιλία εργαλείων, πρακτόρων και
ανθρώπων. Το πρότυπο καθορίζει την παρουσία και την γενική μορφή ενός συνεργατικού
χώρου εργασίας καθώς αυτό αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται ολόκληρο το
συνεργατικό περιβάλλον.
Τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του προτύπου, σύμφωνα με
τους ερευνητές, είναι η διευκόλυνση των developers συνεργατικών εργαλείων στην
διεκπεραίωση του έργου τους και των χρηστών να επιλέξουν το συνεργατικό περιβάλλον που
κρίνουν οι ίδιοι πως τους ταιριάζει και πως ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Επιπλέον, οι ερευνητές
πιστεύουν πως έχει έρθει η ώρα να ενοποιηθούν τα συμπεράσματα από πολλές συνεργατικές
ερευνητικές προσπάθειες. Τέλος, θεωρούν πως οι τεχνολογίες του διαδικτύου και του
παγκόσμιου ιστού είναι αρκετά ώριμες για να υποδεχθούν το νέο αυτό πρότυπο.
Στην Εικόνα 3 μπορούμε να παρατηρήσουμε κυκλωμένες με κόκκινο τις βασικές δομές
του συνεργατικού χώρου εργασίας και τα κυριότερα συστατικά αυτών. Οι βασικές δομές
αυτές είναι η δομή της διαρρύθμισης (layout), η δομή των δεδομένων και η δομή των
αντικειμένων (component). Κυκλωμένες με πράσινο μπορούμε να δούμε κάποιες βασικές
δυνατότητες που θα πρέπει να υποστηρίζονται από μια εφαρμογή συνεργατικής μάθησης,
όπως ο χώρος σύγχρονης συνομιλίας (chat), ο διαμοιραζόμενος ασπροπίνακας, οι χώροι
συζητήσεων και ανακοινώσεων, οι διαμοιραζόμενες εφαρμογές κτλ.
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Εικόνα 3: Χαρακτηριστικά του συνεργατικού χώρου εργασίας
Μερικοί ερευνητές δεν θεωρούν το προαναφερθέν πρότυπο πλήρες και παραθέτουν
κάποια στοιχεία με τα οποία είναι απαραίτητο να εμπλουτιστεί αυτό ώστε να υλοποιηθεί
αποτελεσματικά. Θεωρούν πως δεν γίνεται μέσα στο πρότυπο αρκετή αναφορά σχετικά με το
χώρο, το πραγματικό περιβάλλον δηλαδή στο οποίο λαμβάνει χώρα η συνεργατική μάθηση ή
η συνεργασία. Επιπλέον, δεν μελετούνται καθόλου οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάτω
από τις οποίες γίνεται η μάθηση και οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον
οποίο χρησιμοποιούνται οι συνεργατικές τεχνολογίες. Τέλος, δεν γίνεται καμία αναφορά στην
διάκριση cooperation και collaboration. Κατά το cooperation γίνεται ανάθεση εργασιών σε
κάθε μέλος της ομάδας και το τελικό αποτέλεσμα είναι η ενοποίηση όλων των επιμέρους
τμημάτων. Αντίθετα, στο collaboration τα μέλη μιας ομάδας συνεργάζονται για την επίτευξη
ενός κοινού στόχου.

2.2.2.Το σχήμα αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευομένων
Το σχήμα αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευομένων χρησιμοποιείται για να ορίσει:
• Τις δομές
o Των ομάδων των χρηστών
o Της επικοινωνίας
o Της ανταλλαγής πληροφοριών
• Τους ρόλους
o Των ομάδων χρηστών
o Των μεμονωμένων χρηστών
• Παράμετροι (arguments)
o Είδη παραμέτρων
o Τιμές παραμέτρων
o Σύνδεσμοι (links) μεταξύ παραμέτρων
Οι ερευνητές θεωρούν ότι αν και υπάρχει πληθώρα πρακτικών δεδομένων συνεργατικής
μάθησης, ο κλάδος υστερεί μέσα από την απουσία της αμοιβαίας συμβατότητας μεταξύ των
συστημάτων. Επομένως, κρίνουν απαραίτητη την δόμηση ενός προτύπου που θα υποστηρίζει
την αμοιβαία επαναχρησιμοποίηση των παραγόντων (components) των συνεργατικών
περιβαλλόντων μάθησης.
Τα πλεονεκτήματα από ένα τέτοιο πρότυπο θα είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χρηστών, η ενίσχυση της συμβατότητας και η
δυνατότητα που θα δίνεται στους χρήστες να επιλέξουν μεταξύ πολλών σχημάτων

15

αλληλεπίδρασης εκπαιδευομένων. Η αρχιτεκτονική του προτύπου αλληλεπίδρασης μεταξύ
εκπαιδευομένων φαίνεται στην Εικόνα 4.

Εικόνα 4: Το σχήμα αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευομένων
Παρατηρήσεις για το προτεινόμενο πρότυπο αφορούν κυρίως την διεύρυνση του
μοντέλου του εκπαιδευόμενου πέρα από την ηλεκτρονική και την ανοιχτή από απόσταση
μάθηση. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τρία μαθησιακά μοντέλα:
• Το μεταδιδόμενο (transmissive) μοντέλο της εικονικής τάξης
o Κάποιοι ερευνητές θεωρούν πως το μοντέλο του μαθητή που παρουσιάζεται
στο πρότυπο προέρχεται από τα πρότυπα AICC και IEEE LTSA, στα οποία η
διάδραση των εκπαιδευομένων με τον εκπαιδευτή θεωρείται σημαντική. Στην
συνεργατική μάθηση όμως, δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στη διάδραση
μεταξύ εκπαιδευομένων καθώς η γνώση συν-δομείται από τους ίδιους.
Επομένως θεωρούν πως τα παιδαγωγικά μοντέλα οφείλουν να
αναπροσαρμοστούν.
• Το υβριδικό συνεργατικό μοντέλο με εκπαιδευτή
o Το κυριότερο σημείο σε αυτό το μοντέλο είναι η εξατομίκευση της σχέσης
του μαθητή με τον εκπαιδευτή. Δύο είναι οι δυνατές προσεγγίσεις: η ισχυρή ή
η αδύναμη παρουσία του εκπαιδευτή.
• Το ελεύθερο συνεργατικό μοντέλο
o Σύμφωνα με κάποιες έρευνες, οι κοινωνίες πρακτικής στηρίζονται στα φιλικά
συναισθήματα μεταξύ ατόμων που ανταλλάσσουν άτυπα πληροφορίες και
γνώση. Παρόμοιο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και σε πολλά εσωτερικά
δίκτυα μεγάλων εταιριών.
Άλλα πεδία τα οποία δεν ερευνώνται αναλυτικά από το πρότυπο είναι η διαχείριση των
ανθρωπίνων πόρων, τα εργαλεία λογισμικού που θα χρησιμοποιηθούν, ο ρόλος του
εκπαιδευτή, η αυτό-εκπαίδευση των χρηστών, ο τρόπος διαχείρισης του μαθησιακού χρόνου
και η μέθοδος αξιολόγησης.

2.2.3.Η επικοινωνία μεταξύ πρακτόρων (agents)
To σχήμα επικοινωνίας μεταξύ των πρακτόρων (Εικόνα 5) ορίζει:
• Πρωτοκολλά γενικής χρήσης για την ανταλλαγή πληροφοριών χαμηλού επιπέδου
• Σχέδια επικοινωνίας μεταξύ πρακτόρων
• Βασικά πρωτόκολλα τα οποία εξαρτώνται από τη συσχέτιση και από τους ρόλους των
πρακτόρων, όπως αυτά ορίζονται στο σχήμα αλληλεπίδρασης μεταξύ των
εκπαιδευομένων
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Εικόνα 5: Σχήμα επικοινωνίας μεταξύ πρακτόρων
Το πρότυπο αυτό αφορά κυρίως τους developers που ασχολούνται με την ανάπτυξη
εκπαιδευτικού λογισμικού το οποίο χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερους πράκτορες. Αν και
υπάρχουν αρκετά είδη πρακτόρων στα διάφορα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης (όπως
ανθρωπόμορφοι πράκτορες, πράκτορες αναζήτησης, προγραμματιστικοί πράκτορες κτλ), δεν
υπάρχουν σαφείς οδηγίες για την ορθή δημιουργία ενός τρόπου επικοινωνίας και διάδρασης
μεταξύ αυτών. Με άλλα λόγια, αν και έχει επιτευχθεί επικοινωνία μεταξύ πρακτόρων σε
διάφορα περιβάλλοντα, κάθε developer καλείται να εργαστεί από την αρχή χάνοντας έτσι
πολύτιμο χρόνο.
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα από το πρότυπο αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, θα
είναι η συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών πρακτόρων που θα έχουν δημιουργηθεί από
ξεχωριστούς κατασκευαστές. Επιπλέον, θα παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους χρήστες να
επιλέξουν μεταξύ πολλών εναλλακτικών (αλλά συμβατών) πρακτόρων ανάλογα με την
αντίστοιχη ικανότητά τους να ενισχύουν το μαθησιακό στόχο.
Συγκεκριμένα σχόλια που αφορούν το προαναφερθέν πρότυπο, θεωρούν πως δεν γίνεται
επαρκής ορισμός των διαφόρων ειδών και υπηρεσιών των πρακτόρων. Προτείνονται
επομένως, οι ορισμοί που ακολουθούν:
• Ο πράκτορας ως βοηθός
o Βοηθάει στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο με την χρήση
σημασιολογικών συστημάτων
o Παρεμβάλλεται όταν παρατηρεί κάποιο σφάλμα
o Προτείνει λύσεις
o Ταραχοποιός που προσπαθεί να μπερδέψει το χρήστη
• Οι πράκτορες θα μπορούσαν να φέρνουν σε επικοινωνία (σε ένα forum για
παράδειγμα) χρήστες με κοινά ενδιαφέρονται και κοινές αναζητήσεις
• Ο πράκτορας ως διαμεσολαβητής μεταξύ μιας ιδιωτικής ζώνης και μιας γνωστικής
βάσης
• Ο πράκτορας ως φίλτρο
o Το εκπαιδευτικό υλικό φιλτράρεται από το πράκτορα ώστε να βρίσκεται εντός
του επιπέδου κατανόησης του χρήστη
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3.ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΣΗ
Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα εργαλεία ή λειτουργίες που παρέχονται
από ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης χωρισμένα σε κατηγορίες. Θα γίνει αναφορά στο
τρόπο με τον οποίο αυτά υλοποιούνται σε ένα συνεργατικό περιβάλλον δύο διαστάσεων, στο
τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να αναπαρασταθούν στις τρεις διαστάσεις και θα
συζητηθεί εάν αυτή η μεταφορά έχει νόημα. Δηλαδή, εάν η τρισδιάστατη αναπαράσταση του
εργαλείου εξυπηρετεί κάποιον επιπλέον παιδαγωγικό σκοπό και εάν η μαθησιακή διαδικασία
γίνεται περισσότερο αποδοτική και αποτελεσματική σε σχέση με την αντίστοιχη στις δύο
διαστάσεις.

3.1.Επικοινωνία με τη μεσολάβηση υπολογιστή
Σε ένα συνεργατικό περιβάλλον, πιθανότατα, ο πιο σημαντικός παράγοντας και αυτός που
προωθεί και καθορίζει περισσότερο την αποτελεσματικότητα της συνεργατική διαδικασίας
είναι η επικοινωνία και οι μέθοδοι μέσα από τις οποίες υποστηρίζεται αυτή. Άποψη η οποία
στηρίζεται άμεσα και από μεγάλους θεωρητικούς όπως ο Vygotsky και ο Bandura, τους
κυριότερους ίσως υποστηρικτές των κοινωνικών θεωριών μάθησης. Σύμφωνα με τον
Vygotsky,η μάθηση και η ανάπτυξη είναι μια κοινωνική, συνεργατική δραστηριότητα και για
την επίτευξη της πλήρους γνωστικής ανάπτυξης απαιτείται κοινωνική διάδραση.
Στην επικοινωνία με την μεσολάβηση υπολογιστή μπορούμε να διακρίνουμε δύο
κατηγορίες. Την σύγχρονη και την ασύγχρονη επικοινωνία. Η σύγχρονη επικοινωνία είναι αυτή
η οποία γίνεται σε «πραγματικό χρόνο». Αυτή, δηλαδή, στην οποία το χρονικό διάστημα
μεταξύ του αιτήματος και της απόκρισης είναι τόσο μικρό, ώστε να μπορεί η απόκριση να
θεωρείται άμεση. Αντίθετα, στην ασύγχρονη επικοινωνία, αυτός που υποβάλλει κάποιο αίτημα
λαμβάνει απόκριση έπειτα από χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ ωρών
και ημερών.

3.1.1.Τρόποι ασύγχρονης επικοινωνίας
i. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι πιθανότατα ο πιο διαδεδομένος τρόπος ασύγχρονης
επικοινωνίας σήμερα. Επομένως, λογικά σκεπτόμενοι, επειδή ο μέσος χρήστης είναι πλέον
εξοικειωμένος με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας, η υποστήριξή του με κάποιον τρόπο στο
συνεργατικό περιβάλλον πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Άλλωστε, έρευνες όπως αυτές που
διεξήχθηκαν στην [7] και στην [36] δείχνουν πως όταν η δυνατότητα αποστολής e-mail
απουσιάζει από το περιβάλλον, οι χρήστες την αποζητούν και την προτείνουν ως πρόσθετη
λειτουργία σε επερχόμενες εκδόσεις.
Η ενσωμάτωση του e-mail στα συνεργατικά περιβάλλοντα δύο διαστάσεων γίνεται κυρίως
με δύο τρόπους. Στον πρώτο τρόπο, η λειτουργία αυτή είναι ενσωματωμένη στην διεπαφή
χρήστη του περιβάλλοντος και με μερικές απλές κινήσεις, όπως η συμπλήρωση της
διεύθυνσης του παραλήπτη και του τμήματος του κυρίως κειμένου, ο χρήστης επιτυγχάνει
επικοινωνία. Ο δεύτερος τρόπος, έγκειται στο γεγονός ότι στο περιβάλλον της εφαρμογής
υποστηρίζεται η χρήση πλοηγητή διαδικτύου. Επομένως, ο χρήστης μπορεί μέσα από κάποια
εξωτερική (ως προς το συνεργατικό περιβάλλον) υπηρεσία να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Σε ένα συνεργατικό περιβάλλον τριών διαστάσεων είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς
έναν διαφορετικό τρόπο υλοποίησης της αποστολής e-mail. Με άλλα λόγια, η υπηρεσία e-mail
θα μπορούσε να υποστηρίζεται είτε από την διεπαφή της εφαρμογής είτε μέσα από κάποιον
πλοηγητή διαδικτύου. Εξακολουθούμε να μιλάμε λοιπόν πάντα για απεικονίσεις στις δύο
διαστάσεις. Φυσικά, ιδέες για την μεταφορά της υπηρεσίας στις τρεις διαστάσεις υπάρχουν,
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αλλά πιθανότατα να φανούν στην πλειοψηφία των χρηστών ως ανούσιες και χρονοβόρες
περιπλοκές. Η αλήθεια είναι πως ίσως είναι και έτσι. Ο σκοπός όμως μιας τρισδιάστατης
απεικόνισης του e-mail είναι κυρίως η περαιτέρω εμβύθιση του χρήστη στο τρισδιάστατο
περιβάλλον. Όπως αναφέρεται και στο [17], ο γενικότερος σκοπός μιας συνεργασίας από
απόσταση μέσω τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος είναι να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ
της εργασίας και της μάθησης σε πραγματικό περιβάλλον και της εργασίας και της μάθησης σε
εικονικό περιβάλλον.
Μια ιδέα για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε τρεις διαστάσεις είναι η
χρήση από το avatar των χρηστών ενός εικονικού PDA. Κάθε άλλος χρήστης θα μπορεί να
βλέπει αυτήν την ενασχόληση του avatar με το PDA και άμεσα να γνωρίζει ότι ο
συγκεκριμένος χρήστης βρίσκεται αυτήν την στιγμή στη διαδικασία συγγραφής ενός e-mail.
Άλλη ιδέα, είναι η ύπαρξη μέσα στο τρισδιάστατο περιβάλλον ταχυδρομικών κιβωτίων, στην
ευρύτερη περιοχή των οποίων θα μπορούν οι χρήστες να αποστέλλουν e-mail. Τέλος, μια
άλλη ιδέα μπορεί να περιλαμβάνει την χρήση ενός έξυπνου πράκτορα, πιθανότατα με την
μορφή ταχυδρομικού περιστεριού στον οποίο θα υπαγορεύονται τα μηνύματα.
Ολοκληρώνοντας θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μια δυνατότητα που παρέχει ένα
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε τρισδιάστατο περιβάλλον σε σχέση με τις δύο
διαστάσεις. Αυτήν της αποστολής αντικειμένων τριών διαστάσεων ως συνημμένα τα οποία θα
μπορούσαν στην συνέχεια να χρησιμοποιηθούν από τον παραλήπτη στο εσωτερικό του
εικονικού κόσμου.

ii. Δομημένα μηνύματα
Τα δομημένα μηνύματα αποτελούν μια μορφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και επομένως
η υλοποίηση τους είναι παραπλήσια με την αποστολή ενός συνηθισμένου e-mail. Η
σημαντικότερη διαφορά από τον συμβατικό τρόπο επικοινωνίας είναι η υποστήριξη
συγκεκριμένων τυποποιημένων εκφράσεων οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν στο μήνυμα
και να του προσδώσουν μια περισσότερο εκλεπτυσμένη μορφή. Μέσα από αυτή την μορφή
είναι ευκολότερο το μήνυμα να αναλυθεί προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά συμπεράσματα
από κάποιον αναλυτή ή από τον εκπαιδευτικό. Επιπλέον, ο συγγραφέας του δομημένου
μηνύματος χρησιμοποιώντας την δυνατότητα αυτή μπορεί να εκφράσει καλύτερα,
αποτελεσματικότερα και πιο ξεκάθαρα το νόημα των λεγόμενών του.
Επομένως, από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στην πιο απλή και ίσως και πιο
αποτελεσματική της μορφή, η αποστολή δομημένων μηνυμάτων δεν διαφέρει μεταξύ των δυο
και των τριών διαστάσεων. Δηλαδή, η λειτουργία μπορεί να βρίσκεται είτε ενσωματωμένη
στην διεπαφή χρήστη, είτε ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε αυτήν μέσα από κάποιον
πλοηγητή διαδικτύου. Μια διαφορά η οποία πιθανότατα να υπήρχε στα τρισδιάστατα
περιβάλλοντα, θα ήταν η δυνατότητα δόμησης των μηνυμάτων όχι μονάχα με τυποποιημένο
κείμενο αλλά και με τυποποιημένες χειρονομίες και εκφράσεις του προσώπου του avatar του
αποστολέα.

iii. Πίνακες ανακοινώσεων
Ο σκοπός ενός πίνακα ανακοινώσεων είναι να ενημερώνει τους χρήστες για επικείμενα
γεγονότα είτε αυτά είναι κάποιου είδους συγκεντρώσεις είτε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας
της εφαρμογής. Σε ένα περιβάλλον δύο διαστάσεων ο πίνακας ανακοινώσεων συνήθως
αναπαρίσταται ως ένας απλός δυσδιάστατος πίνακας οργανωμένος χρονολογικά με τα νεότερα
συμβάν στην κορυφή. Αντίστοιχα, σε ένα περιβάλλον τριών διαστάσεων ο πίνακας
ανακοινώσεων πιθανότατα θα λάμβανε την μορφή ενός τρισδιάστατου πίνακα του οποίου
όμως η ανάγνωση θα απαιτούσε την μετάβαση της οπτικής του χρήστη στις δύο διαστάσεις.
Το πλεονέκτημα της χρήσης τριών διαστάσεων είναι το γεγονός ότι θα μπορεί ο χρήστης
με μια ματιά να αναγνωρίσει εάν έχει αναρτηθεί στον πίνακα κάτι σημαντικό από το πλήθος
των avatars που θα έχει συγκεντρωθεί γύρω του. Επιπλέον, πιθανότατα θα μπορεί να ακούει
(να παρακολουθεί, δηλαδή, την σύγχρονη επικοινωνία μεταξύ των χρηστών) και να
συμμετέχει καθώς θα σχολιάζονται οι ανακοινώσεις από τους παρευρισκομένους.
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iv. Φόρουμ
Ένα φόρουμ συνήθως χρησιμοποιείται ως ένα χώρος στον οποίο άτομα με κοινά
ενδιαφέροντα, απορίες και αναζητήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν. Εδώ πέρα συζητούνται
ενδιαφέροντα, επιλύονται απορίες και διευκολύνονται αναζητήσεις. Στο φόρουμ, ο
οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει ένα θέμα συζήτησης παραθέτοντας την άποψή του και
στην συνέχεια οι υπόλοιποι σχολιάζουν και αντιπαραθέτουν άλλες απόψεις.
Στα περιβάλλοντα δύο διαστάσεων, η απεικόνιση ενός φόρουμ μοιάζει αρκετά με την
απεικόνιση ενός πίνακα ανακοινώσεων. Ένα πίνακας δύο διαστάσεων, χωρισμένος σε
θεματολογία όπου στο κάθε θέμα στην ανώτερη θέση αναρτάται η πιο πρόσφατη
καταχώρηση. Σε ένα περιβάλλον τριών διαστάσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος τρόπος
απεικόνισης με ένα τρισδιάστατο πίνακα ανακοινώσεων. Όπως αναφέρθηκε ήδη δηλαδή, με
την μορφή ενός τρισδιάστατου πίνακα του οποίου όμως η ανάγνωση θα απαιτούσε την
μετάβαση της οπτικής του χρήστη στις δύο διαστάσεις.
Μια περισσότερο προχωρημένη ιδέα θέλει το φόρουμ να αναπαρίσταται από ένα
αμφιθέατρο. Κάθε χρήστης που εκείνη την στιγμή βλέπει το συγκεκριμένο θέμα στο φόρουμ
θα εντοπίζεται καθισμένος στο αμφιθέατρο. Ο χρήστης έχει στην διάθεσή του όλες τις
παλιότερες καταχωρήσεις με την μορφή δυσδιάστατου πίνακα, ενώ η νεότερη καταχώρηση
αναπαρίσταται από το avatar του χρήστη που την υπέβαλλε να έχει ανέβει στο βήμα έτοιμος
να επιλύσει απορίες και να υποβληθεί σε ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους. Όταν ο
χρήστης με την τελευταία καταχώρηση αποχωρήσει από το φόρουμ, τότε κατεβαίνει από το
βήμα και η τοποθέτησή του είναι πλέον διαθέσιμη στους υπόλοιπους χρήστες σε δυσδιάστατη
απεικόνιση.
Πλεονεκτήματα της τρισδιάστατης απεικόνισης του φόρουμ είναι η ενίσχυση της
επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών, η παρότρυνση της συμμετοχής και η προέκταση της
ψευδαίσθησης του εικονικού κόσμου. Μια νέα δυνατότητα που πιθανότατα να μπορούσε να
παρέχεται από την τρισδιάστατη απεικόνιση του φόρουμ, είναι η ικανότητα του χρήστη που
έχει ανέβει στο βήμα να προβάλλει στους υπόλοιπους χρήστες σε μια εικονική οθόνη την
επιφάνεια εργασίας του ή κάποια στοιχεία πολυμέσων.

v. Ηχητικά μηνύματα (Voice Clip)
Όπως αναφέρεται και στο [17] το σημαντικότερο κανάλι επικοινωνίας είναι το ακουστικό.
Πολλές φορές, όλη η συνεργατική δραστηριότητα στηρίζεται στην δυνατότητα που έχουν οι
χρήστες να επικοινωνούν ηχητικά και στην ποιότητα της επικοινωνίας αυτής. Η ασύγχρονη
επικοινωνία με ηχητικά μηνύματα σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον θα μπορούσε να
ενσωματωθεί στα ίδια σημεία της διεπαφής που ενσωματώνεται και η ηλεκτρονική
αλληλογραφία. Με παρόμοιο τρόπο, άλλωστε, υλοποιείται και σε συνεργατικά περιβάλλοντα
δύο διαστάσεων.
Επειδή ο τρόπος υλοποίησης είναι παρόμοιος στις δυο και στις τρεις διαστάσεις, δεν
διαφαίνονται κάποια πλεονεκτήματα που πιθανόν να έχει η μία προσέγγιση εις βάρος της
άλλης. Ίσως, ένα πλεονέκτημα να είναι η δυνατότητα αποστολής μαζί με το ηχητικό μήνυμα
των εκφράσεων του προσώπου του avatar, προσδίδοντας μια επιπλέον διάσταση στην
επικοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Τέλος, μια τεχνολογία που πιθανότατα να έκανε τα
τρισδιάστατα περιβάλλοντα να υπερτερούν να ήταν ο δυναμικός συγχρονισμός των χειλιών
του avatar με τα λόγια. Μια τεχνολογία που όμως ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί αποτελεσματικά.

vi. Μηνύματα σε video
Τα μηνύματα με video στα περιβάλλοντα δύο διαστάσεων συνήθως περιορίζονται είτε σε
προβολή του προσώπου του ομιλητή από δικτυακή κάμερα, είτε σε video από τον πραγματικό
κόσμο. Παρόμοια λειτουργικότητα θα μπορούσε εύκολα να ενσωματωθεί και στα
περιβάλλοντα τριών διαστάσεων και μάλιστα στα ίδια σημεία της διεπαφής που
ενσωματώνεται και η ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Στον εικονικό κόσμο όμως, θα αποτελούσε πλεονέκτημα η δυνατότητα αποστολής video
από το εσωτερικό του τρισδιάστατου περιβάλλοντος. Ένα video το οποίο θα μπορούσε να
εκμεταλλευθεί όλες τις δυνατότητες που παρέχει ένας εικονικός κόσμος, όπως πρόσβαση σε
αναπαραστάσεις επικίνδυνων περιβαλλόντων, μικρόκοσμων, μακρόκοσμων κτλ σε συνδυασμό
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με την καταλυτική παρουσία του avatar του αποστολέα. Θα παρείχε, με άλλα λόγια, την
δυνατότητα αποτελεσματικότερης επεξηγηματικής και ενημερωτικής λειτουργίας.

vii. RSS feeds
Τα rss feeds στα περιβάλλοντα δύο διαστάσεων δεν είναι τίποτα παραπάνω από μικρά
τμήματα κειμένου τα οποία ενημερώνουν τον χρήστη για κάτι. Ο χρήστης μπορεί στην
συνέχεια να τα επιλέξει για να μάθει περισσότερα, και η εφαρμογή τον μεταφέρει σε κάποια
συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον τα rss feeds θα μπορούσαν να
προέρχονται από κάποιο εικονικό ραδιόφωνο που πιθανόν να μεταφέρει το avatar του
χρήστη, όπως παρουσιάζεται στο περιβάλλον του Second Life στο [29].
Η τρισδιάστατη αυτή απεικόνιση δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό παρά να ενισχύσει
την εμβύθιση του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον. Πιθανότατα τα μοναδικά rss feeds τα
οποία πραγματικά θα εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των τριών διαστάσεων να είναι αυτά
που περιλαμβάνουν γραφικές αναπαραστάσεις, όπως αυτά που αναφέρονται στον δείκτη του
χρηματιστηρίου, τη θερμοκρασία κτλ.

viii. Σχόλια/ σημειώσεις (annotations)
Ο σκοπός των σχολίων και των σημειώσεων είναι μάλλον ξεκάθαρος. Σημειώνουμε πάνω
σε ένα έγγραφο(ένα γραφικό, μια φωτογραφία κτλ) με απώτερο σκοπό ο συγγραφέας του να
το δει και να το λάβει υπόψη, προβαίνοντας στις απαραίτητες μετατροπές. Σε ένα περιβάλλον
δύο διαστάσεων αυτό επιτυγχάνεται είτε με σημειώσεις κατευθείαν πάνω στο αντικείμενο υπό
συζήτηση (με εικονικό μαρκαδόρο) είτε με εικονικά δυσδιάστατα κίτρινα post-it. Αυτές οι
αναπαραστάσεις μπορούν εύκολα να μεταφερθούν στις τρεις διαστάσεις. Ίσως το
πλεονέκτημα των τριών διαστάσεων είναι η δυνατότητα να σημειώνουμε πάνω σε
τρισδιάστατα μοντέλα αντικειμένων.

3.1.2.Τρόποι σύγχρονης επικοινωνίας
ix. Σύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων (chat)
Κατά την σύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων οι χρήστες επικοινωνούν ανταλλάσοντας
τμήματα γραπτού κειμένου. Οποιοσδήποτε χρήστης γνωρίζει την χρήση εργαλείων όπως το
mIRC ή το Messenger θα συνειδητοποιήσει πως η λειτουργικότητα είναι ακριβώς η ίδια. Στα
περιβάλλοντα δύο διαστάσεων, παρέχεται στους χρήστες ένας χώρος στην διεπαφή ο οποίος
είναι εξολοκλήρου αφιερωμένος στην δυνατότητα του chat. Ο χώρος αυτός αποτελείται
συνήθως από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα χρησιμοποιείται για να γράψει ο χρήστης το
μήνυμα που επιθυμεί να αποστείλει και το δεύτερο τμήμα για να παρουσιάζεται το ιστορικό
της συζήτησης μέχρι αυτό το σημείο. Για να αναγνωρίζει ο χρήστης ποιος διατυπώνει τι, πριν
από κάθε μήνυμα αναγράφεται το όνομα του χρήστη που το απέστειλε.
Στο περιβάλλον τριών διαστάσεων η λειτουργικότητα του chat παραμένει η ίδια με
μερικές λεπτές διαφορές. Ο χώρος που αφιερώνεται στο chat στην διεπαφή παραμένει ο ίδιος,
αποτελούμενος από τα ίδια τμήματα. Οι διαφορές συναντιόνται στην τρισδιάστατη
αναπαράσταση. Το τελευταίο μήνυμα που έχει αποστείλει ο κάθε χρήστης, αναγράφεται μεν
στο ιστορικό της συζήτησης αλλά και πάνω από το avatar του με την μορφή φυσαλίδας
ομιλίας (speech bubble). Η φυσαλίδα αυτή είναι δυσδιάστατη και από όποια μεριά και αν την
παρατηρήσει κανείς παραμένει η ίδια. Να σημειώσουμε εδώ, πως όπως αναφέρεται και στο
[36], οι χρήστες προτιμούν να μπορούν να βλέπουν και τις δικές τους φυσαλίδες ομιλίας.
Πέρα από τις φυσαλίδες ομιλίας, μια άλλη διαφορά έγκειται στην δράση που
πραγματοποιεί το avatar καθώς ο χρήστης πληκτρολογεί. Στην εφαρμογή Second Life, για
παράδειγμα, το avatar του χρήστη πληκτρολογεί στον αέρα, ενημερώνοντας έτσι όσους το
παρακολουθούν πως επίκειται η αποστολή κάποιου γραπτού μηνύματος.
Τέλος, όσον αφορά το εάν η υλοποίηση ενός μηχανισμού σύγχρονης ανταλλαγής
μηνυμάτων είναι απαραίτητη σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον η απάντηση είναι σίγουρα
θετική. Ο λόγος είναι πως το chat αποτελεί την αμεσότερη και οικονομικότερη λύση για
σύγχρονη επικοινωνία, καθώς δεν απαιτείται η χρήση επιπλέον εξοπλισμού όπως κάρτες ήχου,
μικρόφωνα, δικτυακές κάμερες ή ηχεία.
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x. Ηχητικά μηνύματα (Voice Clip)
Οι χρήστες μπορούν επιπλέον να επικοινωνούν με την ανταλλαγή ηχητικών μηνυμάτων,
κατά την οποία χρησιμοποιώντας μικρόφωνο ηχογραφούν ένα μήνυμα και το αποστέλλουν
στους υπόλοιπους οι οποίοι το ακούν είτε μέσα από ηχεία είτε μέσα από headsets. Στα
συνεργατικά περιβάλλοντα δύο διαστάσεων η αποστολή ηχητικού μηνύματος συνήθως
αναπαρίσταται στο ιστορικό της συζήτησης του chat. Εκεί οι χρήστες έχουν την δυνατότητα
να το ακούσουν όσες φορές το επιθυμούν. Παρόμοια λειτουργικότητα υλοποιείται και στα
περιβάλλοντα τριών διαστάσεων, με την διαφορά ότι ο χρήστης οποίος απέστειλε το ηχητικό
μήνυμα παρουσιάζει πάνω από το avatar του ένα δυσδιάστατο μεγαφωνάκι (ή κάποια άλλη
αναπαράσταση), έτσι ώστε οι υπόλοιποι χρήστες να γνωρίζουν την προέλευση του
μηνύματος.
Η υλοποίηση ενός τέτοιου μηχανισμού σε ένα περιβάλλον τριών διαστάσεων, αν και
απαιτητική σε εξοπλισμό και σε εύρος ζώνης θεωρείται απαραίτητη. Πρώτον γιατί, όπως
αναφέρεται και στο [36], οι χρήστες όταν δεν τους προσφερόταν, αποζητούσαν την
δυνατότητα της υπηρεσίας VoIP. Επιπλέον, όπως αναφέρεται και στο [7], η δυνατότητα
αποστολής ηχητικών μηνυμάτων ενισχύει την ψυχολογική αίσθηση της παρουσίας στον
εικονικό κόσμο. Η αίσθηση αυτή, έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ψευδαίσθησης της
κοινής παρουσίας και την αύξηση της παραγωγικότητας και των κινήτρων συμμετοχής.

xi. Βίντεο-διάσκεψη
Κατά την βίντεο-διάσκεψη οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν τους συνεργάτες τους
και να επικοινωνούν μαζί τους μέσα από δικτυακές κάμερες. Στα περιβάλλοντα δύο
διαστάσεων ο κάθε χρήστης εμφανίζεται με την εικόνα από την δικτυακή του κάμερα. Η
αναπαράσταση με αυτό τον τρόπο προσφέρει πλεονεκτήματα, όπως την αίσθηση οικειότητας
που προέρχεται από την αναγνώριση των προσώπων των συνεργατών του χρήστη και την
αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης που δημιουργείται μέσα στην ομάδα.
Από την άλλη μεριά, στα περιβάλλοντα τριών διαστάσεων οι χρήστες αναπαρίστανται από
τα avatar τους. Τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα της βίντεο-διάσκεψης (και ακόμα
περισσότερα που θα αναφερθούν στην συνέχεια) επιτυγχάνονται μέσα από αυτήν την
αναπαράσταση, ειδικά όταν τα avatar των χρηστών είναι φωτο-ρεαλιστικά και οπτικοποιούν
αποτελεσματικά τον κάθε χρήστη. Με άλλα λόγια, η χρήση βίντεο-διάσκεψης αν και
επιθυμητή λόγω ερευνών όπως των Larkin και Simon (1987) οι οποίοι θεωρούν πως η
δυνατότητα πολλών διαφορετικών αναπαραστάσεων ενεργοποιεί διακριτές γνωστικές
διαδικασίες υποστηρίζοντας έτσι αποτελεσματικά την πληθώρα των μαθησιακών στυλ, δεν
κρίνεται αναγκαία.

3.2.Διαμοιραζόμενες εφαρμογές

Από την στιγμή που αναφερόμαστε σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης πολλαπλών
χρηστών, είναι επιθυμητό να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διαμοιράζονται
διάφορες εφαρμογές. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να ολοκληρώνουν εργασίες σε
λιγότερο χρόνο και να παράγουν ποιοτικότερα αποτελέσματα. Εργασίες όπως η συγγραφή
ενός κειμένου, η δημιουργία μιας παρουσίασης ή η κοινή πλοήγηση στο διαδίκτυο προς
αναζήτηση πληροφοριών θα πρέπει να είναι εφικτές. Στην συνέχεια εξετάζουμε κάποια είδη
διαμοιραζόμενων εφαρμογών οι οποίες εντοπίζονται σε αρκετά περιβάλλοντα συνεργατικής
μάθησης και το πώς θα μπορούσαν αυτές να υλοποιηθούν στις τρεις διαστάσεις.

a. Διαμοιραζόμενος συντάκτης
Μέσα από ένα διαμοιραζόμενο συντάκτη οι χρήστες μπορούν να προχωρήσουν στην κοινή
συγγραφή ενός κειμένου ή μιας παρουσίασης. Στα περιβάλλοντα δύο διαστάσεων παρέχονται
όλες οι παραδοσιακές δυνατότητες ενός συντάκτη κειμένων με κάθε χρήστη να μπορεί να
επέμβει στο κείμενο. Κατά την συγγραφή του κειμένου, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το πρώτο
ενδεχόμενο είναι να έχουν όλοι οι χρήστες ίση πρόσβαση στο κείμενο, χωρίς την ύπαρξη
κάποιου κεντρικού ελέγχου. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι οι χρήστες να μοιράζονται μεταξύ
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τους κάποιο εικονικό αντικείμενο (για παράδειγμα ένα μολύβι), το οποίο θα προσδίδει την
ικανότητα συγγραφής μοναχά σε ένα χρήστη τη φορά. Κάθε χρήστης θα πρέπει να ζητάει το
αντικείμενο από τον χρήστη που το διαθέτει την δεδομένη στιγμή.
Οι χρήστες παρατηρούν το συγγραφόμενο έγγραφο μέσα από την δυσδιάστατη «από
πάνω» (top down) οπτική, όπως προσφέρεται σε κάθε παραδοσιακό συντάκτη. Σε ένα
περιβάλλον τριών διαστάσεων, πιθανότατα, η οπτική αυτή να είναι εξίσου επιθυμητή καθώς
είναι η πλέον απλοϊκή, προσιτή και οικεία στους χρήστες. Ενδεχομένως, η μοναδική διαφορά
της τρισδιάστατης αναπαράστασης σε σχέση με την δυσδιάστατη να είναι η δυνατότητα των
χρηστών να βλέπουν ποιος έχει πρόσβαση στο κείμενο (διότι θα έχει στην κατοχή του σε
εμφανές σημείο το αντικείμενο που προσδίδει το δικαίωμα συγγραφής) και εάν ο χρήστης
αυτός επεξεργάζεται το κείμενο την δεδομένη στιγμή (θα βλέπουν το avatar του να το
επεξεργάζεται).
Από έρευνες που έχουν γίνει, για παράδειγμα στο [36], οι χρήστες δείχνουν να είναι
απόλυτα ικανοποιημένοι με την δυσδιάστατη αναπαράσταση του διαμοιραζόμενου συντάκτη,
έχοντας ως απαίτηση την υψηλή ανάλυση αναπαράστασης και την λειτουργία μετάφρασης.
Επιπλέον, οι περισσότεροι είναι υπέρ της λειτουργικότητας που προσδίδει την ικανότητα σε
ένα χρήστη την φορά να επεμβαίνει στο κείμενο. Τέλος, μερικοί χρήστες θα επιθυμούσαν την
δυνατότητα ιδιωτικής περιοχής καταγραφής σημειώσεων τις οποίες θα μπορούσαν στην
συνέχεια να διαμοιραστούν με την συνεργατική ομάδα. Στα περισσότερα τρισδιάστατα
συνεργατικά περιβάλλοντα ο διαμοιραζόμενος συντάκτης (αλλά και πολλές άλλες εφαρμογές)
αναπαρίστανται ως τμήμα ενός γραφείου εργασίας.

b. Διαμοιραζόμενα ημερολόγια
Ένα διαμοιραζόμενο ημερολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την συνεργατική ομάδα
για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και τέλεση των δικτυακών ή face to face συνεδριών
τους. Ιδιαίτερη προσοχή όμως πρέπει να δοθεί στα προσωπικά δεδομένα του κάθε χρήστη, τα
οποία πιθανόν να μην επιθυμεί να δημοσιοποιήσει. Στα περισσότερα περιβάλλοντα δύο
διαστάσεων το ημερολόγιο αναπαρίσταται με τον παραδοσιακό τρόπο. Στην συνέχεια, ένα
αυτοματοποιημένο σύστημα λαμβάνει τα προγράμματα όλων των συμμετεχόντων και
προτείνει ημερομηνίες και ωράρια συνεργασίας. Η ίδια δυσδιάστατη αναπαράσταση και
λειτουργικότητα θα μπορούσε να μεταφερθεί σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον συνεργασίας
καθώς αποτελεί την αποτελεσματικότερη και περισσότερο εύχρηστη λύση.

c. Διαμοιραζόμενα αρχεία και κοινόχρηστες βάσεις δεδομένων
Η συνεργατική ομάδα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα διαμοίρασης αρχείων και κοινής
χρήσης βάσεων δεδομένων υποστηρίζοντας την παραγωγική διαδικασία, την ικανότητα
απόδοσης σχολίων και ανάθεσης εργασιών. Στα περιβάλλοντα δύο διαστάσεων, η διαμοίραση
αρχείων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.
Ο πρώτος τρόπος είναι να τοποθετηθεί το αρχείο σε ένα κοινό χώρο εργασίας στον οποίο
έχει πρόσβαση κάθε μέλος της ομάδας. Ο δεύτερος τρόπος είναι η άμεση μεταφορά ενός
αρχείου από τον ένα χρήστη στον άλλο. Αυτά τα είδη λειτουργικότητας μπορούν εύκολα να
μεταφερθούν στις τρεις διαστάσεις, όπου ο κοινός χώρος εργασίας θα αναπαρίσταται σαν ένα
τρισδιάστατο αντικείμενο και η άμεση μεταφορά αρχείων μεταξύ των χρηστών θα
συνοδεύεται από την προαιρετική διάδραση των avatar των χρηστών. Προαιρετική διότι
μερικοί χρήστες ίσως θεωρήσουν το εκτελούμενο animation χρονοβόρο και άσκοπο, όπως
αναφέρεται στο [36]. Επιπλέον, στην ίδια εργασία αναφέρεται πως το καταλληλότερο πλαίσιο
αναφοράς για την διαμοίραση αρχείων είναι η μεταφορά δωματίου καθώς αποτελούν
θεμελιώδη δοχεία τα οποία περιέχουν από ανθρώπους μέχρι έγγραφα.
Σε έρευνες που έχουν γίνει, οι χρήστες καλωσορίζουν την δυνατότητα διαμοίρασης
αρχείων με την προϋπόθεση να υποστηρίζονται πολλά είδη αρχείων και να εξασφαλίζεται
κάποιο ανώτερο επίπεδο ασφάλειας και απορρήτου των δεδομένων.

d. Διαμοιραζόμενος ασπροπίνακας
Σε πολλές έρευνες, οι χρήστες παραπονέθηκαν για την έλλειψη εργαλείων σχεδιασμού και
brainstorming. Ένας διαμοιραζόμενος ασπροπίνακας πιθανότατα να κάλυπτε τις ανάγκες αυτές
παρέχοντας την απαραίτητη λειτουργικότητα, όπως σχεδιαστικά εργαλεία για καμπύλες,
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ευθείες και χρώματα και σχήματα για την παρουσίαση ιδεών και προτάσεων. Σε περιβάλλοντα
δύο διαστάσεων κατά την αναπαράσταση του ασπροπίνακα υιοθετείται η top down οπτική.
Αντίστοιχα, στα περιβάλλοντα τριών διαστάσεων ο ασπροπίνακας θα μπορούσε να
ενσωματωθεί στο γραφείο εργασίας μαζί με τον διαμοιραζόμενο συντάκτη ή να υλοποιηθεί
όπως ο αντίστοιχος πραγματικός, δηλαδή κάθετα.

e. Εργασίες/ εκτέλεση σεναρίων
Αρκετές συνεργατικές εφαρμογές υποστηρίζουν την δυνατότητα ανάθεσης εργασιών στην
ομάδα και την εκτέλεση σεναρίων μέσα από την ανάθεση ρόλων. Οι δυνατότητες αυτές έχουν
υλοποιηθεί σε συνεργατικά περιβάλλοντα δύο διαστάσεων με επιτυχία, αλλά πιθανότατα η
αντίστοιχη εφαρμογή στις τρεις διαστάσεις να είναι περισσότερο αποτελεσματική.
Ο λόγος για αυτό είναι πως ένα εικονικός κόσμος, όπως αναφέρεται και στο [17], μπορεί
να προσφέρει ισχυρά κίνητρα συμμετοχής. Φαινόμενα όπως η εμβύθιση, η διάδραση και η
παρουσία ενισχύουν τα κίνητρα αυτά. Επιπλέον, οι εικονικοί κόσμοι δίνουν την δυνατότητα
στους χρήστες να βιώσουν την εμπειρία περιβαλλόντων τα οποία πιθανότατα εξαιτίας χρόνου,
απόστασης, μεγέθους και ασφάλειας να μην ήταν προηγουμένως διαθέσιμα. Κάτι το οποίο
ισχύει ειδικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ένα από τα πλεονεκτήματα της εκτέλεσης σεναρίων σε τρισδιάστατα συνεργατικά
περιβάλλοντα αναφέρεται και στο [14]. Ως άνθρωποι, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα
καινούργιο μέσο δημιουργικότητας και διάδρασης, ενστικτωδώς το συγκρίνουμε με
προϋπάρχοντα μέσα και εφαρμόζουμε παλιούς τρόπους σκέψης για την αναπαράσταση
παραδοσιακών μοντέλων. Χρησιμοποιούμε δηλαδή καινούργια εργαλεία για την
πραγματοποίηση παλιότερων διδακτικών πρακτικών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος καθηγητής
βιολογίας θέλει να διδάξει την ανατομία ενός κυττάρου στους μαθητές, ποιος ο λόγος να
δημιουργήσει μια εικονική τρισδιάστατη τάξη με θρανία και πίνακα όταν θα μπορούσε να
εξερευνήσει με τους μαθητές το μικρόκοσμο, σαν σε εκδρομή, του τρισδιάστατου μοντέλου
ενός κυττάρου.
Ποικίλες μαθησιακές θεωρίες υποστηρίζουν έμμεσα την υλοποίηση σεναρίων σε
τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους. Βασικές αρχές της προσέγγισης του εποικοδιμισμού
αναφέρουν ότι η μάθηση εξαρτάται από το πλαίσιο αναφοράς, πως δηλαδή δεν θα πρέπει να
απομονώνουμε τα γεγονότα από τις καταστάσεις και τα περιβάλλοντα με τα οποία είναι
σχετικά. Επιπλέον, αναφέρεται η σημασία των κινήτρων ως απαραίτητα στοιχεία, καθώς
προκαλούν την ενεργοποίηση των αισθήσεων του μαθητή. Εξωτερικές ενισχύσεις όπως
σχετικότητα, η περιέργεια, η διασκέδαση και η επιτυχία διευκολύνουν την μάθηση. Ο
εποικοδομιστής Jean Piaget(1969) αναφέρει πως η γνωστική ανάπτυξη διευκολύνεται με την
παροχή δραστηριοτήτων ή καταστάσεων στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές και απαιτούν
προσαρμοστικές ικανότητες. Τέλος, ο κυριότερος εκπρόσωπος των ανθρωπιστικών θεωριών
μάθησης Abraham Maslow, υποστηρίζει πως η εμπειρία είναι το πρωταρχικό φαινόμενο στην
μελέτη της ανθρώπινης μάθησης και συμπεριφοράς.

f. Προσομοιώσεις και μικρόκοσμοι/ μακρόκοσμοι
Όπως αναφέρθηκε και στην εκτέλεση σεναρίων, οι προσομοιώσεις και οι μικρόκοσμοι θα
έβρισκαν αποτελεσματικότερη εφαρμογή σε ένα τρισδιάστατο εικονικό κόσμο. Ο λόγος για
αυτό είναι οι δυνατότητες που παρέχει ένα τέτοιο εργαλείο για την αναπαράσταση
οποιουδήποτε περιβάλλοντος με μοναδικό όριο την φαντασία του δημιουργού. Περιβάλλοντα,
που με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα ήταν απαγορευτική η πρόσβαση σε αυτά, γίνονται άμεσα
προσιτά μέσα από τις εικονικές τους αναπαραστάσεις. Περιβάλλοντα όπως μοριακές δομές,
πλανητικά συστήματα και πυρηνικά εργοστάσια μπορούν να αποδοθούν ρεαλιστικά
αποφεύγοντας εμπόδια όπως τον οικονομικό παράγοντα ή τα θέματα ασφαλείας.
Πολλές μαθησιακές θεωρίες υποστηρίζουν το είδος των διαδράσεων που μπορούν να
πραγματοποιηθούν μέσα από τις προσομοιώσεις και τους μικρόκοσμους. Είναι απαραίτητο να
υιοθετηθούν αντιλήψεις όπως του Piaget, ο οποίος πίστευε ότι θα πρέπει να βλέπουμε τους
μαθητές σαν μικρούς επιστήμονες οι οποίοι προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο. Ακόμη,
σύμφωνα με τον John Bransford(1993), «τα μαθήματα θα πρέπει να επιτρέπουν στην
εξερεύνηση από το μαθητή». Αντίστοιχα ο J. Gibson (1966) αναφέρει, «αφού η αντίληψη
είναι μια ενεργή διαδικασία, το άτομο θα πρέπει να έχει ανεξέλεγκτο διδακτικό περιβάλλον».
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3.3.Συστήματα υποστήριξης μαθημάτων

Η συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιών αναφέρεται στην συνεργασία μέσω εικονικών
περιβαλλόντων και πως αυτή υποστηρίζεται από συγκεκριμένα εργαλεία.

a. Ψηφοφορίες
Οι ψηφοφορίες αποτελούν πιθανότατα το ταχύτερο και αμεσότερο τρόπο διεξαγωγής
αποφάσεων. Σε ένα περιβάλλον δύο διαστάσεων, οι ψηφοφορίες διεξάγονται συνήθως μέσα
από την επιλογή απάντησης από αυτές που προσφέρονται. Στην συνέχεια, τα αποτελέσματα
αναπαρίστανται με ραβδογράμματα ή διαγράμματα πίτας.
Στις τρεις διαστάσεις θα μπορούσε να υιοθετηθεί η ίδια λειτουργικότητα, με επιπλέον την
χρήση των χειρονομιών των avatar για απλούστερες ψηφοφορίες τύπου «ναι ή όχι». Με άλλα
λόγια, θα μπορούσαν οι χρήστες αντί να απαντούν σε κάποια ερώτηση, να σηκώνουν το
εικονικό χέρι ή να κουνάνε αντίστοιχα το κεφάλι του avatar τους. Η αναπαράσταση των
αποτελεσμάτων θα μπορούσε να γίνει με τρισδιάστατα ραβδογράμματα, ιστογράμματα ή
πίτες.

b. Εργαλεία επιχειρηματολογίας
Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση και διατύπωση επιχειρημάτων. Στην
ομάδα των εργαλείων που προσφέρονται περιλαμβάνονται συνήθως εργαλεία σχεδιασμού,
brainstorming, δομημένο chat και άλλα. Ο απώτερος σκοπός είναι να εξυπηρετούνται ανάγκες
και δραστηριότητες σε γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο. Όπως αναφέρεται και στην [24],
τέτοιες δραστηριότητες είναι η συζήτηση, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός, η διαμοίραση
ιδεών και δεδομένων, η αξιολόγηση και η εύρεση λύσεων, η δόμηση της γνώσης, η
παρατήρηση και η διατύπωση προτάσεων, η ανάθεση ρόλων, ο συντονισμός και η κοινωνική
διάδραση. Οι υλοποιήσεις των εργαλείων επιχειρηματολογίας είναι αντίστοιχη των εργαλείων
που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους.

c. Χώροι συσκέψεων
Οι χώροι συσκέψεων όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, αποτελούν ένα εκ των τριών
κεντρικών τμημάτων των τρισδιάστατων συνεργατικών περιβαλλόντων, μαζί με την περιοχή
εισόδου και την περιοχή προσωπικού γραφείου. Ένας τρισδιάστατος εικονικός χώρος
συσκέψεων δεν διαφέρει πολύ από τον αντίστοιχο πραγματικό. Περιλαμβάνει ένα γραφείο
εργασίας στο οποίο είναι ενσωματωμένα τα διάφορα διαμοιραζόμενα και μη εργαλεία και
καρέκλες με τις οποίες μπορούν να διαδράσουν οι χρήστες.
Σε έρευνα που αναφέρεται στο [36], όπου οι χρήστες χρησιμοποιούσαν ένα χώρο
συσκέψεων, έγινα οι εξής παρατηρήσεις. Οι χρήστες θεωρούν χρονοβόρο και ανεπιθύμητο το
animation κατά την διάδραση με την καρέκλα και θα επιθυμούσαν την άμεση μεταφορά και
διάδραση με το τραπέζι εργασίας. Επιπλέον, αναφέρθηκαν διάφορα clipping προβλήματα, στα
οποία τα avatar των χρηστών εγκλωβίστηκαν μεταξύ των καρεκλών, επομένως κρίνεται
απαραίτητος ο καλός προσδιορισμός των αντικειμένων στο χώρο. Στην ίδια έρευνα οι χρήστες
δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν τη σημασία της θέσης του διαχειριστή (moderator chair) ο
οποίος καθορίζει ποιος θα έχει πρόσβαση στην κοινόχρηστη περιοχή του γραφείου εργασίας.
Τέλος, αρκετοί χρήστες θα επιθυμούσαν την δυνατότητα παρουσίασης των περιεχομένων του
γραφείου εργασίας σε πλήρη οθόνη και με υψηλή ανάλυση.

d. Πρακτικά
Μια δυνατότητα που παρέχεται σε πραγματικούς χώρους συσκέψεων είναι η διατήρηση
από κάποιο συμμετέχοντα των πρακτικών. Τα πρακτικά μιας συνεδρίας περιλαμβάνουν
συνήθως την ημερομηνία της συνεδρίας, τα ονόματα των συμμετεχόντων, το θέμα της
συνεδρίας, τι ειπώθηκε κατά τη συνεδρία και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν. Σε
ένα εικονικό περιβάλλον συνεργασίας κάθε επικοινωνία μεταξύ των χρηστών μεταφέρεται υπό
την μορφή ψηφιακών δεδομένων. Η αποθήκευση επομένως του ιστορικού του chat, ή των
ηχητικών μηνυμάτων είναι εφικτή και υλοποιήσιμη. Το ίδιο ισχύει και για τις βίντεο-διασκέψεις
με την προϋπόθεση ότι το μέγεθος που θα καταλαμβάνουν στους σκληρούς δίσκους να μην
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είναι απαγορευτικό. Ειδικά στους τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους, επιπλέον στοιχεία που
μπορούν να καταγραφούν είναι οι δραστηριότητες όλων των συμμετεχόντων καθώς και
βίντεο μέσα από το περιβάλλον, με τον τρόπο που αναφέρθηκε και στην επανάληψη
ενεργειών.

e. WikiWebs
Τα wikiwebs είναι μια σχετική καινούργια τεχνολογία. Αποτελούν ένα είδος ιστοσελίδας το
οποίο επιτρέπει στους επισκέπτες προσθέτουν, να αφαιρούν και γενικότερα να επεξεργάζονται
και να αλλάζουν το διαθέσιμο περιεχόμενο, πολλές φορές χωρίς την ανάγκη για εγγραφή. Η
ευκολία στην διάδραση και λειτουργία καθιστούν τα wikiwebs ένα αποτελεσματικό εργαλείο
για ασύγχρονη συνεργατική συγγραφή.
Πολλές κοινότητες wikiwebs είναι ιδιωτικές, ειδικά μέσα σε επιχειρήσεις ως συνεργατικό
λογισμικό. Συνήθως χρησιμοποιούνται ως εσωτερική τεκμηρίωση ενός έργου, για εσωτερικά
συστήματα και εφαρμογές. Η δημοκρατική, συγκεντρωτική φύση των wikiwebs αποτελεί
σημαντικό παράγοντα στην ευρεία διάδοσή τους. Υπάρχουν wikiwebs με πολύ εξειδικευμένο
περιεχόμενο και άλλα με γενικότερα λήμματα.
Σε ένα τρισδιάστατο συνεργατικό περιβάλλον, τα wikiwebs θα μπορούσαν να
υλοποιηθούν μέσα από την πρόσβαση στο διαδίκτυο που θα προσφέρεται. Με άλλα λόγια, θα
έχουν την μορφή ενός τυπικού συντάκτη, με δυσδιάστατη οπτική top down.

f. Αυτόματοι πράκτορες (agents)
Όπως έχει αναφερθεί ήδη, οι αυτόματοι πράκτορες θα μπορούσαν να εκτελούν πολλαπλό
ρόλο σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Θα μπορούσαν να αποτελούν βοηθό του χρήστη, κατά
την αναζήτησή του για πληροφορίες, κατά την διεξαγωγή σεναρίων εξηγώντας την
λειτουργικότητα μιας προσομοίωσης ή ενός μικρόκοσμου, ή απλώς ενισχύοντας την
ψευδαίσθηση του εικονικού κόσμου καθώς θα βρίσκονται διάσπαρτοι σε αυτόν. Ακόμη, θα
μπορούσαν να φέρνουν χρήστες με κοινά ενδιαφέροντα και αναζητήσεις σε επαφή και να
αποτελούν φίλτρο για την αποφυγή πληροφοριών που είναι πέρα από τις γνωστικές
ικανότητες του χρήστη. Τέλος, θα μπορούσαν να προστατεύουν τον χρήστη από ανεπιθύμητη
επικοινωνία και επαφή με τρίτους.
Οι πράκτορες έχουν υλοποιηθεί αρκετά αποτελεσματικά σε περιβάλλοντα δύο
διαστάσεων, μα η πραγματική τους δυνατότητα μπορεί να απελευθερωθεί μονάχα μέσα σε
ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον. Θα μπορούσαν να αποτελούν τους μόνιμους κατοίκους
του περιβάλλοντος, αναθέτοντας εργασίες στους χρήστες και διευκολύνοντας την πρώτη τους
επαφή με την εικονική πραγματικότητα, ενισχύοντας έτσι την εμβύθιση του χρήστη σε αυτήν.
Πέρα από τους πράκτορες ως μόνιμα στοιχεία του περιβάλλοντος, οι χρήστες θα μπορούσαν
να έχουν πάντα μαζί τους ένα πράκτορα για την επίλυση αποριών που πιθανόν προκύψουν
κατά την διάδρασή τους με το περιβάλλον αλλά και για την υλοποίηση όλων των
προαναφερθέντων λειτουργιών.

g.

Επανάληψη ενεργειών (activity replay)

Μια πολύ χρήσιμη λειτουργία για ένα περιβάλλον συνεργασίας είναι η δυνατότητα
προβολής όλων των ενεργειών που διεξήχθηκαν κατά την συνεδρία μετά το πέρας αυτής. Η
επανάληψη ενεργειών εξυπηρετεί την ανασκόπηση πάνω στην κοινή συγγραφή ενός κειμένου,
στον κοινό σχεδιασμό ενός έργου ή σε μια συνεδρία brainstorming. Επιπλέον, σε ένα
περιβάλλον τριών διαστάσεων θα μπορούσε να υλοποιηθεί η επανάληψη ενεργειών όσον
αφορά την ολοκλήρωση ενός σεναρίου ή την διάδραση με μια προσομοίωση. Με άλλα λόγια,
θα μπορούσε να υλοποιηθεί η αυτόματη καταγραφή του χρήστη, όπως αυτή επιτυγχάνεται
σήμερα με εργαλεία machinima, και στην συνέχεια να τεθεί στην διάθεση του χρήστη για
επανάληψη όσες φορές και όποτε το επιθυμεί.

3.4.Ρύθμιση και συντονισμός συνεργατικής μάθησης

Απαραίτητο στοιχείο για τον αποτελεσματικό συντονισμό μιας συνεργασίας ή συνεδρίας
συνεργατικής μάθησης είναι ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στον
κοινό χώρο εργασίας. Εάν δηλαδή η απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης γίνεται αυτόματα από
το σύστημα, εάν υπάρχει κάποια κεντρική αρχή (όπως ένας εκπαιδευτικός) ή εάν έχουν όλοι οι
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χρήστες ίση πρόσβαση στο μέσο. Στην συνέχεια αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες μεθόδους
που έχουν υλοποιηθεί για τον συντονισμό της συνεργατικής διαδικασίας σε δυσδιάστατα
περιβάλλοντα συνεργασίας.

a. Κλειδί δράσης
Στην μέθοδο αυτή, ο χρήστης που κατέχει το κλειδί δράσης είναι αυτός που έχει και την
πρόσβαση στον κοινό χώρο εργασίας. Οι υπόλοιποι χρήστες μπορούν με την σειρά τους να
ζητήσουν και να πάρουν το κλειδί δράσης. Σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον μάθησης το κλειδί
δράσης μπορεί να αναπαρασταθεί ως ένα εικονικό αντικείμενο το οποίο μεταφέρεται από τον
ένα χρήστη στον άλλο. Η μεταφορά του αντικειμένου θα πρέπει να είναι άμεση και δίχως να
απαιτείται να δίνεται «πραγματικά» το κλειδί από τον ένα χρήστη στον άλλο (να μεσολαβεί
δηλαδή κάποιο animation), καθώς αυτό θα φανεί μάλλον άσκοπο και χρονοβόρο στους
χρήστες. Σε έρευνα που έγινε στο [36], οι χρήστες βρήκαν ευχάριστη την μεταφορά ενός
εικονικού μικροφώνου ως το αντικείμενο που αποδίδει δικαιώματα συμμετοχής.

b. Φωτεινός σηματοδότης
Στην μέθοδο αυτή, ο χρήστης που έχει την πρόσβαση στον κοινό χώρο εργασίας διαθέτει
πράσινο σηματοδότη. Οι υπόλοιποι χρήστες έχουν κόκκινο σήμα, αλλά όταν επιθυμούν να
έχουν πρόσβαση στο μέσο μπορούν να το μετατρέψουν σε κίτρινο. Με αυτό τον τρόπο ο
χρήστης που έχει το λόγο μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματα πρόσβασης σε κάποιον άλλο.
Σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον συνεργασίας η παραπάνω αναπαράσταση θα ήταν
πιθανότατα ανάρμοστη και δύσχρηστη.
Αντίστοιχα όμως με την μέθοδο αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί μια ανάλογη. Θα είναι
προφανές ποιος χρήστης έχει πρόσβαση στο μέσο, καθώς αυτός θα φέρει κάποιο εικονικό
αντικείμενο (όπως το κλειδί δράσης). Οποιοσδήποτε άλλος χρήστης επιθυμεί πρόσβαση θα
μπορεί να το γνωστοποιεί στους υπολοίπους με κάποια κίνηση από το avatar του, όπως το
σήκωμα του χεριού. Επιπλέον, όταν κάποιος άλλος χρήστης προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει
το μέσο θα λάβει το μήνυμα πως εκείνη την στιγμή κάποιος άλλος εκμεταλλεύεται το
δικαίωμα πρόσβασης.

c. Εστίαση της προσοχής
Μια ακόμη μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον συντονισμό της συνεργατικής
διαδικασίας είναι η δυνατότητα εστίασης της προσοχής. Σε αυτήν, ο χρήστης που έχει το
δικαίωμα πρόσβασης στο μέσο μπορεί να κλειδώσει τις οπτικές όλων των υπόλοιπων χρηστών
σε πρώτο πρόσωπο και σε αυτό με το οποίο ασχολείτο. Η μέθοδος αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με επεξηγηματικό ρόλο ή για την συγκέντρωση της προσοχής λιγότερο
προσηλωμένων μαθητών. Ο χρήστης με την πρόσβαση στο μέσο μπορεί να επιλέξει να
κλειδώσει την προσοχή των υπολοίπων σε κάποιο ακίνητο ή κινούμενο αντικείμενο, σε κάποιο
γενικότερο χώρο, ή στην δική του προοπτική.

d. Επίγνωση άλλων χρηστών
Ένα από κυριότερα πλεονεκτήματα των τρισδιάστατων συνεργατικών εφαρμογών είναι η
δυνατότητα παρατήρησης των δραστηριοτήτων των υπολοίπων και της επίγνωσης της
ύπαρξης σε κοινό χώρο, στον ίδιο χρόνο. Ό όρος κοινωνικός προσανατολισμός ([36])
αναφέρεται ακριβώς σε αυτήν την δυνατότητα. Στο ότι, δηλαδή, μέσα από την μεταφορά του
δωματίου τα μέλη της ομάδας βρίσκονται στον ίδιο χώρο την ίδια στιγμή, ανταλλάσσουν
δεδομένα και μοιράζονται παρόμοια οπτική του χώρου και των περιεχομένων αυτού.
Στο [11] αναφέρεται ότι, έρευνες έχουν δείξει πως η αίσθηση του χώρου αποτελεί βασικό
κομμάτι στην δόμηση ενός τρισδιάστατου εικονικού κόσμου. Μέσα από αυτή την επίγνωση
του χώρου υποστηρίζονται πολλές από τις αρχές της θεωρίας μάθησης του εποικοδομισμού. Η
εμβύθιση των χρηστών σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον υποστηρίζει δυνατότητες εμπειρικής,
πειραματικής και πλαισιωμένης (situated) μάθησης. Επιπλέον, είναι σημαντικό οι χρήστες με
μια μόνο ματιά να μπορούν να αναγνωρίσουν με τι ασχολούνται τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
και διαισθητικά να μπορούν να ξεχωρίσουν τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν στο
περιβάλλον. Τέλος, μέσα από την επίγνωση των άλλων χρηστών επιτυγχάνεται προαγωγή της
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αίσθησης του ανήκειν και παρατηρείται το φαινόμενο της υπακοής στην ομάδα που
προτάθηκε από τον Ash. Σύμφωνα με τον Ash, όταν παρατηρούμε τρίτους να κάνουν κάτι
μαζικά, ενστικτωδώς επιθυμούμε να ενταχθούμε και εμείς.

e. Περιγραφή ομάδων
Όταν ένα συνεργατικό περιβάλλον αποτελείται από πολλαπλές ομάδες χρηστών, είναι
επιθυμητή η καταγραφή των ομάδων και του ρόλου τους. Επιπλέον, θα πρέπει τα μέλη μιας
ομάδας να ξεχωρίζουν από τα μέλη άλλων ομάδων. Όλα τα παραπάνω ενισχύουν το αίσθημα
την ομαδικότητας, της συνεργασίας και του κοινού στόχου που αποτελούν την βάση της
συνεργατικής μάθησης. Σε ένα τρισδιάστατο συνεργατικό περιβάλλον πολλαπλών χρηστών, ο
διαχωρισμός των ομάδων με βάση την αμφίεσή τους είναι ευκολότερος και περισσότερο
ευχάριστος από ότι στις δύο διαστάσεις.

f. Δημιουργία λίστας επαφών
Εάν ένα συνεργατικό εικονικό περιβάλλον πολλαπλών χρηστών είναι αχανές στην έκτασή
του είναι εύκολο να χαθεί η επαφή μεταξύ των συνεργατών. Με την δημιουργία μιας λίστας
επαφών, ο κάθε χρήστης θα μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή εάν τα μέλη της ομάδας του
είναι συνδεδεμένα και σε ποιο σημείο του κόσμου βρίσκονται. Στην συνέχεια, θα πρέπει να
παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες της άμεσης μεταφοράς στο χώρο που βρίσκονται τα
υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Προσοχή όμως, πρέπει να δοθεί στο σημείο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Με άλλα λόγια, ο χρήστης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να εμποδίζει τους υπόλοιπους
από το να γνωρίζουν που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή διασφαλίζοντας έτσι το δικαίωμα
εικονικής προσωπικής ζωής. Όπως αναφέρεται και στο [49], κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο σε
μια σχέση εκπαιδευτή- μαθητή.

3.5.Υποστήριξη των εκπαιδευτών

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο προσωπικός χώρος των χρηστών πρέπει να περιλαμβάνει
κάποια εργαλεία. Μερικά από αυτά τα εργαλεία αφορούν αποκλειστικά τους εκπαιδευτές και
συγκεκριμένα τον τρόπο οργάνωσης των μαθημάτων και της αξιολόγησης των μαθητών. Στην
συνέχεια αναφέρονται κάποια από αυτά τα εργαλεία.

a. Ιστορικό συζητήσεων και ενεργειών
Ένα εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει στην διάθεση του το ιστορικό των συζητήσεων και
των ενεργειών μεταξύ των μαθητών, ώστε να μπορεί να αξιολογήσει την διαδικασία
συνεργασίας αλλά και την επιμέρους συμμετοχή κάθε μαθητή. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν
επίγνωση του χρόνου κατά τον οποίο καταγράφονται οι συνομιλίες τους ώστε να
υποστηρίζεται η διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων αλλά και το ακέραιο της σχέσης
εκπαιδευτή- μαθητή.
Το ιστορικό των συζητήσεων μπορεί να παρουσιάζεται στον καθηγητή ακριβώς όπως
καταγράφθηκε, ή να υπόκειται επεξεργασία από κάποιο αυτοματοποιημένο σύστημα ώστε να
μπορεί ο καθηγητής εύκολα να διατηρεί στατιστικά της επίδοσης των μαθητών αλλά και του
τρόπου διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτής θα μπορεί λάβει επίγνωση του τρόπου και το ποσοστό
στο οποίο συνείσφερε ο κάθε μαθητής, βοηθώντας τους περισσότερο αδύναμους και
οργώνοντας αποδοτικότερες και περισσότερο ομαλές και ισορροπημένες ομάδες συνεργασίας.

b. Συστήματα δημιουργίας ομάδων
Ο καθηγητής θα πρέπει να έχει στην κατοχή του ένα σύστημα στο οποίο θα μπορεί να
εισάγει τις αποδόσεις και τα μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών και να λαμβάνει
προτεινόμενες ομάδες συνεργασίας. Το σύστημα θα πρέπει να προβλέπει ώστε οι αδύναμοι
μαθητές να μοιράζονται ισορροπημένα ανά τις ομάδες, λαμβάνοντας έτσι όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη ενίσχυση από τους ισχυρότερους μαθητές.
Επιπλέον, με βάση τα χαρακτηριστικά των μαθητών, οι ομάδες καταλήγουν να
αποτελούνται από μέλη με κοινά ενδιαφέροντα και αναζητήσεις και να τους ανατίθενται
εργασίες που τους ενδιαφέρουν. Όπως αναφέρει και ο ερευνητής Rogers στις βασικές αρχές
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της θεωρίας του, η ουσιώδης μάθηση λαμβάνει χώρα όταν το θέμα του μαθησιακού
αντικειμένου είναι σχετικό με τα προσωπικά ενδιαφέροντα του μαθητή.

c. Υπερσυνδέσεις προς το ίντερνετ ή προς άλλες εφαρμογές
Σε ένα συνεργατικό περιβάλλον θα πρέπει να παρέχονται συνδέσεις σε πολλαπλές πηγές
πληροφορίας όπως το διαδίκτυο και εξωτερικές εφαρμογές. Στην έρευνα που διεξάχθηκε στο
[36], οι χρήστες έθεσαν ως απαίτηση την δυνατότητα προβολής οθόνων από εξωτερικές
εφαρμογές. Οι ύπαρξη υπερσυνδέσεων δικαιολογείται από την αντίληψη ότι η παροχή
πολλαπλών αναπαραστάσεων του γνωστικού περιεχομένου προκαλεί αποτελεσματικότερη
δόμηση της γνώσης στο μαθητή. Επιπλέον, ερευνητές όπως ο Spiro (1990), αναφέρουν ότι θα
πρέπει να αποφεύγεται η υπεραπλούστευση των οδηγιών και να αναγνωρίζεται η
διασυνδετικότητα των ιδεών και πως θα πρέπει οι πηγές της γνώσης να είναι διασυνδεδεμένες
και όχι κατηγοριοποιημένες.
Στα συνεργατικά περιβάλλοντα δύο διαστάσεων, οι υπερσυνδέσεις παρέχονται με τον
τυπικό τρόπο, μέσω δηλαδή, υπογραμμισμένων λέξεων. Η υπερσύνδεση οδηγεί τους χρήστες
είτε σε κάποιον πλοηγητή διαδικτύου είτε στην οθόνη κάποιας άλλης εφαρμογής. Η οπτική
στα περιβάλλοντα αυτά, περιορίζεται πάντα στην δυσδιάστατη top-down.
Σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον η υλοποίηση μιας τέτοια λειτουργίας, και μάλιστα με
οπτική δύο διαστάσεων θα ήταν εύκολη και επιθυμητή. Επιπλέον όμως, θα μπορούσαν να
παρέχονται υπερσυνδέσεις σε άλλους εικονικούς κόσμους μέσα από πύλες (portals). Τέτοιου
είδους υπερσυνδέσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί σε πλατφόρμες όπως το Croquet. Στην
συγκεκριμένη υλοποίηση μάλιστα, είναι δυνατή η παρατήρηση μέσα φωλιασμένες πύλες.
Πύλες δηλαδή, οι οποίες βρίσκονται στο εσωτερικό άλλον πυλών. Παρά όλη την επιθυμητή
λειτουργικότητα, προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο αντιμετώπισης των σπασμένων
συνδέσμων (broken links).

3.6.Λειτουργίες του avatar του χρήστη

Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι χρήστες πλοηγούνται και διαδρούν με τον εικονικό κόσμο,
μέσα από ένα χαρακτήρα (avatar) τον οποίο χειρίζονται. Μερικά από τα βασικά
πλεονεκτήματα των avatar, όπως αναφέρονται και στο [17] είναι:
• Η αντίληψη, δηλαδή η δυνατότητα του χρήστη να αναγνωρίζει ποιος άλλος χρήστης
βρίσκεται κοντά του
• Ο εντοπισμός, να μπορεί δηλαδή ο χρήστης να δει που βρίσκονται οι άλλοι χρήστες
• Η αναγνώριση, να μπορεί ο χρήστης να αναγνωρίσει από τα avatar τους υπόλοιπους
• Η οπτικοποίηση του ενδιαφέροντος των άλλων χρηστών, μπορεί δηλαδή ο χρήστης να
γνωρίζει που είναι στραμμένη η προσοχή των υπολοίπων
• Η οπτικοποίηση της δράσης των υπολοίπων, μπορεί δηλαδή ο χρήστης να δει τι κάνουν οι
υπόλοιποι μέσα από την διάδρασή τους με το περιβάλλον αλλά και τις χειρονομίες
• Η κοινωνική αναπαράσταση του εαυτού μέσα από την αμφίεση του avatar, μπορούν
δηλαδή οι χρήστες να αναγνωρίσουν την εργασία ή την ιεραρχική θέση των υπολοίπων
• Η face to face επικοινωνία ενισχύει την σταθερότητα των κοινωνικών σχέσεων
• Δίνουν το αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην ομάδα
Στην συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες από τις βασικές λειτουργίες των avatar, οι οποίες
έχουν υλοποιηθεί στις συνεργατικές πλατφόρμες που εξετάστηκαν για την ολοκλήρωση της
παρούσας εργασίας.

a. Διάδραση με αντικείμενα και άλλους χρήστες
Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα διάδρασης με αντικείμενα του εικονικού
κόσμου αλλά και με τους υπόλοιπους χρήστες. Η διάδραση με εικονικά αντικείμενα
αντίστοιχων πραγματικών ενισχύει την εμβύθιση του χρήστη στο περιβάλλον και διατηρεί την
ψευδαίσθηση του εικονικού κόσμου. Τα εικονικά αντικείμενα μπορούν να περιλαμβάνουν από
καρέκλες και γραφεία μέχρι οχήματα και εργαλεία.
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Η δυνατότητα διάδρασης με τους υπόλοιπους χρήστες ενισχύει το αίσθημα
κοινωνικότητας και συνεργατικότητας και εκμηδενίζει την γεωγραφική απόσταση που πιθανόν
να χωρίζει τους χρήστες μεταξύ τους. Η διάδραση μεταξύ χρηστών μπορεί να περιλαμβάνει
κούνημα χεριών, αγκαλιές, επιδοκιμαστικό χτύπημα στην πλάτη κτλ. Σχεδόν κάθε
αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων στον πραγματικό κόσμο, μπορεί να
αναπαρασταθεί και εικονικά.

b. Δυνατότητα βαδίσματος, πτήσης, άμεσης μεταφοράς
Στις έρευνες που έγιναν για το [36] οι χρήστες ανάφεραν κάποια προβλήματα κατά την
πλοήγηση με το avatar. Μερικοί χρήστες βρήκαν την ταχύτητα μετακίνησης του avatar πολύ
αργή ενώ κάποιοι άλλοι πολύ γρήγορη. Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα
ρύθμισης του ρυθμού μετακίνησης του avatar από τον χρήστη σε ότι επιθυμεί ο ίδιος.
Επιπλέον, για την αποτελεσματικότερη παρατήρηση πολύ μεγάλων αντικειμένων αλλά και για
την υπερπήδηση εικονικών γεωγραφικών εμποδίων, οι χρήστες θα πρέπει να διαθέτουν την
δυνατότητα πτήσης. Τέλος, πολύ χρήστες θεώρησαν αρκετά animation άσκοπα και
χρονοβόρα, προτιμώντας την δυνατότητα άμεσης μεταφοράς σε συγκεκριμένες τοποθεσίες,
χωρίς την ανάγκη χειρονακτικής πλοήγησης.

c. Δυνατότητα χειρονομιών (gestures)
Ένας επιπλέον τρόπος διάδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών είναι οι
χειρονομίες. Στην έρευνα που έγινε στο [36], ως οι περισσότερο δημοφιλείς χειρονομίες
καταγράφθηκαν οι εξής:

• Η χειρονομία επιδοκιμασίας
• Η χειρονομία αποδοκιμασίας
• Το σήκωμα του χεριού
• Το χειροκρότημα
• Η έκφραση αποπροσανατολισμού
Στην ίδια έρευνα, προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι χρήστες βρήκαν εύκολη την ερμηνεία
των αντίστοιχων χειρονομιών, δίχως πρόβλημα παρανόησης.

d. Εκφράσεις προσώπου και κίνηση χειλιών
Άλλος ένας τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών είναι οι εκφράσεις προσώπου και η
κίνηση των χειλιών όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα κανάλια
επικοινωνίας (chat, ηχητικά μηνύματα). Στο [36] οι περισσότεροι χρήστες θεώρησαν δύσκολο
τον εντοπισμό και την ερμηνεία των εκφράσεων προσώπου.

e. Οπτική πρώτου/τρίτου προσώπου και χειρισμός κάμερας
Για την αποτελεσματικότερη παρατήρηση του εικονικού κόσμου από τον χρήστη θα
πρέπει να του παρέχονται πολλαπλές εναλλακτικές οπτικές. Η οπτική πρώτου προσώπου,
όπου ο χρήστης παρατηρεί τον κόσμο μέσα από τα μάτια του avatar θεωρείται χρήσιμη όταν
πρόκειται να διαδράσει με κάποιο αντικείμενο ή να παρατηρήσει κάποιο πίνακα. Η οπτική
τρίτου προσώπου, όπου ο χρήστης παρατηρεί το avatar από πίσω και πάνω είναι κατάλληλη
για την πλοήγηση του χρήστη μέσα στον εικονικό κόσμο. Τέλος, θα ήταν επιθυμητό να
παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα χειρισμού της κάμερας παρακολούθησης ώστε μην
προκαλούνται προβλήματα οπτικής σε στενούς κλειστούς χώρους.

f. Δημιουργία και τροποποίηση avatar χρήστη
Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να αναπαριστά ρεαλιστικά τον εαυτό του στον εικονικό
κόσμο, ώστε να είναι άμεσα αναγνωρίσιμος από τους υπόλοιπους χρήστες. Επιπλέον, θα
πρέπει να μπορεί να τροποποιεί την αμφίεσή του, προσωποποιώντας το avatar του. Απαίτηση
άλλωστε που διατυπώθηκε και από τους χρήστες κατά την έρευνα που διεξήχθη στο [36].
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Έχουν αναπτυχθεί ποικίλα εργαλεία δημιουργίας avatar, σε ηλεκτρονικά παιχνίδια όπως το
The Sims, αλλά και σε πλατφόρμες εικονικών κόσμων όπως το Second Life.

g. Τροποποίηση και δημιουργία αντικειμένων περιβάλλοντος
Η τροποποίηση και δημιουργία αντικειμένων του εικονικού περιβάλλοντος είναι
απαραίτητη ώστε να μπορεί ο χρήστης να εκφράσει πλήρως την φαντασία και την
δημιουργικότητά του. Σε πλατφόρμες όπως το Second Life χρησιμοποιούνται εργαλεία
μοντελισμού για την δημιουργία αντικειμένων, ενώ σε άλλες πλατφόρμες υιοθετείται κάποια
scripting γλώσσα προγραμματισμού. Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να μοιράζονται τα
αντικείμενα που δημιούργησαν με άλλους χρήστες αλλά ταυτόχρονα να προστατεύουν και τα
πνευματικά δικαιώματα των δημιουργιών τους.
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4.ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
4.1.Εισαγωγή
Πολλές από τις διαθέσιμες πλατφόρμες υποστήριξης συνεργατικής μάθησης σε
τρισδιάστατα περιβάλλοντα αναπτύχθηκαν στις αρχές τις δεκαετίας του 90, λίγο μετά από την
εμφάνιση του διαδικτύου. Αρχικά θεωρήθηκε ότι η χρήση εικονικής πραγματικότητας θα
αποτελούσε το επόμενο βήμα στην εξέλιξη του παγκόσμιου ιστού. Δυστυχώς όμως, αν και
εμφανίσθηκαν αρκετές πρωτοποριακές και πολλά υποσχόμενες ιδέες, οι περισσότερες
εγκαταλείφθηκαν είτε στα αρχικά στάδια σχεδιασμού, είτε έπειτα από μια αποτυχημένη και
δίχως ευρύτερης αποδοχής πορεία. Οι πιθανότερες αιτίες της αποτυχίας αυτής ήταν η
ανωριμότητα ή η εξέλιξη της τεχνολογίας, η μη διαδεδομένη χρήση του διαδικτύου, οι
χαμηλές ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο και η έλλειψη συγκεκριμένου προσανατολισμού
και λόγου ύπαρξης της πλατφόρμας. Με άλλα λόγια, οι περισσότερες πλατφόρμες
προσπάθησαν να πετύχουν υπερβολικά πολλά, υπερβολικά νωρίς.
Μερικές πλατφόρμες εκείνης της περιόδου κατόρθωσαν να επιβιώσουν, είτε γιατί
εξελίχθηκαν μαζί με την τεχνολογία, είτε γιατί προσανατολίστηκαν προς κάποια συγκεκριμένη
κατεύθυνση όπως την συνεργατική μάθηση, τα εικονικά περιβάλλοντα συνεργασίας, οι
εικονικοί κόσμοι γνωριμιών και τα MMORPGs (Massive Multiplayer Online Role-Playing
Games). Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στα περιβάλλοντα συνεργασίας (είτε για μάθηση
- εκπαίδευση, είτε για εργασία) μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες : τις πλατφόρμες,
τα ολοκληρωμένα συστήματα και τα υβριδικά συστήματα.
Οι συνεργατικές πλατφόρμες είναι συνήθως λογισμικά ανοιχτού κώδικα, τα οποία
παρέχουν στους χρήστες κάποιες βασικές δυνατότητες και εργαλεία και στηρίζονται στην
εθελοντική συμμετοχή των χρηστών για την δημιουργία αντικειμένων, χώρων και εργαλείων
που να υποστηρίζουν την συνεργασία. Οι χρήστες κρίνοντας από τις εκάστοτε ανάγκες τους
καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία του συστήματος για να δημιουργήσουν τα
στοιχεία εκείνα που θεωρούν οι ίδιοι πως θα διευκολύνουν και θα ενισχύσουν την
διεκπεραίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να υιοθετήσουν
στοιχεία που έχουν κατασκευαστεί από άλλους χρήστες στα δικά τους περιβάλλοντα αλλά και
να προσφέρουν τις δικές τους δημιουργίες, ενισχύοντας έτσι την γενικότερη συνεργατική
κοινωνία του περιβάλλοντος τόσο μέσα όσο και έξω από το λογισμικό. Οι συνεργατικές
πλατφόρμες συνήθως δημιουργούνται μέσα από την συνεργασία ερευνητικών ιδρυμάτων,
ινστιτούτων, αλλά και εταιρειών. Τέλος, η χρήση της πλατφόρμας προσφέρεται δωρεάν και οι
χρήστες ενθαρρύνονται να την διαδώσουν.
Τα ολοκληρωμένα συστήματα συνήθως αποτελούν εμπορικά προϊόντα και η χρήση
τους επιτρέπεται έπειτα από την καταβολή συγκεκριμένου ποσού χρημάτων ή την εγγραφή σε
κάποια συνδρομητική υπηρεσία. Τα συστήματα αυτά αποτελούν πλήρη πακέτα,
προσφέροντας στους χρήστες όλες τις λειτουργίες που πιθανόν να χρειαστούν, από την αρχή.
Οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιο SDK (Software Development Kit) και έτσι δεν
μπορούν να ενισχύσουν την εφαρμογή με καινούργιες δυνατότητες. Το μόνο personalization
που μπορούν να επιφέρουν στον λογισμικό είναι η επιλογή χρήσης η όχι κάποιων από τις
λειτουργίες που προσφέρονται. Τα ολοκληρωμένα συστήματα αποτελούν την ακριβότερη
λύση, μα ταυτόχρονα και την ευκολότερη και περισσότερο αξιόπιστη.
Τα υβριδικά συστήματα μπορούν να είναι είτε εμπορικά προϊόντα είτε όχι. Οι χρήστες
έχουν στην διάθεσή τους αρκετές δυνατότητες από την αρχή, τις οποίες μπορούν και να
ενισχύσουν μέσα από το SDK της εφαρμογής το οποίο τις περισσότερες φορές παρέχεται. Αν
δεν παρέχεται κάποιο SDK, τότε η ίδια η εφαρμογή μέσα από την δομή και την λειτουργία της
επιτρέπει την δημιουργία νέων εργαλείων από τους χρήστες. Τα συστήματα αυτά είναι τα
περισσότερο δημοφιλή επειδή συνδυάζουν την ελευθερία που παρέχει μια πλατφόρμα με την
ποιότητα κατασκευής και την αξιοπιστία ενός ολοκληρωμένου συστήματος. Από την πλευρά
του κατασκευαστή όμως, τα συστήματα αυτά είναι πιθανότατα και τα δυσκολότερα στην
υλοποίηση.
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Ακολουθούν οι παρουσιάσεις μερικών συνεργατικών συστημάτων
μάθησης με εικονικά τρισδιάστατα περιβάλλοντα.

4.2.Πλατφόρμες
Croquet
Το Croquet (www.opencroquet.org) έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελέσει το
λειτουργικό σύστημα για την μετά-πλοηγητή (post-browser) εποχή του ίντερνετ. Είναι μια
πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα (με ελεύθερα διαθέσιμο το SDK) για την δημιουργία online
συνεργατικών εφαρμογών πολλαπλών χρηστών. Διαθέτει αρχιτεκτονική δικτύου(TeaTime) η
οποία υποστηρίζει επικοινωνία, συνεργασία, διαμοιρασμό πόρων και ταυτόχρονη επεξεργασία
από πολλαπλούς χρήστες. Μέσα από το Croquet, οι developers μπορούν να δημιουργήσουν
συνεργατικές εφαρμογές πολλαπλών χρηστών σε 2D ή 3D αλλά και προσομοιώσεις.
Το Croquet παρέχει ένα αρκετά ευέλικτο framework το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την υλοποίηση σχεδόν οποιασδήποτε διεπαφής
χρήστη.
Ενσωματώνει
λειτουργίες
όπως
η
αναπαραγωγή της επεξεργασίας (replication of
computationγια
τα
αντικείμενα
και
τις
δραστηριότητες) και των ενεργών διαμοιραζόμενων
υποδιαστημάτων (active shared subspaces). Τα πιο
παραδοσιακά
κατανεμημένα
συστήματα
αναπαράγουν δεδομένα και προσπαθούν πολύ να
μην αναπαράγουν υπολογισμούς. Όμως, σύμφωνα
με την λογική του Croquet είναι περισσότερο
αποδοτικό να αποστείλει την επεξεργασία ή τους
υπολογισμούς στα δεδομένα και όχι το αντίστροφο.
Μερικές από τις χαρακτηριστικές δυνατότητες
Εικόνα 6: Η αρχική οθόνη του Croquet του Croquet είναι το ότι μπορείς να επεξεργαστείς
τον εικονικό κόσμο συνεργατικά και ενώ υπάρχουν
άτομα μέσα που εκτελούν διάφορες εργασίες. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν και να
τροποποιήσουν έναν προσωπικό χώρο πληροφορίας (personal information space) και να
δημιουργήσουν πλήρως δυναμικές συνδέσεις με άλλους χώρους του Croquet ή με πόρους
πληροφοριών μεταδιδόμενων μέσω δικτύου όπως το web. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του
Croquet τα πάντα μπορούν να αναπαρασταθούν, να δημιουργηθούν και να τροποποιηθούν σε
αυτό το περιβάλλον, όπου το περιβάλλον ανάπτυξης και συμμετοχής είναι το ίδιο.
Μέσα από το Croquet υποστηρίζεται η αναπαράσταση των χρηστών με avatars, η
διαμοίραση εφαρμογών, η υλοποίηση εφαρμογών στην γλώσσα Squeak, η δημιουργία
προσομοιώσεων και μικρόκοσμων με την υποστήριξη της μηχανής φυσικής (physics engine)
του περιβάλλοντος και η τροποποίηση, παρουσίαση και ο σχολιασμός 3D αντικειμένων.
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα προβολής ποσοτικής πληροφορίας με την ταυτόχρονη
παρουσίαση φύλλων εργασίας και 3D γραφημάτων.
Η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών υποστηρίζεται από σύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων
(chat) αλλά και μέσω VoIP. Υποστηρίζεται η προβολή παρουσιάσεων με διαφάνειες,
διαμοιραζόμενος ασπροπίνακας, και η δυνατότητα συνεργατικού CAD. Η πλατφόρμα Croquet
θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα στην συνέχεια.

Uni-verse
Το Uni-verse (www.uni-verse.com) είναι μια ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα διαδικτύου, για
τρισδιάστατα γραφικά και ήχο πολλαπλών χρηστών, διαδραστικά, κατανεμημένα και υψηλής
ποιότητας για το σπίτι, δημοσίως ή προσωπικό χώρο. Τα θεμέλια της πλατφόρμας είναι το
“Verse”, ένα ελαφρύ, με χαμηλό λανθάνον χρόνο(low latency), γενικής χρήσης πρωτόκολλο
διαδικτύου για τρισδιάστατα δεδομένα, που επιτρέπει σε πολλαπλές εφαρμογές να δρουν μαζί
σαν ένα μεγάλο σύστημα με το διαμοιράζοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω δικτύου.
Το Uni-verse υποστηρίζει επιπλέον, την προσομοίωση τρισδιάστατου ακουστικού
περιεχομένου, αναπαράγοντας έτσι την ακουστική οποιουδήποτε τρισδιάστατου χωρικού
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μοντέλου. Η υπηρεσία αυτή είναι αρκετά χρήσιμη στην αρχιτεκτονική, στο 3D gaming και
στην εικονική πραγματικότητα.

Alice
Το Alice (www.alice.org) είναι ένα ανοιχτού κώδικα τρισδιάστατο περιβάλλον εκμάθησης
προγραμματισμού, σχεδιασμένο ώστε να αποτελεί την πρώτη επαφή των μαθητών με τον
αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν τις βασικές έννοιες
της επιστήμης της πληροφορικής ενώ δημιουργούν animated movies, απλά video games,
όπου ελέγχουν την συμπεριφορά τρισδιάστατων αντικειμένων και χαρακτήρων σε έναν
εικονικό κόσμο.
Το Alice δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την μοντελοποίηση 3D αντικειμένων
αλλά
μπορεί
να
περιγράψει
την
συμπεριφορά τους είτε αυτά ήταν ήδη
ενσωματωμένα στο περιβάλλον είτε
δημιουργήθηκαν σε άλλη εφαρμογή και
εισήχ8ησαν στην συνέχεια. Η γλώσσα
προγραμματισμού που παρουσιάζεται στο
Alice είναι Java-based για να διευκολυνθεί
ο μαθητής κατά την μετάβαση από C++ σε
Java και τέλος σε VB.net.
Ήδη το Alice χρησιμοποιείται σε πολλά
Εικόνα 7: Το περιβάλλον του Alice
σχολεία
σε
ΗΠΑ
και
Αγγλία
με
ενθαρρυντικά
αποτελέσματα.
Παρατηρήθηκε αύξηση στους βαθμούς των μαθητών με ελάχιστη ή καθόλου προηγούμενη
επαφή με τον προγραμματισμό και με αδύναμο μαθηματικό υπόβαθρο. Επιπλέον αυξήθηκε το
ενδιαφέρον των μαθητών τόσο για το συγκεκριμένο πεδίο όσο και για την επιστήμη της
πληροφορικής γενικότερα.

SmallTool
Το SmallTool είναι ένα σύνολο εργαλείων (toolkit) για την υποστήριξη διαμοιραζόμενων
εικονικών περιβαλλόντων στον ίντερνετ. Οι χρήστες μπορούν να διαδρούν με τα αντικείμενα
του περιβάλλοντος και να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με άλλους συμμετέχοντες. Η
ανάπτυξη των εργαλείων αυτών ανήκει στην γενικότερη ερευνητική πρωτοβουλία που
αποκαλείται The Social Web. Ο όρος social web αναφέρεται σε ένα παγκόσμιο ανοικτό δίκτυο
διαμοιραζόμενων δεδομένων, με σκοπό την σύνδεση ανθρώπων, οργανισμών και ιδεών. Τα
εργαλεία αποτελούνται από:
• Την εκτεταμένη βιβλιοθήκη VRML, για την ανάγνωση και συγγραφή VRML αρχείων
και για την δημιουργία VRML σκηνών
• Την βιβλιοθήκη διεπαφής συσκευής, για την σύνδεση εξωτερικών συσκευών στις
εφαρμογές
• Την βιβλιοθήκη δικτύου, για την δημιουργία αρχιτεκτονικών δικτύου με δυνατότητες
κλιμάκωσης και επέκτασης
Δυνατότητες που παρέχονται είναι η δημιουργία εικονικών αναπαραστάσεων (avatars)
των χρηστών, ο διαχωρισμός ενός ευρύτερου εικονικού κόσμου σε κομμάτια και η επικοινωνία
μεταξύ των χρηστών η οποία επιτυγχάνεται μέσω σύγχρονης ανταλλαγής γραπτών (chat) ή
ηχητικών (voice chat) μηνυμάτων. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού
αυτόνομων πρακτόρων (agents) με ποικίλες λειτουργίες όπως βοηθός αναζήτησης, εξηγητής
λειτουργιών κτλ.

Muse
Ο σκοπός της Muse (σύμφωνα με την ίδια) είναι να συνδυάσει την αισθητηριακή επίδραση
της τηλεόρασης με τις δικτυακές και διαδραστικές δυνατότητες του ίντερνετ. Ο εικονικός
κόσμος της Muse (http://www.musecorp.com) προσφέρει την ενιαία ενσωμάτωση
δυσδιάστατου περιεχομένου του web στον τρισδιάστατο χώρο. Όλες οι δυνατότητες που
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παρέχονται στους χρήστες από τους συμβατικούς πλοηγητές διαδικτύου προσφέρονται εδώ
ενσωματωμένοι σε έναν εικονικό κόσμο. Δυνατότητες όπως η ανάγνωση ιστοσελίδων, η
συγγραφή blog, πολλαπλές πηγές streaming ήχου
και βίντεο, forum και message boards και μια
ποικιλία τρόπων σύγχρονης επικοινωνίας.
Ο χρήστης παρατηρεί τον εικονικό κόσμο
μέσα από το πρώτο πρόσωπο και μπορεί να
πλοηγηθεί σε αυτόν χρησιμοποιώντας το
πληκτρολόγιο (για να ελέγξει την κίνησή του) και
το ποντίκι (για να ελέγξει την οπτική του). Μέσα
από το σύστημα, παρέχεται η δυνατότητα
υλοποίησης
μιας
προσωπικής
3D
Muse
ιστοσελίδας για τον κάθε χρήστη με την βοήθεια
ενός
wizard
και
την
επιλογή
από
προκατασκευασμένα templates. Η εταιρία παρέχει
Εικόνα 8: Το περιβάλλον του Muse
επιπλέον και το SDK της εφαρμογής για
οποιονδήποτε χρήστη επιθυμεί να τροποποιήσει
πλήρως την διεπαφή χρήστη αλλά και να προσδώσει νέες δυνατότητες στο σύστημα. Η χρήση
του SDK απαιτεί από τον χρήστη σχετικά εξειδικευμένες ικανότητες προγραμματισμού και 3D
μοντελοποίησης.
Ένα demo συνεργασίας που έχει υλοποιηθεί στο εικονικό περιβάλλον μας αποκαλύπτει τις
δυνατότητες που παρέχονται από το σύστημα για την υποστήριξη της συνεργασίας. Υπάρχει η
δυνατότητα διαμοιρασμού αρχείων (με άμεσο σύρσιμο και εναπόθεση από την επιφάνεια
εργασίας ου χρήστης στο εικονικό περιβάλλον), παρουσιάσεων, ιστοσελίδων, βίντεο, ήχου και
εικόνων. Οι χρήστες μπορούν μέσα από το περιβάλλον να ελέγξουν τους λογαριασμούς
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν και να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο μεμονωμένα,
χωρίς δηλαδή να τους βλέπουν άλλοι χρήστες. Στις ιδιωτικές συνεργατικές συναντήσεις
μπορεί να υλοποιηθεί η δυνατότητα απαίτησης κωδικού εισόδου. Δυστυχώς, αν και η
εφαρμογή είναι ακόμα διαθέσιμη για download, το site φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί από το
2002 και ο κεντρικός server να είναι εκτός λειτουργίας, αποτρέποντας έτσι την online δοκιμή
των demos που παρέχονται.

4.3.Ολοκληρωμένα συστήματα
Worlds
Το worlds.com ήταν πιθανότατα ο
πρώτος εικονικός κόσμος πολλαπλών
χρηστών
με
υποστήριξη
σύγχρονης
επικοινωνίας. Τόσο η ιστοσελίδα όσο και το
λογισμικό φαίνεται να έχουν εγκαταλειφθεί
από το 2001 (αν και αναμένεται
επαναλειτουργία
της
πλατφόρμας
το
Φθινόπωρο του 2007). Μερικές από τις
δυνατότητες που παρείχε στους χρήστες
ήταν η επιλογή από μια μεγάλη ποικιλία
avatars (ανθρωπόμορφα αλλά και ζώα),
ιδιωτικό
αλλά
και
δημόσιο
chat,
Εικόνα 9: Το περιβάλλον του Worlds
παρατήρηση του κόσμου μέσα από το
πρώτο ή το τρίτο πρόσωπο και η
αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Άλλα χαρακτηριστικά της εφαρμογής ήταν η δυνατότητα διατήρησης λίστας από φίλους,
η οποία ενημέρωνε άμεσα τον χρήστη για το ποιος φίλος του βρίσκεται αυτήν την στιγμή
συνδεδεμένος στον εικονικό κόσμο και επέτρεπε την άμεση μεταφορά σε συγκεκριμένες
τοποθεσίες. Οι χρήστες μπορούσαν να ακούσουν μουσική και να παρακολουθήσουν video clip
των αγαπημένων τους καλλιτεχνών. Κάτι το οποίο έκανε αρκετά δημοφιλή αυτόν τον εικονικό
κόσμο ήταν η δυνατότητα να σχεδιαστούν κόσμοι από διάσημους καλλιτέχνες και οι
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θαυμαστές τους να μπορούν να περιηγούνται σε αυτούς δημιουργώντας online κοινωνίες
οπαδών. Τέτοιοι καλλιτέχνες ήταν ο David Bowie, οι Aerosmith και άλλοι.

Tixeo
Η συνεργατική εφαρμογή με 3D περιβάλλον της Tixeo (http://www.tixeo.com) ονομάζεται
WorkSpace 3D. Επιτρέπει στους χρήστες επικοινωνία με κανονικό chat κειμένου, voice chat ή
συνδιάσκεψη με video, την ταυτόχρονη προβολή και επεξεργασία εγγράφων, τον διαμοιρασμό
εφαρμογών, διαμοιρασμένη πλοήγηση στο διαδίκτυο, διαμοιραζόμενο ασπροπίνακα κτλ. Όλες
οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται σε εικονικά 3D περιβάλλοντα τα οποία μπορούν να
τροποποιηθούν ολοκληρωτικά(fully customizable). Ο κάθε χρήστης χρησιμοποιεί έναν εικονικό
χαρακτήρα (avatar) για να διαδρά με το
περιβάλλον και παρακολουθεί τον κόσμο μέσα
από προοπτική πρώτου ή τρίτου προσώπου.
Σύμφωνα με την Tixeo η τρίτη διάσταση δίνει
την δυνατότητα υλοποίησης ενός εικονικού χώρου
εργασίας, περισσότερο προσβάσιμο και φιλικό
προς τον χρήστη. Οι χρήστες μπορούν
διαισθητικά να γνωρίζουν “ποιος” κάνει “τι”,
“πότε” και “πως”, κάτι το οποίο δεν είναι δυνατό
με αντίστοιχες 2D εφαρμογές συνεργασίας.
Εάν κάποιος χρήστης δεν διαθέτει τις
ελάχιστες απαιτήσεις αναπαράστασης του 3D
εικονικού κόσμου μπορεί να συμμετέχει μέσα από
μια δυσδιάστατη αναπαράσταση που παρέχεται
Εικόνα 10: Το περιβάλλον του
από την ίδια εφαρμογή. Πέρα από τις υπηρεσίες
WorkSpace3D
που προαναφέρθηκαν οι χρήστες μπορούν να
διαμοιραστούν επιφάνειες εργασίας, να προβάλλουν ή ν συγγράψουν μια παρουσίαση ή να
κωδικοποιήσουν τα διαμοιραζόμενα δεδομένα για την αποφυγή υποκλοπής τους. Για την
απόκτηση του ελέγχου της επιφάνειας εργασίας κάποιου άλλου απαιτείται πάντα η χορήγηση
της άδειας από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος μπορεί να ξαναποκτήσει των έλεγχο με το πάτημα
ενός κουμπιού.
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης του χώρου συνεργασίας για
επαναχρησιμοποίηση αργότερα, η δυνατότητα διαμοιρασμού αρχείων και η προβολή
τρισδιάστατων μοντέλων με υποστήριξη πολλών τύπων αρχείων όπως *.3ds, *.lwo, *.q3bsp
κτλ. Τέλος, παρέχεται μια μέθοδος άμεσης φανερής ψηφοφορίας μέσα από το σήκωμα του
χεριού του avatar.

Deepmatrix
Το Deepmatrix (www.deepmatrix.org) είναι ένα τρισδιάστατο περιβάλλον πολλαπλών
χρηστών το οποίο χρησιμοποιεί σύγχρονη επικοινωνία με chat, διαμοιραζόμενα αντικείμενα
και διαμοιραζόμενα γεγονότα. Αποτελείται από έναν ελαφρύ Java server και Java applet το
οποίο υποστηρίζει πολλά Web-3D plug-ins. Μερικοί στόχοι του συστήματος ήταν να είναι
πραγματικά συμβατό με την πλατφόρμα Linux αλλά και με άλλα λειτουργικά συστήματα, να
βελτιωθεί η σταθερότητα των Java applet και server, να αντιμετωπιστούν θέματα ασφαλείας
και να αναπτυχθεί περισσότερο δυναμικό και ενδιαφέρον περιεχόμενο.

I-maginer
Μέσα από το λογισμικό της εταιρίας (http://www.i-maginer.fr) παρέχεται η δυνατότητα
υλοποίησης 3D χώρων για συνεδριάσεις, συσκέψεις, συνεργασία, ηλεκτρονική μάθηση και
blogging. Μερικές από τις δυνατότητες του συστήματος όσον αφορά την επικοινωνία είναι η
ασύγχρονη ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων (chat), voice chat, και τηλεδιάσκεψη με video. Οι
χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν streaming ήχο και video αλλά και δικτυακές κάμερες,
να παρουσιάσουν έγγραφα που εντοπίζονται στην επιφάνεια εργασίας τους, να διαμοιραστούν

36

ασπροπίνακα και πλοηγητή διαδικτύου, να
διαμοιραστούν αρχεία και να ψηφίσουν σε
πραγματικό χρόνο.
Οι χρήστες διαδρούν με το περιβάλλον μέσα
από τα avatar και έχουν την δυνατότητα να
τροποποιήσουν τον φωτισμό αλλά και την οπτική
γωνία από την οποία παρακολουθούν την δράση.
Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα οι χρήστες να
παρουσιάσουν
τρισδιάστατα
μοντέλα
αντικειμένων
και
να
συμμετέχουν
σε
προσομοιώσεις.

Εικόνα 11: Το περιβάλλον του i-maginer

DoomEd
Το DoomEd (http://www.desq.co.uk/doomed/index.shtml) είναι ένα τρισδιάστατο
εκπαιδευτικό παιχνίδι δράσης σε πρώτο πρόσωπο το οποίο συνδυάζει επιστήμη και ιστορία με
δράση και αγωνία. Το υπόβαθρο του παιχνιδιού στηρίζεται σε ένα συνδυασμό πραγματικών
γεγονότων και στοιχείων φαντασίας. Σχεδιάστηκε από την DESQ σε συνεργασία με το
University of Wolverhampton, School of Education χρησιμοποιώντας την μηχανή γραφικών
του ηλεκτρονικού παιχνιδιού Half Life 2 της εταιρίας Valve.
Το DoomEd γενικότερα, αποτελεί μια επιστημονική έρευνα πάνω στο τρόπο με τον οποίο
η μάθηση και το gameplay μπορούν να συνδυαστούν διάφανα. Θα πρέπει, δηλαδή, η μάθηση
να μην είναι απλώς κάτι μεταμφιεσμένο σε κάτι
άλλο, αλλά η απόκτηση γνώσης, κατανόησης και
ικανοτήτων να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για
την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Οι μαθητές θα
εμβυθίζονται σε αυθεντικά και ρεαλιστικά σενάρια,
θα τοποθετούνται στο κέντρο της μαθησιακής
εμπειρίας και θα μαθαίνουν παίζοντας και
ανακαλύπτοντας στον “χώρο” που υπάρχει μεταξύ
σχολείου και σπιτιού.
Από έρευνες που έχουν γίνει, έχει ανακαλυφθεί
πως τέτοιου είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες
μπορούν να συνεισφέρουν στην απόκτηση
συγκεκριμένων γνώσεων και ικανοτήτων. Τέτοιες Εικόνα 12: Το περιβάλλον του DoomEd
είναι ο παραγωγικός συλλογισμός (deductive
reasoning), η ανάγνωση, η αριθμητική, η επικοινωνία. Από τα παραπάνω, ο όρος ανάγνωση
αναφέρεται στην ικανότητα των μαθητών να κατανοούν τις οδηγίες του παιχνιδιού και να τις
ακολουθούν, να διαδρούν με τους χαρακτήρες του περιβάλλοντος του παιχνιδιού και να
συμμετέχουν στις εικονικές κοινότητες που δημιουργούνται πέρα από το παιχνίδι.
Ουσιαστικά, η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί mod (από το modification- τροποποίηση)
του παιχνιδιού Half Life 2. Ο όρος mod αναφέρεται στην τροποποίηση της εμφάνισης και του
τρόπου χειρισμού του αρχικού λογισμικού. Όταν αυτή η τροποποίηση είναι ριζική, το mod
αποκαλείται total conversion (απόλυτη μετατροπή). Μερικές φορές, όταν ένα mod είναι
αρκετά προσεγμένο μπορεί να καταλήξει να ξεπεράσει σε φήμη και την αρχική εφαρμογή.
Όπως έγινε για παράδειγμα με το online παιχνίδι πολλαπλών χρηστών Counterstrike σε σχέση
με τον αρχικό παιχνίδι ενός χρήστη Half Life. Προϋπόθεση για την δημιουργία ενός mod είναι
η δωρεάν διάθεση του SDK του παιχνιδιού από την αρχική εταιρία παραγωγής του.
Με το σκεπτικό αυτό, κάθε ηλεκτρονικό παιχνίδι με ελεύθερα διαθέσιμο το SDK μπορεί να
αποτελέσει υβριδικό σύστημα εφόσον τροποποιηθεί κατάλληλα με απώτερο σκοπό την
δημιουργία ενός συνεργατικού εικονικού περιβάλλοντος.
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AquaMOOSE 3D
Το AquaMOOSE 3D (http://www.cc.gatech.edu/elc/aquamoose/index.html) είναι ένα
τρισδιάστατο γραφικό περιβάλλον σχεδιασμένο ώστε να υποστηρίζει την εξερεύνηση
τρισδιάστατων μαθηματικών εννοιών. Οι μαθητές εισάγουν κάποιες παραμετρικές εξισώσεις
και μετά παρατηρούν την κίνηση ενός ψαριού καθώς αυτό εκτελεί την καμπύλη που
σχηματίζεται. Επιπλέον, με τη μορφή παιχνιδιού παρουσιάζονταν στους μαθητές κάποια
δαχτυλίδια και έπρεπε να βρουν μια εξίσωση που να τα διαπερνά όλα. Όπως αναφέρεται και
στο [4], ο λόγος ανάπτυξης του λογισμικού ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο η ψυχαγωγική
αξία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον,
ώστε να διευκολύνει την μαθησιακή διαδικασία και να εμπλέξει τους μαθητές σε γνωστικές
δραστηριότητες διαφορετικές από αυτές του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας. Οι ερευνητές
θεώρησαν πως οι συμπεριφορές προς τα μαθηματικά, οι χωρικές ικανότητες και το
ενδιαφέρον για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια θα σχετιζόντουσαν με το ενδιαφέρον και την
επιτυχία στο νέο μαθησιακό περιβάλλον. Οι
υποθέσεις αυτές όμως αποδείχθηκαν εσφαλμένες.
Όπως αναφέρεται στα [4] και [3] , οι λόγοι της
εν μέρει αποτυχίας του λογισμικού είναι διάφοροι.
Αρχικά, ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισαν
σχεδιαστικά το λογισμικό οι ερευνητές θεωρήθηκε
λανθασμένος. Οι ερευνητές δεν αφιέρωσαν χρόνο
στην ανακάλυψη των αναγκών των μαθητών και
των
δασκάλων
τους,
αλλά
προχώρησαν
προσπαθώντας να εντοπίσουν τρόπους με τους
όποιους οι νέες τεχνολογίες μπορούν να
δημιουργήσουν καινούργιες μαθησιακές εμπειρίες.
Οι βασικές σχεδιαστικές
αρχές [3] που
ακολουθήθηκαν είναι: οι προσωπικοί σύνδεσμοι,
Εικόνα 13: Το περιβάλλον του
δηλαδή θα πρέπει οι μαθησιακές δραστηριότητες
AquaMoose3D
να αναφέρονται στα ενδιαφέρονται, τις επιθυμίες
και τις εμπειρίες των μαθητών και οι επιστημολογικοί σύνδεσμοι, δηλαδή θα πρέπει οι
μαθησιακές δραστηριότητες να αφορούν σημαντικά πεδία γνώσης και να ενθαρρύνουν
καινούργιους τρόπους σκέψης.
Άλλοι λόγοι για την αποτυχία ήταν:
•

•

•

Οι υψηλές προσδοκίες των μαθητών
o Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στα οποία είχαν συνηθίσει οι μαθητές είχαν
πρωτοποριακά γραφικά και χειρισμό. Τα παιχνίδια αυτά όμως δημιουργούνται
από εταιρίες με πολυπληθές προσωπικό και έπειτα από πολλά χρόνια
σχεδίασης. Το AquaMOOSE 3D ήταν ένα ερευνητικό πρωτότυπο και
σχεδιάστηκε από ελάχιστους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και
από έναν καθηγητή.
Η χρήση τρισδιάστατων περιβαλλόντων εισήγαγε πολυπλοκότητα και σύγχυση στο
μαθησιακό περιεχόμενο
o Πολλοί μαθητές αντιμετώπισαν πρόβλημα κατά τον έλεγχο της κίνησης του
avatar. Ο κυριότερος λόγος ήταν επειδή οι μαθητές χειρίζονται ένα ψάρι το
οποίο κινείται στις τρεις διαστάσεις, σε αντίθεση με τα περισσότερα
ηλεκτρονικά παιχνίδια στα οποία οι χαρακτήρες κινούνται στις δύο
διαστάσεις.
Το λογισμικό δεν θεωρήθηκε αρκετά ψυχαγωγικό
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4.4.Υβριδικά συστήματα
Second Life
Το SL (http://secondlife.com) προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας διαδραστικών
δραστηριοτήτων πραγματικού χρόνου για την υποστήριξη εμπειρικής μάθησης,
δραστηριοτήτων για την εκμάθηση της πλοήγησης και διάδρασης του ίδιου του
περιβάλλοντος και για μάθηση βασισμένη στις εργασίες (project-based) και στην κοινωνική
υπηρεσία (community-service based). Το περιβάλλον του SL είναι τόσο ανοιχτό που ίσως
φανεί περίεργο σε πεπειραμένους χρήστες παιχνιδιών ενώ οι μη-έμπειροι χρήστες ίσως
χαθούν ή μπερδευτούν.
Γενικά, το SL χαρακτηρίζεται ως διασκεδαστικό, ενδιαφέρον και εύκολα προσβάσιμο.
Επιτρέπει σε μία ομάδα ατόμων με ποικίλες ικανότητες και γνωστικά και πολιτιστικά υπόβαθρα
να συνεργαστούν αποτελεσματικά ώστε ο καθένας μεμονωμένα να βιώσει, να εξερευνήσει και
να αναπτύξει τις ιδέες του. Η επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας μέσω των avatar είναι
περισσότερο προσωπική υπόθεση από τα e-mail και τα instant messages. Προβλήματα
προκαλούνται από την καμπύλη εκμάθησης (learning curve) του SL και από την έλλειψη
συνεργατικών εργαλείων. Προτείνεται από ερευνητές η εισαγωγή στο περιβάλλον της
δυνατότητας ασπροπίνακα για την διευκόλυνση των χρηστών κατά για την οπτικοποίηση των
ιδεών τους.
Το SL περιπλέκει την ιδιότητα του εκπαιδευτικού. Οι μαθητές μπορούν ανα πάσα στιγμή
να εντοπίσουν την τοποθεσία του εκπαιδευτικού στο χάρτη του περιβάλλοντος. Από την άλλη
όμως, δημιουργεί συνθήκες κοινωνικοποίησης μαθητή-εκπαιδευτικού που απλώς δεν
υφίσταται στον πραγματικό κόσμο. Στο SL είναι πολύ
δύσκολο να βεβαιωθείς ότι κάτι που θα πεις δε θα
ακουστεί από κάποιον που δεν πρέπει και δεν θα
καταλήξει να δημοσιευθεί σε κάποιο blog ή e-mail.
Ακόμη, το SL βοηθάει να ξεπεραστεί η αντίληψη από
τους μαθητές πως η γνώση αποκτιέται μονάχα στο
εσωτερικό μιας σχολικής αίθουσας. Αντιλαμβάνονται
πως μπορούν να μάθουν από τους άλλους και πως η
μάθηση συνεχίζεται ακόμα και όταν τελειώσει η
σχολική ώρα.
Στο
SL
είναι
σημαντική
η
έλλειψη
χαρακτηριστικών ρόλων. Τα χαρακτηριστικά δηλαδή
που
ξεχωρίζουν
τον
εκπαιδευτή
από
τον
εκπαιδευόμενο, όπως τα ρούχα του, η ηλικία του, η
τοποθέτησή του μέσα στον εκπαιδευτικό χώρο κτλ.
Το SL παρουσιάζει όλους τους συμμετέχοντες ως
ίσους. Με αυτό τον τρόπο, αυτό που χάνει ο εκπαιδευτικός ως ηγετική αρχή μεταφράζεται σε
ιδιοκτησία της γνώσης από τον μαθητή.
Η δυνατότητα χειρονομιών που παρέχεται από το SL εμπλουτίζει την επικοινωνία αλλά
ταυτόχρονα είναι αρκετά αντι-διαισθητική(counter-intuitive) και ίσως προκαλεί ασυνέχεια στις
συζητήσεις μέσα από το χρόνο που απαιτείται για τον εντοπισμό της κατάλληλης, χειρονομίας.
Επιπρόσθετα όμως, ο σύγχρονος τρόπος συνομιλίας που προσφέρει το SL είναι ένας
περισσότερο φιλικός και άνετος τρόπος επικοινωνίας που προσφέρει την δυνατότητα στους
(εσωστρεφείς κυρίως) μαθητές να ανταλλάξουν ελεύθερα ιδέες και απόψεις και επιπλέον
διευκολύνει την περισσότερο «ζωντανή» συνομιλία καθώς δεν υφίσταται το πρόβλημα
επικάλυψης του ενός ομιλητή από τον άλλο. Οι ελάχιστες διαφορές (κυρίως εκφραστικές)
ανάμεσα στον τρόπο που επικοινωνεί ο εκπαιδευτικός και στον τρόπο που συνομιλούν οι
μαθητές καθιστά την ομάδα περισσότερο ομογενής, κοινωνική και με συμβατότερα μέλη. Η
παρακμή της παραδοσιακής ιεραρχίας στην αίθουσα διδασκαλίας πιθανότατα να οδηγήσει σε
ένα ισχυρότερο και αποδοτικότερο αίσθημα συντροφικότητας, εμπιστοσύνης και
κοινωνικότητας.
Το SL είναι ένας επίμονος τρισδιάστατος κόσμος ή μετα-σύμπαν (persistent 3D worldmetaverse), ο οποίος παρέχει κάποια απλά εργαλεία μοντελοποίησης αντικειμένων και scripts
για την προσθήκη της δυνατότητας διάδρασης (LSL- Linden Scripting Language). Τα
Εικόνα 14: Μια αίθουσα διδασκαλίας
στο Second Life
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αντικείμενα αυτά μπορούν να στείλουν πληροφορίες σε Web-based συστήματα έξω από το SL
χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο HTTP. Το SL δεν λειτουργεί αρκετά ικανοποιητικά ως
αποθήκη εγγράφων, αφού υποστηρίζει ελάχιστες δυνατότητες μορφοποίησης. Επιπλέον, η
μεταφορά εγγράφων από και προς την επιφάνεια εργασίας δεν είναι τόσο διαισθητικά απλή
όσο θα μπορούσε και θα έπρεπε. Τέλος, το SL διαθέτει εργαλεία παρουσιάσεων τα οποία όμως
απαιτούν την μετατροπή κάθε διαφάνειας σε εικόνα.
Ακόμη, οι τεχνικές απαιτήσεις του SL όσον αφορά την υπολογιστική ισχύ είναι αρκετά
υψηλές και μερικές φορές πέρα από τις δυνατότητες των περισσοτέρων εργαστηρίων
πανεπιστημίων. Ένα ακόμα πρόβλημα που καλείται να επιλυθεί από την ομάδα του SL είναι το
γεγονός πως η πλατφόρμα απευθύνεται σε αρκετά ετερογενές κοινό, όπου οι απαιτήσεις, οι
προτεραιότητες και οι προσδοκίες ποικίλουν. Επιπλέον, το SL δεν υποστηρίζει την πρόσβαση
στο περιβάλλον από άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς σημειώνεται η έλλειψη παροχής
δυνατότητας screen-reader. Επιπλέον, υπάρχει το πρόβλημα των χρηστών που παρενοχλούν
την εκπαιδευτική διαδικασία όταν αυτή λαμβάνει χώρα σε δημόσια προσβάσιμες περιοχές.

Moove
Ο 3D εικονικός κόσμος της Moove (http://www.moove.com) ονομάζεται “Roomancer”. Ο
κόσμος αυτός επικεντρώνεται στην δημιουργία δωματίων από τους χρήστες με απώτερο
σκοπό την σύγχρονη επικοινωνία και την απόκτηση νέων γνωριμιών. Ο χρήστης εγκαθιστά
την client εφαρμογή του προγράμματος στον υπολογιστή του και στην συνέχεια διαδρά με
τον κόσμο μέσα από έναν ειδικό πλοηγητή ιστοσελίδων της Moove.
Αν και το πλήθος των διαθέσιμων σωματότυπων για τα avatars είναι περιορισμένο, οι
αντίστοιχες αμφιέσεις είναι ποικίλες, μέσα από
την χρήση του Actor Studio. Επιπλέον, ο
χρήστης μπορεί να διακοσμήσει το δικό του
προσωπικό δωμάτιο επιλέγοντας από μια
πληθώρα επίπλων, 2D γραφικών, φωτισμών
και διαδραστικών αντικειμένων, δίνοντας του
έτσι την δυνατότητα να αποτυπώσει τον
χαρακτήρα και τα ενδιαφέροντα του στον
περιβάλλοντα χώρο. Οι χρήστες μπορούν να
εισέρχονται στα δωμάτια ελεύθερα είτε
βρίσκεται μέσα ο ιδιοκτήτης είτε όχι, αν και
παρέχεται η δυνατότητα της απαίτησης
εισαγωγής κωδικού εισόδου.
Εικόνα 15: Το περιβάλλον του Moove
Οι χρήστες μπορούν μέσα από τα avatars
τους να επιδείξουν συναισθήματα και να
διαδρούν με το περιβάλλον αλλά και με τους υπόλοιπους χρήστες. Προσφέρεται η
δυνατότητα εκφράσεων του προσώπου όπως κούραση, λύπη, περιέργεια κτλ. Επιπλέον,
παρέχονται διάφορες στάσεις σώματος (postures) όπως κάθισμα οκλαδόν, ξάπλωμα στο
πάτωμα, κάθισμα σταυροπόδι, το κοίταγμα του ρολογιού κτλ. Τέλος, ο χρήστης μπορεί να
ζητήσει από το avatar του να εκτελέσει μια κίνηση (action) όπως το να κουνήσει το κεφάλι σε
συμφωνία ή άρνηση, να χειροκροτήσει, να δώσει το χέρι σε κάποιον άλλο χρήστη, να χορέψει
κτλ. Όλες οι παραπάνω δυνατότητες ενεργοποιούνται με επιλογή με το ποντίκι από τα
αντίστοιχα μενού.
Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους είτε με την σύγχρονη ανταλλαγή
μηνυμάτων(chat) η οποία συνοδεύεται από το αντίστοιχο speech bubble πάνω από το κεφάλι
του ατόμου που μιλάει (το οποίο και παραμένει εκεί μέχρι ο χρήστης να πει κάτι άλλο), είτε
μέσω voice chat με την χρήση μικροφώνου και δικτυακής κάμερας. Ακόμη, η εφαρμογή
παρέχει εργαλεία δημιουργίας avatars, κινήσεων και αντικειμένων τα οποία μπορούν στην
συνέχεια να εισαχθούν στο εικονικό περιβάλλον. Τέλος, εκτός από τα δημόσια μηνύματα το
οποία μπορεί ο οποιοσδήποτε να δει, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής ιδιωτικών
μηνυμάτων.
Η περιήγηση του avatar μέσα στον εικονικό κόσμο γίνεται είτε με το πληκτρολόγιο (με
κίνηση προς συγκεκριμένη μοναδική κατεύθυνση κάθε φορά), είτε με το ποντίκι με άμεση
τοποθέτηση του avatar σε συγκεκριμένο σημείο στο χώρο. Ο εικονικός κόσμος έχει την
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δυνατότητα να αναπαραστήσει ένα δωμάτιο την φορά και δεν προβλέπεται η απεικόνιση
εξωτερικών τοποθεσιών. Ο χρήστης παρατηρεί το avatar μέσω πρώτου ή τρίτου προσώπου
και έχει την δυνατότητα χειρισμού της κάμερας μέσα από την οποία παρακολουθεί. Η οπτική
της κάμερας υποστηρίζει δυνατότητες περιστροφής και ζουμ. Τέλος, το κεφάλι του avatar
στρέφεται να κοιτάξει προς την κατεύθυνση που κάνει ο κλικ ο χρήστης. Ένα τελευταίο
χαρακτηριστικό είναι ότι για τον κάθε χρήστη αποθηκεύονται αρχεία με τις συνομιλίες του σε
καθημερινή βάση.

DIVE
Το DIVE (Distributed Interactive Virtual Environments - http://www.sics.se/dive) είναι ένα
σύστημα εικονικής πραγματικότητας πολλαπλών χρηστών βασισμένο στο ίντερνετ, όπου οι
χρήστες πλοηγούνται στον τρισδιάστατο χώρο και βλέπουν, γνωρίζουν και διαδρούν με
άλλους χρήστες και εφαρμογές. Υποστηρίζει την
ανάπτυξη εικονικών περιβαλλόντων, διεπαφών
χρηστών και εφαρμογών που βασίζονται στα
τρισδιάστατα
διαμοιραζόμενα
συνθετικά
περιβάλλοντα.
Το DIVE υλοποιεί την δυναμική συμπεριφορά
των αντικειμένων με Tcl scripts, διαβάζει και
εξάγει αρχεία VRML και άλλων τύπων και είναι
συμβατό με ποικίλα πρωτόκολλα όπως HTTP/FTP
και άλλα. Μερικές από τις εφαρμογές και
δραστηριότητες του DIVE είναι τα εικονικά πεδία
μάχης, τα χωρικά μοντέλα διάδρασης, οι εικονικοί
πράκτορες, ο έλεγχος ρομπότ πραγματικού
Εικόνα 16: Το περιβάλλον του DIVE
κόσμου και η διάδραση μεταξύ πολλαπλών
χρηστών.

Active Worlds
Το Active Worlds (http://www.activeworlds.com) επιτρέπει στους χρήστες να
επισκεφθούν εικονικά περιβάλλοντα τριών διαστάσεων, να επικοινωνήσουν με άλλους
χρήστες και να δημιουργήσουν τον δικό τους εικονικό χώρο. Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές
δυνατότητες του Active Worlds έχει δημιουργηθεί το Active Worlds Educational Universe
(AWEDU) το οποίο είναι μια εκπαιδευτική κοινότητα η οποία προσφέρει την τεχνολογία των
AW σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθηγητές, μαθητές και μεμονωμένα προγράμματα. Μέσα από
αυτήν, οι εκπαιδευτές μπορούν να εξερευνήσουν καινούργιες ιδέες, μαθησιακές θεωρίες,
δημιουργικούς σχεδιασμούς μαθημάτων και να
ανακαλύψουν τις δυνατότητες της κοινωνικής
μάθησης. Σε ήδη υπάρχοντες κόσμους του AW,
διεξάγονται
διαλέξεις,
πειράματα
και
συμβούλια.
Ο χρήστης πλοηγείται στο εικονικό
περιβάλλον με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι
μέσα από την προοπτική πρώτου ή τρίτου
προσώπου. Επιπλέον, έχει στην διάθεσή του
μερικά εργαλεία για την τροποποίηση της
θέσης της κάμερας μέσα από την οποία
παρατηρεί την δράση. Ακόμη, παρέχεται η
δυνατότητα
άμεσης
μεταφοράς
σε
συγκεκριμένη
τοποθεσία
(teleport)
και
δυνατότητες πτήσης πάνω από το περιβάλλον.
Η επικοινωνία επιτυγχάνεται με σύγχρονη
(δημόσια ή ιδιωτική) ανταλλαγή μηνυμάτων
(chat), το περιεχόμενο των οποίων εμφανίζεται και πάνω από το κεφάλι του χρήστη σε
φούσκα ομιλίας αλλά και μέσω voice chat. Επιπλέον, ο χρήστης έχει στην διάθεση του
διάφορες χειρονομίες (gestures) όπως χαιρετισμός, αναστροφή κτλ. Ο χρήστης αποκτά

Εικόνα 17: Το περιβάλλον του Active Worlds
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πρόσβαση στο περιβάλλον μέσα από το πρόγραμμα του ΑW το οποίο χωρίζει την οθόνη σε
τρία μέρη. Στο αριστερό πάνω μέρος υπάρχει η όψη του εικονικού κόσμου, κάτω από αυτό
υπάρχει το παράθυρο συνομιλίας και στα δεξιά υπάρχει ένας πλοηγητής διαδικτύου που εκτός
από ιστοσελίδες παρουσιάζει διάφορες χρήσιμες πληροφορίες κατά την διάδραση του χρήστη
με συγκεκριμένα αντικείμενα στον εικονικό κόσμο.
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5.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
CROQUET
5.1.Οι δημιουργοί της Πλατφόρμας Croquet
Οι βασικοί αρχιτέκτονες του Croquet (κροκέι) είναι έξι. Είναι ο Alan Kay, ο οποίος
τιμήθηκε το 2003 με τα βραβεία Turing και Charles Stark Draper και ήταν ο αρχικός
σχεδιαστής της διεπαφής των υπερκαλυπτόμενων παραθύρων (overlapping windows), η
οποία βρίσκει ευρύτατη εφαρμογή σήμερα. Είναι ο David Smith, ο δημιουργός του πρώτου
τρισδιάστατου διαδραστικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού, γνωστό ως The Colony. Ο David Reed,
δημιουργός της αρχής σχεδιασμού του ίντερνετ, γνωστή και ως “end to end argument” η
οποία περιγράφει την οικονομία του σχηματισμού ομάδας σε δίκτυα η οποία βοήθησε στον
σχεδιασμό των πρωτοκόλλων TCP/IP. Ο Julian Lombardi, ο οποίος είναι ο αρχικός σχεδιαστής
του λογισμικού ViOS, ενός συστήματος client-server με σκοπό την χωρική οργάνωση των
πόρων του ίντερνετ σε ένα εκτενές τρισδιάστατο περιβάλλον πολλαπλών χρηστών. Ακόμη,
είναι ο Mark McCahill, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας που σχεδίασε τον πρώτο client
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με γραφική διεπαφή χρήστη. Τέλος, είναι και ο Andreas Raab με
βασικό ενδιαφέρον την γλώσσα προγραμματισμού Squeak πάνω στην οποία έχει δομηθεί η
πλατφόρμα Croquet [22].
Μερικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της
πλατφόρμας Croquet είναι το Viewpoints Research Institute και τα πανεπιστήμια Wisconsin
Madison και Minnesota Twin Cities. Επιπλέον, έχει συγκροτηθεί το Croquet Consortium το
οποίο είναι μια διεθνής συμμαχία από βιομηχανικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, η οποία επιθυμεί
να ενισχύσει και να προωθήσει την ανάπτυξη, εφαρμογή και ευρεία υιοθέτηση των open
source Croquet τεχνολογιών στην έρευνα, την βιομηχανία και την εκπαίδευση και να
συντονίσει την μεγάλου εύρους ακαδημαϊκή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες σχετικές με την
πλατφόρμα Croquet. Συμμετέχοντες στο Croquet Consortium είναι για παράδειγμα η Apple
Computers, η Hewlett Packard, το UCLA, το πανεπιστήμιο του Stanford, το πανεπιστήμιο της
Βοστόνης κ.α. [11].

5.2.Οι στόχοι της Πλατφόρμας
H δημιουργία του Croquet ξεκίνησε με στόχο να απαντήσει στο ερώτημα: Εάν
δημιουργούσαμε ένα καινούργιο λειτουργικό σύστημα και διεπαφή χρήστη με βάση όλα όσα
γνωρίζουμε σήμερα, μέχρι πού θα μπορούσαμε να φθάσουμε; [43][43]. Οι δημιουργοί του

Croquet προχώρησαν στο ερώτημα αυτό έπειτα από την παρατήρηση των περιορισμών που
επιβάλλουν οι σημερινές διεπαφές χρήστη. Κατάλαβαν πως στην σημερινή περιοριστική
διεπαφή χρήστη, βρίσκουν εφαρμογή δύο μεταφορές. Η μεταφορά του χαρτιού (paper
metaphor), και η μεταφορά της επιφάνειας εργασίας (dektop metaphor) [32].
Η μεταφορά του χαρτιού αναφέρεται στο γεγονός ότι τα πάντα στην σημερινή
διεπαφή χρήστη αναπαρίστανται με την μορφή δυσδιάστατων εγγράφων, ενώ η μεταφορά
της επιφάνειας εργασίας αναφέρεται στο ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα
έγγραφα είναι να τα διαμοιράσουμε μεταξύ μας. Με αυτόν τον τρόπο όμως, αδυνατούμε να
συλλάβουμε την αξία των εγγράφων αυτών μέσα στο πλαίσιο μιας κοινωνικής κατάστασης
που κάνει χρήση νέων τεχνολογιών. Φυσικά, οι δύο διαστάσεις θεωρούνται υποσύνολο των
του τρισδιάστατου περιβάλλοντος και για αυτό η δυσδιάστατη διάδραση υλοποιείται
εκτενέστατα μέσα στην πλατφόρμα Croquet [40].
Επιθυμία των σχεδιαστών του Croquet είναι να επεκταθεί η μεταφορά της επιφάνειας
εργασίας σε μεταφορά γραφείου, μεταφορά αίθουσας διδασκαλίας, μεταφορά εργαστηρίου
και μεταφορά πανεπιστημιούπολης. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ορατοί ο ένας από τον
άλλο, και να μπορούν να μετακινούνται γρήγορα και ευέλικτα ανάμεσα σε πολυμεσικό
εκπαιδευτικό υλικό (όπως τρισδιάστατα μοντέλα, ασπροπίνακες, ιστοσελίδες, flash animation,
βίντεο, προσομοιώσεις, streaming βίντεο, τηλεοπτικές εκπομπές, παρουσιάσεις διαφανειών
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κ.α.). Επιπλέον, θα πρέπει να εντοπίζουν τις οικίες δραστηριότητες διαχείρισης προσωπικών
πληροφοριών (όπως πλοήγηση στο ίντερνετ, χρήση μηχανών αναζήτησης, επεξεργασία
κειμένου, αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση ημερολόγιου κ.α.) μέσα στο
κατάλληλο πλαίσιο [40]. Δηλαδή, στο ευρύτερο και πλουσιότερο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο
οποίο λαμβάνει χώρα η μάθηση και η συνεργασία.
Το Croquet υπόσχεται να τοποθετήσει το μαθητή μέσα σε ένα δικτυακό εικονικό
κόσμο τριών διαστάσεων, με πλήθος από άλλους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές. Όλοι τους
θα εργάζονται συνεργατικά και θα επικοινωνούν με φυσικό τρόπο μέσω video-conferencing
και τεχνολογία τηλεφωνίας μέσω δικτύου (VoIP) [39]. Οι εκπαιδευτές και οι μαθητές θα έχουν
την δυνατότητα να δημιουργούν τρισδιάστατα μοντέλα και δυναμικές προσομοιώσεις τα οποία
θα μπορούν να τροποποιηθούν καθώς εκτελούνται. Ο σκοπός είναι να αναπτυχθεί ένα τεχνικό
περιβάλλον νέας γενιάς το οποίο ενθαρρύνει περισσότερο την παιδαγωγική καινοτομία, παρά
την απλή αναπαραγωγή διαχειριστικών πρακτικών και παράδοση προ-πακεταρισμένου
περιεχομένου. Θα παρέχεται στους εκπαιδευτικούς και ερευνητές ένα open-source
«συνεργαστήριο» (collaboratory) μέσα στο οποίο θα μπορούν να χτίσουν, να μοιραστούν, να
εφαρμόσουν
και
να
αξιολογήσουν
μετασχηματιστικές
πρακτικές
διδασκαλίας,
συμπεριλαμβανόμενων πειραμάτων στη μάθηση βασισμένη στις προσομοιώσεις, και όλα αυτά
μέσα σε ένα επίμονο και εμβυθιστικό (immersive) κοινωνικό πλαίσιο [31].
Οι δημιουργοί του Croquet αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις της νέας γενιάς χρηστών
όσον αφορά τις peer to peer εφαρμογές, τις ad hoc συνεργασίες και διαδράσεις (συνεργασίες
δηλαδή όταν και όπως τις χρειάζεται ο καθένας) και την συμμετοχή σε αλληλεπιδραστικά
περιβάλλοντα [32]. Ο μαθητής αυτής της χιλιετίας διαθέτει συγκεκριμένες εξειδικευμένες
απαιτήσεις. Μερικές από αυτές είναι η απαίτηση για αυτό-διοργάνωση από κάτω προς τα πάνω
(συν-διοργάνωση) και η ανάγκη για προσωποποίηση της μαθησιακής εμπειρίας (συνσχεδίαση). Επιπλέον, οι μαθητές θα επιλέξουν να μορφωθούν και από συμμαθητές τους (συνμόρφωση) και να συμμετάσχουν σε πλαισιωμένες δραστηριότητες τύπου δρω και μαθαίνω.
Τέλος, θα επιθυμήσουν την χρήση πολλαπλών μέσων αναπαράστασης για να επιδείξουν τα
όσα έχουν διδαχθεί [31].

5.3.Μια Οn-Line Πανεπιστημιούπολη
Έχουν γίνει έρευνες, όπως αυτές του [31], για να μελετηθούν οι στόχοι της
ακαδημαϊκής μόρφωσης και για να ανακαλυφθούν τα στοιχεία στα οποία έγκειται η αξία της
ζωής μέσα σε μια πανεπιστημιούπολη.
Οι βασικοί στόχοι της ακαδημαϊκής μόρφωσης, όπως έχουν καταλήξει οι ερευνητές,
είναι τρεις. Είναι:
1. η απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων με εργαλεία και τεχνικές,
2. η κοινωνικοποίηση,
3. η ανάπτυξη σκόπιμης, αυτό-καθοδηγούμενης προσέγγισης της δια βίου εκπαίδευσης.
Στόχοι, τους οποίους η ομάδα ανάπτυξης του Croquet επιθυμεί να ενσωματώσει και
να εκπληρώσει και στην πλατφόρμα. Με άλλα λόγια, το συνεργατικό εκπαιδευτικό περιβάλλον
πολλαπλών χρηστών θα πρέπει να προσφέρει στους χρήστες εξοικείωση με ρεαλιστικές
αναπαραστάσεις πραγματικών εργαλείων και τεχνικών. Να υποστηρίζει πολλαπλά κανάλια και
μεθόδους επικοινωνίας για την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και της αίσθησης της
εκπαιδευτικής κοινότητας. Τέλος, το περιβάλλον θα πρέπει να είναι δομημένο με τέτοιο
τρόπο, ώστε να δημιουργείται στο μαθητή η επιθυμία για την απόκτηση καινούργιας γνώσης,
τόσο κατά τα σχολικά και ακαδημαϊκά του χρόνια, όσο και στη μετέπειτα ζωή του.
Σύμφωνα με το [31], τα στοιχεία που καθιστούν πολύτιμη τη συμμετοχή στην
κοινότητα μιας πανεπιστημιούπολης είναι ποικίλα, με κυριότερο όμως την εγγύτητα. Την
δυνατότητα δηλαδή, να τοποθετεί ο καθένας τον εαυτό του σε άμεση σχέση με σχετικά
άτομα και γνωστικές πηγές.
Άλλα χαρακτηριστικά μιας πανεπιστημιούπολης που θα ήταν επιθυμητή η υλοποίηση
τους σε ένα εικονικό περιβάλλον είναι:
• Mεταφερσιμότητα (λειτουργία ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος),
o σε αναλογία με τον τρόπο που η πρόσβαση σε κάθε δημόσιο χώρο του
πανεπιστημίου αποτελεί προτεραιότητα,
• Μονιμότητα,
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όπως και το πανεπιστήμιο εξακολουθεί να υπάρχει μόλις αποχωρούμε από το
περιβάλλον του,
Εγγύτητα,
o υποστηρικτές παιδαγωγικών θεωριών όπως αυτές του εποικοδομισμού και της
γνωστικής τοποθέτησης (situated learning), πιστεύουν πως η κοντινότητα σε
αντικείμενα θέτει τις απαραίτητες συνθήκες διευκόλυνσης για κοινωνικά
πλαισιωμένη μάθηση μέσω της πράξης,
Tοποθετημένη γνώση (situated knowledge),
o το γεγονός ότι η μάθηση βασίζεται στην δράση που ακολουθείται στις
καθημερινές καταστάσεις και πως η γνώση συγκεντρώνεται σε κάποιες
καταστάσεις και μεταφέρεται σε άλλες παρόμοιες καταστάσεις θεωρείται βασικό,
Kατανεμημένο δίκτυο peer to peer,
o το μεγάλο πλήθος των σπουδαστών απαιτεί την ύπαρξη πολλαπλών αιθουσών
διδασκαλίας, μέσα σε μια ευρύτερη περιοχή,
Kαταστάσεις (statefulness),
o το πανεπιστήμιο αναγνωρίζει το πέρασμα του χρόνου και την εναλλαγή των
καταστάσεων και ανάλογα εξελίσσεται για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις. Ένα
εικονικό περιβάλλον εκπαίδευσης θα πρέπει να υλοποιεί έναν παρόμοιο
μηχανισμό,
o να σημειωθεί ότι έχει υπολογισθεί πως το 60% του κόστους ανάπτυξης μιας web
εφαρμογής ξοδεύεται για να ξεπεραστεί η αδυναμία του παγκόσμιου ιστού να
αναγνωρίσει ξεχωριστές καταστάσεις,
Συνέχεια,
o οι μαθητές αναγνωρίζουν την πρόοδο τους ως ένα συνεχές, χαρτογραφώντας την
γνωστική τους ανάπτυξή ως μια κίνηση στο χώρο και στο χρόνο,
Ευελιξία,
o συχνά σε μια πανεπιστημιούπολη, μια αυτοσχέδια συζήτηση οδηγεί σε ad hoc
ομάδες εργασίας,
Συγχρονισμός χωρίς καθυστέρηση,
o συγχρονισμένη συνύπαρξη, όπου οι σπουδαστές μπορούν να αντιληφθούν την
δράση των άλλων καθώς την εκτελούν και να συγκεντρωθούν ως ομάδα,
Μετά-μέσο,
o ως ένα μοναδικό, περιβάλλον ενσωμάτωσης, η πανεπιστημιούπολη παρέχει
ταυτόχρονα και τα εργαλεία και το διαμοιραζόμενο γνωστικό πλαίσιο;
Διαμοιραζόμενη δημιουργία περιεχομένου,
o υποστήριξη και προσομοίωση του τρόπου συνεργασίας στον οποίο μια ομάδα
διαμοιράζεται την χρήση ενός και μόνο υπολογιστή,
Κατάλληλα πλαισιωμένη διαχείριση μαθημάτων,
o ένα πολυδιάστατο περιβάλλον στο οποίο το γνωστικό υλικό το οποίο
αναπαρίσταται από ποικιλία μέσων (κείμενο, διαφάνειες, βίντεο, ήχος) μπορεί να
συνυπάρξει στον ίδιο χώρο με αυτούς που το χρησιμοποιούν,
Κοινωνικά φίλτρα,
o η θέση και η φήμη είναι το κοινωνικό κεφάλαιο της ζωής σε μια
πανεπιστημιούπολη,
o σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον η άρση της ανωνυμίας από τις συναλλαγές στο
διαμοιραζόμενο περιβάλλον θα εξασφαλίσει τον σεβασμό προς τις κοινές
δημιουργίες, την αναγνώριση και αξιολόγηση από συναδέλφους και την ορθή
επιδοκιμασία σε ατομικές συνεισφορές κατά την διεξαγωγή ομαδικών εργασιών.
o

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

5.4.Οι τεχνολογίες του Croquet
Το Croquet, γραμμένο στη γλώσσα Squeak, είναι ένας συνδυασμός open-source
λογισμικού και δικτυακής αρχιτεκτονικής peer to peer, παρέχοντας την υποδομή για την
σύγχρονη επίλυση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο μέσα σε διαμοιραζόμενες
προσομοιώσεις [47]. Ο εικονικός χώρος που δημιουργείται βασιζόμενος στην αρχιτεκτονική
peer to peer αναπαράγει τους υπολογισμούς και με αυτό τον τρόπο διαδίδει τις οποιεσδήποτε
αλλαγές. Επομένως, δεν υπάρχει ανάγκη για servers ή server overhead.
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Κάτι το οποίο αποτελεί και ένα από τα βασικότερα προβλήματα του ίντερνετ. Το ότι
δηλαδή, γίνεται χρήση servers οι οποίοι ουσιαστικά δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Επιπλέον,
η πλοήγηση στο ίντερνετ είναι κυρίως μια αρχιτεκτονική χωρίς καταστάσεις (stateless), στο
ότι ο server ξεχνάει τον χρήστη και την διάδραση μαζί του. Μερικά άλλα χαρακτηριστικά
προβλήματα του ίντερνετ είναι ότι είναι εγγραφοστραφής (document oriented), ότι
χρησιμοποιείται ένας γενικός πλοηγητής για κάθε είδους διάδραση και πως η διάδοση της
πληροφορίας έχει κυρίως την φορά «άνθρωποι προς πληροφορίες» και όχι «πληροφορίες
προς ανθρώπους» ή «άνθρωποι προς ανθρώπους» [32].
Η πλατφόρμα Croquet παρουσιάζει μερικές βασικές ομοιότητες και διαφορές με την
τεχνολογία και τις υπηρεσίες του ίντερνετ [47]. Μερικές ομοιότητες είναι πως οι χρήστες
έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν και να μορφοποιήσουν μια δική τους σελίδα (ή δικό
τους κόσμο στα πλαίσια του Croquet) και να συνδέσουν σελίδες (ή κόσμους) μεταξύ τους
μέσω υπερσυνδέσεων (ή πυλών, portals). Οι κυριότερες διαφορές των δύο τεχνολογιών είναι
πως το Croquet είναι ένα πλήρως δυναμικό περιβάλλον, όπου κάθε στοιχείο είναι ένα
συνεργατικό αντικείμενο και πως οι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν τον κώδικά του
καθώς αυτός εκτελείται.

5.4.1.Η αρχιτεκτονική Tea Time
Η πλατφόρμα Croquet εκτελείται πάνω από υπάρχοντα λειτουργικά συστήματα όπως
Windows, MacOS και Linux. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την δημιουργία μιας Croquet virtual
machine η οποία εμφανίζει υψηλή μεταφερσιμότητα και εκτελείται πανομοιότυπα σε
οποιοδήποτε σύστημα διαθέτει κάποιας μορφής επεξεργαστή και κάρτα γραφικών. Το
θεμελιώδης στοιχείο της αρχιτεκτονικής είναι ένα σύστημα το οποίο καθιστά κάθε αντικείμενο
μέσα στον τρισδιάστατο κόσμο ικανό να χρησιμοποιηθεί συνεργατικά [39]. Η αρχιτεκτονική
TeaTime έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει την προαναφερόμενη
λειτουργικότητα και για να μην υφίσταται διάκριση μεταξύ του περιβάλλοντος των χρηστών
και του περιβάλλοντος ανάπτυξης.
Η TeaTime είναι μια peer to
peer
αρχιτεκτονική
η
οποία
χρησιμοποιεί αντιγραμμένες εκδόσεις
αντικειμένων, τα οποία συντονίζονται
από μια ενιαία χρονική βάση (universal
timebase)
η οποία βρίσκεται
ενσωματωμένη
στο
πρωτόκολλο
επικοινωνίας. Το πιο εμφανές στοιχείο
της αρχιτεκτονικής είναι η τάξη
TObject, η οποία χρησιμοποιείται για
τον
ορισμό
και
την
δόμηση
αντικειμένων.
Κάθε
αντικείμενο,
αναπαράγει και ανακατευθύνει τα
Εικόνα 18: Η αρχιτεκτονική TeaTime
μηνύματα τα οποία αποστέλλονται
προς αυτό, προς τα αντίγραφά του
στους υπολογιστές των υπόλοιπων χρηστών. Τα αντικείμενα εκφράζουν συμπεριφορές στο
χρόνο, μέσα από αυτή την μετάδοση ροής μηνυμάτων. Με άλλα λόγια, τα αντικείμενα
μπορούν να θεωρηθούν ως μια εξελισσόμενη ιστορία αποσταλμένων μηνυμάτων [48].
Εκτενής αναφορά στην αρχιτεκτονική TeaTime γίνεται στο [16]. Στη συνέχεια θα
παρουσιαστούν τα βασικά της στοιχεία. Η κυριότερη μονάδα αναπαραγωγής και συνεργασίας
στο Croquet αποκαλείται island. Το island αποτελεί κατά κύριο λόγο ένα ασφαλές δοχείο
διαφόρων αντικειμένων. Αν και είναι απαραίτητο να συγχρονιστεί η κατάσταση του κόσμου
ενός νέου χρήστη μέσα από την μετάδοση των τρεχόντων περιεχομένων του, μετά από αυτό
οι κόσμοι παραμένουν συγχρονισμένοι μονάχα μέσα από την δημιουργία και επεξεργασία
μηνυμάτων χρονισμού (time based messages).
Οι βασικοί μηχανισμοί της αρχιτεκτονικής είναι τρεις. Είναι τα μηνύματα, οι
δρομολογητές (routers) και οι ελεγκτές (controllers). Ένα μήνυμα περιλαμβάνει το
αναγνωριστικό του, τον παραλήπτη, τα ορίσματα (arguments) και τον χρόνο στον οποίο θα
εκτελεστεί.
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Ο Croquet router είναι το αντικείμενο το οποίο διαχειρίζεται τα μηνύματα τα οποία
παράγονται εξωτερικά του island, αλλά που αποστέλλονται προς αυτό. Καθορίζει πότε θα
εκτελεστεί το μήνυμα αυτό και το αναπαράγει αποστέλλοντας το στα αντίγραφα του island. Ο
τρόπος λειτουργίας του μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:
1. Αρχικά, δρα ως προσδιοριστής του χρόνου για τα αντίγραφα islands, στο ότι καθορίζει
την στιγμή στην οποία θα πραγματοποιηθεί ένα εξωτερικό συμβάν. Αυτά τα εξωτερικά
συμβάν είναι η μοναδική πηγή πληροφορίας που έχει το island για το πέρασμα του
χρόνου. Οπότε, το island δεν μπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεση των μηνυμάτων που
βρίσκονται σε αναμονή στην δομή ουράς που διαθέτει, εωσότου λάβει ένα από αυτά τα
εξωτερικά μηνύματα τα οποία είναι χρονικά σφραγισμένα (time-stamped).
2. Ο δεύτερος βασικός ρόλος του router είναι η προώθηση των μηνυμάτων που λαμβάνει
από ένα συγκεκριμένο controller (του οποίου η λειτουργία αναφέρεται στη συνέχεια), σε
όλα τα τρέχοντα καταχωρημένα islands.
3. Συνήθως, η παραγωγή καινούργιων μηνυμάτων είναι απαραίτητη απλώς και μόνο για την
μετακίνηση του χρόνου μπροστά. Αυτά τα μηνύματα παράγονται από τον router και
αποκαλούνται καρδιοχτύπια (heartbeat messages).
Ο Croquet controller παρέχει την διεπαφή μεταξύ του island και του router και του
χρήστη και του island. Ο controller χειρίζεται εξωτερικά γεγονότα στο ότι τα προωθεί στο
router και διαχειρίζεται τα μηνύματα στην δομή ουράς του island, καθορίζοντας την στιγμή
που θα εκτελεστούν. Κάθε island διαθέτει τον δικό του μοναδικό controller, ενώ μια ομάδα
αντιγράφων ενός island την διαχειρίζεται ένας και μόνο router.
Μόλις ο router λάβει ένα μήνυμα από κάποιο controller, το σφραγίζει χρονικά και το
προωθεί σε όλους του controllers που είναι συνδεδεμένοι μαζί του, συμπεριλαμβανομένου και
του αρχικού. Στην συνέχεια, οι controllers προσθέτουν το νέο μήνυμα στη δομή ουράς που
διαθέτει το κάθε island και εκτελούν όλα τα μηνύματα της ουράς μέχρι και το καινούργιο. Με
αυτό τον τρόπο κάθε island είναι πλέον συγχρονισμένο με τα υπόλοιπα. Στην συνέχεια θα
περιγραφεί η διαδικασία δημιουργίας μιας καινούργιας συνεδρίας Croquet και ο τρόπος
εισαγωγής νέων χρηστών στο περιβάλλον.
Αρχικά δημιουργείται ο router, ο οποίος μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε μηχάνημα
του δικτύου έχουμε πρόσβαση. Μετά από αυτό, δημιουργείται ο controller, ο οποίος πρέπει να
εντοπίζεται στο ίδιο μηχάνημα στο οποίο θα βρίσκεται και το island. Ο controller αποστέλλει
ένα μήνυμα στο router, ζητώντας συνδρομή στην ροή μηνυμάτων. Τα μοναδικά μηνύματα
που προέρχονται αυτήν την στιγμή από το router είναι τα καρδιοχτύπια. Ο controller έχει
σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσθέτει αυτά τα μηνύματα στην δομή ουράς. Στην συνέχεια,
αποστέλλεται αίτηση συμμετοχής στο island. Αφού η αίτηση γίνει δεκτή, ο controller λαμβάνει
από το island κάποια επιμέρους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένα είδος
κρυπτογραφημένου λεξικού μηνυμάτων, τα οποία επιτρέπεται να αποσταλούν από τον
χρήστη μέσω του controller στο island.
Η διαδικασία προσθήκης νέων χρηστών περιλαμβάνει την δημιουργία ενός controller
στον τοπικό υπολογιστή. Στην συνέχεια, ο controller ζητάει άδεια συμμετοχής στην συνεδρία
Croquet. Η άδεια χορηγείται από τον router ο οποίος στην συνέχεια ξεκινά την αποστολή
μηνυμάτων στον καινούργιο controller. Ο controller, αντί να δημιουργήσει ένα καινούργιο
τοπικό island, ζητά ένα αντίγραφο από κάποιον άλλο χρήστη. Ο router προωθεί το αίτημα
στον αρχικό controller και το island φωτογραφίζεται (checkpointed). Δηλαδή, δημιουργείται
ένα αντίγραφο σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και μεταδίδεται στον νέο χρήστη μέσω του
router.
Επειδή δεν χάνονται ποτέ μηνύματα και επειδή οι αρχικοί αποστολείς του μηνύματος
δεν μπορούν να καθορίσουν την στιγμή εκτέλεσης, η καθυστέρηση (latency) δεν προκαλεί
προβλήματα συγχρονισμού, αλλά προβλήματα ανάδρασης. Με άλλα λόγια, τα περιεχόμενα
του island θα παραμείνουν πανομοιότυπα μεταξύ των χρηστών, ανεξαρτήτως καθυστέρησης.

5.4.2.Η γλώσσα Squeak
Η γλώσσα Squeak είναι μια open source αντικειμενοστραφής και ανακλώμενη
(reflective) γλώσσα προγραμματισμού. Ο όρος ανακλώμενη αναφέρεται στο γεγονός ότι ο
κώδικας ενός προγράμματος γραμμένο στην γλώσσα αυτή, είναι τροποποιήσιμος από τον
προγραμματιστή καθώς το πρόγραμμα εκτελείται. Χάρη σε αυτήν την δυνατότητα, κάθε
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εφαρμογή που μεταφέρεται στο εσωτερικό του περιβάλλοντος του Croquet, γίνεται αυτόματα
και άμεσα αντικείμενο συνεργασίας. Για παράδειγμα, μπορούν ταυτόχρονα δύο χρήστες να
χειρίζονται το ίδιο παράθυρο και καθώς ο ένας το μετακινεί, ο άλλος να τροποποιεί το μεγεθός
του.
Αποτελεί εξέλιξη της γλώσσας Smalltalk και είναι διαθέσιμη σε πολλές πλατφόρμες και
προγράμματα που παράγονται σε μια πλατφόρμα εκτελούνται πανομοιότυπα και στις
υπόλοιπες. Οι δημιουργοί του Croquet επέλεξαν την γλώσσα αυτή διότι θεωρούν τον κώδικα
ως ένα ακόμα είδος μέσου και επομένως θα πρέπει να παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά
μεταφερσιμότητας με τα άλλα μέσα [1].
Όπως προαναφέρθηκε, η γλώσσα αυτή δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας καθώς
εκτελείται. Επιπλέον, μέσα από αυτή την δυνατότητα μπορούν να δημιουργηθούν
προγράμματα και συστήματα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται, αυτοτροποποιούνται και
επομένως εξελίσσονται. Γενικότερα η γλώσσα Squeak αποτελεί ένα ευρύ φάσματος
περιβάλλον συγγραφής και λειτουργικότητας με υποστήριξη για δυναμικά αντικείμενα.
Επιπλέον, παρέχει γενικευμένους storage allocator και garbage collector.

5.4.3.Η ΟpenGL στο Croquet
Η αρχιτεκτονική rendering των γραφικών του Croquet ονομάζεται TeaPot και είναι
χτισμένη πάνω στo οpen standard API της OpenGL (Open Graphics Library). Οι δημιουργοί
του Croquet θεώρησαν την VRML ως τεχνολογία βασισμένη στα έγγραφα (document based)
και για αυτό δεν την χρησιμοποίησαν [32]. Στο βασικό επίπεδο η OpenGL είναι απλώς μια
προδιαγραφή, δηλαδή απλώς ένα έγγραφο το οποίο περιγράφει μια ομάδα από συναρτήσεις
και τις ακριβές συμπεριφορές που αυτές εκδηλώνουν.
Οι στόχοι της OpenGL είναι κυρίως δύο. Είναι να κρύψει την πολυπλοκότητα της
διεπαφής με διάφορους επιταχυντές 3d γραφικών, παρουσιάζοντας στον προγραμματιστή ένα
μοναδικό, ενιαίο API και να κρύψει τις διαφορετικές δυνατότητες κάθε πλατφόρμας. Το
δεύτερο επιτυγχάνεται μέσα από την απαίτηση όλες οι υλοποιήσεις να υποστηρίζουν την
πλήρη ομάδα χαρακτηριστικών της OpenGL [8].
Αυτήν την στιγμή, τα τρέχοντα είδη αρχείων για τρισδιάστατα μοντέλα που μπορούν
να εισαχθούν άμεσα στο Croquet είναι τα .ase τα οποία είναι η ASCII έκδοση των αρχείων
εξαγωγής της εφαρμογής 3ds Max και τα .mdl τα οποία είναι παλιός τύπος αρχείου από την
πλατφόρμα ALICE. Με ειδικά πακέτα υποστηρίζονται και αρχεία VRML.

5.4.4.Η OpenAL στο Croquet
Η OpenAL (Open Audio Library) είναι ένα δωρεάν API για τρισδιάστατο ήχο με
υποστήριξη από πολλαπλές πλατφόρμες, που αναπτύχθηκε για χρήση σε ηλεκτρονικά
παιχνίδια αλλά και άλλες εφαρμογές από την εταιρεία Creative Labs. Σχεδιάστηκε για το
αποδοτικό rendering πολυκάναλου τρισδιάστατου positional ήχου. Το στυλ και οι συμβάσεις
του API, μοιάζουν επίτηδες με αυτά του OpenGL.
Η μηχανή rendering της OpenAL [7] εκτελεί όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς
για ρεαλιστική αναπαράσταση της μείωσης της έντασης του ήχου σε σχέση με την απόσταση,
του φαινόμενου Doppler κ.α. Το αποτέλεσμα για τον τελικό χρήστη είναι πως σε μια καλά
γραμμένη εφαρμογή OpenAL, οι ήχοι συμπεριφέρονται με φυσικότητα καθώς ο χρήστης
μετακινείται μέσα στο τρισδιάστατο χώρο του εικονικού κόσμου. Από την οπτική ενός
προγραμματιστή, απαιτείται ελάχιστη εργασία για την επίτευξη αυτής της αίσθησης σε μια
υπάρχουσα τρισδιάστατη γραφική εφαρμογή βασισμένη στην OpenGL.

5.5.Η διεπαφή χρήστη και οι δυνατότητες της Πλατφόρμας

5.5.1.Περιγραφή της διεπαφής χρήστη
Η βασική ιδέα στο Croquet είναι να αναπτυχθεί ένα αρκετά ευέλικτο πλαίσιο
(framework) ώστε ουσιαστικά κάθε ιδέα για διεπαφή χρήστη να μπορεί να μετατραπεί
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γρήγορα και εύκολα σε πρωτότυπο και να υλοποιηθεί. Ένας στόχος της διεπαφής που
υλοποιείται στο Croquet είναι να είναι όσο διαφανής γίνεται [15], δηλαδή ο χρήστης να μπορεί
γρήγορα να μάθει πώς να επιτύχει το σκοπό του με ελάχιστο κόπο και έτσι να μπορεί να
συγκεντρωθεί στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Άλλοι στόχοι είναι, η διεπαφή
να κλιμακώνεται αποδοτικά όταν έχουμε πολλαπλούς χρήστες, με κάθε δράση του χρήστη να
είναι εμφανής στους υπόλοιπους και να εκμεταλλεύεται την υπάρχουσα υποδομή τεχνικών
δυνατοτήτων, δηλαδή επικέντρωση στον τυπικό υπολογιστή με συσκευή εξόδου την οθόνη
και συσκευές εισόδου το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Μια ιδιαιτερότητα του Croquet είναι
πως κάθε αντικείμενο ορίζει την δική του διεπαφή με το χρήστη και πως επειδή και η διεπαφή
ενός αντικειμένου αποτελείται με τη σειρά της από αντικείμενα, είναι πλήρως τροποποιήσιμη.
Η διεπαφή χρήστη στο Croquet μπορεί να διαχωριστεί σε δύο τμήματα. Στα
πρωτόγονα (primitives) και στα προχωρημένα (advanced) τα οποία δομούνται πάνω στα
πρώτα. Στα πρωτόγονα, χρησιμοποιείται το αριστερό κουμπί του ποντικιού για επιλογή και το
δεξί για κίνηση μπρος και πίσω. Όσο πιο μακριά είναι ο κέρσορας του ποντικιού από το κέντρο
της οθόνης τόσο πιο γρήγορα εκτελείται η κίνηση. Η ροδέλα του ποντικιού χρησιμοποιείται
για την κίνηση του χρήστη προς τα πάνω ή κάτω.
Πάνω στα διάφορα τρισδιάστατα παράθυρα
υπάρχουν κάποια κουμπιά (Εικόνα 19) με τα οποία
μπορεί να διαδράσει ο χρήστης. Υπάρχουν τα
κουμπιά του κλεισίματος, της ελαχιστοποίησης και
της μεταφοράς (το οποίο όταν είναι ενεργοποιημένο,
το παράθυρο ακολουθεί τον χρήστη όπου πηγαίνει).
Τέλος, υπάρχει και το κουμπί της άμεσης μεταφοράς,
το οποίο όταν επιλεγεί προκαλεί την αυτόματη
μεταφορά του χρήστη ακριβώς μπροστά από το
παράθυρο. Η μεταφορά αυτή γίνεται μέσα από μια
ταχύτατη μεταβατική κίνηση ώστε ο χρήστης να
Εικόνα 19: Τα 3d κουμπιά πάνω από τα
λαμβάνει γνώση του τι ακριβώς συμβαίνει. Το κουμπί
παράθυρα
της άμεσης μεταφοράς κρίνεται απαραίτητο σε ένα
τρισδιάστατο περιβάλλον όπου συνήθως η πλοήγηση στο χώρο και η κάλυψη μεγάλων
αποστάσεων είναι μια κουραστική και καθόλου δημιουργική διαδικασία. Επιπλέον, να
σημειωθεί πως τα τρισδιάστατα παράθυρα είναι πλήρως περιστρεφόμενα από το χρήστη προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση και για οσεσδήποτε μοίρες.
Ως προχωρημένη διεπαφή χρήστη θεωρούνται το τρισδιάστατο κουτί τροποποίησης,
οι τρισδιάστατες πύλες (portals) και το Wicket.To τρισδιάστατο κουτί τροποποίησης επιτρέπει
στο χρήστη να μετακινήσει, να περιστρέψει και να αλλάξει το μέγεθος οποιουδήποτε
αντικειμένου.
Η χρήση των τρισδιάστατων πυλών είναι πολλαπλή. Η βασική τους χρήση είναι για
την δημιουργία συνδέσεων μεταξύ κόσμων, με τον ίδιο τρόπο που μια υπερσύνδεση αποτελεί
τη σύνδεση μεταξύ δυο ιστοσελίδων. Η διαφορά είναι ότι ο χρήστης μπορεί να δει το
εσωτερικό του διασυνδεδεμένου κόσμου και να διαδράσει με αυτόν αλλά και με χρήστες στο
εσωτερικό του προτού εισέλθει στη πύλη [15]. Άλλη εφαρμογή των πυλών είναι ότι μπορούν
να αναπαριστούν ολοκληρωμένες μινιατούρες
υπαρχόντων τρισδιάστατων χώρων, πλήρως
προσβάσιμες και τροποποιήσιμες από το χρήστη.
Με άλλα λόγια, μπορεί ο χρήστης να είναι στο
εσωτερικό ενός κόσμου και ταυτόχρονα να
παρατηρεί μια μινιατούρα του ίδιου κόσμου μέσα
από μια πύλη. Οποιαδήποτε τροποποίηση επιφέρει
ο χρήστης στην μινιατούρα, αυτή θα μεταφερθεί
απευθείας και στο κόσμο πραγματικής κλίμακας.
Τέλος, μια άλλη χρήση των πυλών είναι αυτή των
πολλαπλών αναπαραστάσεων. Δηλαδή, εάν
υπάρχει μια συγκεκριμένη προσομοίωση μέσα
Εικόνα 20: Η παλέττα εργαλειών του
στον εικονικό κόσμο, ο χρήστης θα μπορεί να
Wicket
παρατηρεί διάφορες παραλλαγές της μέσα από
διαφορετικές πύλες. Επιπλέον, ο χρήστης θα μπορούσε να εισέλθει στην πύλη και να βλέπει
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μόνο τη συγκεκριμένη παραλλαγή που αυτός επιθυμεί. Ακόμη, εάν ο κάθε χρήστης διαθέτει
την δική του προσωπική πύλη, θα μπορούσε να αναγράφει μέσο αυτής τα σχόλιά του για
αυτό που παρατηρεί χωρίς να παρενοχλεί τους υπολοίπους [48].
Το Wicket (Εικόνα 20) είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού τρισδιάστατων μοντέλων
(CAD) βασισμένα σε splines. Θα μπορούσε να περιγραφεί ως συνδυασμός εργαλείων
ζωγραφικής και γλυπτικής [15]. Το Wicket αποτελεί την πρώτη βασική εφαρμογή που
υλοποιήθηκε για το Croquet. Ουσιαστικά είναι μια τροποποιημένη πύλη-φίλτρο, η οποία
παρουσιάζει μια ενισχυμένη όψη του περιεχομένου που βρίσκεται από πίσω της. Ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει ένα εργαλείο από την παλέτα που του παρέχεται, καθορίζοντας την
εργασία που θα εκτελεστεί όταν επιλέξει κάτι μέσα από την πύλη. Να σημειωθεί ότι οι πύλη
του Wicket (όπως και κάθε πύλη) είναι σύνθετες (composable) [2]. Δηλαδή, εάν για
παράδειγμα είχαμε μια πύλη που εμφανίζει το αρνητικό φωτογραφιών, βάζοντας την πάνω
από μια φωτογραφία θα βλέπαμε το αρνητικό της. Όταν, όμως βάζαμε άλλη μια τέτοια πύλη
πάνω από την πρώτη, θα βλέπαμε πάλι την αρχική φωτογραφία.

5.5.2.Οι δυνατότητες της Πλατφόρμας
Στην πλατφόρμα Croquet το περιβάλλον αποτελείται από ένα κοινό χώρο στον οποίο
ο καθένας μπορεί να χειριστεί και να τροποποιήσει τα διάφορα αντικείμενα και μπορεί να δει
που βρίσκονται και τι κάνουν οι υπόλοιποι χρήστες [1]. Μικρές ομάδες μαθητών και
ερευνητών μπορούν να συνεργαστούν πάνω σε ένα διαμοιραζόμενο αντικείμενο, να
συσκεφθούν (brainstorm) πάνω σε ασπροπίνακα, να θέσουν ομαδικούς στόχους, να
εξερευνήσουν μαζί ιστοσελίδες και να μελετήσουν διεπιστημονικά γνωστικά θέματα.
Όταν ένα μέλος της κοινότητας δημιουργήσει ένα καινούργιο γνωστικό αντικείμενο
μέσα στο διαμοιραζόμενο περιβάλλον, στο αντικείμενο αυτό αναγράφεται ο δημιουργός του
και τοποθετείται σε μια κεντρική ψηφιακή αποθήκη ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί αλλά και να
αξιολογηθεί από τους υπόλοιπους χρήστες [40].
Άλλες χαρακτηριστικές δυνατότητες του Croquet είναι η παρουσίαση flash animation
σε τρισδιάστατα παράθυρα, η κοινή χρήση εφαρμογών, η χρήση VoIP και line video, η
δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων από δυσδιάστατες απεικονίσεις και η δυναμική αλλαγή
του avatar του χρήστη ανάλογα με το περιβάλλον [32]. Επιπλέον, στο Croquet
υποστηρίζονται δύο είδη ανταλλαγής σύγχρονων γραπτών κειμένων. Το πρώτο είδος αφορά
τους χρήστες όταν βρίσκονται και οι δύο στο περιβάλλον του Croquet, ενώ το άλλο είδος
αποτελεί την επικοινωνία ενός χρήστη μέσα από το Croquet με κάποιον χρήστη έξω από το
περιβάλλον μέσω της εφαρμογής Jabber. Η εφαρμογή αυτή είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα
βασισμένη στην XML για την άμεση αποστολή μηνυμάτων.
Το Croquet παρέχει επιπλέον, μια ενσωματωμένη λίστα φίλων μέσα από την οποία ο
χρήστης μπορεί να δει ποιοι φίλοι του βρίσκονται μέσα στο περιβάλλον, σε ποιο σημείο του
και τι κάνουν εκεί. Με την επιλογή του ονόματος του φίλου του, ο χρήστης μπορεί να
μεταφερθεί απευθείας κοντά του.
Μέσα από την μηχανή φυσικής του Croquet, μπορούν να αναπαρασταθεί μεγάλη
ποικιλία συστημάτων, με τη μορφή διανυσματικών πεδίων που διαδρούν με αντικείμενα. Τα
πεδία μπορούν να κυμαίνονται από τοπικά πεδία τα οποία δρουν σε συγκεκριμένα αντικείμενα
(π.χ. ένα μαγνητικό πεδίο επιδρά μόνο πάνω σε φορτισμένα σωματίδια), μέχρι γενικά πεδία
(όπως π.χ. η βαρύτητα) που επιδρά σε όλα τα αντικείμενα μέσα στο χώρο. Τα πεδία αυτά
μπορούν να γίνουν ακουστά χρησιμοποιώντας τρισδιάστατο χωρικό ήχο, μέσα από την
τεχνολογία OpenAL [41].
Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να εξερευνήσουν συνεργατικά μια προσομοίωση
και να την τροποποιούν καθώς αυτή εκτελείται. Ακόμη, μπορούν να ερευνούν τις ιδιότητες
ενός προσομοιωμένου συστήματος εισάγοντας σε αυτό διάφορα αντικείμενα τα οποία
διαδρούν με το διανυσματικό πεδίο.
Κάποιες άλλες χαρακτηριστικές δυνατότητες του Croquet είναι τα σχόλια πάνω σε
αντικείμενα του περιβάλλοντος [47]. Τα σχόλια αυτά μπορούν να έχουν την μορφή σύνδεσης
μεταξύ δύο αντικειμένων (π.χ. ενός τρισδιάστατου μοντέλου και ενός κειμένου) ή να είναι με
την μορφή σημείωσης η οποία αναπαρίσταται ως «πινέζα» πάνω στο αντικείμενο
αποκαλύπτοντας κάποιο κρυμμένο περιεχόμενο όταν αυτή ενεργοποιείται. Ένας τρόπος με τον
οποίο δημιουργούνται αυτά τα σχόλια περιγράφεται στο [48]. Σύμφωνα με αυτό, οι χρήστες
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χρησιμοποιούν μια ειδικά προσαρμοσμένη πύλη, η οποία αποκαλείται interactor, για να
δημιουργήσουν τα σχόλια και στην συνέχεια τα σχόλια είναι εμφανή μόνο μέσα από την
συγκεκριμένη πύλη. Τα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι πως σημειώσεις οι οποίες
είναι συνεχώς εμφανής μπορεί να εμποδίζουν και πως εάν μια σημείωση δεν είναι εμφανής
από την αρχή οι χρήστες συνήθως την παραβλέπουν. Με άλλα λόγια, η προσέγγιση ακολουθεί
μια μέση λύση.
Άλλες δυνατότητες του Croquet σχετικά με τα σχόλια είναι ικανότητα δημιουργίας
οργανωμένων περιηγήσεων και υλοποίησης ενός μηχανισμού ιστορίας. Οι οργανωμένες
περιηγήσεις στον εικονικό κόσμο δημιουργούνται μέσα από την οργάνωση μιας σειράς από
συνδεδεμένες σημειώσεις. Οι χρήστες καθορίζουν ένα μονοπάτι μέσα στο περιβάλλον, με
σχόλια σε κάθε στάση της διαδρομής.
Ο μηχανισμός ιστορίας μπορεί να υλοποιηθεί ώστε η εξέλιξη των αντικειμένων ή
τμημάτων του χώρου να μπορούν να επαναληφθούν και να εξεταστούν. Παρέχοντας στους
χρήστες μια πλοηγήσιμη (scrollable) ροή της ιστορίας μπορούν να παρατηρήσουν την εξέλιξη
των σχολίων αλλά και να την χρησιμοποιήσουν ως ένα μηχανισμό undo.
Αν και ακόμα δεν έχει μελετηθεί εις βάθος, το περιβάλλον του Croquet παρέχει
θεωρητικά υποστήριξη για αμέτρητους ταυτόχρονους χρήστες. Για να είναι εφικτή η
δημιουργία συνωστισμένου πλήθους, οι δημιουργοί του Croquet κρίνουν απαραίτητη την
αναπαράσταση ενός πλήθους χρηστών από ένα και μόνο avatar, μέσα στο οποίο θα είναι
εμφανώς αναγνωρίσιμοι οι φίλοι του χρήστη. Τέλος, ένα ακόμη χαρακτηριστικό του Croquet
είναι ότι οι χρήστες δεν θα μπορούν να δημιουργούν φανταστική εικονική περσόνα [41].
Δηλαδή, θα υπάρχει γνώση του σε ποιον αντιστοιχεί κάθε avatar για λόγους ασφαλείας, ώστε
ο καθένας να αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεων του.

5.6.Το μέλλον της Πλατφόρμας Croquet

5.6.1.Γενικα
Οι μελλοντικοί στόχοι της πλατφόρμας Croquet αναφέρονται σε αρκετές εργασίες.
Στο [32] για παράδειγμα, γίνεται λόγος για τη δημιουργία περισσότερο συμπαγών (robust)
εφαρμογών για το περιβάλλον. Στο [15], αναφέρεται η ανάγκη για την δημιουργία εργαλείων
διαχείρισης χρηστών. Εργαλεία, δηλαδή, τα όποια θα παρουσιάζουν περιοχές ενδιαφέροντος
διαθέσιμες στον εικονικό κόσμο και θα δείχνουν στον χρήστη που εντοπίζονται οι υπόλοιποι
χρήστες και μέσα σε ποιο γενικότερο πλαίσιο.
Στο [12] γίνεται αναφορά για μια καινούργια αρχιτεκτονική η οποία θα συνδυάζει την
peer to peer συνδεσμολογία του Croquet με την client server τοπολογία. Σύμφωνα με αυτήν,
το σύστημα θα πρέπει να μπορεί αυτόματα να σηματοδοτεί το περιεχόμενο με μετάπληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του συγγραφέα και του περιεχομένου. Θα πρέπει να
υλοποιηθεί μια κατανεμημένη αποθήκη, η οποία
αποκαλείται worldbase, όπου αντικείμενα, textures και
στοιχεία του περιβάλλοντος θα μπορούν να
διαμοιραστούν.
Για να μην έχει και το Croquet την ίδια μοίρα με
άλλα συστήματα peer to peer, τα οποία επειδή
καταναλώνουν υπερβολικό εύρος ζώνης απαγορεύονται
στα ακαδημαϊκά ιδρύματα
προτείνεται από τους
ερευνητές η αρχιτεκτονική υποστήριξη για ευφυή,
επιθετική εναποθήκευση (caching). Προτείνουν την
αποθήκευση των μετά-πληροφοριών στην worldbase
μέσα από ένα συνδυασμό κατανεμημένων worldbase
και peer to peer δικτύωσης και ένα επίπεδο
Εικόνα 21: Client Server
εξυπηρετητών διάδρασης (interactivity servers).
διαπραγμάτευση
Οι εξυπηρετητές αυτοί θα παρείχαν μονιμότητα
(persistence) στις τοποθεσίες μέσα στον εικονικό κόσμο
και ενσωμάτωση με υπάρχουσες ομοσπονδιακές υποδομές επικύρωσης. Η αρχιτεκτονική θα
χωριστεί σε τρία τμήματα.
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1. Στους Croquet clients που εκτελούνται στους υπολογιστές των χρηστών
2. Στους εξυπηρετητές διάδρασης που διατηρούνται για τοποθεσίες με ανάγκη μονιμότητας
3. Στους εξυπηρετητές αποθήκευσης worldbase
Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 21, η ακολουθία των συμβάν καθώς ένας χρήστης
εισέρχεται σε μια νέα τοποθεσία είναι η εξής : Ο client ζητάει από την worldbase μια
επιλεγμένη τοποθεσία επιθυμώντας τις απαραίτητες αναβαθμίσεις για την τοπική του cache. Η
worldbase παρέχει τις αναβαθμίσεις αυτές, καθώς και την διεύθυνση δικτύου του interactivity
server που διαχειρίζεται την συγκεκριμένη τοποθεσία. Ο client εγκαθιστά μια συνεδρία με τον
interactivity server παρουσιάζοντας κάποια στοιχεία επικύρωσης, ζητάει κάποια μη στατικά
στοιχεία της τοποθεσίας και δημιουργεί το περιβάλλον.
Οι clients συνεχώς ενημερώνουν τον interactivity server και ο ένας τον άλλο για τις
συμπεριφορές των χρηστών. Εάν το πλήθος των χρηστών στην τοποθεσία είναι μεγάλο, ο
interactivity server ίσως παράσχει σε όλους τους clients επεξεργασμένη πληροφορία που
αφορά τις συμπεριφορές των υπολοίπων χρηστών.
Οι διαδραστικές εφαρμογές που συνδέονται μέσω πρωτοκόλλων client επιτρέπουν την
έξοδο δυναμικών εφαρμογών να αναπαρασταθούν στο περιβάλλον. Τέλος, ένας
εξουσιοδοτημένος χρήστης ή εφαρμογή μπορεί να τροποποιεί την τοποθεσία σύμφωνα με την
επιτρεπτή από την τοποθεσία και την worldbase δράση, με τροποποιήσεις οι οποίες αρχικά
αποθηκεύονται στον interactivity server και στην συνέχεια προωθούνται στην worldbase.

5.6.2.Η αρχιτεκτονική Brie
Η Brie είναι μια αρχιτεκτονική γλώσσας η οποία υποστηρίζει την άμεση τροποποίηση
και δημιουργία τρισδιάστατου περιεχομένου και διεπαφών χρήστη [23]. Η γλώσσα του Brie
είναι μια επέκταση της Squeak, η οποία διευκολύνει την δημιουργία των διαλειτουργικών
συστατικών μέσα σε διαμοιραζόμενους τρισδιάστατους χώρους του Croquet. Τα συστατικά
αυτά μπορούν να διαδρούν με (και να αποτελούνται από) ανεξάρτητα δημιουργημένα
στοιχεία. Η διάδραση μεταξύ των συστατικών είναι εφικτή ακόμα και αν κάθε στοιχείο
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε χωρίς την γνώση των υπολοίπων.
Ο σκοπός της Brie είναι να απλοποιήσει την διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου
μέσα από μια διαισθητική και υψηλά ευέλικτη προσέγγιση διεπαφή χρήστη, επεκτείνοντας έτσι
την κοινότητα των δημιουργών περιεχομένου. Οι χρήστες μπορούν εύκολα να αποσυνθέσουν
και να επανασυνδέσουν αντικείμενα και συμπεριφορές που λαμβάνουν από άλλους χρήστες,
ανακαλύπτουν μέσα από μηχανισμούς αναζήτησης ή συναντάνε ως συστατικά του
περιβάλλοντος.
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6.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ CROQUET
6.1.Επιλογή της Πλατφόρμας Croquet
Με κριτήριο όσα παρουσιάστηκαν ήδη, επιλέχθηκε η πλατφόρμα Croquet για τον
σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού περιβαλλόντος τριών διαστάσεων. Η επιλογή
της πλατφόρμας αυτής στηρίχτηκε κυρίως στο γεγονός ότι βασίζεται σε μια peer to peer
αρχιτεκτονική [5], στο ότι διαθέτει δυνατότητες μεταφερσιμότητας και στο ότι είναι λογισμικό
ανοιχτού κώδικα [39].
Βασιζόμενο σε μια αρχιτεκτονική peer to peer σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να
δημιουργήσουν ad-hoc δίκτυα χωρίς την ανάγκη για εξειδικευμένη τεχνική υποδομή και με
μικρό κόστος. Επιπλέον, οι δυνατότητες μεταφερσιμότητας του Croquet χάρη στην εικονική
μηχανή (virtual machine) στην οποία στηρίζεται εγγυώνται μια απλή και γρήγορη
εγκατάσταση σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. Τέλος, επειδή είναι λογισμικό ανοιχτού
κώδικα, οι σχεδιαστές έχουν την ελευθερία να τροποποιήσουν τον κώδικα και να
δημιουργήσουν μια πλειάδα από διεπαφές χρήστη, προσομοιώσεις και περιβάλλοντα.
Επιπρόσθετα, μέσα από το πολυχρηστικό τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον του
Croquet, οι χρήστες μπορούν να διαμοιράζονται αρχεία και εφαρμογές, να πλοηγούνται
συνεργατικά στο Ίντερνετ, να συγγράφουν έγγραφα και παρουσιάσεις σε συνεργασία και να
επικοινωνούν μέσω κειμένου, VoIP ή βίντεο. Ακόμη, από τις πλατφόρμες που εξετάστηκαν,
μόνο το Croquet υποστηρίζει πύλες (portals) οι οποίες συνδέουν εικονικούς κόσμους μεταξύ
τους. Οι πύλες επιτρέπουν στους χρήστες να παρατηρούν άλλα περιβάλλοντα χωρίς να
μεταφέρονται εκεί και να διαμοιράζονται αρχεία. Επιπλέον, υποστηρίζεται και η δυνατότητα
παρατήρησης μέσα από φωλιασμένες πύλες, αλλά και μια μηχανή φυσικής που μπορεί να
προσομοιώσει διανυσματικά πεδιά όπως τον αέρα και την βαρύτητα [42].

6.2.Σχεδιασμός και δημιουργία του εικονικού περιβάλλοντος
Κατά τον σχεδιασμό του περιβάλλοντος αποφασίστηκε ο χώρος να αποτελείται από
τρία τμήματα. Τα τμήματα αυτά ήταν οι προσωπικοί χώροι των εκπαιδευόμενων, ένας χώρος
για την διεξαγωγή διαλέξεων από τον εκπαιδευτή και τέλος, ένα χώρος όπου θα μπορούσαν
να συνεργαστούν μεταξύ τους οι ομάδες των εκπαιδευόμενων. Βασικός στόχος ήταν η
δυνατότητα μετακίνησης μέσω πύλης μεταξύ του χώρου διαλέξεων και του χώρου
συνεργασίας. Επιπλέον, επιλέχθηκε ο προσωπικός χώρος των σπουδαστών να υλόποιηθεί με
την μορφή τρισδιάστατων παραθύρων που εμπεριέχουν μερικά βασικά εργαλεία
προγραμματισμού και πολυμέσων. Στην συνέχεια θα δούμε πιο αναλυτικά όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω.

6.2.1.Οι προσωπικοί χώροι
Θεωρήθηκε απαραίτητο οι χρήστες να διαθέτουν ένα προσωπικό χώρο για την
συγκράτηση σημειώσεων αλλά και για την ευκολότερη διατύπωση των ιδεών και απόψεών
τους. Η λειτουργία αυτή υλοποιήθηκε με την εισαγωγή στο εικονικό περιβάλλον ενός
τρισδιάστατου παραθύρου που εμπεριείχε μερικά από τα βασικά εργαλεία που παρέχονται από
το Croquet. Αυτό επιτεύχθηκε δημιουργώντας ένα morphic project (ουσιαστικά ένα container
κώδικα Squeak) με τα βασικά εργαλεία και εισάγοντάς το ως περιεχόμενο σε ένα τρισδιάστατο
παράθυρο. Ο κώδικας που δημιουργεί έναν από τους τέσσερεις προσωπικούς χώρους που
υλοποιήθηκαν φαίνεται παρακάτω και εξηγείται στην συνέχεια:

1) | win1 morphic1 |
2) morphic1 := TEmbeddedApp name: #TMorphicWorld extent: 1024@768
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3) data: {#makeProjectLink:. 'Student PDA'}.
win1 := TWindow new.
win1 translation: 83.0@-5.0@ -45.0.
win1 contents: morphic1.
win1 rotationAroundY: -30.
win1 closeContents.
win1 extent: 2@1.
10) sp addChild: win1.

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Στην γραμμή 1) δηλώνεται το όνομα του
τρισδιάστατου παραθύρου και του morphic
Εικόνα 22: Η αρχική κλειστή μορφή των
project, ενώ στην γραμμή 2) ορίζεται το γεγονός
προσωπικών χώρων
ότι θα ενσωματώσουμε ένα εξωτερικό morphic
project του οποίου επιπλέον δηλώνουμε την ανάλυση στην οποία θα εμφανίζεται. Στην
γραμμή 3) και 6) αναφέρουμε το περιεχόμενο του τρισδιάστατου παραθύρου. Για το
συγκεκριμένο παράθυρο, το περιεχόμενό του αποτελείται από ένα morphic project (morphic1)
με το όνομα Student PDA. Στη γραμμή 5) ορίζονται οι χωρικές συντεταγμένες εμφάνισης του
παραθύρου μέσα στον εικονικό κόσμο, ενώ στη γραμμή 7 ορίζεται ο βαθμός περιστροφής
του. Η γραμμή 8) δηλώνει το γεγονός ότι τα περιεχόμενα του παραθύρου θα είναι αρχικά
κλειστά (μη εμφανή) και η γραμμή 9) ορίζει το μέγεθος του τρισδιάστατου παραθύρου.
Τέλος, η γραμμή 10 αποτελεί την εντολή εισαγωγής του παραθύρου στον κόσμο.
Ο συγκεκριμένος κώδικας μπορεί να εντοπιστεί στην κλάση WisconsinWorld2, στην
μέθοδο makeSmallPortals. Το αποτέλεσμα του
κώδικα στον εικονικό κόσμο φαίνεται στις
Εικόνα 22 και Εικόνα 23. Ο προσωπικός
χώρος του εκπαιδευόμενου περιέχει πολλά
κατηγοριοποιημένα
εργαλεία.
Ενδεικτικές
κατηγορίες είναι τα εργαλεία πολυμέσων,
προγραμματισμού και γραφικών(1,2 και 3
αντιστοιχα στην Εικόνα 25). Τα εργαλεία
πολυμέσων περιλαμβάνουν ένα εικονικό πιάνο,
ένα MPEGPlayer, ένα SoundRecorder κ.α. Να
σημειωθεί πως αν και ο προσωπικός χώρος έχει
σχεδιαστεί με σκοπό να χρησιμοποιείται από
έναν, υποστηρίζεται και η συνεργατική χρήση
Εικόνα 23: Η ανοιχτή μορφή των
προσωπικών χώρων
από δύο η περισσότερα άτομα. Με άλλα λογία, οι
εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν
βίντεο (Εικόνα 24) ή και να παίξουν πιάνο την ίδια στιγμή.
Στα προγραμματιστικά εργαλεία περιλαμβάνονται εργαλεία για την επεξεργασία κλάσεων,
εργαλεία debugging και εργαλεία εισαγωγής κλάσεων που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες
εκδόσεις του Croquet. Άλλα εργαλεία που περιλαμβάνονται είναι εργαλεία σχεδιασμού για
χρήση σε συνεδρίες brainstorming, εργαλεία για
παρουσιάσεις και εργαλεία για σημειώσεις. Τέλος
περιλαμβάνονται και παιχνίδια όπως σκάκι, πασιέντζα και
τέτρις.

Εικόνα 24: Παρακολουθώντας
βίντεο στον προσωπικό χώρο
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Εικόνα 25: Μερικά εργαλεία του προσωπικού χώρου

6.2.2.Ο χώρος διαλέξεων
Ο χώρος διαλέξεων (Εικόνα 27) είναι
ο κεντρικός χώρος του εικονικού κόσμου που
δημιουργήσαμε.
Σε
αυτόν
το
χώρο
πραγματοποιούνται διαλέξεις και παρουσιάσεις.
Ο χώρος αυτός αποτελείται κυρίως από τρία
στοιχεία. Από το μέρος στο οποίο εντοπίζονται
αρχικά
οι
προσωπικοί
χώροι
των
εκπαιδευομένων, από μια πύλη προς τον χώρο
συνεργασίας και από το κεντρικό αμφιθέατρο
(2,1 και 3 αντίστοιχα στην Εικόνα 26).
Επιπλέον, το σημείο 1 στην Εικόνα 26 είναι το
Εικόνα 26: Ο χώρος διαλέξεων στο 3ds Max
σημείο στο οποίο εισάγονται αρχικά οι χρήστες
στο περιβάλλον αλλά και το σημείο στο οποίο εμφανίζονται όταν επιστρέφουν από τον χώρο
συνεργασίας στο χώρο διαλέξεων.
Ο χώρος διαλέξεων δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας εργαλεία και textures της
εφαρμογής 3ds Max της Autodesk. Το αρχείο .max που κατασκευάστηκε, μετατράπηκε σε
.ase για να υποστηρίζεται από το Croquet και στην συνέχεια εισήχθηκε στο περιβάλλον μέσα
από το παρακάτω κομμάτι κώδικα:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

initialize
| space land sky |
Processor activeIsland id: self class islandID.
space := TSpace new.
space registerGlobal: #mainEntry.
self makeLight: space.
"self makeFloor: space fileName:'floor.BMP'."
land := (TLoad3DSMax new initializeWithFileName: (FileDirectory pathFromURI:
'Content/class/class.ASE') scale: 2) frame.
land boundsDepth: 3.
land initBounds.
land translationX: -10 y: -30 z:0.
TQuadTree new initializeWithSpace: space frame: land.
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

floorOffset := 0.0.
"self initializeFloor: space."
self makeSmallPortals: space.
sky := KSkyBox new
initializeWithFileName: 'JUL'.
space addChild: sky.
self initializeToys: space.
sky stepInterval: 50.sky step. "get going"
^space.

Οι βασικές γραμμές κώδικα που πρέπει να
σημειωθούν είναι η 6) που ορίζει το φως στον
εικονικό κόσμο, η 8) που δηλώνει το αρχείο
Εικόνα 27: Ο χώρος διαλέξεων μέσα από το
του εικονικού κόσμου που θα χρησιμοποιηθεί
Croquet
για να μοντελοποιηθεί αυτός και η 16) που
ορίζει τον ουρανό του κόσμου καθώς και το texture που θα χρησιμοποιηθεί για αυτόν (ο
οποίος δεν φαίνεται όμως λόγω του ότι οι χώροι είναι κλειστοί). Επιπλέον, η γραμμή 7) που
καθορίζει το texture που θα χρησιμοποιηθεί για το πάτωμα του δωματίου. Ο κώδικας αυτός
μπορεί να εντοπιστεί στην κλάση WisconsinWorld2, στην μέθοδο initialize.
Για να υλοποιηθεί ο χώρος διαλέξεων μέσα στο Croquet τα απαραίτητα αρχεία είναι το
class.ase και τα αρχεία για τα textures τα οποία είναι: tiles.jpg για το πάτωμα, yellobrk.jpg για
τους τοίχους, tutash.jpg και ashsen_2.gif για τις ξύλινες επιφάνειες, limesto1.jpg για την
διακόσμιση της πύλης και stucco.jpg για το ταβάνι και για τον τοίχο και το βήμα παρουσίασης.
Όλα τα απαραίτητα αρχεία εμπεριέχονται στον υποφάκελο class του CroquetInstallFolder.

6.2.3.Ο χώρος συνεργασίας
Ο χώρος συνεργασίας (Εικόνα 29) είναι
ο χώρος στον οποίο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να
συγκεντρωθούν με την ομάδα τους για να
εργαστούν συνεργατικά. Δηλαδή να πλοηγηθούν
μαζί στο Ίντερνετ και να συγγράψουν συνεργατικά
ένα έγγραφο. Δεν αποτελεί ένα ιδιωτικό χώρο της
κάθε ομάδας αλλά έναν κοινό χώρο όπου κάθε
ομάδα μπορεί να παρακολουθήσει την άλλη να
Εικόνα 28: Ο χώρος συνεργασίας μέσα
εργάζεται. Αποτελείται κυρίως από δύο στοιχεία.
από το 3ds Max
Από τον κυρίως χώρο συνεργασίας και από την
πύλη προς τον χώρο διαλέξεων (1 και 2 αντίστοιχα στην Εικόνα 28). Πρέπει να αναφερθεί
επίσης ότι το σημείο 1 στην Εικόνα 28 είναι το σημείο στο οποίο εισάγονται οι χρήστες όταν
εισέρχονται στον χώρο μέσα από την πύλη στο σημείο 3 (Εικόνα 26) του χώρου διαλέξεων.
Ο χώρος διαλέξεων δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας εργαλεία και textures της
εφαρμογής 3ds Max της Autodesk. Το αρχείο .max που κατασκευάστηκε, μετατράπηκε σε
.ase για να υποστηρίζεται από το Croquet και στην συνέχεια εισήχθηκε στο περιβάλλον μέσα
από το παρακάτω κομμάτι κώδικα που εντοπίζεται στην μέθοδο initialize της κλάσης
CommonWorld:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

initialize
| space land sky |
Processor activeIsland id: self class islandID.
space := TSpace new.
space registerGlobal: #mainEntry.
self makeLight: space.
" self makeFloor: space fileName:'lawn.BMP'. "
land := (TLoad3DSMax new initializeWithFileName: (FileDirectory pathFromURI:
'Content/common/common.ASE') scale: 2) frame.
9) land boundsDepth: 3.
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10) land initBounds.
11) land translationX: -10 y: -30 z: 0.0.
12) TQuadTree new initializeWithSpace: space
frame: land.
13) sky := TSkyBox new initializeWithFileName:
'JUL'.
14) sky step. "get going"
15) space addChild: sky.
16) ^space
Αξίζει να σημειωθεί η ομοιότητα μεταξύ των
αντίστοιχων τμημάτων κώδικα για την δημιουργία
Εικόνα 29: Ο χώρος συνεργασίας μέσα
του χώρου διαλέξεων και του χώρου συνεργασίας.
από το Croquet
Η μοναδική ουσιαστική διαφορά εντοπίζεται στην γραμμή 8), κατά την δήλωση του αρχείου
.ase που θα χρησιμοποιηθεί. Με άλλα λόγια, η δημιουργία ενός εικονικού χώρου στο
περιβάλλον του Croquet χαρακτηρίζεται από ευκολία όσον αφορά την εισαγωγή του στην
πλατφόρμα με μορφοποίηση του κώδικα. Η δυσκολία έγκειται περισσότερο στον σχεδιασμό
και στην μοντελοποίηση του εικονικού δωματίου στο 3ds Max ή σε αντίστοιχο πρόγραμμα
τρισδιάστατης μοντελοποίησης.
Για να υλοποιηθεί ο χώρος συνεργασίας μέσα στο Croquet τα απαραίτητα αρχεία είναι το
common.ase και τα αρχεία για τα textures τα οποία είναι: tiles.jpg για το πάτωμα, yellobrk.jpg
για τους τοίχους, tutash.jpg και ashsen_2.gif για τις ξύλινες επιφάνειες, limesto1.jpg για την
διακόσμιση της πύλης και stucco.jpg για το ταβάνι. Όλα τα απαραίτητα αρχεία εμπεριέχονται
στον υποφάκελο common του CroquetInstallFolder.

6.2.4.Οι πύλες
Στους εικονικούς χώρους που δημιουργήσαμε
έχουμε υλοποιήσει δύο πύλες. Οι πύλες αυτές
ενώνουν μεταξύ τους τον χώρο συνεργασίας και τον
χώρο διαλέξεων (Εικόνα 30). Οι χρήστες έχουν
την δυνατότητα κατά την διάβαση της πύλης να
μεταφέρουν μαζί τους και στοιχεία όπως πλοηγητές
διαδικτύου,
κειμενογράφους,
τρισδιάστατα
αντικείμενα που δημιούργησαν στο Sketch, εικόνες
κ.α. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πύλη του χώρου
Εικόνα 30: Η ανοιχτή πύλη στο χώρο
διαλέξεων εντοπίζεται στο σημείο 3 στην Εικόνα
διαλέξεων βλέπει στο χώρο συνεργασίας
26, ενώ η πύλη του χώρου συνεργασίας στο σημείο
2 στην Εικόνα 28. Οι πύλες αρχικά είναι κλειστές και ενεργοποιούνται μετά από την επιλογή
του αντίστοιχου κουμπιού στην διεπαφή χρήστη πάνω από το τρισδιάστατο παράθυρο.
Ο κώδικας που υλοποιεί την πύλη στην Εικόνα 30 είναι ο παρακάτω και εντοπίζεται
στην μέθοδο makeCommonWorldPortal στην κλάση WisconsinWorld2:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

makeCommonWorldPortal: sp
| win pc portal |
win := self makePortal: nil.
win translationX: 0.0 y: 0.0 z: 40.0.
win rotationAroundY: 180.
win extent: 5@10.
sp addChild: win.
pc := TPostcard new routerAddress: nil
id: CommonWorld islandID
name: 'Common World'
viewpointName: #mainEntry.
portal := win contents.
portal postcardLink: pc.
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14)portal registerGlobal: #CommonWorldPortal.
Τα σημαντικότερα σημεία του τμήματος κώδικα που προαναφέρθηκε θα αναλυθούν στην
συνέχεια. Στις γραμμές 4), 5) και 6) καθορίζονται οι χωρικές συντεταγμένες, η στροφή και το
μέγεθος του τρισδιάστατου παραθύρου της πύλης. Στην γραμμή 9) δηλώνεται το
αναγνωριστικό (id) του εικονικού κόσμου στον οποίο οδηγεί η πύλη. Το συγκεκριμένο
αναγνωριστικό έχει καθοριστεί στον ορισμό του χώρου συνεργασίας στην γραμμή 3. Στις
γραμμές 10) ως 14) ορίζεται το όνομα και το περιεχόμο της πύλης.
Να σημειωθεί η γραμμή 8) στην οποία επειδή η τιμή του routerAddress δεν είναι γνωστή
εισάγουμε nil. Αυτή η λειτουργικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δυναμική δημιουργία
πυλών, όπου θα ζητείται από τον χρήστη η εισαγωγή της I.P. του router στον οποίο επιθυμει
να συνδεθεί.

Εικόνα 31: Το μενού πλήρως ανεπτυγμένο

6.3.Εργαλεία του Croquet

6.3.1.Το μενού της διεπαφής χρήστη
Το μενού επιλογών στη διεπαφή χρήστη που υλοποιήσαμε εντοπίζεται στο επάνω
μέρος της οθόνης του παραθύρου τρισδιάστατης πλοήγησης. Οι λειτουργίες που προσφέρει
μπορούν να διαχωριστούν σε κατηγορίες. Στην κατηγορία New ο χρήστης έχει την
δυνατότητα να δημιουργήσει δυναμικά έναν καινούργιο χώρο, φωτισμό και τρισδιάστατα
σχήματα όπως κύβους και σφαίρες. Επιπλέον, μπορεί να ξεκινήσει τον κειμενογράφο (Text),
τον πλοηγητή διαδικτύου (ενσωματωμένος Firefox), την εφαρμογή Sketch ή να ανοίξει ένα
εξωτερικό αρχείο εικόνας ή βίντεο.
Στην κατηγορία View, έχει την δυνατότητα να αλλάξει την οπτική μέσα από την οποία
παρακολουθεί τον εικονικό κόσμο. Οι διαθέσιμες οπτικές είναι τρεις: πρώτο-πρόσωπο, τρίτοπρόσωπο, απομακρυσμένο τρίτο-πρόσωπο. Μέσα από την κατηγορία αυτή μπορεί επίσης να
ξεκινήσει το εργαλείο ασύγχρονης επικοινωνίας μέσω γραπτών μηνυμάτων (chat). Το
συγκεκριμένο εργαλείο ξεκινά και αυτόματα όταν ο κάποιος επικοινωνήσει με τον χρήστη.
Στην κατηγορία των εργαλειών (Tools), ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το avatar που
χρησιμοποιεί επιλέγοντας από αυτά που είναι διαθέσιμα στη πλατφόρμα και να ορίσει το
nickname με το οποίο θα φαίνεται στους άλλους κατά την διάρκεια του chat. Άλλη
δυνατότητα είναι η ανίχνευση άλλων κόσμως στους οποίους ο χρήστης να μπορεί να συνδεθεί
μέσα από την δημιουργία πύλης. Τέλος, στην τελευταία κατηγορία παρέχονται κάποια
διαχειριστικά εργαλεία που αφορούν την λειτουργία του εικονικού χώρου.
Το μενού της διεπαφής χρήστη ορίζεται στην κλάση KStandardHarness, η οποία είναι
υποκλάση της KCacheHarness. Στην συνέχεια θα αναφερθούμε σε κάποια προσφερόμενα από
το μενού εργαλεία, όπως το Sketch, το πλοηγητή διαδικτύου, τον κειμενογράφο και το
εργαλείο chat.
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6.3.2.Το εργαλείο Sketch
Το εργαλείο αυτό παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες να σχεδιάσουν ένα
δισδιάστατο αντικείμενο(Εικόνα 32) και με το πάτημα ενός κουμπιού (το Keep) να το
μετατρέψουν στο αντίστοιχο τρισδιάστατο(Εικόνα 33). Να σημειωθεί ότι το Sketch δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεργατικά, αλλά το τρισδιάστατο αντικείμενο που δημιουργείται
εμφανίζεται σε όλους τους χρήστες. Μετά από την δημιουργία του, το αντικείμενο αυτό
μπορεί κάποιος να το επεξεργατεί, επιλέγοντάς το με το κουμπί της ροδέλας του ποντικιού.
Δυστυχώς, οι δυνατότητες όμως είναι λίγες και περιορίζονται σε λειτουργίες όπως copy, cut
και grab. Με το grab οι χρήστες μπορούν να μετακινούνται μαζί με το αντικείμενο αυτό στον
χώρο.

Εικόνα 32: Το εργαλείο Sketch στην 2D
μορφή

Εικόνα 33: Το εργαλείο Sketch στην 3D
μορφή

6.3.3.Ο πλοηγητής διαδικτύου και ο κειμενογράφος
Η ενεργοποίηση του πλοηγητή διαδικτύου γίνεται από το μενού της διεπαφής χρήστη.
Συγκεκριμένα, επιλέγοντας New και στην συνέχεια Desktop… .Εμφανίζεται ένα αρχικό
παράθυρο που ζητάει το url της ιστοσελίδας την οποία επιθυμούμε. Ο συγκεκριμένος
πλοηγητής διαδικτύου αποτελεί ουσιαστικά μια
ενσωματωμένη στο Croquet έκδοση του Firefox.
Κάτι το οποίο αποκαλύπτει πολλές προοπτικές
όσον αφορά την δυνατότητα συνεργατικού
διαμοιρασμού και άλλων εφαρμογών. Η
χρησιμοποιούμενη όμως έκδοση του Firefox
χαρακτηρίζεται από μια έλλειψη όσον αφορά την
υποστήριξη plug-in, όπως για παράδειγμα για
java και flash εφαρμογές.
Ο
κειμενογράφος
του
Croquet
χαρακτηρίζεται από μια ακραία απλότητα όσον
Εικόνα 34: Ο πλοηγητής διαδικτύου και ο
αφορά την λειτουργία και τις δυνατότητες.
κειμενογράφος
Διαθέτει μόνο τη βασική λειτουργικότητα, όπως
copy, paste, cut και δεν υπάρχει υποστήριξη για
χαρακτήρες πέρα από τους λατινικούς. Η ενεργοποίηση του κειμενογράφου πραγματοποιείται
από το μενού διεπαφής χρήστη μέσω των εξής βημάτων: New και στην συνέχεια Text.
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6.3.4.Ο chat client
Το εργαλείο για chat του Croquet είναι εξαιρετικά απλό στην χρήση. Η ενεργοποίηση
του γίνεται από το μενού διεπαφής επιλέγοντας View και στην συνέχεια Local Text Chat. Εάν
κάποιος επικοινωνήσει με τον χρήστη πριν αυτός ανοίξει τον chat client τότε εκείνος ανοίγει
αυτόματα. Υποστηρίζει μόνο λατινικούς χαρακτήρες και περιλαμβάνει λειτουργίες οι οποίες
περιορίζουν την επικοινωνία με βάση την απόσταση.
Καθώς κάνει chat, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει
μεταξύ whisper, speak και shout. Το whisper
λειτουργεί εφόσον τα avatar των χρηστών
βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους,
το speak σε μια μέση απόσταση και το shout το
λαμβάνουν
όλοι
στο
δωμάτιο.
Σημαντικό
μειονέκτημα του chat client είναι το γεγονός ότι
όταν είναι ανοιχτός, ο χρήστης δεν μπορεί να
πληκτρολογήσει σε άλλες εφαρμογές όπως στον
πλοηγητή διαδικτύου ή στον κειμενογράφο. Τα
μειονεκτήματα του chat client, αλλά και γενικότερα
Εικόνα 35: Ο chat client του Croquet
των εργαλειών του Croquet, θα αναπτυχθούν στην
συνέχεια κατά την αξιολόγηση που έγινε από
κάποιους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

6.4.Οδηγίες εγκατάστασης του εικονικού περιβάλλοντος στο
Croquet
Για την εγκατάσταση του εικονικού κόσμου που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για την
διεκπαιρέωση αυτής της εργασίας πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:
1) Βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε εγκατεστημένους τους τελευταίους drivers για την κάρτα
γραφικών του υπολογιστή και πως αυτή υποστηρίζει OpenGL,
2) Εκτελούμε το αρχείο: oalinst.exe για εγκατάστη του OpenAL
3) Unzip του CroquetSDK-1.0.18.zip,
4) Αντιγραφή και επικόλληση των φακέλων common, class και textures στο φάκελο
...\CroquetSDK-1.0.18\Content,
5) Εκτέλεση του αρχείου …\CroquetSDK-1.0.18\Croquet.bat (όταν χρησιμοποιούμε MS
Windows)
a. Εάν έχουμε άλλο λειτουργικό σύστημα, ακολουθούμε τις αντίστοιχες οδηγίες για
εκκίνηση του Croquet:
http://www.croquetconsortium.org/index.php/Getting_Started
6) Επιλέγουμε Programming Tools (Εικόνα 36),
7) Κάνουμε αριστερό κλικ οπουδήποτε στο χώρο και επιλέγουμε Open-> File List,
8) Εντοπίζουμε στα αριστερά το φάκελο InstallFolder,
9) Επιλέγουμε ένα-ένα τα αρχεία με κατάληξη .st και μετά filein (Εικόνα 37)
a. Τα αρχεία αυτά είναι εννιά στον αριθμό και είναι τα:
i. MyUWIntroWorld.st,
ii. WisconsinWorld2.st,
iii. UWIntroWorld.st,
iv. SmartRefStream.st,
v. MyKCroquetParticipant.st,
vi. KStandardHarness.st,
vii. KMessageRouterUser.st,
viii. KMessageRouter.st,
ix. CommonWorld.st
10) Επιλέγουμε Croquet (Εικόνα 38),
11) Κάνουμε αριστερό κλικ οπουδήποτε στο χώρο και επιλέγουμε Open-> class browser,
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12) Επιλέγουμε από αριστερα DMUCourse και βεβαιώνουμε ότι στο Class Definition του
MyUWIntroWorld είναι subclass του CommonWorld,
13) Κάνουμε αριστερό κλικ οπουδήποτε στο χώρο και επιλέγουμε Open-> morphic project,
14) Επιλέγουμε Unnamed,
15) Κάνουμε αριστερό κλικ οπουδήποτε στο χώρο και επιλέγουμε objects,
16) Κάνουμε αριστερό κλικ οπουδήποτε στο χώρο και επιλέγουμε save project on file,
17) Ονομάζουμε το project: Student PDA,
18) Κάνουμε αριστερό κλικ οπουδήποτε στο χώρο και επιλέγουμε previous project,
19) Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 8->14 για project με ονόματα,
a. Student2 PDA,
b. Student3 PDA,
c. Student4 PDA
20) Επιλέγουμε Croquet,
21) Επιλέγουμε Programming Tools,
22) Κάνουμε αριστερό κλικ οπουδήποτε στο χώρο και επιλέγουμε Open-> workspace,
23) Αντιγράφουμε εδώ το κείμενο από το workspace.txt,
24) Επιλέγουμε το κείμενο και με δεξί κλικ επιλέγουμε accept,
25) Επιλέγουμε το κείμενο και με δεξί κλικ επιλέγουμε do it (Εικόνα 39),
26) Όταν μας βγάλει παραθυράκι που ρωτά που να συνδεθούμε (Εικόνα 40),
a. το αφήνουμε κενό για να ξεκινήσουμε τη συνεδρία στο δικό μας υπολογιστή, ή
b. εισάγουμε την IP του υπολογιστή στον οποίο θέλουμε να συνδεθούμε
27) Αν όλα έγιναν σωστά θα εισαχθούμε στο περιβάλλον (Εικόνα 41)

Εικόνα 36: Βήμα 6 στην
εγκατάσταση

Εικόνα 37: Βήμα 9 στην
εγκατάσταση

Εικόνα 38: Βήμα 10 στην
εγκατάσταση

Εικόνα 39: Βήμα 25 στην
εγκατάσταση

Εικόνα 40: Βήμα 26 στην
εγκατάσταση

Εικόνα 41: Βήμα 27 στην
εγκατάσταση
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7.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
7.1.Γενικά
Στις 5 Ιουλίου 2007 πραγματοποιήθηκε μια παρουσίαση της πλατφόρμας Croquet στα
πλαίσια του μαθήματος «Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης», το οποίο διδάσκει ο λέκτορας Δρ.
Θρασύβουλος Τσίατσος. Το μάθημα αυτό διδάσκεται στο δεύτερο έτος, στο εαρινό εξάμηνο,
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο
εργαστήριο υπολογιστών (Εικόνα 42) και
συμμετείχαν
12
μεταπτυχιακοί
φοιτητές
αποτελούμενοι από τρία αγόρια και εννιά κορίτσια.
Μετά από την γενική παρουσίαση της πλατφόρμας
και της λειτουργικότητάς της οι φοιτητές είχαν την
δυνατότητα
να
πλοηγηθούν
μέσα
στο
τρισδιάστατο περιβάλλον που δημιουργήσαμε και
να συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό σενάριο.
Το εκπαιδευτικό σενάριο περιελάμβανε την
ανα
ζευγάρια
συνεργασία
των
φοιτητών
υπολογιστών και την προσπάθεια ολοκλήρωσης
Εικόνα 42: Οι υπολογιστές του
τεσσάρων δραστηριοτήτων μέσα σε συγκεκριμένο
εργαστηρίου εκτελούν το Croquet
χρονικό διάστημα. Επιλέξαμε να χωρίσουμε τους
φοιτητές σε εξάδες, έτσι ώστε κάθε συνεδρία να αποτελείται από τρεις ομάδες συνεργασίας.
Μετά από το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου, οι φοιτητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν δύο
ερωτηματολόγια.
Κατά την φάση της αξιολόγησης, οι φοιτητές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που
αφορούσε την ευχρηστία, την λειτουργικότητα και θέματα μελλοντικής σχεδίασης της
πλατφόρμας Croquet. Στην συνέχεια, συμπλήρωσαν ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο
κατηγοριοποίησης χρηστών του οποίου την υλοποίηση είχε επιληφθεί η μεταπτυχιακή
φοιτήτρια του τμήματος Ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Στέλλα
Μπουχούνα. Ο απώτερος σκοπός της συμπλήρωσης των δύο ερωτηματολογίων ήταν η
προσπάθεια συσχέτισης των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των χρηστών με τις
επιμέρους εντυπώσεις τους όσον αφορά το τρισδιάστατο περιβάλλον.
Στην συνέχεια θα αναφερθούμε με περισσότερη λεπτομέρεια στην κάθε φάση της
διαδικασίας που ακολουθήθηκε.

7.2.Η παρουσίαση

Εικόνα 43: Χαρακτηριστικό slide από
την παρουσίαση

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε
αναφορά στους δημιουργούς του Croquet (Alan Kay,
David Reed κ.α.), στους συμμετέχοντες στο Croquet
Consortium (Apple, Hewlett Packard, Stanford
University κ.α.) και στην επιθυμία τους να
προωθήσουν την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την
ευρεία υιοθέτηση των open source Croquet
τεχνολογιών στην έρευνα, την βιομηχανία και την
εκπαίδευση.
Παρουσιάστηκαν
οι
στόχοι
της
πλατφόρμας με βάση τους περιορισμούς των
σημερινών διεπαφών χρήστη, όπως η μεταφορά του
χαρτιού και της επιφάνειας εργασίας.
Στην συνέχεια, ακολούθησε μια περιγραφή
των τεχνολογιών που χρησιμοποιεί το Croquet όπως
την γλώσσα προγραμματισμού Squeak, την OpenGL
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για την επεξεργασία των γραφικών και την OpenAL για την ακριβή αναπαράσταση του
τρισδιάστατου ήχου. Επιπλέον, έγινε εκτενής αναφορά στην peer to peer αρχιτεκτονική που
έχει εφαρμοστεί στο Croquet και την οποία οι σχεδιαστές της αποκαλούν TeaTime.
Η λειτουργία των βασικών στοιχείων τις TeaTime επεξηγήθηκε με ακριβή
διαγράμματα και σχήματα. Έγινε αναφορά στην λειτουργικότητα των islands, routers,
messages και controllers και πως αυτά συνεργάζονται για να δημιουργείται στους χρήστες η
ψευδαίσθηση της κοινής ύπαρξης στο χώρο και στο χρόνο.
Ακόμη, περιγράφθηκαν οι δυνατότητες της πλατφόρμας καθώς και ο τρόπος
λειτουργίας της τρισδιάστατης διεπαφής χρήστη. Εξηγήθηκαν τα βασικά στοιχεία πλοήγησης,
ο τρόπος διάδρασης με τα τρισδιάστατα παράθυρα και τα βασικά εργαλεία στα οποία οι
χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω του μενού της διεπαφής και τα οποία ήταν απαραίτητα για
την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων κατά την φάση της εκτέλεσης του σεναρίου.
Τέλος, ακολούθησε μια παρουσίαση με τα βήματα διεκπαιρέωσης του σεναριού και
της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων.

7.3.Το εκπαιδευτικό σενάριο
Εκτός από τα ερωτηματολόγια, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μοιράστηκαν και
εγχειρίδια χρήσης τα οποία περιείχαν:
•
•

•
•

Τα ζευγάρια συνεργασίας με βάση τα avatar των χρηστών
Κάποια πρώτα βήματα τα οποία θα έπρεπε να ακολουθήσουν οι χρήστες, όπως:
o Αλλαγή του nickname
o Ενεργοποίηση του εργαλείου chat
o Εντοπισμό του συνεργάτη τους
Επεξήγηση της διεπαφής χρήστη και του τρόπου πλοήγησης στο περιβάλλον
Τις εκφωνήσεις των δραστηριοτήτων, οι οποίες ανέφεραν:
o Τα ζητούμενα στοιχεία
o Τα εργαλεία που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν
o Το απαιτούμενο παραδοτέο

Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σενάριο, οι
χρήστες επιτρεπόταν να μιλάνε μόνο μέσω chat και
να
χρησιμοποιούν
μοναχά
εργαλεία
που
προσφέρονται από το Croquet, ενώ εξωτερικές
εφαρμογές μόνο όταν αυτό απαιτούνταν από κάποια
δραστηριότητα. Επιπλέον, οι χρήστες θα δούλευαν
ανά ζευγάρια avatar σε κάθε δραστηριότητα. Ο
διαθέσιμος χρόνος για την ολοκλήρωση των
δραστηριοτήτων ήταν τριάντα με σαράντα πέντε
λεπτά. Τέλος, εκτός από τα εγχειρίδια χρήσης, οι
εκφωνήσεις των δραστηριοτήτων θα ήταν διαθέσιμες
σε τρισδιάστατη μορφή μέσα στο περιβάλλον
(Εικόνα 44).
Εικόνα 44: Οι εκφωνήσεις των
Οι δραστηριότητες τις οποίες καλούνταν να
δραστηριοτήτων μέσα στο περιβάλλον
ολοκληρώσουν οι φοιτητές ήταν απλές (αφορούσαν
κυρίως την εύρεση πληροφοριών μέσα από κάποιο πλοηγητή διαδικτύου) και η
πραγματοποίησή τους απαιτούσε περίπου πέντε λεπτά για την κάθε μια. Ο λόγος που οι
δραστηριότητες ήταν απλές, είναι το γεγονός πως κατά την παρουσίαση αυτή δεν
αξιολογούσαμε την παιδαγωγική αξία της πλατφόρμας (καθώς ο χρόνος ήταν αρκέτα
περιορισμένος) αλλά την λειτουργικότητα και ευχρηστία της. Οι δραστηριότητες ήταν
τέσσερεις και είχαν τις εξής εκφωνήσεις:
Δραστηριότητα 1:
• Ζητούμενο: Χρησιμοποιήστε τον web browser του Croquet για να απαντήστε στην
παρακάτω ερώτηση: « Πώς αλλάζω το μέγεθος (κάνω resize) των iframes στην
HTML; ». Γράψτε την απάντηση στον κειμενογράφο του Croquet.

63

•
•

Χρησιμοποιώντας: Croquet web browser, Croquet text editor
Θα μου φέρετε: Το κείμενο στο Croquet text editor

Δραστηριότητα 2:
• Ζητούμενο: Χρησιμοποιήστε τον web browser του Croquet για να αναζητήσετε
πληροφορίες και να τις αναπαραστήσετε σε ραβδόγραμμα (με το Sketch), με θέμα:
« Οι πληθυσμοί των μεγαλύτερων ελληνικών πόλεων, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Ηράκλειο ».
• Χρησιμοποιώντας: Croquet web browser, Croquet sketch
• Θα μου φέρετε: Το 3D διάγραμμα στο sketch
Δραστηριότητα 3:
• Ζητούμενο: Χρησιμοποιήστε τον web browser του Croquet για να αναζητήσετε μια
εικόνα (.gif ή .jpg) με θέμα: «Αρχιτεκτονική peer to peer». Αποθηκεύστε την από
εξωτερικό browser και εισάγετέ την στο περιβάλλον.
• Χρησιμοποιώντας: Croquet web browser, εξωτερικό web browser
• Θα μου φέρετε: Την εικόνα σε 3D παράθυρο
Δραστηριότητα 4:
• Ζητούμενο: Χρησιμοποιήστε τον web browser του Croquet για να αναζητήσετε
αεροπορικά εισητήρια με βάση τα εξής στοιχεία:
o Αεροπορική εταιρία: Easyjet
o Με επιστροφή
o Προορισμοί: Αθήνα – Λονδίνο (Gatwick)
o Ημερομηνίες: 14/8/07 με 20/8/07
• Χρησιμοποιώντας: Croquet web browser
• Θα μου φέρετε: Τον Croquet web browser σε 3D παράθυρο
Αρχικά επιλέχθηκε οι ομάδες συνεργασίας να είναι τέσσερεις. Επειδή οι χρήστες ήταν
περισσότεροι από τους οχτώ υπολογιστές που θα χρησιμοποιούνταν, μερικοί κλήθηκαν να
μοιραστούν με τους συμφοιτητές τους. Η πλατφόρμα όμως εμφάνισε αρκετά προβλήματα
όπως τυχαία σφάλματα και καθυστερημένη ανάδραση, πιθανότατα λόγω του φόρτου του
δικτύου
από
την
ταυτόχρονη
συμμετοχή 8 avatar. Στην συνέχεια,
επιλέχθηκε οι χρήστες να χωριστούν
σε εξάδες και να γίνουν δύο συνεδρίες
έτσι ώστε να είναι ένας χρήστης ανά
υπολογιστή
και
να
έχουμε
περισσότερο ακριβή αποτύπωση της
εμπειρίας των χρηστών κατά την
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.
Πάλι όμως τα προβλήματα με την
αργή ταχύτητα του δικτύου υπήρχαν.
Εξαιτίας αυτόυ, επιλέχθηκε
τα avatars στον εικονικό κόσμο να
είναι δύο και πίσω από κάθε
υπολογιστή να βρίσκονται τρεις
φοιτητές. Με αυτήν την διάταξη τα
Εικόνα 45: Η διαδικασία του σεναρίου
πράγματα πήγαν αρκετά καλύτερα,
επιτρέποντας στους χρήστες να πειραματιστούν με τις διάφορες λειτουργίες του
προγράμματος. Μετά το τέλος της παρουσίασης της πλατφόρμας, αποφασίστηκε πως την
επόμενη φορά τα avatars θα είναι δύο ανά εικονικό κόσμο για να μην παρουσιαστούν
παρόμοια προβλήματα δικτυακής συμφόρισης. Οι εμπειρίες και οι προτάσεις των φοιτητών θα
αναλυθούν στην συνέχεια, στην ενότητα της αξιολόγησης.

64

7.4.Τα ερωτηματολόγια
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι χρήστες θα συμπλήρωναν δύο ερωτηματολόγια. Ένα
ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της συνολικής εμπειρίας και της ευχρηστίας του
λογισμικού και ένα ερωτηματολόγιο για την κατηγοριοποίηση τους. Η κατηγοριοποίηση των
χρηστών θα χρησιμοποιούνταν στην συνέχεια για να εκτιμηθεί το κατά πόσο υφίσταται
κάποια συσχέτιση μεταξύ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και της εντύπωσης που
προκαλεί η πλατφόρμα σε αυτούς. Συνολικά συμπληρώθηκαν εικοσιτέσσερα ερωτηματολόγια.
Το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της πλατφόρμας ήταν χωρισμένο σε θέματα
και περιείχε ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, καθώς και ερωτήσεις βαθμολόγησης (η
ερώτηση 5). Η πλήρης μορφή του ερωτηματολογίου παρατείθεται στην συνέχεια για την
ευχέρεια του αναγνώστη:

Croquet: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Περιβάλλοντος
Προηγούμενη Εμπειρία
1. Επιλέξτε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο σε κάθε δήλωση:
a. Έχω χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν κάποιο περιβάλλον για συνεργασία από
απόσταση
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
b. Έχω χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν κάποια εφαρμογή που προσέφερε 3D
διαδραστικό περιβάλλον
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
c.

Γνωρίζω περισσότερες από 3 εφαρμογές με 3D διαδραστικό περιβάλλον
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ

Θέματα Διεπαφής
2. Επιλέξτε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο σε κάθε δήλωση:
a. Η πρώτη μου εντύπωση από το περιβάλλον του Croquet ήταν θετική
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα
Απόλυτα
b. Η διεπαφή χρήστη του περιβάλλοντος με δυσκόλεψε
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Απόλυτα
c.

Βρήκα τα γραφικά του Croquet ικανοποιητικά
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Απόλυτα

Συμφωνώ

Συμφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ
Απόλυτα

d. Η εκμάθηση της λειτουργικότητας του Croquet ήταν εύκολη
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ
Απόλυτα

e. Η κίνηση του avatar με δυσκόλεψε πολύ
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Απόλυτα

Συμφωνώ

Συμφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ

Συμφωνώ
Απόλυτα

f.

Το εργαλείο για chat του Croquet ήταν δύσχρηστο
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Απόλυτα
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g. Οι εικονικές αίθουσες του περιβάλλοντος δεν ήταν ικανοποιητικές
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ
Απόλυτα

h. Θα προτιμούσα την χρήση VoIP για την επικοινωνία με το συνάδελφό μου
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα
Απόλυτα
i.

Δεν είχα πρόβλημα κατά την μετάβαση από την μία εικονική αίθουσα στην άλλη
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα
Απόλυτα

j.

Η δυνατότητα αλλαγής προοπτικής μου φάνηκε χρήσιμη
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ
Απόλυτα

k. Έχανα εύκολα τον προσανατολισμό μου μέσα στο εικονικό περιβάλλον
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα
Απόλυτα
l.

Θεωρώ πως το Croquet Sketch είναι χρήσιμο εργαλείο
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ
Απόλυτα

m. Ο τρόπος διάδρασης με τα 3D παράθυρα ήταν εύκολος στην εκμάθηση
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα
Απόλυτα
Θέματατα Συνεργασίας
3. Επιλέξτε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο σε κάθε δήλωση:
a. Θεωρώ πως η συνεργασία με τον συνάδελφό μου πήγε καλά
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα
Απόλυτα
b. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το Croquet και σε πραγματικές συνθήκες
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα
Απόλυτα
c.

Δεν αντιμετώπισα κανένα τεχνικό πρόβλημα κατά την χρήση του Croquet
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα
Απόλυτα

d. Η ταχύτητα ανάδρασης του συστήματος ήταν καλή
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Απόλυτα

Συμφωνώ

Συμφωνώ
Απόλυτα

e. Μου άρεσε που μπορούσα να δω και τις άλλες ομάδες να εργάζονται
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα
Απόλυτα
f.

Θα προτιμούσα περισσότερο ανθρωπόμορφα avatar
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ
Απόλυτα
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g. Τόσες δραστηριότητες καταφέραμε με τον συνάδελφό μου να ολοκληρώσουμε
μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο:
Καμία
1
2
3
Όλες
h. Xρησιμοποίησα τα εξής εργαλεία μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο:
Croquet Web
Εξωτερικό
Εξωτερικό
Croquet
Browser
Web Browser Text Editor
Text Editor

Croquet
Sketch

Θέματα Μελλοντικού Σχεδιασμού
4. Επιλέξτε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο σε κάθε δήλωση:
a. Δε θα ήθελα να καταγράφονται οι συνομιλίες μου στο chat
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα
Απόλυτα
b. Θα ήθελα να μπορώ να μορφοποιήσω το avatar που χρησιμοποιώ
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Απόλυτα
c.

Συμφωνώ
Απόλυτα

Θα επιθυμούσα την ύπαρξη ενός χάρτη του περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή
χρήστη
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα
Απόλυτα

d. Θα ήθελα να μπορώ να χρησιμοποιώ και να διαμοιράζομαι αρχεία ήχου και βίντεο
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα
Απόλυτα
e. Θεωρώ πως θα ήταν εύκολη η διεξαγωγή και οργάνωση μαθημάτων μέσα από το
εικονικό περιβάλλον του Croquet
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα
Απόλυτα
f.

Πιστεύω πως το περιβάλλον θα πρέπει να περιλαμβάνει εργαλεία για την
δημιουργία και επίλυση ασκήσεων και τεστ
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα
Απόλυτα

g. Θα πρέπει να διατίθεται ένα forum μόνιμα μέσα στο εικονικό περιβάλλον
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα
Απόλυτα
h. Θα ήταν εύκολη η παρακολούθηση μαθημάτων μέσα από το εικονικό περιβάλλον
του Croquet
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα
Απόλυτα
i.

Θεωρώ πως θα πρέπει να υποστηρίζεται η εμβύθιση στο περιβάλλον με χρήση
κατάλληλων συσκευών όπως ειδικά γάντια, κράνος κτλ
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα
Απόλυτα
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j.

Θεωρώ πως το Croquet διαθέτει υψηλή παιδαγωγική αξία
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ
Απόλυτα

5. Βαθμολογήστε (από 1:καθόλου, εως 10:πολύ) πόσο σημαντικές θεωρείτε τις παρακάτω
δυνατότητες για υλοποίηση σε κάποια επόμενη έκδοση του Croquet:
Αυτόματους
Χειρονομίες
Εκφράσεις
Φούσκες
Δυνατότητα
Συμμετοχή
Πράκτορες
για τα
προσώπου για τα
ομιλίας για
δημιουργίας
από 2D
avatars
avatars
τα avatars
αντικειμένων
περιβάλλον
Προσομοιώσεις

Δυνατότητα
για πιο
πολλές
οπτικές

Εργαλεία
επιχειρηματολογίας

Εργαλεία
για
ψηφοφορία

Δυνατότητα
καταγραφής
video στο
περιβάλλον

Ιδιωτικός
εικονικός
χώρος για
κάθε
χρήστη

6. Αναφέρετε τρία στοιχεία ως απάντηση για κάθε μια από τις ερωτήσεις:
a. Ποια είναι τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του λογισμικού κατά τη γνώμη σας;
b. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες του λογισμικού;
7. Κάτι που θα θέλατε να σχολιάσετε ή να προσθέσετε:
Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο
σε τέσσερα θέματα. Το πρώτο θέμα
αφορούσε την προηγούμενη εμπειρία
των χρηστών όσον αφορά την χρήση
συνεργατικών
εφαρμογών
και
τρισδιάστατων
περιβαλλόντων.
Το
δεύτερο θέμα ερευνούσε την ευχρηστία,
αποδοτικότητα
και
γενίκοτερη
ικανοποίηση
που
απέδωσαν
στην
διεπαφή χρήστη της πλατφόρμας οι
φοιτητές. Το τρίτο θέμα αφορούσε
θέματα συνεργασίας, απόδοσης του
συστήματος,
δραστηριότητες
που
ολοκληρώθηκαν και εργαλεία που Εικόνα 46: Σχεδιάγραμμα της διαδικασίας σεναρίου
χρησιμοποιήθηκαν.
Τέλος, το τέταρτο θέμα διαπραγματευόταν μελλοντικές σχεδιαστικές αποφάσεις και τις
ιδιαίτερες προτιμήσεις των φοιτητών όσον αφορά την λειτουργικότητα σε επόμενες εκδόσεις
της εφαρμογής. Επίσης, κάποιες ανοικτού τύπου ερωτήσεις ζητούσαν από τους χρήστες να
αναφέρουν ποια ήταν κατά την γνώμη τους τα κυριότερα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα
του προγράμματος.
Το ερωτηματολόγιο κατηγοριοποίησης χρηστών ακολουθούσε το ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης, έτσι οι χρήστες κλήθηκαν να το απαντήσουν τελευταίο. Το ερωτηματολόγιο
κατηγοριοποίησης χρηστών, όπως και η αποδελτίωσή του, στηρίχθηκαν πάνω στο [38].
Ουσιαστικά αποτελείται από τριάντα επίθετα τα οποία οι χρήστες καλούνται να
συμπληρώσουν τον βαθμό στον οποίο τους αντιπροσωπεύει το καθένα με βάση μια κλίμακα
Likert από το 1:- πολύ ως το 4:- καθόλου. Το ερωτηματόλογιο που δόθηκε στους χρήστες
είχε την εξής μορφή:
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Ερωτηματολόγιο: Midlife Development Inventory Personality Scale
8. Σας παρακαλούμε σημειώστε πόσο καλά οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις περιγράφουν το
χαρακτήρα σας. Απαντήστε όσο πιο ειλικρινά μπορείτε, και να θυμάστε ότι δεν υπάρχουν
σωστές ή λάθος απαντήσεις. Βεβαιωθείτε ότι απαντήσατε σε όλες τις φράσεις.

Πολύ Μερικώς Λίγο Καθόλου
Εξωστρεφής
Βοηθητικός προς τρίτους
Κακόκεφος
Οργανωτικός
Με αυτοπεποίθηση

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Φιλικός
Ζεστός προς τρίτους
Ανήσυχος
Υπεύθυνος
Δυναμικός

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Ενθουσιώδης
Νοιάζομαι για τους άλλους
Νευρικός
Δημιουργικός
Κατηγορηματικός

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Εργατικός
Επινοητικός
Ευαίσθητος
Ήρεμος
Ειλικρινής

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Εύστροφος
Περίεργος
Δραστήριος
Απρόσεκτος
Ανοιχτόμυαλος

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Συμπονετικός
Ομιλητικός
Κοσμοπολίτικος
Περιπετειώδης
Έχω ηγετικές ικανότητες

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
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8.ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ
8.1 Αποτελέσματα ερωτηματολογίου: Αξιολόγησης Πλατφόρμας
Μέσα από την παρατήρηση των χρηστών αποκαλύφθηκε μια -κατά γενική ομολογίαδυσκολία όσον αφορά την πλοήγηση στο περιβάλλον και τον προσανατολισμό στον εικονικό
τρισδιάστατο χώρο. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται άλλωστε από τα αποτελέσματα της
ερώτησης 6b: «Ποιες είναι οι
μεγαλύτερες
αδυναμίες
του
λογισμικού;» (Εικόνα 48) στα οποία
φαίνεται πως τα προβλήματα στην
πλόηγηση ενόχλησαν περισσότερο και
από τα τεχνικά σφάλματα. Ο τρόπος
πλοήγησης είναι πράγματι δύσχρηστος,
μα επειδή το εύρος των κινήσεων που
καλούνται να πραγματοποιήσουν οι
χρήστες στους συγκεκριμένους απλούς
εικονικούς χώρους είναι περιορισμένο,
καταλήγει να θεωρείται επαρκής. Από
την άλλη, η εξοικείωση με τον τρόπο
πλοήγησης με βάση την παρατήρηση
που έγινε απαιτεί είκοσι με τριάντα Εικόνα 48: Οι μεγαλύτερες αδυναμίες της πλατφόρμας
σύμφωνα με τις απαντήσεις στην ερώτηση 6b
λεπτά. Εάν συσχετίσουμε όμως τα
αποτελέσματα της ερώτησης 6b:
«Ποιες είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες του λογισμικού;», με τα αποτελέσματα των ερωτήσεων
στο θέμα προηγούμενης εμπειρίας καταλήγουμε σε έναν ακόμα λόγο που μπορεί να
προκάλεσε αυτή την δυσκολία στους χρήστες. Με βάση τις ερώτησεις 1b: «Έχω
χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν κάποια εφαρμογή που προσέφερε 3D διαδραστικό
περιβάλλον» και 1c: «Γνωρίζω περισσότερες από 3 εφαρμογές με
3D διαδραστικό
περιβάλλον», μπορούμε να συμπεράνουμε πως οι χρήστες του δείγματός μας είχαν
περιορισμένη εμπειρία στην χρήση εικονικών τρισδιάστατων περιβαλλόντων (Εικόνα 47). Να
σημειωθεί επιπλέον πως το δείγμα μας αποτελούνταν από 3 αγόρια και 9 κορίτσια και πως
έρευνες όπως η [35] αποδεικνύουν την μεγαλύτερη ενασχόληση των αγοριών με τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Εικόνα 47: Η προηγούμενη εμπειρία των
χρηστών σχετικά με τα τρισδιάστατα
περιβάλλοντα
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Παρόλα τα προβλήματα με την πλοήγηση και τα τεχνικά σφάλματα, μέσα από τα
αποτελέσματα των ερωτηματολογίων προκύπτει μια συνολική θετική εντύπωση τόσο σχετικά
με την εμπειρία χρήσης της εφαρμογής όσο και των μελλοντικών της προοπτικών. Επιπλέον,
μέσα από την παρατήρησή των φοιτητών, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι παρά τα συχνά
τεχνικά άσφαλματα που ανάγκαζαν την επανεκκίνηση του προγράμματος, εμφάνιζαν
περισσότερο έκδηλη ανυπομονησία και περιέργεια για τις δυνατότητες της πλατφόρμας παρά
αγανάκτηση.
Ακόμη, παρά τις δυσκόλιες στην εκμάθηση της πλοήγησης τα ερωτηματολόγια
αποκαλύπτουν μια ευκολία όσον αφορά την εκμάθηση της γενικότερης λειτουργικότητας του
Croquet καθώς και μια ικανοποίηση από τα 3D γραφικά. Η πρώτη εντύπωση που
δημιουργήθηκε στους χρήστες ήταν θετική (ερώτηση 2a, Εικόνα 50), ενώ η πλειοψηφία

Εικόνα 50: Η πρώτη εντύπωση των
Εικόνα 49: Η χρήση σε πραγματικές
χρηστών
συνθήκες
(83%) των ερωτηθέντων ανέφερε πως θα ήθελε να χρησιμοποιήσει το εικονικό περιβάλλον
και σε πραγματικές συνθήκες μαθήματος (ερώτηση 3b, Εικόνα 49).

8.1.1.Θέματα γραφικών
Όσον αφορά γενικά τις εντυπώσεις από τα γραφικά και τους εικονικούς χώρους, όπως
ήδη αναφέρθηκε τα 3D γραφικά ευχαρίστησαν τους χρήστες, ενώ κατά την αναφορά των
σημαντικότερων πλεονεκτημάτων της εφαρμογής, αυτά καταλαμβάνουν την δεύτερη θέση
(με ποσοστό προτίμησης 19%). Από την άλλη οι απόψεις ποικίλουν σχετικά με την
ικανοποίηση από τις εικονικές αίθουσες (ερώτηση 2g, Εικόνα 51) και την ευχρηστία των
πυλών (portals). Επιπλέον, αν και η έλλειψη προσανατολισμού αναφέρθηκε ως το τέταρτο πιο
σημαντικό πρόβλημα της εφαρμογής, οι απόψεις διίστανται στην ερώτηση 2k: «Έχανα εύκολα
τον προσανατολισμό μου μέσα στο εικονικό περιβάλλον» (Εικόνα 52).

Εικόνα 52: Το θέμα του
προσανατολισμού στον εικονικό χώρο

Εικόνα 51: Μερική ικανοποίηση από τις
αίθουσες
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Εικόνα 53: Σχετικά με τη διεπαφή
χρήστη

Εικόνα 54: Η διάδραση με τα 3D
παράθυρα

8.1.2.Θέματα διεπαφής
Οι απόψεις διίστανται όσον αφορά την ευκολία χρήσης της διεπαφής της πλατφόρμας
(ερώτηση 2b, Εικόνα 53), αλλά από την άλλη μεριά η πλειοψηφία των χρηστών βρήκε τον
τρόπο διάδρασης με τα 3D παράθυρα εύκολο στην εκμάθηση (ερώτηση 2m, Εικόνα 54).
Κατά την παρατήρηση των φοιτητών πολλοί είχαν πρόβλημα με την κίνηση του avatar με
κατεύθυνση πάνω ή κάτω χρησιμοποιώντας τη ροδέλα του ποντικιού, ενώ η έλλειψη κάθετου
collision detection δυσκόλεψε περισσότερο την πλοήγηση. Τέλος, η έλλεψη πλάγιας κίνησης
αριστερά και δεξιά (strafe) προκάλεσε την δυσανασχέτηση σε κάποιους χρήστες, ενώ η μαζική
πλειοψηφία (91,6%) βρήκε την δυνατότητα αλλαγής προοπτικής χρήσιμη και επιθυμητή.

8.1.3.Θέματα εργαλειών και επικοινωνίας
Οι φοιτητές έκαναν χρήση του εργαλείου chat της πλατφόρμας, μα αντιμετώπισαν
δυσκολίες κατά τον εντοπισμό του χρήστη που μιλούσε. Με άλλα λόγια, υπήρχε πρόβλημα
κατά την αντιστοίχιση ψευδωνύμου στο αντίστοιχο avatar. Πολλοί φοιτητές πρότειναν είτε
την εμφάνιση των ψευδωνύμων πάνω από τα avatars, είτε φουσκάλες ομιλίας (speech
bubbles). Πέρα από τα στοιχεία αυτά, οι χρήστες βρήκαν εύχρηστο το εργαλείο chat
(ερώτηση 2f, Εικόνα 56), αν και παρατηρήθηκε ένα πρόβλημα κατά την συγγραφή κειμένου
όταν ήταν ανοικτά ταυτόχρονα chat και κειμενογράφος. Ακόμη, η πλειοψηφία των χρηστών
επέδειξε μια προτίμηση στην χρήση VoIP για την επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας τους,
όπως φαίνεται από τις απαντήσεις στην ερώτηση 2h: «Θα προτιμούσα την χρήση VoIP για
την επικοινωνία με το συνάδελφό μου» (Εικόνα 55). Τέλος, οι περισσότεροι χρήστες
θεώρησαν την λειτουργικότητα που προσφέρει το εργαλείο Sketch επιθυμητή (ερώτηση 2l),

Εικόνα 56: Το εργαλείο για chat της
πλατφόρμας

Εικόνα 55: Η χρήση VoIP
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αν και θα προτιμούσαν περισσότερα εργαλεία.
Οι περισσότερες δραστηριότητες δεν απαιτούσαν την χρήση εξωτερικών εργαλείων ή
εφαρμογών. Για αυτό το λόγο οι χρήστες περιορίστηκαν στην χρήση του πλοηγητή
διαδικτύου, του κειμενογράφου και του Sketch που βρίσκονται ενσωματωμένα στην
πλατφόρμα του Croquet. Όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα (ερώτηση 3h,
Εικόνα 57) κάνανε εκτενή χρήση των προσφερόμενων εργαλειών εντός του διαθέσιμου
χρόνου .

Εικόνα 57: Η επιμέρους χρήση των εργαλειών

8.1.4.Θέματα συνεργασίας
Η πλειοψηφία των χρηστών βρήκε ευχάρeστο το γεγονός ότι μπορούσε να δει και τις
υπόλοιπες ομάδες να εργάζονται (ερώτηση 3e, Εικόνα 59), αναφέροντας επίσης πως
θεώρησαν ότι η συνεργασία με τον συνάδελφό τους πήγε καλά (ερώτηση 3a). Επιπλέον, οι
περισσότερες ομάδες κατάφεραν να ολοκληρώσουν 2 από τις δραστηριότητες στο
προβλεπόμενο χρόνο (ερώτηση 3g ,Εικόνα 58) ενώ μια ομάδα τις ολοκλήρωσε όλες. Ένας
φοιτητής αναφέρει στις ανοικτού τύπου ερωτήσεις πως θα επιθυμούσε περισσότερο διαθέσιμο
χρόνο για τις δραστηριότητες. Από τα παράπανω μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για
τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε την διαδικασία περισσότερο αποδοτική
στο μέλλον. Με άλλα λόγια, ίσως θα ήταν προτιμότερο η διαδικασία να χωριστεί σε δύο
συνεδρίες, στις οποίες στην πρώτη θα λαμβάνει χώρα μια αρχική επαφή και εξοικείωση με το
εικονικό περιβάλλον και τον τρόπο πλοήγησης σε αυτό και στην δεύτερη θα πραγματοποείται
η εκτέλεση του σεναρίου και των δραστηριοτήτων.

Εικόνα 58: Οι ολοκληρωμένες
δραστηριότητες

Εικόνα 59: Η αίσθηση της συνεργασίας
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8.1.5.Θέματα μελλοντικού
σχεδιασμού
Οι απόψεις διίστανται όσον αφορά την
ερώτηση 3f: «Θα προτιμούσα περισσότερο
ανθρωπόμορφα avatar» αν και σχολιάστηκε
εκτενώς κατά την παρουσίαση η δυνατότητα
δυναμικής αλλαγής του avatar που προσφέρει
η πλατφόρμα. Με άλλα λόγια, η ικανότητα του
avatar να αλλάζει μορφή όταν αυτό εισέρχεται
σε σχετικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, στην
εφαρμογή Demo (Master) του διαθέσιμου SDK
του Croquet έχει υλοποιηθεί ένα παράδειγμα
κατά το οποίο το avatar εισέρχεται σε μια πύλη
της οποίας ο κόσμος προσομοιώνει τον βυθό
μιας λίμνης (Εικόνα 60).
Από την άλλη, οι χρήστες συμφωνούν
στο ότι θα ήθελαν να μπορούν να
μορφοποιούν το avatar που χρησιμοποιούν
(ερώτηση 4b, Εικόνα 62). Επιπλέον,
πιθανότατα
λόγω
του
προβλήματος
προσανατολισμού στο εικονικό περιβάλλον Εικόνα 60: Παράδειγμα δυναμικής αλλαγής
avatar
(Εικόνα 52), οι πλειοψηφία των χρηστών θα
επιθυμούσε την δυνατότητα προβολής μια κάτοψης του χώρου κάπου στην διεπαφή χρήστη
(ερώτηση 4c).
Σχετικά με την μελλοντική υλοποίηση επιπρόσθετων εργαλειών και δυνατοτήτων, οι
φοιτητές θα επιθυμούσαν την μόνιμη παρουσία ενός forum στο περιβάλλον (ερώτηση 4g),
καθώς και εργαλεία για την δημιουργία και επίλυση ασκήσεων και τεστ (ερώτηση 4a).
Επιπρόσθετα, δεν θα είχαν πρόβλημα με την καταγραφή των συνομιλιών τους στο chat
(ερώτηση 4c, Εικόνα 61) και η χρήση και διαμοίραση αρχείων ήχου και video κρίνεται
απόλυτα επιθυμητή (ερώτηση 4d). Τέλος, αν και πιθανότατα το επόμενο τεχνολογικό βήμα
μετά την υλοποίηση ενός ρεαλιστικού τρισδιάστατου εικονικού κόσμου είναι η απόλυτη
εμβύθιση σε αυτό, πολλοί χρήστες διαφώνησαν σχετικά με την χρήση κατάλληλων συσκεών
όπως ειδικά γάντια και κράνος (ερώτηση 4i).

Εικόνα 61: Σχετικά με την καταγραφή
συνομιλιών

Εικόνα 62: Σχετικά με την μορφοποίηση
του avatar
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Στην ερώτηση 5 οι χρήστες κλήθηκαν να βαθμολογήσουν δώδεκα εργαλεία και
δυνατότητες, οι οποίες θα σχεδιαστούν μελλοντικά, με βάση την σημασία και την
χρησιμότητα που τους αποδίδουν. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην (Εικόνα 63):

Εικόνα 63: Οι μελλοντικές δυνατότητες βαθμολογημένες
Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα, περισσότερο επιθυμητή κρίνεται η χρήση
προσομοιώσεων στο εικονικό περιβάλλον, η ύπαρξη προσωπικών εικονικών χώρων για κάθε
χρήστη και οι φούσκες ομιλίας για τα avatars (προφανής λύση για το πρόβλημα εντοπισμού
του ομιλούντος που αναφέρθηκε στην ενότητα «7.4.Θέματα εργαλειών και επικοινωνίας»). Ως
λιγότερο επιθυμητά θεωρούνται η δυνατότητα δημιουργίας αντικειμένων, η δυναατότητα
περισσότερων οπτικών και η συμμετοχή από δισδιάστατο περιβάλλον.
Ομολογουμένως, δεν περιμέναμε η δυνατότητα δημιουργίας αντικειμένων να βρεθεί
τόσο χαμηλά στις προτιμήσεις των χρηστών. Η δυνατότητα αυτή που παρέχεται σε άλλα
λογισμικά όπως το Second Life και το Active Worlds (και έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλή)
επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν αντικείμενα διαφόρων μεγεθών και να τα
προσθέσουν στον εικονικό κόσμο για να τα θαυμάσουν ή και να τα αγοράσουν ακόμα οι
υπόλοιποι. Επιτρέπει με άλλα λόγια στους χρήστες να προσωποποιήσουν απόλυτα τον
ιδιωτικό τους χώρο, αλλά και να εξασκήσουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες. Επιπλέον,
τα αντικείμενα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις –πρώτες σε προτίμησηπροσομοιώσεις και αντίστοιχα σε μικρόκοσμους. Πιθανότατα μερικοί φοιτητές δεν
κατανόησαν πλήρως τις
προσφερόμενες
δυνατότητες. Για την
αποφυγή
υποτίμησης
του
συγκεκριμένου
εργαλείου παραθέτουμε
τις απαντήσεις και ανα
ερωτηματολόγιο.
Εικόνα 64: Δυνατότητα
δημιουργίας αντικειμένων
ανα ερωτηματολόγιο
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Τέλος, παραθέτουμε και το
διάγραμμα (Εικόνα 65) με τα
σημαντικότερα πλεονεκτήματα της
πλατφόρμας σύμφωνα με τους
φοιτητές
(ερώτηση
6a).
Όπως
φαίνεται, περισσότερο δημοφιλείς
είναι οι δυνατότητες συνεργασίας, τα
3D γραφικά, η ικανότητα πλοήγησης
στο διαδίκτυο και η ενσωμάτωση
εξωτερικών εφαρμογών.

8.1.6.Η πλατφόρμα ως
εκπαιδευτικό εργαλείο
Στις ερωτήσεις 4e, 4h, 4j
Εικόνα 65: Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της
εξετάστηκε η χρησιμότητα του
πλατφόρμας
εικονικού περιβάλλοντος του
Croquet ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων
διαφαίνεται μια έλλειψη σιγουριάς όσον αφορά την παιδαγωγική αξία (Εικόνα 68)
που πιθανόν να διαθέτει η πλατφόρμα. Όπως ανέφερε και μια φοιτήτρια στην
ανοικτού τύπου ερώτηση 7a: « ..βρήκα την εφαρμογή διασκεδαστική αν και δεν είμαι
συνηθισμένη σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα και επιπλέον δεν είμαι σίγουρη για την
εκπαιδευτική του αξία.» Επιπλέον, οι φοιτητές κράτησαν μια ουδέτερη στάση όσον
αφορά το βαθμό ευκολίας που θεωρούν ότι παρουσιάζει η οργάνωση (Εικόνα 67) και
παρακολούθηση (Εικόνα 66) μαθημάτων μέσα από τον εικονικό χώρο.

Εικόνα 67: Σχετικά με την οργάνωση
μαθημάτων

Εικόνα 66: Σχετικά με την
παρακολούθηση μαθημάτων

Εικόνα 68: Σχετικά με την παιδαγωγική
αξία της πλατφόρμας
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8.2 Αποτελέσματα ερωτηματολογίου: Midlife Development
Inventory Personality Scale

8.2.1.Γενικά αποτελέσματα
Όπως ήδη αναφέρθηκε, το ερωτηματολόγιο «The Midlife Development Inventory
(MIDI)» που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε στην εργασία στο [38]. Το ερωτηματολόγιο με βάση
τις απαντήσεις τους αποδίδει στους συμμετέχοντες μια βαθμολογία από το 0:λίγο ως το
4:πολύ σε κάθε ένα από τα έξι χαρακτηριστικά: δέσμευση, συγκαταβατικότητα, δεκτικότητα
στην εμπειρία, νευρικότητα, εξωστρέφεια, ευσυνειδησία.
Η επεξεργασία των δεδομένων των ερωτηματολογίων έγινε με το στατιστικό πακέτο
SPSS v.13 (Statistical Package for the Social Sciences). Από την επεξεργασία των
ερωτηματολογίων προκύπτει ένας βαθμός αξιοπιστίας (reliability coefficient) Cronbach της
τάξεως του 0,767, για το ερωτηματολόγιο συνολικά. Τιμή ικανοποιητική (αποδίδει την υψηλή
πιθανότητα οι φοιτητές να δώσουν τις ίδιες απαντήσεις σε επόμενη μέτρηση) για την
αξιοπιστία της μέτρησης. Ο βαθμός αξιοπιστίας Cronbach για κάθε υποκλίμακα ξεχωριστά έχει
ως εξής:
•
•
•
•
•
•

Δέσμευση: 0,495
Συγκαταβατικότητα: 0,602
Δεκτικότητα στην εμπειρία: 0,770
Νευρικότητα: 0,503
Εξωστρέφεια: 0,278
Ευσυνειδησία: 0,877

Εικόνα 69: Τα ποσοστά των φοιτητών ανά υποκλίμακα
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Με βάση τις απαντήσεις τους, οι δώδεκα φοιτητές κατατάσσονται όπως στην Εικόνα 69.
Επειδή οι τρόποι ερμηνείας των δεδομένων είναι πολλοί, παραθέτουμε στην συνέχεια
τέσσερεις τρόπους κατηγοριοποίησης των χρηστών και τις κοινές τους απαντήσεις.

8.2.2.Κατηγοριοποιώντας τους χρήστες με βάση τα μεγαλύτερα
ποσοστά τους
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και στηριζόμενοι στα χαρακτηριστικά που
πήραν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανά χρήστη μπορούμε να τοποθετήσουμε τους χρήστες στις
εξής κατηγορίες (αναφέρονται οι κατηγορίες που έχουν δύο ή περισσότερα μέλη):
• Ευσυνειδησία, Δεκτικότητα στην εμπειρία
•
o Ερωτηματολόγιο 6
o Ερωτηματολόγιο 11
• Ευσυνειδησία, Συγκαταβατικότητα
o Ερωτηματολόγιο 1
o Ερωτηματολόγιο 2
o Ερωτηματολόγιο 10
• Συγκαταβατικότητα, Ευσυνειδησία
o Ερωτηματολόγιο 3
o Ερωτηματολόγιο 8
o Ερωτηματολόγιο 12
• Συγκαταβατικότητα, Εξωστρέφεια
o Ερωτηματολόγιο 4
o Ερωτηματολόγιο 5
o Ερωτηματολόγιο 9
Παρά το μικρό μέγεθος του δείγματος που έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία
εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων, παρατηρώντας τα ερωτηματολόγια ανά κατηγορία
χρηστών μπορούμε να εντοπίσουμε πολλές ομοιότητες και να καταλήξουμε σε κάποιες
υποθέσεις. Θα αναφέρουμε στην συνέχεια τις κοινές απαντήσεις που έδωσαν οι χρήστες που
ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες (οι σημαντικότερες των οποίων θα χρωματιστούν και θα
σχολιασθούν).
Πίνακας 1: Πίνακας απαντήσεων για τα άτομα με: Υψηλή ευσυνειδησία και
δεκτικότητα στην εμπειρία
Υψηλή Ευσυνειδησία, Δεκτικότητα στην εμπειρία

Ερώτηση:

Απάντηση:

Έχω χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν κάποιο
περιβάλλον για συνεργασία από απόσταση
Η διεπαφή χρήστη του περιβάλλοντος με δυσκόλεψε
Η κίνηση του avatar με δυσκόλεψε πολύ
Το εργαλείο για chat του Croquet ήταν δύσχρηστο
Οι εικονικές αίθουσες του περιβάλλοντος δεν ήταν
ικανοποιητικές
Θεωρώ πως το Croquet Sketch είναι χρήσιμο εργαλείο
Ο τρόπος διάδρασης με τα 3D παράθυρα ήταν εύκολος
στην εκμάθηση
Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το Croquet και σε
πραγματικές συνθήκες
Μου άρεσε που μπορούσα να δω και τις άλλες ομάδες να
εργάζονται
Δε θα ήθελα να καταγράφονται οι συνομιλίες μου στο
chat
Θα ήθελα να μπορώ να μορφοποιήσω το avatar που
χρησιμοποιώ
Θα επιθυμούσα την ύπαρξη ενός χάρτη του
περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή χρήστη
Θεωρώ πως θα ήταν εύκολη η διεξαγωγή και οργάνωση
μαθημάτων μέσα από το εικονικό περιβάλλον του

Συμφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
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Croquet
Πιστεύω πως το περιβάλλον θα πρέπει να περιλαμβάνει
εργαλεία για την δημιουργία και επίλυση ασκήσεων και
τεστ
Θα ήταν εύκολη η παρακολούθηση μαθημάτων μέσα από
το εικονικό περιβάλλον του Croquet
Θεωρώ πως το Croquet διαθέτει υψηλή παιδαγωγική αξία

Συμφωνώ
Δεν ξέρω
Δεν ξέρω

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί για τον παραπάνω πίνακα είναι το γεγονός ότι, όπως
φαίνεται από το περιορισμένο δείγμα μας, τα άτομα με υψηλή ευσυνειδησία και δεκτικότητα
στην εμπειρία δεν φαίνεται να εκφράζουν κάποια ιδιαίτερη ευχαρίστηση από το γεγονός ότι
μπορούν να δουν και τις άλλες ομάδες να εργάζονται. Επιπλέον, οι απόψεις τους δεν φαίνεται
να συγκλινουν όσον αφορά την χρήση νέων τεχνολογιών για την εμβύθιση σε εικονικά
περιβάλλοντα. Παρόλα αυτά εκφράζουν την κοινή επιθυμία να δοκιμάσουν τις δυνατότητες
του Croquet και σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας.
Πίνακας 2: Πίνακας απαντήσεων για τα άτομα με: Υψηλή ευσυνειδησία και
συγκαταβατικότητα
Υψηλή Ευσυνειδησία, Συγκαταβατικότητα
Ερώτηση:

Απάντηση:

Έχω χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν κάποια εφαρμογή
που προσέφερε 3D διαδραστικό περιβάλλον
Η πρώτη μου εντύπωση από το περιβάλλον του Croquet
ήταν θετική
Βρήκα τα γραφικά του Croquet ικανοποιητικά
Η εκμάθηση της λειτουργικότητας του Croquet ήταν
εύκολη
Θα προτιμούσα την χρήση VoIP για την επικοινωνία με
το συνάδελφό μου
Δεν είχα πρόβλημα κατά την μετάβαση από την μία
εικονική αίθουσα στην άλλη
Ο τρόπος διάδρασης με τα 3D παράθυρα ήταν εύκολος
στην εκμάθηση
Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το Croquet και σε
πραγματικές συνθήκες
Θα προτιμούσα περισσότερο ανθρωπόμορφα avatar
Θα ήθελα να μπορώ να μορφοποιήσω το avatar που
χρησιμοποιώ
Θα επιθυμούσα την ύπαρξη ενός χάρτη του
περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή χρήστη
Θα ήθελα να μπορώ να χρησιμοποιώ και να
διαμοιράζομαι αρχεία ήχου και βίντεο
Πιστεύω πως το περιβάλλον θα πρέπει να περιλαμβάνει
εργαλεία για την δημιουργία και επίλυση ασκήσεων και
τεστ
Θα ήταν εύκολη η παρακολούθηση μαθημάτων μέσα από
το εικονικό περιβάλλον του Croquet
Θεωρώ πως το Croquet διαθέτει υψηλή παιδαγωγική αξία

Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
Δεν ξέρω

Στον παραπάνω πίνακα μπορούμε να δούμε τις κοινές απαντήσεις των φοιτητών που
χαρακτηρίζονται από υψηλή ευσυνειδησία και συγκαταβατικότητα. ‘Αξίζει να σημειωθεί η
ουδέτερη στάση απέναντι στην ευχρηστία των πυλών (portals), αλλά και στην χρησιμότητα
και παιδαγωγική αξία της πλατφόρμας. Επιπλέον, η σύγκλιση των απόψεων όσον αφορά την
χρήση της εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες, όπως και στον προηγούμενο πίνακα.
Πίνακας 3: Πίνακας απαντήσεων για τα άτομα με: Υψηλή συγκαταβατικότητα και
ευσυνειδησία
Υψηλή Συγκαταβατικότητα, Ευσυνειδησία
Ερώτηση:

Απάντηση:

Βρήκα τα γραφικά του Croquet ικανοποιητικά
Η εκμάθηση της λειτουργικότητας του Croquet ήταν
εύκολη

Συμφωνώ
Συμφωνώ
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Το εργαλείο για chat του Croquet ήταν δύσχρηστο
Θα προτιμούσα την χρήση VoIP για την επικοινωνία με
το συνάδελφό μου
Δεν είχα πρόβλημα κατά την μετάβαση από την μία
εικονική αίθουσα στην άλλη
Η δυνατότητα αλλαγής προοπτικής μου φάνηκε χρήσιμη
Ο τρόπος διάδρασης με τα 3D παράθυρα ήταν εύκολος
στην εκμάθηση
Μου άρεσε που μπορούσα να δω και τις άλλες ομάδες να
εργάζονται
Θα ήθελα να μπορώ να μορφοποιήσω το avatar που
χρησιμοποιώ
Θα επιθυμούσα την ύπαρξη ενός χάρτη του
περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή χρήστη
Θα ήθελα να μπορώ να χρησιμοποιώ και να
διαμοιράζομαι αρχεία ήχου και βίντεο
Θεωρώ πως θα ήταν εύκολη η διεξαγωγή και οργάνωση
μαθημάτων μέσα από το εικονικό περιβάλλον του
Croquet
Πιστεύω πως το περιβάλλον θα πρέπει να περιλαμβάνει
εργαλεία για την δημιουργία και επίλυση ασκήσεων και
τεστ
Θα πρέπει να διατίθεται ένα forum μόνιμα μέσα στο
εικονικό περιβάλλον
Θεωρώ πως θα πρέπει να υποστηρίζεται η εμβύθιση στο
περιβάλλον με χρήση κατάλληλων συσκευών όπως ειδικά
γάντια, κράνος κτλ

Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ

Ο Πίνακας 3 αναφέρεται στα άτομα που εμφάνισαν υψηλή
συγκαταβατικότητα και ευσυνειδησία. Αντίστοιχα ο Πίνακας 2 αναφερόταν στα άτομα με
υψηλή ευσυνειδησία και συγκαταβατικότητα. Δεν θα πρέπει να προκαλεί σύγχηση το γεγονός
αυτό, καθώς στον Πίνακας 2 τα άτομα παρουσίαζουν περισσότερη ευσυνειδησία παρά
συγκαταβατικότητα, ενώ στον Πίνακας 3 γίνεται το αντίθετο. Συγκρίνοντας του δύο πίνακες
παρατηρούμε ότι η σημαντικότερη διαφορά είναι πως οι φοιτητές που αναφέρονται στον
Πίνακας 3 δεν φαίνεται να αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα κατά την χρήση των πυλών
(portals). Επιπλέον, για πρώτη φορά εμφανίζεται μια σύγκλιση απόψεων όσον αφορά την
εμβύθιση στο περιβάλλον με τεχνολογικά μέσα ενώ η ουδερετότητα απέναντι στην
χρησιμότητα του προγράμματος ως εκπαιδευτικό εργαλείο παραμένει.
Πίνακας 4: Πίνακας απαντήσεων για τα άτομα με: Υψηλή συγκαταβατικότητα και
εξωστρέφεια
Υψηλή Συγκαταβατικότητα, Εξωστρέφεια
Ερώτηση:

Απάντηση:

Έχω χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν κάποια εφαρμογή
που προσέφερε 3D διαδραστικό περιβάλλον
Η πρώτη μου εντύπωση από το περιβάλλον του Croquet
ήταν θετική
Βρήκα τα γραφικά του Croquet ικανοποιητικά
Η δυνατότητα αλλαγής προοπτικής μου φάνηκε χρήσιμη
Θεωρώ πως το Croquet Sketch είναι χρήσιμο εργαλείο
Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το Croquet και σε
πραγματικές συνθήκες
Δε θα ήθελα να καταγράφονται οι συνομιλίες μου στο
chat
Θα επιθυμούσα την ύπαρξη ενός χάρτη του
περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή χρήστη
Θεωρώ πως θα ήταν εύκολη η διεξαγωγή και οργάνωση
μαθημάτων μέσα από το εικονικό περιβάλλον του
Croquet

Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω

Στον Πίνακας 4 παρατηρούμε πως οι χρήστες εμφανίζουν τις λιγότερες ως
τωρα κοινές τους απαντήσεις. Κάτι το οποίο πιθανότατα να οφείλεται στον χαμηλό βαθμό
αξιοπιστίας της υποκλίμακας της εξωστρέφειας. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι και εδώ
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παρατηρείται η σύγκλιση προς την ουδετερότητα όσον αφορά την εκπαιδευτική χρήση της
εφαρμογής. Πέρα από αυτό, διαφαίνεται μια συμφωνία όσον αφορά την χρησιμότητα
διαφόρων εργαλειών και δυνατοτήτων της πλατφόρμας.

8.2.3.Κατηγοριοποιώντας τους χρήστες με βάση τα χαμήλοτερα
ποσοστά τους
Με βάση τα αποτελέσματα και στηριζόμενοι στα χαρακτηριστικά που πήραν τα
χαμήλοτερα ποσοστά ανά χρήστη μπορούμε να τοποθετήσουμε τους χρήστες στις εξής
κατηγορίες (αναφέρονται οι κατηγορίες που έχουν δύο ή περισσότερα μέλη):
•
•

•

Νευρικότητα, Εξωστρέφεια, Δεκτικότητα στην εμπειρία
o Ερωτηματολόγιο 1
o Ερωτηματολόγιο 12
Νευρικότητα, Δέσμευση
o Ερωτηματολόγιο 3
o Ερωτηματολόγιο 5
o Ερωτηματολόγιο 9
o Ερωτηματολόγιο 10
o Ερωτηματολόγιο 11
Νευρικότητα, Δέσμευση, Δεκτικότητα στην εμπειρία, Εξωστρέφεια
o Ερωτηματολόγιο 3
o Ερωτηματολόγιο 5
o Ερωτηματολόγιο 10

Στην συνέχεια, ξανά, θα αναφέρουμε τις κοινές απαντήσεις που έδωσαν οι χρήστες
που ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες .
Πίνακας 5: Πίνακας απαντήσεων για τα άτομα με: Χαμηλή νευρικότητα,
εξωστρέφεια και δεκτικότητα στην εμπειρία
Χαμηλή Νευρικότητα, Εξωστρέφεια, Δεκτικότητα στην εμπειρία
Ερώτηση:

Απάντηση:

Η πρώτη μου εντύπωση από το περιβάλλον του Croquet
ήταν θετική
Βρήκα τα γραφικά του Croquet ικανοποιητικά
Η εκμάθηση όπως λειτουργικότητας του Croquet ήταν
εύκολη
Το εργαλείο για chat του Croquet ήταν δύσχρηστο
Οι εικονικές αίθουσες του περιβάλλοντος δεν ήταν
ικανοποιητικές
Θα προτιμούσα την χρήση VoIP για την επικοινωνία με
το συνάδελφό μου
Η δυνατότητα αλλαγής προοπτικής μου φάνηκε χρήσιμη
Θεωρώ πως η συνεργασία με τον συνάδελφό μου πήγε
καλά
Η ταχύτητα ανάδρασης του συστήματος ήταν καλή
Μου άρεσε που μπορούσα να δω και όπως όπως ομάδες
να εργάζονται
Θα ήθελα να μπορώ να μορφοποιήσω το avatar που
χρησιμοποιώ
Θα επιθυμούσα την ύπαρξη όπως χάρτη του
περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή χρήστη
Θα ήθελα να μπορώ να χρησιμοποιώ και να
διαμοιράζομαι αρχεία ήχου και βίντεο
Πιστεύω πως το περιβάλλον θα πρέπει να περιλαμβάνει
εργαλεία για την δημιουργία και επίλυση ασκήσεων και
τεστ
Θα πρέπει να διατίθεται ένα forum μόνιμα μέσα στο
εικονικό περιβάλλον
Θα ήταν εύκολη η παρακολούθηση μαθημάτων μέσα από

Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
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το εικονικό περιβάλλον του Croquet
Θεωρώ πως το Croquet διαθέτει υψηλή παιδαγωγική αξία
Θεωρώ πως θα πρέπει να υποστηρίζεται η εμβύθιση στο
περιβάλλον με χρήση κατάλληλων συσκευών όπως ειδικά
γάντια, κράνος κτλ

Συμφωνώ
Δεν ξέρω

Από τον Πίνακας 5 μπορούμε για πρώτη φορά να παρατηρήσουμε μια ομοφωνία
απόψεων όσον αφορά την παιδαγωγική αξία της πλατφόρμας. Επιπλέον, η εκπαιδευτική
χρήση του Croquet αντιμετωπίζεται ξανά ουδέτερα, όπως και η εμβύθιση με χρήση
κατάλληλων συσκευών. Τέλος, άτομα αυτής της κατηγορίας φαίνεται πως δεν είχαν κάποιο
πρόβλημα με την εκμάθηση της λειτουργίκοτητας του προγράμματας και πως συνεργάστηκαν
αποδοτικά με τα μέλη της ομάδας τους.
Πίνακας 6: Πίνακας απαντήσεων για τα άτομα με: Χαμηλή νευρικότητα και
δέσμευση
Ερώτηση:

Χαμηλή Νευρικότητα, Δέσμευση

Βρήκα τα γραφικά του Croquet ικανοποιητικά
Το εργαλείο για chat του Croquet ήταν δύσχρηστο
Ο τρόπος διάδρασης με τα 3D παράθυρα ήταν εύκολος
στην εκμάθηση
Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το Croquet και σε
πραγματικές συνθήκες
Δε θα ήθελα να καταγράφονται οι συνομιλίες μου στο
chat
Θα ήθελα να μπορώ να μορφοποιήσω το avatar που
χρησιμοποιώ
Θα επιθυμούσα την ύπαρξη ενός χάρτη του
περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή χρήστη
Θα ήθελα να μπορώ να χρησιμοποιώ και να
διαμοιράζομαι αρχεία ήχου και βίντεο
Θεωρώ πως θα ήταν εύκολη η διεξαγωγή και οργάνωση
μαθημάτων μέσα από το εικονικό περιβάλλον του
Croquet

Απάντηση:
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω

Ο παραπάνω πίνακας με την έλλειψη ουσιαστικού πλήθους κοινών απαντήσεων, μας
αποκαλύπτει μονάχα την συνεχή επιφυλακτική στάση των φοιτητών απέναντι στην διεξαγωγή
και οργάνωση μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας.
Πίνακας 7: Πίνακας απαντήσεων για τα άτομα με: Χαμηλή νευρικότητα, δέσμευση,
δεκτικότητα στην εμπειρία και εξωστρέφεια
Χαμηλή Νευρικότητα, Δέσμευση, Δεκτικότητα στην εμπειρία, Εξωστρέφεια
Ερώτηση:

Απάντηση:

Έχω χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν κάποια εφαρμογή
που προσέφερε 3D διαδραστικό περιβάλλον
Βρήκα τα γραφικά του Croquet ικανοποιητικά
Το εργαλείο για chat του Croquet ήταν δύσχρηστο
Ο τρόπος διάδρασης με τα 3D παράθυρα ήταν εύκολος
στην εκμάθηση
Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το Croquet και σε
πραγματικές συνθήκες
Η ταχύτητα ανάδρασης του συστήματος ήταν καλή
Μου άρεσε που μπορούσα να δω και τις άλλες ομάδες να
εργάζονται
Δε θα ήθελα να καταγράφονται οι συνομιλίες μου στο
chat
Θα ήθελα να μπορώ να μορφοποιήσω το avatar που
χρησιμοποιώ
Θα επιθυμούσα την ύπαρξη ενός χάρτη του
περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή χρήστη
Θα ήθελα να μπορώ να χρησιμοποιώ και να
διαμοιράζομαι αρχεία ήχου και βίντεο
Θεωρώ πως θα ήταν εύκολη η διεξαγωγή και οργάνωση
μαθημάτων μέσα από το εικονικό περιβάλλον του
Croquet

Διαφωνώ
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
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Τα άτομα αυτής της κατηγορίας φαίνεται να διατηρούν την ουδέτερη στάση απέναντι
στην εκπαιδευτική αξία του Croquet. Παρόλα αυτά, επιθυμούν την δοκιμή της εφαρμογής και
σε πραγματικές και εμφανίζουν ικανοποίηση από την δυνατότητα παρακολούθηση της
εργασίας των άλλων ομάδων.

8.2.4.Κατηγοριοποιώντας τους χρήστες με βάση τα μεγαλύτερα
ποσοστά ανά υποκλίμακα
Με βάση τα αποτελέσματα και στηριζόμενοι στους χρήστες που είχαν τα μεγαλύτερα
ποσοστά ανά υποκλίμακα μπορούμε να τοποθετήσουμε τους χρήστες στις εξής κατηγορίες
(αναφέρονται οι κατηγορίες που έχουν δύο ή περισσότερα μέλη):
•

•

•

•

•

•

Δέσμευση
o Ερωτηματολόγιο 6
o Ερωτηματολόγιο 7
o Ερωτηματολόγιο 12
Συγκαταβατικότητα
o Ερωτηματολόγιο 1
o Ερωτηματολόγιο 5
o Ερωτηματολόγιο 9
Δεκτικότητα στην εμπειρία
o Ερωτηματολόγιο 5
o Ερωτηματολόγιο 9
o Ερωτηματολόγιο 12
Νευρικότητα
o Ερωτηματολόγιο 2
o Ερωτηματολόγιο 5
o Ερωτηματολόγιο 7
o Ερωτηματολόγιο 10
Εξωστρέφεια
o Ερωτηματολόγιο 5
o Ερωτηματολόγιο 7
o Ερωτηματολόγιο 9
Ευσυνειδησία
o Ερωτηματολόγιο 1
o Ερωτηματολόγιο 3
o Ερωτηματολόγιο 6

Στην συνέχεια, ξανά, θα μελετήσουμε τις κοινές απαντήσεις που έδωσαν οι χρήστες
που ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες .
Πίνακας 8: Πίνακας απαντήσεων για τα άτομα με: Υψηλή δέσμευση
Υψηλή Δέσμευση
Ερώτηση:

Απάντηση:

Έχω χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν κάποια εφαρμογή
που προσέφερε 3D διαδραστικό περιβάλλον
Γνωρίζω περισσότερες από 3 εφαρμογές με 3D
διαδραστικό περιβάλλον
Η πρώτη μου εντύπωση από το περιβάλλον του Croquet
ήταν θετική
Η κίνηση του avatar με δυσκόλεψε πολύ
Το εργαλείο για chat του Croquet ήταν δύσχρηστο
Θα προτιμούσα την χρήση VoIP για την επικοινωνία με
το συνάδελφό μου
Η δυνατότητα αλλαγής προοπτικής μου φάνηκε χρήσιμη
Θεωρώ πως η συνεργασία με τον συνάδελφό μου πήγε
καλά
Θα ήθελα να μπορώ να μορφοποιήσω το avatar που

Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
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χρησιμοποιώ
Θα επιθυμούσα την ύπαρξη ενός χάρτη του
περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή χρήστη
Θα ήθελα να μπορώ να χρησιμοποιώ και να
διαμοιράζομαι αρχεία ήχου και βίντεο
Θεωρώ πως θα ήταν εύκολη η διεξαγωγή και οργάνωση
μαθημάτων μέσα από το εικονικό περιβάλλον του
Croquet
Πιστεύω πως το περιβάλλον θα πρέπει να περιλαμβάνει
εργαλεία για την δημιουργία και επίλυση ασκήσεων και
τεστ
Θα ήταν εύκολη η παρακολούθηση μαθημάτων μέσα από
το εικονικό περιβάλλον του Croquet
Θεωρώ πως το Croquet διαθέτει υψηλή παιδαγωγική αξία

Συμφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
Δεν ξέρω

Σύμφωνα με τον Πίνακας 8, τα άτομα που χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά
δέσμευσης διατηρούν μια ουδέτερη στάση απέναντι στην παιδαγωγική αξία και χρήση της
πλατφόρμας, αλλά και απέναντι στον τρόπο πλοήγησης που προσφέρει η διεπαφή χρήστη.
Διαθέτουν κάποια επίπεδα προηγούμενης εμπειρίας με τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα και
εκτός του ότι θεωρούν πως συνεργάστηκαν καλά, θα επιθυμούσαν και την δυνατότητα
μορφοποίησης του avatar που χρησιμοποιούσαν.
Πίνακας 9: Πίνακας απαντήσεων για τα άτομα με: Υψηλή συγκαταβατικότητα
Υψηλή Συγκαταβατικότητα
Ερώτηση:

Απάντηση:

Έχω χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν κάποια εφαρμογή
που προσέφερε 3D διαδραστικό περιβάλλον
Η πρώτη μου εντύπωση από το περιβάλλον του Croquet
ήταν θετική
Βρήκα τα γραφικά του Croquet ικανοποιητικά
Το εργαλείο για chat του Croquet ήταν δύσχρηστο
Η δυνατότητα αλλαγής προοπτικής μου φάνηκε χρήσιμη
Θεωρώ πως το Croquet Sketch είναι χρήσιμο εργαλείο
Ο τρόπος διάδρασης με τα 3D παράθυρα ήταν εύκολος
στην εκμάθηση
Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το Croquet και σε
πραγματικές συνθήκες
Μου άρεσε που μπορούσα να δω και τις άλλες ομάδες να
εργάζονται
Θα ήθελα να μπορώ να μορφοποιήσω το avatar που
χρησιμοποιώ
Θα επιθυμούσα την ύπαρξη ενός χάρτη του
περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή χρήστη
Θα ήθελα να μπορώ να χρησιμοποιώ και να
διαμοιράζομαι αρχεία ήχου και βίντεο

Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα τα άτομα με υψηλή συγκαταβατικότητα δεν
διαθέτουν κάποια προηγούμενη εμπειρία με παρόμοια περιβάλλοντα. Παρόλα αυτά, η πρώτη
τους εντύπωση από το Croquet ήταν θετική, βρήκαν την διάδραση με τα τρισδιάστατα
παράθυρα εύκολη στην χρήση και δεν θα δίσταζαν να ξαναχρησιμοποιήσουν την εφαρμογή
και σε πραγματικές συνθήκες. Τέλος, τους ικανοποίησε η δυνατότητα παρατήρησης των
άλλων ομάδων.
Πίνακας 10: Πίνακας απαντήσεων για τα άτομα με: Υψηλή δεκτικότητα στην
εμπειρία
Υψηλή Δεκτικότητα στην Εμπειρία
Ερώτηση:

Απάντηση:

Η πρώτη μου εντύπωση από το περιβάλλον του Croquet
ήταν θετική
Η διεπαφή χρήστη του περιβάλλοντος με δυσκόλεψε
Βρήκα τα γραφικά του Croquet ικανοποιητικά
Το εργαλείο για chat του Croquet ήταν δύσχρηστο
Η δυνατότητα αλλαγής προοπτικής μου φάνηκε χρήσιμη
Ο τρόπος διάδρασης με τα 3D παράθυρα ήταν εύκολος
στην εκμάθηση

Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
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Μου άρεσε που μπορούσα να δω και τις άλλες ομάδες να
εργάζονται
Θα ήθελα να μπορώ να μορφοποιήσω το avatar που
χρησιμοποιώ
Θα επιθυμούσα την ύπαρξη ενός χάρτη του
περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή χρήστη
Θα ήθελα να μπορώ να χρησιμοποιώ και να
διαμοιράζομαι αρχεία ήχου και βίντεο
Θεωρώ πως θα ήταν εύκολη η διεξαγωγή και οργάνωση
μαθημάτων μέσα από το εικονικό περιβάλλον του
Croquet

Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω

Στον παραπάνω πίνακα αναφέρονται οι κοινές απαντήσεις των ατόμων με υψηλά
ποσοστά δεκτικότητας σε εμπειρίες. Παρόλα αυτά, διατηρούν μια ουδέτερη στάση απέναντι
στην χρήση της εφαρμογής στην διδασκαλία, ενώ δεν υπάρχει σύγκλιση απόψεων όσον
αφορά την παιδαγωγική αξία και την χρήση τεχνολογίας για την εμβύθιση στο εικονικό
περιβάλλον. Από την άλλη, φαίνεται να αντιμετώπισαν δυσκολία με την διεπαφή χρήστη,
επιλέγοντας επιπλέον να προτείνουν την χρήση κάποιου χάρτη ως διευκόλυνση
Πίνακας 11: Πίνακας απαντήσεων για τα άτομα με: Υψηλή νευρικότητα
Υψηλή Νευρικότητα
Ερώτηση:

Απάντηση:

Η πρώτη μου εντύπωση από το περιβάλλον του Croquet
ήταν θετική
Η διεπαφή χρήστη του περιβάλλοντος με δυσκόλεψε
Βρήκα τα γραφικά του Croquet ικανοποιητικά
Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το Croquet και σε
πραγματικές συνθήκες
Η ταχύτητα ανάδρασης του συστήματος ήταν καλή
Θα ήθελα να μπορώ να μορφοποιήσω το avatar που
χρησιμοποιώ
Θα επιθυμούσα την ύπαρξη ενός χάρτη του
περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή χρήστη
Θα ήθελα να μπορώ να χρησιμοποιώ και να
διαμοιράζομαι αρχεία ήχου και βίντεο
Θεωρώ πως θα ήταν εύκολη η διεξαγωγή και οργάνωση
μαθημάτων μέσα από το εικονικό περιβάλλον του
Croquet
Θεωρώ πως το Croquet διαθέτει υψηλή παιδαγωγική αξία

Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
Δεν ξέρω

Στον Πίνακας 11 μπορούμε να παρατηρήσουμε τις απαντήσεις των ατόμων που
χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά νευρικότητας (σε σχέση τουλάχιστον με τον μέσο όρο
του δείγματος). Όπως φαίνεται από τον πίνακα τα άτομα αυτά δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα
κατά την χρήση της διεπαφής χρήστη του περιβάλλοντος, αλλά παραπονέθηκαν για την
χαμηλή ταχύτητα ανάδρασης. Τέλος, διατηρούν μια ουδέτερη στάση απέναντι στην χρήση
του περιβάλλοντος στην εκπαίδευση αν και αναφέρουν πως θα ήθελαν να το δοκιμάσουν και
σε πραγματικές συνθήκες.
Πίνακας 12: Πίνακας απαντήσεων για τα άτομα με: Υψηλή εξωστρέφεια
Υψηλή Εξωστρέφεια
Ερώτηση:

Απάντηση:

Η πρώτη μου εντύπωση από το περιβάλλον του Croquet
ήταν θετική
Η διεπαφή χρήστη του περιβάλλοντος με δυσκόλεψε
Βρήκα τα γραφικά του Croquet ικανοποιητικά
Το εργαλείο για chat του Croquet ήταν δύσχρηστο
Η δυνατότητα αλλαγής προοπτικής μου φάνηκε χρήσιμη
Θεωρώ πως το Croquet Sketch είναι χρήσιμο εργαλείο
Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το Croquet και σε
πραγματικές συνθήκες
Μου άρεσε που μπορούσα να δω και τις άλλες ομάδες να
εργάζονται
Θα ήθελα να μπορώ να μορφοποιήσω το avatar που
χρησιμοποιώ

Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
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Θα επιθυμούσα την ύπαρξη ενός χάρτη του
περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή χρήστη
Θα ήθελα να μπορώ να χρησιμοποιώ και να
διαμοιράζομαι αρχεία ήχου και βίντεο
Θεωρώ πως θα ήταν εύκολη η διεξαγωγή και οργάνωση
μαθημάτων μέσα από το εικονικό περιβάλλον του
Croquet

Συμφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω

Στον παράπανω πίνακα μπορούμε να παρατηρήσουμε τις κοινές απαντήσεις των
ατόμων με υψηλά επίπεδα εξωστρέφειας. Όπως φαίνεται, τα άτομα αυτά δεν είχαν κάποιο
πρόβλημα κατά την εξοικείωση με την διεπαφή χρήστη, και τους άρεσε που μπορούσαν να
παρατηρήσουν και τις άλλες ομάδες. Επιπλέον, ικανοποιήθηκαν από την ευχρηστία του
εργαλείου chat και επιθυμούν σε κάποια μελλοντική έκδοση της πλατφόρμας την
ενσωμάτωση της δυνατότητας διαμοιρασμού αρχείων ήχου και βίντεο. Τέλος, να σημειωθεί,
πως δεν υπάρχει σύγκλιση απόψεων όσον αφορά την χρήση VoIP για την επικοινωνία, όπως
για παράδειγμα στον Πίνακας 13.
Πίνακας 13: Πίνακας απαντήσεων για τα άτομα με: Υψηλή ευσυνειδησία
Υψηλή Ευσυνειδησία
Ερώτηση:

Απάντηση:

Έχω χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν κάποιο
περιβάλλον για συνεργασία από απόσταση
Η διεπαφή χρήστη του περιβάλλοντος με δυσκόλεψε
Το εργαλείο για chat του Croquet ήταν δύσχρηστο
Θα προτιμούσα την χρήση VoIP για την επικοινωνία με
το συνάδελφό μου
Η δυνατότητα αλλαγής προοπτικής μου φάνηκε χρήσιμη
Θεωρώ πως το Croquet Sketch είναι χρήσιμο εργαλείο
Ο τρόπος διάδρασης με τα 3D παράθυρα ήταν εύκολος
στην εκμάθηση
Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το Croquet και σε
πραγματικές συνθήκες
Θα προτιμούσα περισσότερο ανθρωπόμορφα avatar
Θα ήθελα να μπορώ να μορφοποιήσω το avatar που
χρησιμοποιώ
Θα επιθυμούσα την ύπαρξη ενός χάρτη του
περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή χρήστη
Θα ήθελα να μπορώ να χρησιμοποιώ και να
διαμοιράζομαι αρχεία ήχου και βίντεο
Πιστεύω πως το περιβάλλον θα πρέπει να περιλαμβάνει
εργαλεία για την δημιουργία και επίλυση ασκήσεων και
τεστ
Θεωρώ πως θα πρέπει να υποστηρίζεται η εμβύθιση στο
περιβάλλον με χρήση κατάλληλων συσκευών όπως ειδικά
γάντια, κράνος κτλ

Συμφωνώ
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ

Στον παράπανω πίνακα μπορούμε να παρατηρήσουμε πως τα άτομα του δείγματός
μας με υψηλή ευσυνειδησία, διαθέτουν κάποια εμπειρία συνεργασίας από απόσταση με χρήση
υπολογιστή και πως, επιπλέον, θα προτιμούσαν την χρήση VoIP για επικοινωνία με τα μέλη
της ομάδας τους. Ακόμη, εμφανίζεται μια σύγκλιση απόψεων όσον αφορά την εμβύθιση στο
εικονικό περιβάλλον με ειδικά τεχνολογικά μέσα, αλλά και στην χρήση περισσότερο
ανθρωπόμορφων (συν μορφοποιήσημων) avatar.

8.2.5.Κατηγοριοποιώντας τους χρήστες με βάση τα χαμήλοτερα
ποσοστά ανά υποκλίμακα
•

•

Δέσμευση
o Ερωτηματολόγιο 2
o Ερωτηματολόγιο 4
o Ερωτηματολόγιο 8
Συγκαταβατικότητα
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•

•

•

•

o Ερωτηματολόγιο 2
o Ερωτηματολόγιο 6
o Ερωτηματολόγιο 11
Δεκτικότητα στην εμπειρία
o Ερωτηματολόγιο 1
o Ερωτηματολόγιο 2
o Ερωτηματολόγιο 4
Νευρικότητα
o Ερωτηματολόγιο 3
o Ερωτηματολόγιο 8
o Ερωτηματολόγιο 9
Εξωστρέφεια
o Ερωτηματολόγιο 1
o Ερωτηματολόγιο 2
o Ερωτηματολόγιο 11
Ευσυνειδησία
o Ερωτηματολόγιο 4
o Ερωτηματολόγιο 5
o Ερωτηματολόγιο 7

Στην συνέχεια, ξανά, θα μελετήσουμε τις κοινές απαντήσεις που έδωσαν οι χρήστες
που ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες .
Πίνακας 14: Πίνακας απαντήσεων για τα άτομα με: Χαμηλή δέσμευση
Χαμηλή Δέσμευση
Ερώτηση:

Απάντηση:

Η πρώτη μου εντύπωση από το περιβάλλον του Croquet
ήταν θετική
Βρήκα τα γραφικά του Croquet ικανοποιητικά
Οι εικονικές αίθουσες του περιβάλλοντος δεν ήταν
ικανοποιητικές
Η δυνατότητα αλλαγής προοπτικής μου φάνηκε χρήσιμη
Δε θα ήθελα να καταγράφονται οι συνομιλίες μου στο
chat
Θα επιθυμούσα την ύπαρξη ενός χάρτη του
περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή χρήστη
Θεωρώ πως θα ήταν εύκολη η διεξαγωγή και οργάνωση
μαθημάτων μέσα από το εικονικό περιβάλλον του
Croquet
Θα ήταν εύκολη η παρακολούθηση μαθημάτων μέσα από
το εικονικό περιβάλλον του Croquet
Θεωρώ πως το Croquet διαθέτει υψηλή παιδαγωγική αξία

Συμφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
Δεν ξέρω
Δεν ξέρω

Όπως φαίνεται από τον Πίνακας 14 τα άτομα με χαμηλή δέσμευση, αν και είχαν μια
θετική πρώτη εντύπωση από την πλατφόρμα, κρατούν μια επιφύλαξη όσον αφορά την
παιδαγωγική αξία και την εκπαιδευτική χρησιμότητα της πλατφόρμας. Επιπλέον, διατηρούν
μια ουδέτερη στάση σχετικά με το εάν οι εικονικές αίθουσες διδασκαλίας μπορούν να
λειτουργήσουν ικανοποιητικά.
Πίνακας 15: Πίνακας απαντήσεων για τα άτομα με: Χαμηλή συγκαταβατικότητα
Χαμηλή Συγκαταβατικότητα
Ερώτηση:

Απάντηση:

Οι εικονικές αίθουσες του περιβάλλοντος δεν ήταν
ικανοποιητικές
Θα προτιμούσα την χρήση VoIP για την επικοινωνία με
το συνάδελφό μου
Η δυνατότητα αλλαγής προοπτικής μου φάνηκε χρήσιμη
Ο τρόπος διάδρασης με τα 3D παράθυρα ήταν εύκολος
στην εκμάθηση
Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το Croquet και σε

Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
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πραγματικές συνθήκες
Μου άρεσε που μπορούσα να δω και τις άλλες ομάδες να
εργάζονται
Δε θα ήθελα να καταγράφονται οι συνομιλίες μου στο
chat
Θα ήθελα να μπορώ να μορφοποιήσω το avatar που
χρησιμοποιώ
Θα επιθυμούσα την ύπαρξη ενός χάρτη του
περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή χρήστη
Θα ήθελα να μπορώ να χρησιμοποιώ και να
διαμοιράζομαι αρχεία ήχου και βίντεο
Θεωρώ πως θα ήταν εύκολη η διεξαγωγή και οργάνωση
μαθημάτων μέσα από το εικονικό περιβάλλον του
Croquet
Πιστεύω πως το περιβάλλον θα πρέπει να περιλαμβάνει
εργαλεία για την δημιουργία και επίλυση ασκήσεων και
τεστ
Θα ήταν εύκολη η παρακολούθηση μαθημάτων μέσα από
το εικονικό περιβάλλον του Croquet
Θεωρώ πως το Croquet διαθέτει υψηλή παιδαγωγική αξία

Δεν ξέρω
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
Δεν ξέρω

Ο Πίνακας 15 διαθέτει πολλές ομοιότητες με τον Πίνακας 14, στο ότι οι χρήστες
διατηρούν ταυτόχρονα μια ουδέτερη στάση απέναντι στην παιδαγωγική αξία της πλατφόρμας
και στην ικανοποίηση από τις εικονικές αίθουσες διδασκαλίας. Επιπλέον όμως εδώ, αναφέρεται
και μια ουδέτερη στάση απέναντι στην δυνατότητα παρατήρησης των άλλων ομάδων, αλλά
και μια επιθυμία για χρήση της εφαρμογής και σε πραγματικές συνθήκες.
Πίνακας 16: Πίνακας απαντήσεων για τα άτομα με: Χαμηλή δεκτικότητα στην
εμπειρία
Χαμηλή Δεκτικότητα στην Εμπειρία
Ερώτηση:

Απάντηση:

Έχω χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν κάποια εφαρμογή
που προσέφερε 3D διαδραστικό περιβάλλον
Η πρώτη μου εντύπωση από το περιβάλλον του Croquet
ήταν θετική
Βρήκα τα γραφικά του Croquet ικανοποιητικά
Δεν είχα πρόβλημα κατά την μετάβαση από την μία
εικονική αίθουσα στην άλλη
Η δυνατότητα αλλαγής προοπτικής μου φάνηκε χρήσιμη
Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το Croquet και σε
πραγματικές συνθήκες
Θα επιθυμούσα την ύπαρξη ενός χάρτη του
περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή χρήστη
Θεωρώ πως το Croquet διαθέτει υψηλή παιδαγωγική αξία

Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω

Στον παραπάνω πίνακα παρουσίαζονται οι κοινές απαντήσεις των ατόμων που
χαρακτηρίζονται από χαμηλή δεκτικότητα στην εμπειρία. Από ότι φαίνεται από τον πίνακα οι
χρήστες αυτή έχουν μικρή εμπειρία με παρόμοια συστήματα και επιπλέον διατηρούν μια
ουδέτερη στάση σχετικά με την χρήση των πυλών και την παιδαγωγική αξία του Croquet.
Πίνακας 17: Πίνακας απαντήσεων για τα άτομα με: Χαμηλή νευρικότητα
Χαμηλή Νευρικότητα
Ερώτηση:

Απάντηση:

Έχω χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν κάποιο
περιβάλλον για συνεργασία από απόσταση
Βρήκα τα γραφικά του Croquet ικανοποιητικά
Η εκμάθηση της λειτουργικότητας του Croquet ήταν
εύκολη
Η κίνηση του avatar με δυσκόλεψε πολύ
Το εργαλείο για chat του Croquet ήταν δύσχρηστο
Οι εικονικές αίθουσες του περιβάλλοντος δεν ήταν
ικανοποιητικές
Θα προτιμούσα την χρήση VoIP για την επικοινωνία με
το συνάδελφό μου

Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
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Η δυνατότητα αλλαγής προοπτικής μου φάνηκε χρήσιμη
Ο τρόπος διάδρασης με τα 3D παράθυρα ήταν εύκολος
στην εκμάθηση
Μου άρεσε που μπορούσα να δω και τις άλλες ομάδες να
εργάζονται
Δε θα ήθελα να καταγράφονται οι συνομιλίες μου στο
chat
Θα ήθελα να μπορώ να μορφοποιήσω το avatar που
χρησιμοποιώ
Θα επιθυμούσα την ύπαρξη ενός χάρτη του
περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή χρήστη
Θα ήθελα να μπορώ να χρησιμοποιώ και να
διαμοιράζομαι αρχεία ήχου και βίντεο
Θεωρώ πως θα ήταν εύκολη η διεξαγωγή και οργάνωση
μαθημάτων μέσα από το εικονικό περιβάλλον του
Croquet
Πιστεύω πως το περιβάλλον θα πρέπει να περιλαμβάνει
εργαλεία για την δημιουργία και επίλυση ασκήσεων και
τεστ
Θα πρέπει να διατίθεται ένα forum μόνιμα μέσα στο
εικονικό περιβάλλον
Θεωρώ πως θα πρέπει να υποστηρίζεται η εμβύθιση στο
περιβάλλον με χρήση κατάλληλων συσκευών όπως ειδικά
γάντια, κράνος κτλ

Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ

Τα άτομα που χαρακτηρίζονται από χαμηλά ποσοστά νευρικότητας, από ότι φαίνεται
από τον Πίνακας 17, βρήκαν εύκολη την εκμάθηση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας,
καθώς και την χρήση της διεπαφής χρήστη των τρισδιάστατων παραθύρων. Από την άλλη
μεριά δυσκολεύτηκαν από τον τρόπο πλοήγησης στο περιβάλλον. Τέλος συμφωνούν σχετικά
με την χρήση τεχνολογικών μέσων για την εμβύθιση στο περιβάλλον και θα προτιμούσαν την
χρήση VoIP για την επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας τους.
Πίνακας 18: Πίνακας απαντήσεων για τα άτομα με: Χαμηλή εξωστρέφεια
Χαμηλή Εξωστρέφεια
Ερώτηση:

Απάντηση:

Βρήκα τα γραφικά του Croquet ικανοποιητικά
Η εκμάθηση της λειτουργικότητας του Croquet ήταν
εύκολη
Θα προτιμούσα την χρήση VoIP για την επικοινωνία με
το συνάδελφό μου
Η δυνατότητα αλλαγής προοπτικής μου φάνηκε χρήσιμη
Ο τρόπος διάδρασης με τα 3D παράθυρα ήταν εύκολος
στην εκμάθηση
Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το Croquet και σε
πραγματικές συνθήκες
Δεν αντιμετώπισα κανένα τεχνικό πρόβλημα κατά την
χρήση του Croquet
Θα ήθελα να μπορώ να μορφοποιήσω το avatar που
χρησιμοποιώ
Θα επιθυμούσα την ύπαρξη ενός χάρτη του
περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή χρήστη
Θα ήθελα να μπορώ να χρησιμοποιώ και να
διαμοιράζομαι αρχεία ήχου και βίντεο
Πιστεύω πως το περιβάλλον θα πρέπει να περιλαμβάνει
εργαλεία για την δημιουργία και επίλυση ασκήσεων και
τεστ
Θα ήταν εύκολη η παρακολούθηση μαθημάτων μέσα από
το εικονικό περιβάλλον του Croquet
Θεωρώ πως το Croquet διαθέτει υψηλή παιδαγωγική αξία

Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
Δεν ξέρω

Σύμφωνα με τον παράπανω πίνακα, τα άτομα με χαμηλή εξωστρέφεια προτιμούν την χρήση
VoIP για επικοινωνία (αντίθετα με τα άτομα υψηλής εξωστρέφειας όπως φαίνεται στον
Πίνακας 12). Επιπλέον, διατηρούν επιφυλακτηκότητα όσον αφορά την εκπαιδευτική χρήση,
της πλατφόρμας αν και θα ήθελαν να την δοκιμάσουν και σε πραγματικές συνθήκες.
Τέλος, στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε τις κοινές απαντήσεις των ατόμων
με χαμηλή ευσυνειδησία. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί εδώ είναι η ουδέτερη στάση απέναντι
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στην παιδαγωγική αξία της πλατφόρμας καθώς και η θετική πρώτη εντύπωση. Επιπλέον, οι
χρήστες αυτής της κατηγορίας συμφωνούν πως δεν θα προτιμούσαν περισσότερο
ανθρωπόμορφα avatar και πως θα ήταν προτιμότερο να μην υποστηρίζεται από το
περιβάλλον η εμβύθιση με χρήση κατάλληλων συσκευών.
Πίνακας 19: Πίνακας απαντήσεων για τα άτομα με: Χαμηλή ευσυνειδησία
Ερώτηση:

Χαμηλή Ευσυνειδησία

Η πρώτη μου εντύπωση από το περιβάλλον του Croquet
ήταν θετική
Βρήκα τα γραφικά του Croquet ικανοποιητικά
Το εργαλείο για chat του Croquet ήταν δύσχρηστο
Η δυνατότητα αλλαγής προοπτικής μου φάνηκε χρήσιμη
Θεωρώ πως το Croquet Sketch είναι χρήσιμο εργαλείο
Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το Croquet και σε
πραγματικές συνθήκες
Θα προτιμούσα περισσότερο ανθρωπόμορφα avatar
Θα επιθυμούσα την ύπαρξη ενός χάρτη του
περιβάλλοντος κάπου στην διεπαφή χρήστη
Θεωρώ πως θα ήταν εύκολη η διεξαγωγή και οργάνωση
μαθημάτων μέσα από το εικονικό περιβάλλον του
Croquet
Θεωρώ πως θα πρέπει να υποστηρίζεται η εμβύθιση στο
περιβάλλον με χρήση κατάλληλων συσκευών όπως ειδικά
γάντια, κράνος κτλ
Θεωρώ πως το Croquet διαθέτει υψηλή παιδαγωγική αξία

Απάντηση:
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
Δεν ξέρω
Διαφωνώ
Δεν ξέρω
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9.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί το δείγμα των ερωτηματολογίων μας είναι πολύ μικρό για
να βγάλουμε κάποια ξεκάθαρα συμπεράσματα. Μπορούμε, ωστόσο να κάνουμε κάποιες
υποθέσεις τις οποίες και θα προσπαθήσουμε να επιβεβαιώσουμε σε μελλοντικές έρευνες. Τα
συμπεράσματα/υποθέσεις στα οποία καταλήξαμε και στα οποία αναφερθήκαμε εκτενώς στις
προηγούμενες ενότητες μπορόυν να χρησιμοποιηθούν κατά την σχεδίαση και ανάπτυξη ενός
τρισδιάστατου περιβάλλοντος ώστε να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν πληρέστερα οι
ανάγκες, απαιτήσεις και επιθυμιές της ομάδας στόχο στην οποία απευθυνόμαστε. Με άλλα
λόγια, έπειτα από ανάλυση των χρηστών σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο προσωπικότητας
μπορούμε να υποθέσουμε τις προσδοκίες τους και να προσαρμόσουμε το λογισμικό που
δημιουργούμε ανάλογα.
Πέρα από τα συμπεράσματα των ερωτηματολογίων, μπορούμε να καταλήξουμε και σε
κάποια συμπεράσματα από την ανάλυση των εργαλειών που προσφέρονται σε δισδιάστατες
συνεργατικές εφαρμογές και το πως αυτά μπορούν να μεταφερθούν στις τρεις διαστάσεις.
Καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως τα εργαλεία και οι λειτουργίες των οποίων η ευχρηστία
και η απλότητα δεν βελτιώνεται από την απόδοσή τους με μια τρισδιάστατη αναπαράσταση
θα πρέπει να υλοποιούνται δισδιάστατα. Δηλαδή, document based εργαλεία όπως η
ηλεκτρονική αλληλογραφία, το chat κ.α. θα πρέπει να υλοποιούνται δισδιάστατα. Η χρήση
τρισδιάστατων γραφικών γενικά δικαιολογείται από τα πλεονεκτήματα που προσδίδει στην
συνύπαρξη στο χώρο, στα περιβάλλοντα, στις προσομοιώσεις και στις δυνατότητες διάδρασης
με αντικείμενα και χρήστες.
Ακόμη, όσον αφορά την ίδια την πλατφόρμα Croquet κρίθηκε πως διαθέτει μια
εξαίρετη ποικιλία δυνατοτήτων. Παρόλα αυτά η κυκλοφορία μιας σταθερής έκδοσης του SDK
της πλατφόρμας έγινε μόλις πρόσφατα και θα πρέπει να αναμένουμε για τον εάν θα
αποδειχθεί δημοφιλής. Πέρα από αυτό, η λειτουργικότητα που έχει ήδη υλοποιηθεί είναι
εντυπωσιακή, επιτρέποντας στους χρήστες να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο συνεργατικά, να
δημιουργήσουν χώρους και αντικείμενα και να τροποποιήσουν το κώδικα του κόσμου ενώ
αυτός εκτελείται. Επιπλέον, χάρη στο γεγονός ότι η πλατφόρμα είναι ανοιχτού κώδικα
αναμένουμε να δούμε την συμβολή από την κοινότητα των developers.
Σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης, μετά το πέρας αυτής αποφασίστηκαν κάποια
πράγματα τα οποία θα γίνονταν διαφορετικά σε μια μελλοντική έρευνα. Για παράδειγμα, θα
επιλεγόντουσαν χρήστες με μεγαλύτερη εμπειρία στην χρήση τρισδιάστατων περιβαλλόντων
για μια περισσότερο αξιόπιστη εκτίμηση της ευχρηστίας του τρόπου πλοήγησης αλλά και του
γραφικού περιβάλλοντος γενικότερα. Ακόμη, θα χωρίζαμε τους φοιτητές σε ομάδες των δύο
για την αποφυγή πιθανών τεχνικών προβλημάτων από τον υπερβολικό φόρτο του δικτύου,
όπου ο ένας από τους δύο θα αναλάμβανε να είναι ο server. Όσον αφορά τα ερωτηματολόγια
θα διαμορφώναμε τις απαντήσεις ώστε η κλιμακα να είχε την μορφή 0: Δε συμφωνώ καθόλου
5: Συμφωνώ απόλυτα. Ο λόγος για αυτό αφορά την συχνή χρήση της απάντησης «Δεν Ξέρω»
της οποία ο ορισμός και η σημασία μπορεί να λάβει πολλαπλή ερμηνεία. Με άλλα λόγια,
εκτιμήθηκε ότι για κάποιους η απάντηση αυτή αποτελούσε το μέσο της κλίμακας, ενώ για
κάποιους άλλους ότι δήλωνε άγνοια.
Η μελλοντική μας έρευνα θα αφορά την ενίσχυση του περιβάλλοντος που
δημιουργήθηκε με τα εργαλεία που οι φοιτητές έκρινας ως περισσότερο επιθυμητά. Στην
συνέχεια, πιθανότατα θα ακολουθηθεί μια διαδικασία αξιολόγησης και συμπλήρωσης
ερωτηματολογίων αναθεωρημένη με βάση τις παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν στην πιο πάνω
παράγραφο.
Τέλος, θα μας ενδιέφερε η προσπάθεια λειτουργίας του περιβάλλοντος στον φορητό
υπολογιστή XO-1 ο οποίος αναπτύσσεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό OLPC (One
Laptop Per Child) και ο οποίος στηρίζεται σε τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα όπως η γλώσσα
Squeak στην οποία είναι γραμμένη η πλατφόρμα Croquet. Προς το παρόν όμως, το hardware
του XO-1, δεν κρίνεται επαρκές για την λειτουργία του Croquet, οπότε θα χρειαστεί να
εργαστούμε με το image του λειτουργικού συστήματός του.
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