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ΠΡΟΛΟΓΟ 

τόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανασκόπηση  πλατφορμών που 

μπορούν να υποστηρίξουν τρισδιάστατα πολυχρηστικά εικονικά 

περιβάλλοντα και οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην υποβοήθηση 

εκπαιδευτικών εφαρμογών. τα πλαίσια της εργασίας έγινε σύγκριση 

τέτοιων πλατφορμών/περιβαλλόντων και παρουσίαση των εκπαιδευτικών 

εφαρμογών που βασίζονται σε αυτές. Από τις πλατφόρμες, επιλέχθηκε το 

Second Life όπου σχεδιάστηκαν εκπαιδευτικά εργαλεία και περιπτώσεις 

χρήσης. 

το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες γύρω από τα 

πολυχρηστικά εικονικά περιβάλλοντα και αναλύονται τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά τους. 

το δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η  τεκμηρίωση της άποψης ότι τα 

τρισδιάστατα πολυχρηστικά περιβάλλοντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης παρατίθενται κάποιες δημοφιλείς 

διδακτικές μέθοδοι και γίνεται μια πρώτη σκέψη για το πώς μπορούν να 

ενταχθούν σε έναν εικονικό κόσμο. 

το τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση των πιο γνωστών εικονικών 

περιβαλλόντων για προσωπικούς υπολογιστές και αφού ομαδοποιηθούν σε 

κατηγορίες ανάλογα με την ολοκλήρωσή τους, συγκρίνονται οι πιο 

αναπτυσσόμενοι εκπρόσωποι κάθε κατηγορίας, με βάση ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. 

το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικότερα το Second Life και οι 

λόγοι που μας οδήγησαν στην επιλογή του. Ακόμη, προτείνονται κάποιες 

περιπτώσεις χρήσης που κάνουν χρήση των διαδικτυακών μεθόδων που 

αναφέρθηκαν καθώς και εργαλείων που αναπτύξαμε ενδεικτικά. 

το Παράρτημα της εργασίας υπάρχει ο πηγαίος κώδικας για κάθε τύπο 

αντικειμένου ή εργαλείου που αναπτύξαμε. 

ε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους μας βοήθησαν 

για την εκπόνηση αυτής της πτυχιακής εργασίας, έμμεσα ή άμεσα. Ο 

επιβλέπων λέκτορας Θρασύβουλος Κ. Σσιάτσος συνέβαλε καθοριστικά με 

την καθοδήγηση, τα σχόλια και την κριτική του πάνω στην εργασία. Ο 

μεταπτυχιακός φοιτητής Ανδρέας Κωνσταντινίδης μας παραχώρησε την 
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εξαιρετική εργασία του πάνω στο θέμα, η δομή της οποίας ήταν για μας 

οδηγός και πρότυπο. Σέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που 

μας βοήθησαν να εξοικειωθούμε με τον κόσμο του Second Life, 

προσφέροντάς μας λίγο από το χρόνο τους.  
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1 ΣΡΙΔΙΑΣΑΣΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΟΛΤΦΡΗΣΙΚΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ 

 

1.1 Σρισδιάστατα Εικονικά Περιβάλλοντα 

 

1.1.1 Η εικονική πραγματικότητα  

Η εξέλιξη του υλικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών και η ωρίμανση της 

τεχνολογίας λογισμικού, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, διευκόλυναν 

την κατασκευή νέων συστημάτων που μεσολαβούν στην αλληλεπίδραση των 

ανθρώπων με τους υπολογιστές. Σα συστήματα εικονικής πραγματικότητας 

γνωρίζουν έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον, ήδη από το 1965 και την έρευνα 

του Ivan Sutherland με τίτλο “The Ultimate Display”  (Brooks, 1999) .  

Η έννοια της εικονικής πραγματικότητας ορίζεται μέσα από την εμπειρία 

που βιώνει ο χρήστης της. υγκεκριμένα, οι βασικές πτυχές που 

αναδεικνύουν την εικονική πραγματικότητα σε ένα περιβάλλον 

προσομοίωσης είναι οι εξής (Burdea, et al., 2003): 

1. Η (χωρική) εμβύθιση στο περιβάλλον (spatial immersion), που 

δημιουργεί στο χρήστη την αίσθηση ότι βρίσκεται αυτοπροσώπως 

στον τρισδιάστατο εικονικό χώρο, 

2. Η αλληλεπίδραση (interaction), που υποδηλώνει ότι τα αντικείμενα 

του εικονικού κόσμου αντιδρούν στις ενέργειες του χρήστη και 

μπορεί να έχουν επίδραση πάνω του, 

3. Η φαντασία (imagination), η ικανότητα δηλαδή του ανθρώπινου 

μυαλού να συνθέτει νοητικές εικόνες καταστάσεων που δεν 

υφίστανται στην πραγματικότητα, αλλά εκφράζουν συγκεκριμένες 

επιθυμίες ή στόχους του υποκειμένου. 

ε κάθε περίπτωση η εικονική πραγματικότητα προσομοιώνει με μεγάλο 

βαθμό ρεαλισμού ένα πραγματικό ή φανταστικό περιβάλλον, με τη βοήθεια 

υπολογιστικών συστημάτων.  

Σα υπολογιστικά συστήματα που υποστηρίζουν και υλοποιούν συστήματα 

εικονικής πραγματικότητας εξελίσσονται μαζί με την ευρύτερη τεχνολογία 
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των υπολογιστών. Ωστόσο, τα υποσυστήματα από τα οποία αποτελούνται 

μπορούν να προσδιοριστούν (Durlach, et al., 1995), (Brooks, 1999): 

1. Οι αισθητηριακές διεπαφές (οπτικές, ακουστικές και απτικές – 

visual, aural and haptic displays) δηλαδή συσκευές που εμβυθίζουν 

τον χρήστη στον εικονικό κόσμο, αποκλείοντας αισθητηριακά 

ερεθίσματα από τον πραγματικό κόσμο 

2. Οι διεπαφές διάδρασης που μπορεί να ενσωματώνονται στις 

αισθητηριακές και μπορούν να μεταφέρουν τις επιλογές του χρήστη 

σε ενέργειες στο εικονικό περιβάλλον 

3. Σο σύστημα γραφικής απεικόνισης (rendering system), το οποίο 

αναλαμβάνει να δημιουργεί τα στιγμιότυπα του εικονικού κόσμου σε 

επαρκή ρυθμό ώστε να υπάρχει συνέχεια 

4. Σο σύστημα εντοπισμού και ιχνηλάτησης (tracking system), που 

πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρει ανά πάσα στιγμή την θέση και 

τον προσανατολισμό του χρήστη και των αντικειμένων 

5. Σο σύστημα κατασκευής και διατήρησης βάσης δεδομένων (database 

construction and maintenance system), που έχει την ευθύνη της 

κατασκευής και της χρήσης ενός λεπτομερούς μοντέλου του κόσμου 

που αναπαρίσταται από το σύστημα.  

Ανάλογα με το βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούν τα παραπάνω 

υποσυστήματα, τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε διάφορες (ίσως και αλληλεπικαλυπτόμενες) 

κατηγορίες (Δημητριάδης, και συν., 2008) , (Wikipedia Foundation, 2007): 

 Επιτραπέζια εικονική πραγματικότητα: την κατηγορία αυτή 

ανήκουν τα συστήματα που προβάλλουν τον εικονικό κόσμο σε μια 

τυπική οθόνη επιτραπέζιου υπολογιστή. Ένα μειονέκτημα της 

προσέγγισης αυτής είναι ότι δεν προσφέρει περιφερειακή όραση, 

οδηγεί λοιπόν σε χαμηλότερο επίπεδο εμβύθισης. Ωστόσο, τα 

συστήματα αυτά είναι ευρέως διαδεδομένα λόγω του χαμηλού σχετικά 

κόστους τους και της υπάρχουσας υποδομής. υνήθως, τα 

επιτραπέζια συστήματα υλοποιούν ένα περιβάλλον εικονικής 

πραγματικότητας βασισμένο στην προσομοίωση μίας πραγματικής 

κατάστασης, όπως για παράδειγμα η οδήγηση ενός οχήματος. 

Φαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.  
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 Συστήματα εμβύθισης: ε αυτά τα συστήματα δίνεται μεγάλη 

σημασία στην ποιότητα της εμβύθισης του χρήστη, με χρήση 

συσκευών που τον αποκόπτουν από ερεθίσματα του πραγματικού 

κόσμου προσφέροντας ρεαλιστική αλληλεπίδραση με τον εικονικό 

κόσμο.  

 Συστήματα με αναπαράσταση του χρήστη: Η αίσθηση 

παρουσίας του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον ενισχύεται από την 

ύπαρξη μιας τρισδιάστατης αναπαράστασης μέσα στον εικονικό χώρο. 

Η αναπαράσταση μπορεί να προέρχεται από σύνθεση τρισδιάστατου 

μοντέλου από τον υπολογιστή ή ακόμη και από την εικόνα του 

χρήστη, σε πραγματικό χρόνο, με χαρτογράφηση video. 

 Προβολικά συστήματα : Σα προβολικά συστήματα χρησιμοποιούν 

οθόνες σε όλη την περιβάλλουσα επιφάνεια ενός δωματίου, και 

προβάλλοντας τις αντίστοιχες εικόνες του χώρου, προσπαθούν να 

δημιουργήσουν μια ποιοτική ψευδαίσθηση εμβύθισης στο χρήστη.  

 Τηλεπαρουσία: Η συγκεκριμένη κατηγορία χρησιμοποιεί 

απομακρυσμένους αισθητήρες του πραγματικού κόσμου, για να 

μεταφέρει τις συνθήκες του πραγματικού περιβάλλοντος στο 

εικονικό. Ένα τέτοιο διαδραστικό σύστημα αποτελεί ένα σύστημα 

μικτής πραγματικότητας, καθώς συνδυάζει εισόδους από τον 

πραγματικό και τον εικονικό κόσμο. 

 Ενισχυμένη εικονική πραγματικότητα: Ένα σύστημα εικονικής 

πραγματικότητας που συνδυάζει την πραγματική σκηνή με την 

εικονική που παράγει ο υπολογιστής, βελτιστοποιώντας την αίσθηση 

ρεαλισμού και προσεγγίζοντας πολύ τη συνειδητή πραγματικότητα. 

 

1.1.2 Εικονικά Περιβάλλοντα 

ύμφωνα με το (Kalawsky, 1994) «ένα εικονικό περιβάλλον είναι μια 

συνθετική αισθητήρια εμπειρία που μεταδίδει φυσικά και αφηρημένα 

στοιχεία στο άτομο που τη βιώνει. Αυτή η αισθητήρια εμπειρία γεννιέται από 

ένα υπολογιστικό σύστημα μέσω της παρουσίασης, στα ανθρώπινα αισθητήρια 

συστήματα, μιας διεπαφής ανθρώπου – υπολογιστή, που προσεγγίζει διάφορες 

ιδιότητες του πραγματικού κόσμου. Αυτή η διεπαφή έχει τη μορφή 

τρισδιάστατου απεικονιστικού περιβάλλοντος, το οποίο συνίσταται σε 

αντικείμενα και φαινόμενα» 
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Δημιουργώντας την αισθητήρια εμπειρία, το σύστημα εικονικής 

πραγματικότητας «περιβάλλει» τον χρήστη δημιουργώντας του μια 

συνειδητή αίσθηση παρουσίας. το (Witmer, et al., 1998) προτείνεται ότι η 

ποιότητα της αίσθησης παρουσίας σε ένα εικονικό περιβάλλον είναι 

μετρήσιμη, επιτυγχάνεται μέσα από τη νοητική συγκέντρωση και εξαρτάται 

από τους παρακάτω παράγοντες: 

 Εμπλοκή: η ψυχολογική κατάσταση που βιώνεται ως συνέπεια της 

συγκέντρωσης της ενέργειας και της προσοχής ενός ατόμου σε ένα 

συνεκτικό σύνολο ερεθισμάτων ή εννοιολογικά συσχετιζόμενων 

δραστηριοτήτων και γεγονότων 

 Εμβύθιση: η ψυχολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την 

αντίληψη που έχει ένα άτομο ότι περικλείεται από, περιέχεται μέσα 

και αλληλεπιδρά με ένα περιβάλλον που παρέχει μια συνεχή ροή 

ερεθισμάτων και εμπειριών. 

Μάλιστα, η παρουσία του χρήστη μπορεί να εμπλουτιστεί με τρόπους που 

δεν είναι δυνατοί στην πραγματικότητα, όπως η παρουσία με πολλαπλούς 

πράκτορες, που παρουσιάζεται στο (Kaltenbrunner, et al., 2000) 

Όσον αφορά τη δομή του εικονικού περιβάλλοντος, ο Ellis (Ellis, 1991) 

υποστηρίζει ότι αυτό αποτελείται από 3 συστατικά (Δημητριάδης, και συν., 

2008): 

1. Περιεχόμενο: Σα αντικείμενα και τα ενεργά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένης και της αναπαράστασης του χρήστη. 

2. Γεωμετρία: Η μαθηματική περιγραφή του πεδίου όπου εξελίσσεται η 

αλληλεπίδραση 

3. Δυναμικές: Οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους αλληλεπιδρούν 

αντικείμενα και πράκτορες μεταξύ τους, ο τρόπος με τον οποίο 

συμπεριφέρονται και επικοινωνούν. 

Παρά την αναμφίβολη αποτελεσματικότητα της εμβύθισης, ακόμη και τα 

πιο σύνθετα μη δικτυωμένα εικονικά περιβάλλοντα στερούνται στον τομέα 

της αλληλεπίδρασης την δυνατότητα της κοινωνικής διάδρασης και της 

επικοινωνίας. Είναι φανερό ότι τα εικονικά περιβάλλοντα μπορούν να 

εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των υπολογιστικών δικτύων και να 

αναβαθμίσουν τη λειτουργικότητα και την ποιότητά τους (Δημητριάδης, και 

συν., 2008): 
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 Μία πρώτη απόπειρα εκμετάλλευσης των δικτύων στα εικονικά 

περιβάλλοντα μπορεί να είναι τα κατανεμημένα εικονικά 

περιβάλλοντα. Ο επεξεργαστικός φόρτος μοιράζεται στα 

διασκορπισμένα συστήματα. Αυτή η αλλαγή κάνει το εικονικό 

περιβάλλον πιο ευέλικτο, αποδοτικό και αξιόπιστο. Ωστόσο δεν 

προσφέρει τα δυνατότητα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

 ε ανώτερο επίπεδο, όχι μόνο ο εικονικός κόσμος, αλλά και οι 

χρήστες μπορεί να είναι διασκορπισμένοι παντού και να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω τεχνολογιών δικτύου. Επίσης 

παρέχονται μέσα επικοινωνίας. 

 τα παραπάνω συστήματα μπορούν να ενσωματωθούν και διάφορα 

εργαλεία και μέσα συνεργασίας, εντός του περιβάλλοντος, ενώ κάποια 

αντικείμενα συνοδεύονται από επιπλέον λειτουργικότητα που κάνει 

αποτελεσματικότερη τη συνεργασία. Σέτοια αντικείμενα μπορούν να 

χειρισθούν καταστάσεις διαμοιρασμού χωρίς να περιέρχονται σε 

αδιέξοδα. Αυτά τα περιβάλλοντα ονομάζονται υνεργατικά Εικονικά 

Περιβάλλοντα. 

 Ένα συνεργατικό Περιβάλλον μπορεί να προσανατολιστεί στις 

ανάγκες της μάθησης. ε ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης, τα 

αντικείμενα και οι εικονικές αναπαραστάσεις των χρηστών περιέχουν 

επιπλέον λειτουργικότητα, η οποία μπορεί να υπαγορεύεται από τους 

εκάστοτε διδακτικούς στόχους, ενώ ταυτόχρονα το περιβάλλον 

παρέχει τις υπηρεσίες που χρειάζονται για την ολοκλήρωση μιας 

συνεργατικής δραστηριότητας. 

 

1.2 Πολυχρηστικά Εικονικά Περιβάλλοντα 

Σα πρώτα εικονικά περιβάλλοντα κατασκευάστηκαν για να ενσωματωθούν 

σε λογισμικό με ψυχαγωγικό σκοπό, κυρίως ηλεκτρονικά παιχνίδια. Οι 

δυνατότητες δικτύωσης οδήγησαν στη δημιουργία ενός πιο γενικού συνόλου 

περιβαλλόντων που ονομάστηκαν MUD (Multi User Dimension). Σα MUD’s 

δεν έχουν σαν κύριο σκοπό χρήσης τα παιχνίδια, αλλά τη δημιουργία 

εικονικών κόσμων που εμπλέκουν πιο γενικές μορφές κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Παρόλο που και αυτά τα συστήματα σχεδιάστηκαν αρχικά 

για ψυχαγωγικούς σκοπούς, άφησαν υποσχέσεις για ένα επεκτάσιμο 

εικονικό περιβάλλον, δημιουργώντας ερευνητικό ενδιαφέρον και θέτοντας 
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ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα τέτοιων συστημάτων στους χώρους 

συνεργατικών δραστηριοτήτων με πραγματικά σενάρια  (Doppke, et al., 

1998).  

Εξ’ ορισμού, τα πολυχρηστικά εικονικά περιβάλλοντα αποτελούνται από 

τρία δομικά στοιχεία (Οικονόμου, 2006): 

 τα περιβάλλοντα που διαμορφώνουν τους εικονικούς τόπους (places), 

μέσα στους οποίους μπορούν να υφίσταται οι έννοιες της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας, 

 τους εικονικούς εκπροσώπους, δηλαδή τις γραφικές αναπαραστάσεις 

των συμμετεχόντων στα εικονικά περιβάλλοντα, και 

 τις δραστηριότητες (activities) που λαμβάνουν χώρα στα εικονικά 

περιβάλλοντα. 

Ένα τέτοιο πολυχρηστικό εικονικό περιβάλλον μπορεί να μην περιορίζεται 

από τους κανόνες που διέπουν τον πραγματικό κόσμο, προσφέροντας 

πρωτότυπες ευκαιρίες συνεργασίας.  

Για την υποστήριξη της συνεργασίας στα πολυχρηστικά εικονικά 

περιβάλλοντα, προϋποτίθεται η ανταλλαγή σύνθετης πληροφορίας. Η 

συνεργασία υπονοεί ότι οι χρήστες (Οικονόμου, 2006): 

 αναπτύσσουν μια κοινή κατανόηση – αναπαράσταση των στόχων που 

πρέπει να επιτευχθούν, και 

 γνωρίζουν την πρόοδο των διαδικασιών για την ολοκλήρωση αυτών 

των στόχων 

Για την ικανοποίηση των προαναφερθέντων ζητημάτων, η τεχνολογία των 

πολυχρηστικών εικονικών περιβαλλόντων θα πρέπει να υποστηρίζει 

ορισμένους βασικούς παράγοντες, όπως (Οικονόμου, 2006): 

 διαμοίραση πλαισίου (shared context): το περιβάλλον που 

μοιράζονται οι χρήστες, τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε 

αυτό, και η κοινή γνώση των τρεχόντων και προηγούμενων 

δραστηριοτήτων που ενισχύουν τη συμμετοχή των χρηστών σε 

οργανωμένες δραστηριότητες  

 παροχή μέσων για τη σαφή επίγνωση της κατάστασης (awareness): η 

επίγνωση μιας κατάστασης είναι γνώση που προάγεται μέσω των 

αντιληπτικών πληροφοριών που συγκεντρώνονται από το περιβάλλον 
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σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Για την επίγνωση μιας κατάστασης 

πρέπει να υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τις αλλαγές του 

περιβάλλοντος, επομένως γνώση που προκύπτει από την εξερεύνηση 

και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Απλά και συνοπτικά, οι 

χρήστες πρέπει να γνωρίζουν τι συμβαίνει γύρω τους. 

 υποστήριξη διαλόγου και επικοινωνίας (negotiation and 

communication): η απαραίτητη μεταβίβαση πληροφορίας είναι 

ουσιαστικός παράγοντας για την υποστήριξη της συνεργασίας, και 

έχει να κάνει με την επίτευξη συγκεκριμένου συνεργατικού στόχου 

και με την ενίσχυση των κοινωνικών δραστηριοτήτων που στηρίζουν 

την τρέχουσα συνεργασία 

 παροχή ευελιξίας και υποστήριξης πολλαπλών απόψεων (flexible and 

multiple viewpoints): αυτός ο παράγοντας αναφέρεται στην παροχή 

διαφορετικών πτυχών ενός στόχου, ή δευτερευόντων στόχων, ή 

απόψεις που προσαρμόζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών χρηστών 

με διαφορετικούς ρόλους  

Εντούτοις, στα πολυχρηστικά εικονικά περιβάλλοντα η υποστήριξη αυτών 

των παραγόντων αποτελεί έναν πολύ απαιτητικό στόχο. Κύριοι λόγοι που 

συμβάλουν σε αυτό το πρόβλημα είναι ότι: (Οικονόμου, 2006) 

 τα πολυχρηστικά εικονικά περιβάλλοντα αναπαράγουν (Οικονόμου, 

2006) μόνο ένα μέρος της αντιληπτικής πληροφορίας που είναι 

διαθέσιμες σε ένα "πραγματικό" περιβάλλον, 

 οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης σε ένα πολυχρηστικό εικονικό 

περιβάλλον είναι περιορισμένες έναντι του φυσικού χώρου εργασίας, 

και 

 συχνά, ούτε μέρος της διαθέσιμης πληροφορίας που παρέχεται σε ένα 

φυσικό περιβάλλον δεν διατίθεται σε ένα εικονικό περιβάλλον. 

Παρά τα παραπάνω εμπόδια, τα σύγχρονα πολυχρηστικά εικονικά 

περιβάλλοντα παρέχουν πληθώρα εργαλείων συνεργασίας και επικοινωνίας, 

κάτι που τα καθιστά μια καλή επιλογή για συνεργατικές δραστηριότητες 

διαφόρων τύπων. Ενδεικτικά: 

 Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση είναι ο τομέας στον οποίο τα συνεργατικά 

εικονικά περιβάλλοντα βρίσκουν την ευρύτερη αποδοχή. Η θετική 

επίδραση της χρήσης εικονικών περιβαλλόντων μάθησης θα αναλυθεί 

παρακάτω. 
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 υνεργατική ψηφιακή αρχιτεκτονική σχεδίαση, με την οποία οι 

συνεργαζόμενοι σχεδιάζουν κατασκευάζουν και αξιολογούν τα 

οικοδομήματα συνεργατικά. Οι θετικές επιδράσεις μιας τέτοιας 

προσέγγισης αναφέρονται στο  (Reffat, 2005) 

 υνεργασία σε συνθήκες εργασίας: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

προσομοιώσεις συνθηκών εργασίας, που θα ήταν δαπανηρές στην 

πραγματικότητα, για να δοκιμαστεί η δυνατότητα μιας ομάδας να 

επιλύσει συνεργατικά ένα πρόβλημα. Σέτοιοι εικονικοί κόσμοι 

χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις κατάρτισης ή 

αξιολόγησης μηχανικών αεροσκαφών (Boyd, 2007) 

 Ξενάγηση σε μουσεία ή αρχαίους τόπους: Σα σύγχρονα εικονικά 

περιβάλλοντα περιέχουν εξελιγμένα εργαλεία μοντελοποίησης που 

επιτρέπουν στους χρήστες να περιηγηθούν ή ακόμη και να 

δημιουργήσουν ένα σύνθετο οικοδόμημα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί 

να αναπαρασταθεί ψηφιακά ένα μουσείο ή μια αρχαία πολιτεία. 

Περιπτώσεις τέτοιας χρήσεις υπάρχουν στα (Urban, και συν., 2007), 

(Gonçalves, 2005) 

 Παρατήρηση και κατόπιν αξιολόγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

στα πλαίσια της δυναμικής των ομάδων: Φρησιμοποιούνται εικονικά 

περιβάλλοντα με συνθήκες ανταγωνισμού, όπως ηλεκτρονικά 

παιχνίδια μάχης που επιτρέπουν για παράδειγμα την κατάρτιση 

ομαδικών στρατηγικών, και δίνουν τη δυνατότητα στους παρατηρητές 

να καταγράψουν ομαδικές συμπεριφορές (Hoobler, et al., 2004) 
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2 ΣΑ ΣΡΙΔΙΑΣΑΣΑ ΠΟΛΤΦΡΗΣΙΚΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

2.1 Εκπαίδευση από απόσταση 

Η ανάπτυξη στην επεξεργαστική ισχύ και την δικτυακή συνδεσιμότητα των 

υπολογιστικών συστημάτων, οδήγησε στην περαιτέρω εξέλιξη των MUD που 

διαφοροποιήθηκαν σε ποικίλες διεπαφές όπως τα MUVE’s (Multiuser 

Virtual Environments) (Dieterle, et al., 2007). Σα πολυχρηστικά εικονικά 

περιβάλλοντα, εισήχθησαν στην εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να 

ελεγχθεί εάν μπορούν να βελτιώσουν δραστηριότητες όπως η Εκπαίδευση 

από Απόσταση, όπου αρχικά έχει υιοθετηθεί το φτωχό εκπαιδευτικά, 

μοντέλο της μονόδρομης παράδοσης περιεχομένου.  

Αυτή η υποτιθέμενη συνεισφορά των Πολυχρηστικών Εικονικών 

Περιβαλλόντων στην εκπαίδευση, αποδείχθηκε στην πράξη, μετά από 

σχετική έρευνα (Sharpe, et al., 2006), με την οποία διαπιστώθηκε ότι στην 

Ανώτερη και Ανώτατη εκπαίδευση, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρείχαν, σε 

γενικές γραμμές, ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης με 3 τρόπους: 

1. Παραδοσιακός (ο πιο συχνός), δηλαδή με την παροχή πρόσβασης στις 

σημειώσεις των μαθημάτων και σε βοηθητικό υλικό 

2. Μεταμορφωτικός (καινοτόμος αλλά σπάνιος), δηλαδή χρήση της 

τεχνολογίας για τη ριζική αλλαγή του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, με έμφαση στην αλληλεπίδραση και την επικοινωνία. 

3. Ολιστικός (αναδυόμενος), δηλαδή χρήση της τεχνολογίας από κάθε 

πηγή, όπου οι μαθητές επιλέγουν από πού θα μάθουν, χρησιμοποιώντας 

υπηρεσίες του ιδρύματος, αλλά και σε μεγάλο βαθμό μαθαίνουν 

χρησιμοποιώντας εξωτερικές πηγές. 

Κάθε ένας από τους παραπάνω τρόπους παροχής υπηρεσιών, διαμορφώνει 

και μια μεθοδολογία εκπαίδευσης. τον παραδοσιακό τρόπο, οι μαθητές 

μαθαίνουν με επίκεντρο το αντικείμενο γνώσης. Αντίθετα, στον 

μεταμορφωτικό τρόπο, οι μαθητές δημιουργούν συνεργαζόμενοι ένα 

εγκατεστημένο, διαμοιραζόμενο μοντέλο της γνώσης, οικοδομώντας 

ταυτόχρονα και το προσωπικό τους νοητικό μοντέλο. το ολιστικό μοντέλο, 

η προηγούμενη μέθοδος διευρύνεται, καθώς οι μαθητές μαθαίνουν 

συμμετέχοντας σε ευρύτερες κοινότητες πρακτικής, στην ουσία μέσα από 

την καθημερινότητα. Αυτή η απαίτηση για διεύρυνση, πρέπει φυσικά να 
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συνοδευτεί από αντίστοιχη αλλαγή στον τρόπο που σχεδιάζονται οι 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς πλέον θεωρούμε ότι τα εργαλεία 

μάθησης παρέχονται και εξωτερικά του ιδρύματος, από εναλλακτικές πηγές 

(Hobbs, et al., 2006).  

Προκύπτει δηλαδή, ότι τα ιδρύματα που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες 

όπως η Μάθηση από Απόσταση, πρέπει να προσέξουν ώστε να μην 

υλοποιήσουν απλώς την on-line έκδοση της μονόδρομης παροχής υλικού. Σα 

πολυχρηστικά εικονικά περιβάλλοντα μπορούν να εμπλουτίσουν τις απλές 

πολυμεσικές εφαρμογές Ιστού, και να δώσουν στον εκπαιδευτικό τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερη ποικιλία διδακτικών τεχνικών 

και να παρέχει ένα πλουσιότερο περιβάλλον μάθησης.  

Πιο συγκεκριμένα, τα Πολυχρηστικά Εικονικά Περιβάλλοντα διαθέτουν 

εικονικές αναπαραστάσεις των χρηστών, με δυνατότητες αναπαράστασης 

συμπεριφορών που είναι σημαντικές για την επικοινωνία. Ανεπαίσθητες 

εκφράσεις του προσώπου και γενικά η γλώσσα του σώματος, συνιστούν ένα 

επιπλέον κανάλι επικοινωνίας, χωρίς τη χρήση λεκτικής κωδικοποίησης. 

Σέτοιες εκφράσεις συμβολίζουν συναισθήματα, εστίαση προσοχής και 

συμμετοχή σε μια συζήτηση.  

Επιπλέον, η ποικιλία των μέσων επικοινωνίας ενθαρρύνει τις κοινωνικές 

συναναστροφές μεταξύ των συμμετεχόντων, ακόμη και εκτός του πλαισίου 

του μαθήματος. Σέτοιες συναναστροφές βοηθούν στην δημιουργία ομαδικού 

κλίματος και μειώνουν την αίσθηση της απομόνωσης.  

Δεδομένου ότι τα Πολυχρηστικά Εικονικά Περιβάλλοντα μπορούν να 

φιλοξενήσουν κοινότητες μάθησης, πολλοί ερευνητές αναζήτησαν τις 

προϋποθέσεις ύπαρξης μιας κοινότητας. Οι (Becker, et al., 1999) 

υποστηρίζουν ότι οι κύριες προϋποθέσεις είναι η συνέπεια της ταυτότητας 

των μελών της κοινότητας, ένα κοινό ενδιαφέρον, μια συλλογική 

λογικότητα, η κοινή γεωγραφική θέση και η συνέχεια της ομάδας. ε αυτό 

το σημείο, τα Εικονικά Πολυχρηστικά Περιβάλλοντα υπερτερούν έναντι 

των απλών on-line κοινοτήτων, αφού επιτυγχάνουν να μετατρέψουν τον 

χώρο σε μέρος, δηλαδή σε τόπο που έχει σημασία χάρη στις δραστηριότητες 

που διαδραματίζονται μέσα του. Μάλιστα, αυτός ο συμβολισμός είναι σε 

τέτοιο βαθμό αποδεκτός από τους χρήστες, που παρατηρούνται φαινόμενα 

μεταφοράς συμβάσεων του πραγματικού κόσμου. Για παράδειγμα, οι 

συνομιλητές πλησιάζουν ο ένας τον άλλον πριν ξεκινήσουν μια συζήτηση, 



 

16 

 

ενώ αυτό δεν είναι τεχνικά απαραίτητο. Επίσης παρατηρείται και η χρήση 

συμβάσεων της ιδιωτικότητας και του προσωπικού χώρου, ακόμη και αν δεν 

προβλέφθηκαν από τους δημιουργούς του εικονικού κόσμου (Redfern, et al., 

2002). 

2.2 Εποικοδομισμός και συνεργατική μάθηση 

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 

(Κωνσταντινίδης, 2007). 

Η ανταγωνιστική μάθηση, συνήθως βασίζεται απλά σε ένα συμπεριφοριστικό 

σύστημα ανταμοιβών και κυρώσεων. Ως αποτέλεσμα, οι υψηλές βαθμολογίες 

είναι το κύριο κίνητρο μάθησης, και οι μαθητές ανταγωνίζονται για να το 

αποκτήσουν, ακόμη και σε αποκλειστικότητα. Η ανταγωνιστική μάθηση 

παραμερίζει το καλό της ομάδας, ενώ οι μαθητές αλληλεπιδρούν μόνο με τις 

πηγές γνώσεις και τους εκπαιδευτικούς. 

Πολλές έρευνες απέδειξαν ότι οι δραστηριότητες που εκτελούνται 

συνεργατικά οδηγούν σε καλύτερα μαθησιακά και κοινωνικά αποτελέσματα, 

και μάλιστα όταν τα συνεργαζόμενα μέλη της ομάδας είναι ανομοιογενή ως 

προς το στυλ μάθησης. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η παρουσία του 

εκπαιδευτικού ως εμψυχωτή και καθοδηγητή της ομαδικής προσπάθειας.  

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. Ακόμη, είναι διδακτική θεωρία που διαχέεται πλέον μέσα σε όλα τα 

σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα, με τη μορφή συνθετικών, ομαδικών, 

διαθεματικών εργασιών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, εξυπηρετεί την αναβάθμιση 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ατόμου που είναι ευεργετικά για 

μελλοντική συνεργατική ή αυτόνομη μάθηση και εργασία. Σέλος, είναι 

χρήσιμη στην επίτευξη διαπροσωπικών στόχων, όπως η ένταξη παιδιών με 
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ειδικές ανάγκες στην σχολική τάξη και στην αναβάθμιση της 

διαπολιτισμικής αντίληψης των μαθητών. 

το πλαίσιο της χρήσης ενός πολυχρηστικού εικονικού περιβάλλοντος, πέρα 

από την υποστήριξη της επικοινωνίας και του κοινού χώρου εργασίας, το 

σύστημα μπορεί να ενσωματώνει νοημοσύνη, για παράδειγμα να είναι 

προσαρμοστικό. ε άρθρα όπως το (Chittaro, et al., 2007), υποστηρίζεται ότι 

ο εμπλουτισμός ενός εικονικού περιβάλλοντος με προσαρμοστικές 

ικανότητες, θα μπορούσε να αυξήσει σε μεγάλο βαθμό την ευχρηστία και 

την αποτελεσματικότητά του. Για παράδειγμα, ένα προσαρμοστικό σύστημα 

υποστήριξης της πλοήγησης, θα μπορούσε να βοηθήσει τους χρήστες με 

διαφορετικές ανάγκες πλοήγησης, να φέρουν σε πέρας δύσκολες εργασίες, 

όπως ο εντοπισμός στόχων, ο προσανατολισμός τους, και η απόκτηση 

χωρικής γνώσης για το περιβάλλον. ε μια τέτοια διάσταση, το περιβάλλον 

λειτουργεί ως «ειδικός» και βοηθός στη ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης του 

μαθητή, κατά τη διάρκεια συνεργατικών δραστηριοτήτων (Κωνσταντινίδης, 

2007) 

Η αρχιτεκτονική ενός Πολυχρηστικού Εικονικού Περιβάλλοντος πρέπει να 

υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας κοινότητας μάθησης που θα υλοποιεί της 

παιδαγωγικές απαιτήσεις της. Δεδομένου ότι η συνεργατική αλληλεπίδραση 

είναι ο πυρήνας της μάθησης για μια εποικοδομιστική παιδαγωγική 

προσέγγιση, το εικονικό περιβάλλον πρέπει να παρέχει τους χώρους για να 

είναι δυνατές τέτοιες αλληλεπιδράσεις. 

το (Redfern, και συν., 2002), μάλιστα, προτείνεται η δημιουργία 3 χώρων 

συνεργατικής μάθησης, που μπορούν να ενταχθούν σε ένα εικονικό 

περιβάλλον, πέρα από κάποιες περιφερειακές εγκαταστάσεις:  

1. Ένας χώρος τυπικής μάθησης, δηλαδή αίθουσα παραδόσεων, η οποία 

θα περιέχει διαμοιραζόμενα εργαλεία, όπως για παράδειγμα 

ασπροπίνακα.  

2. Ένα κεντρικό χώρο συνεργασίας των μελών των ομάδων ή μεταξύ των 

ομάδων. Ένας τέτοιος χώρος εκτός από διαμοιραζόμενα εργαλεία θα 

περιέχει πληροφορίες που μπορεί να αναζητούν οι μαθητές κατά τη 

διάρκεια μιας συνεργατικής διερεύνησης. Για παράδειγμα σχετικοί 

υπερσύνδεσμοι και επισυνάψεις. 

3. Εφόσον οι ομάδες είναι στοιχειωδώς μικρές, μπορούν να οργανωθούν 

σε «κύτταρα» συνεργασίας και να έχουν ένα δικό τους, ιδιωτικό χώρο 
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συνεργασίας, τις «ζώνες συνεργασίας», όπου θα έχουν διάφορες 

ανέσεις. Όταν η «αυτοπεποίθηση» ενός κυττάρου είναι επαρκής, 

μπορεί να ενωθεί με ένα διπλανό, και να αναδυθούν περισσότερες 

ευκαιρίες συνεργατικής μάθησης. 

2.3 Εικονικά υνεργατικά Περιβάλλοντα και Θεωρίες 

Μάθησης  

Παράλληλα με την τις τεχνολογικές εξελίξεις που οδηγούν στην κατασκευή 

των σύγχρονων πολυχρηστικών εικονικών περιβαλλόντων, για να 

κατανοήσουμε την επίδρασή τους στις ανθρώπινες νοητικές διεργασίες, 

πρέπει να τεθούν τα ανάλογα ψυχολογικά πλαίσια. Διάφοροι ερευνητές, 

μεταξύ των οποίων και οι (Dieterle, και συν., 2007), συσχετίζουν τα 

εικονικά περιβάλλοντα με δύο σημαντικές έννοιες των γνωστικών 

επιστημών: την κατανεμημένη και την εγκατεστημένη φύση της μάθησης, 

της νόησης και της δραστηριότητας. το προαναφερθέν άρθρο 

τεκμηριώνεται αυτός ο συσχετισμός με αναφορά σε ένα εικονικό 

πολυχρηστικό περιβάλλον, το River City, σχεδιασμένο για την διδασκαλία 

των επιστημών στη μέση εκπαίδευση. το παρόν, θα παρατεθούν τα 

επιχειρήματα αυτά, αλλά με γενίκευση στα συνεργατικά εικονικά 

περιβάλλοντα, συνολικά.  

2.3.1 Κατανεμημένη Νόηση 

Η κατανεμημένη νόηση είναι ένας κλάδος της γνωστικής επιστήμης που 

προτείνει ότι η ανθρώπινη γνώση και νόηση δεν περιορίζονται στο άτομο. 

Αντίθετα, διασκορπίζονται αποθέτοντας μνήμη, πληροφορίες ή γνώση πάνω 

σε αντικείμενα, άτομα, και εργαλεία μέσα στο περιβάλλον μας. Η 

κατανεμημένη νόηση είναι μία χρήσιμη προσέγγιση για τον 

επανασχεδιασμό των κοινωνικών διαστάσεων της νόησης, δίνοντας έμφαση 

στο άτομο και το περιβάλλον του. Η κατανεμημένη νόηση αντικρίζει ένα 

σύστημα ως ένα σύνολο αναπαραστάσεων, και μοντέλων ανταλλαγής 

πληροφορίας μεταξύ αυτών των αναπαραστάσεων. Οι αναπαραστάσεις αυτές 

μπορούν να είναι είτε στον πνευματικό χώρο των συμμετεχόντων, είτε 

εξωτερικές αναπαραστάσεις, διαθέσιμες στο περιβάλλον (Wikipedia 

Foundation, 2008). Περαιτέρω πρόοδος των γνωστικών επιστημών, έδειξε 

ότι η νοητικές διεργασίες μπορεί να κατανεμηθούν στο χώρο και στο χρόνο, 

μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών αναπαραστάσεων και μεταξύ των μελών 

μιας κοινότητας. Προκύπτουν έτσι οι παρακάτω απόψεις της κατανομής: 
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2.3.1.1 Υυσική Κατανομή της Νόησης 

Όταν ένας μαθητής χρησιμοποιεί ένα τετράδιο ή ένα βιβλίο, κατανέμει τη 

γνώση με αυτό το φυσικό «τεχνούργημα». Οι σημειώσεις, οι εργασίες, και οι 

εκθέσεις αναπαριστούν μια φυσική κατανομή της μάθησης, της 

συλλογιστικής, και της μνήμης μεταξύ του συντάκτη και του 

τεχνουργήματος. Η νόηση δεν εδρεύει αποκλειστικά στο μυαλό του μαθητή 

ούτε στο τετράδιό του, αλλά είναι κατανεμημένη μεταξύ των δύο οντοτήτων, 

στο χώρο και το χρόνο. ε ένα εικονικό περιβάλλον, το ρόλο των 

τεχνουργημάτων μπορούν να παίξουν: on-line εκδόσεις των βοηθημάτων των 

μαθητών όπως τα τετράδια, πραγματικά επιστημονικά εργαλεία όπως ένα 

μικροσκόπιο, ένας διαδραστικός χάρτης του περιβάλλοντος, ή 

ψηφιοποιημένα έργα τέχνης και εκθέματα (Dieterle, και συν., 2007). 

2.3.1.2 Κοινωνική Κατανομή της Νόησης 

Η ύπαρξη της φυσικής κατανομής της νόησης είναι προαπαιτούμενη για την 

κοινωνική κατανομή (Perkins, 1992). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

κοινωνικής κατανομής της νόησης είναι η παιδαγωγική μεθοδολογία 

«jigsaw», κατά την οποία οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες διερεύνησης 

σχετικά με ένα θέμα. Κάθε μέλος της κάθε ομάδας αναλαμβάνει ένα τμήμα 

της εργασίας και παρουσιάζει αναφορές στην ομάδα του, όταν αυτή 

συγκεντρώνεται. Επίσης τα μέλη που έχουν το ίδιο τμήμα της εργασίας στην 

ομάδα τους, συγκεντρώνονται χωριστά και σχηματίζουν ομάδες ειδικών. 

Μέσα από τη συνεργατική εμπειρία της μετάδοσης και της πρόσληψης 

γνώσης από άλλους μαθητές και, στην περίπτωσή μας, εικονικούς 

πράκτορες, οι μαθητές κατανέμουν την νόηση κοινωνικά.  

ε έναν εικονικό κόσμο μπορούν να εισαχθούν από τους εκπαιδευτικούς 

πολυσύνθετα προβλήματα, τα οποία προσομοιώνονται. Για να 

αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες, 

οι οποίες θα σχεδιάσουν πειράματα και δραστηριότητες συλλογής δεδομένων 

του προβλήματος. Κατόπιν ανατίθεται σε κάθε ομάδα μαθητών μια 

ανεξάρτητη μεταβλητή για διερεύνηση, την οποία εξετάζουν σε διάφορες 

εκδοχές του προσομοιούμενου κόσμου και εξάγουν συμπεράσματα. το τέλος 

της ομαδικής εργασίας, όλες οι ομάδες συμμετέχουν σε μια ερευνητική 

διάσκεψη, και μοιράζονται τα αποτελέσματα. Ομοίως με την μελέτη των 

φαινομένων του πραγματικού κόσμου, οι ομάδες των μαθητών θα φτάσουν σε 

διαφορετικά συμπεράσματα, ακόμη και αν ξεκίνησαν από την ίδια αρχική 

κατάσταση. Μέσα από την κοινωνική διασπορά της νόησης σε όλη την τάξη, 
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οι διαφοροποιήσεις των συμπερασμάτων βοηθούν τους μαθητές να 

ξεκινήσουν να μαθαίνουν ότι ο κόσμος είναι περίπλοκος, δηλαδή ότι 

υπάρχουν πολλαπλές οπτικές γωνίες, και η «αλήθεια» είναι συχνά θέμα 

ερμηνείας των ενδείξεων (Dieterle, και συν., 2007).  

2.3.1.3  υμβολική κατανομή της νόησης 

Η φυσική και η κοινωνική κατανομή της νόησης, συχνά οδηγούν και στην 

συμβολική κατανομή της, μέσω ποικίλων συμβολικών συστημάτων, όπως οι 

μαθηματικές εξισώσεις, το ειδικό λεξιλόγιο, και τα διαγράμματα 

αναπαράστασης. Σέτοια συστήματα θεωρούνται συνεργατικά εργαλεία 

οικοδόμησης της γνώσης, για προφανείς λόγους. Ο (Perkins, 1992) 

υποστηρίζει ότι τροχοπέδη για την συμβολική κατανομή της νόησης στις 

σχολικές τάξεις είναι η ανεπάρκεια της γλώσσας για την σκέψη, και η 

ανάγκη για καλλιέργεια ενός κοινού λεξιλογίου σχετικά με τη διερεύνηση, 

την επεξήγηση, την επιχειρηματολογία και την επίλυση προβλημάτων. Για 

να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, οι μαθητές, κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητάς τους στον εικονικό κόσμο, ενθαρρύνονται και τελικά 

μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την εξειδικευμένη γλώσσα, τις συνήθειες και 

την κουλτούρα της επιστημονικής κοινότητας. Επίσης, ένα επιπλέον 

παράδειγμα της συμβολικής κατανομής της νόησης είναι η εικονική 

αναπαράσταση του χρήστη: η εικονική, συμβολική ενσάρκωση του χρήστη 

εντός του εικονικού χώρου (avatar). Οι εκφράσεις, οι χειρονομίες, η ένδυση, 

και άλλα σύμβολα ή συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται για να 

προσδιορίσουν την ταυτότητα του χρήστη σε καταστάσεις επικοινωνίας 

πρόσωπο – με – πρόσωπο, δημιουργούνται εικονικά και προβάλλονται από 

τους συμμετέχοντες στον πολυχρηστικό εικονικό κόσμο – προσδιορίζουν 

ποιοι ή πώς θέλουν να είναι οι συμμετέχοντες. Μάλιστα, η συμμετοχή σε 

τέτοια περιβάλλοντα, παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα να 

δημιουργήσει μία ή περισσότερες on-line «ταυτότητες», που του επιτρέπουν 

να εξερευνήσει με ποιο τρόπο γίνεται αντιληπτή μια προσωπικότητα 

(Dieterle, και συν., 2007).  

2.3.2 Εγκαθιδρυμένη νόηση 

Η μελέτη της μάθησης ως φαινόμενο συμμετοχής σε κοινωνικά πλαίσια 

είναι σημαντική για την εγκαθιδρυμένη νόηση. Η θεωρία της 

εγκαθιδρυμένης νόησης υποστηρίζει ότι κάθε ανθρώπινη σκέψη και 

ενέργεια είναι προσαρμοσμένη στο περιβάλλον, δηλαδή εγκαθιδρυμένη, 

επειδή αυτό που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται, το πώς συλλαμβάνουν την 
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δραστηριότητά τους και το τι πραγματοποιούν σε φυσικό επίπεδο, 

αναπτύσσονται μαζί (Clancey, 1997). Αυτό σημαίνει ότι η δραστηριότητα, οι 

έννοιες και η κουλτούρα συμπλέκονται σε φυσικά και κοινωνικά πλαίσια, 

όσον αφορά την γνώση και την κατανόηση. το (Barab, et al., 2000) 

αναφέρεται ότι η γνώση, από την άποψη της εγκαθιδρυμένης νόησης, (α) 

είναι μία δραστηριότητα και όχι μια οντότητα, (β) είναι πάντα πλαισιωμένη 

και όχι αφηρημένη, (γ) οικοδομείται αμοιβαία μεταξύ ενός ατόμου και του 

περιβάλλοντός του, όχι ως διάδραση που ορίζεται αντικειμενικά ή 

δημιουργείται υποκειμενικά, και (δ) είναι μία λειτουργική στάση που 

βασίζεται πάνω σε μια αλληλεπίδραση, και όχι μια «αλήθεια».  

Για παράδειγμα, μέσα από τη μαθητεία, ένα άτομο μαθαίνει μέσα από μία 

σειρά τριών σταδίων: Πρώτα ο δάσκαλος εργάζεται κατασκευάζοντας μόνος 

του το προϊόν. Έπειτα, ο δάσκαλος καθοδηγεί τον μαθητευόμενο, όσο αυτός 

επιχειρεί να ολοκληρώσει την ίδια εργασία, παρέχοντάς του πλαίσια 

στήριξης όπου κρίνεται αναγκαίο. Όσο ο μαθητευόμενος προστρίβεται στο 

αντικείμενο, η παρουσία του δασκάλου εξαφανίζεται, και η διαμεσολάβηση 

περιορίζεται σε στιγμιαία βοήθεια, όταν χρειαστεί. 

Σο παραπάνω μοντέλο των τριών σταδίων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα 

πολυχρηστικό εικονικό περιβάλλον. ε έναν τέτοιο εικονικό κόσμο οι 

μαθητές παίρνουν μέρος σε μαθητείες τόσο με την επαφή τους με τους 

εκπαιδευτικούς, όσο και με την αλληλεπίδραση με εμπειρότερους 

συμμαθητές τους. Μάλιστα σε ένα πιο εξελιγμένο σύστημα, όπως τα 

προσαρμοστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι δυνατό να υπάρχουν 

νοήμονες εικονικοί πράκτορες. Αυτοί οι πράκτορες μπορεί να ενθαρρύνουν 

τους μαθητές να εξηγούν να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν αυτά που 

μαθαίνουν.  

Επιπλέον, η φύση των εικονικών περιβαλλόντων, τα καθιστούν κατάλληλα 

για διάφορες δραστηριότητες που στην πραγματικότητα απαιτούν χρόνο και 

χρήμα. ε έναν εικονικό κόσμο, που πέρα από μαθητές και εκπαιδευτικούς 

συμμετέχουν και εκπρόσωποι από την επιστημονική κοινότητα, οι μαθητές, 

μέσω της εμβύθισης, της προσομοίωσης και της ενασχόλησης με πραγματικά 

σενάρια, αρχίζουν να γίνονται επιστήμονες καθώς: (α) μαθαίνουν τις αρχές 

και τις έννοιες των επιστημών, (β) αποκτούν τις ικανότητες συλλογιστικής 

και πειραματισμού των επιστημόνων, (γ) επινοούν και διενεργούν έρευνες 

για να ελέγξουν τις ιδέες τους, (δ) κατανοούν γιατί τέτοιες έρευνες είναι 
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ισχυρά επιστημονικά εργαλεία. Με άλλα λόγια, οι μαθητές συμμετέχοντας 

σε κοινωνικοπολιτισμικές πρακτικές, ξεπερνούν το learn-by-doing και 

φτάνουν στο learn-by-being ή ακόμη και στο learn-by-teaching.    

 

2.4 Διδακτικές Μέθοδοι που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν 

Με βάση τις μαθησιακές θεωρίες, ο εκπαιδευτικός πρέπει να σχεδιάσει την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της διδασκαλίας, 

προϋποθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά ενός μαθήματος: 

 Να έχει συγκεκριμένους και ξεκάθαρους στόχους. Ερώτηση: Τι 

διδάσκω; Γιατί το διδάσκω; 

 Να λαμβάνει υπόψη την πρότερη γνώση των μαθητών και να 

ανταποκρίνεται στο στάδιο ανάπτυξής τους. Ερώτηση: Ποιον διδάσκω; 

 Να είναι καλά οργανωμένο και δομημένο. Ερώτηση: Πώς διδάσκω; 

 Να αξιολογεί το αποτέλεσμα. Ερώτηση: Ποια τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα; 

την περίπτωση χρήσης πολυχρηστικών εικονικών περιβαλλόντων σε 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι δυνατότητες του περιβάλλοντος 

επηρεάζουν έμμεσα τις αποφάσεις του σχεδιασμού, όσον αφορά κυρίως την 

οργάνωση και τη δόμηση του μαθήματος. υγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός, 

σχεδιάζοντας τη διδασκαλία του, πρέπει να αποφασίσει και τις 

εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιήσει. την απόφαση αυτή 

λαμβάνει υπόψη του και τη διαθεσιμότητα των εργαλείων επικοινωνίας, 

παρουσίασης και καταγραφής. Παρακάτω θα παρουσιαστούν ενδεικτικά 

μερικές από τις πάρα πολλές εκπαιδευτικές τεχνικές (Παπανικολάου), και 

θα γίνει αναφορά στα πιθανά εργαλεία ενός εικονικού κόσμου που μπορούν 

να τις υποστηρίξουν. 

 

2.4.1 Εισήγηση / Διάλεξη 

Ο διδάσκων παρουσιάζει ένα θέμα στους μαθητές σε περιορισμένο χρόνο. 

Δομή διάλεξης:  

1. εισαγωγή στο θέμα και στα περιεχόμενα της διάλεξης,  
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2. παρουσίαση-ανάπτυξη θέματος,  

3. σύνοψη-συμπεράσματα της διάλεξης 

Πλεονεκτήματα: απευθύνεται σε μεγάλο ακροατήριο, παρουσίαση μεγάλης 

έκτασης ύλης σε μικρό χρόνο, ο διδάσκων έχει τον πλήρη έλεγχο (εκτός εάν 

απέχουν οι ακροατές)  

Μειονεκτήματα: μονόδρομη επικοινωνία – περιορισμένες ερωτήσεις, 

ελάχιστη ανατροφοδότηση για την αξιολόγηση της μάθησης, απαιτεί μεγάλο 

χώρο, οι μαθητές είναι παθητικοί 

Υποστήριξη από το εικονικό περιβάλλον: Σο εικονικό περιβάλλον πρέπει να 

παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να παρουσιάζει τις έννοιες του 

μαθήματος με κάποιο εργαλείο όπως πίνακας, οθόνη παρουσιάσεων. Οι 

μαθητές χρειάζονται εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να κρατούν 

σημειώσεις. Η δομή του χώρου μπορεί να έχει  δασκαλοκεντρική φιλοσοφία 

(έδρα και θρανία).   

 

2.4.2 Παιχνίδι Ρόλων 

Οι μαθητές υποδύονται ρόλους σε γεγονότα που προηγούνται μιας κατάστασης, 

κατά τη διάρκεια της κατάστασης και μετά από αυτήν.  

Παράδειγμα: αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή 

τόχος είναι μέσα από το βίωμα να κατανοήσουν βαθύτερα τόσο την 

κατάσταση όσο και τις αντιδράσεις τους απέναντί της. Ο καθηγητής θα 

πρέπει να σχεδιάσει τους ρόλους των μαθητών που συμμετέχουν καθώς και 

δραστηριότητες για τους υπόλοιπους ως παρατηρητές. τη διάρκεια του 

μαθήματος ο καθηγητής κάνει μια εισαγωγή και επεξηγεί τους διδακτικούς 

στόχους (γιατί), δεν παρεμβαίνει παρά μόνο αν κάτι πάει στραβά, και μετά 

την ολοκλήρωση των ρόλων συζητά με τους μαθητές για τη συγκεκριμένη 

εμπειρία τους και με βάση τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος. 

Υποστήριξη από το εικονικό περιβάλλον: Για την υλοποίηση μιας τέτοιας 

τεχνικής, είναι κυρίως απαραίτητη η δυνατότητα των χρηστών να 

οικοδομούν και να επεξεργάζονται τα αντικείμενα στον τρισδιάστατο κόσμο, 

ώστε να κατασκευάσουν το σκηνικό. Προαιρετικά μπορεί να υπάρχουν 

ιδιαίτερα συστήματα φωτισμού, και εργαλεία καταγραφής της «παράστασης» 

σε video. Η «σκηνή» πρέπει να είναι ευρύχωρη, καθώς η κίνηση σε έναν 
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εικονικό κόσμο δεν είναι εύκολη για όλους τους μαθητές. Επίσης, εάν είναι 

δυνατό, ο χώρος πρέπει να έχει ένα επαρκές μοντέλο φυσικής, γιατί οι 

φυσικές ιδιότητες των αντικειμένων κάνουν την αναπαράσταση πιο 

αληθοφανή, επομένως την μαθησιακή εμπειρία πιο ολοκληρωμένη. 

2.4.3 Μελέτη περίπτωσης (Case Study) 

Εξέταση/μελέτη ενός συγκεκριμένου πραγματικού ή υποθετικού 

παραδείγματος που αντανακλά μια ευρύτερη κατάσταση που παρουσιάζεται 

στους μαθητές με σκοπό να αναλυθεί σε βάθος και να διερευνηθούν οι 

εναλλακτικές λύσεις στα προβλήματα που αναδύονται. 

Έχει στόχο να γίνει εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που έχουν 

αποκτηθεί και χρησιμοποιείται όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση των 

απαιτούμενων γνώσεων και στόχος είναι να υποκινηθεί η διερευνητική – 

ανακαλυπτική πορεία προς τη μάθηση. 

Παράδειγμα: μελέτη ενός μαθήματος Ιστορίας που βασίστηκε στο Διαδίκτυο 

Οι μελέτες περίπτωσης μπορεί να βοηθήσουν το μαθητή: 

 να γνωρίσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι γνώσεις που 

αποκτά, 

 να αποκτήσει θετική στάση απέναντι σε κάποια θεωρία ή πρακτική, 

γνωρίζοντας τη χρησιμότητα της εφαρμογής της, 

 να αντιληφθεί τις δυσμενείς συνέπειες λανθασμένων ενεργειών ή 

εκτιμήσεων, 

 να συνειδητοποιήσει τα κριτήρια για τη λήψη συγκεκριμένων 

αποφάσεων, 

 να εμπεδώσει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που πρέπει να 

πληρούνται ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή θεωριών, νόμων 

κανονισμών και ενεργειών, 

 να αποκτήσει εμπειρία και κριτική σκέψη. 

Υποστήριξη από το εικονικό περιβάλλον: Για τη μελέτη περίπτωσης μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ένα εικονικό εργαστήριο με επιστημονικά όργανα, που 

θα επιτρέπει την προσομοίωση σύνθετων ή απλούστερων πειραμάτων. 

Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάσπαρτες πηγές γνώσης, και 

κάποιος διαμοιραζόμενος πίνακας για την ανάπτυξη ενός εννοιολογικού 

ιστού. το τέλος της μελέτης πρέπει να ενθαρρύνεται η συζήτηση με τους 
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μαθητές, οπότε ο χώρος πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατάλληλα, για 

παράδειγμα με κυκλική διάταξη των θέσεων. 

2.4.4 Καταιγισμός ιδεών (Brainstorming) 

Τεχνική επίλυσης προβλημάτων στην ελεύθερη και αυθόρμητη έκφραση 

ιδεών (λύσεων) σε σύντομο χρονικό διάστημα π.χ. 5’ ως 15 ‘ 

Παράδειγμα: «πως μπορεί ο Η/Τ να χρησιμοποιηθεί σε ένα μάθημα» 

Ζητούμενο είναι οι μαθητές να συμβάλλουν στη διαδικασία με όποια ιδέα ή 

πρόταση ή «λέξη κλειδί» έρχεται στο μυαλό τους. τη συνέχεια οι λέξεις 

κατηγοριοποιούνται και σχολιάζονται. 

Πλεονεκτήματα: συμμετέχουν όλοι, βασίζεται στις εμπειρίες των μαθητών, 

ενθαρρύνει την ομαδική εργασία 

Ιδιαιτερότητες: η ομάδα θα πρέπει να μάθει και να ακολουθεί 

συγκεκριμένους κανόνες 

Υποστήριξη από το εικονικό περιβάλλον: Η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί 

πρώτα από όλα διαμοιραζόμενα εργαλεία. Για παράδειγμα, ένας πίνακας 

όπου οι μαθητές θα γράφουν την ιδέα τους. ε ένα εικονικό περιβάλλον δεν 

είναι ανάγκη ο μαθητής να σηκωθεί από τη θέση του, καθώς μπορεί 

συνήθως να επιλέξει από μακριά τα αντικείμενα. Αυτή η δυνατότητα 

μειώνει αισθητά την πιθανότητα συνωστισμού και απαλλάσσει τον 

καθηγητή από την ευθύνη να καταγράφει ο ίδιος τις ιδέες. Ο χώρος πρέπει 

να περιέχει περισσότερους από έναν πίνακες, ώστε να αντιπροσωπεύει ο 

κάθε ένας και μια κατηγορία. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να «δημιουργεί» 

πίνακες ανάλογα με τις ανάγκες της διαδικασίας.  

2.4.5 Φιονοστιβάδα 

Χρησιμοποιείται με στόχο να εξοικειωθούν τα μέλη μιας ομάδας και να 

νιώσουν ως μέλη μιας μαθησιακής κοινότητας 

Οι μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα. Η 

μεθοδολογία είναι διαφορετική από εκείνη της απλής συζήτησης: 

1. Αποφασίζεται το ζήτημα προς επεξεργασία από την ομάδα των 

μαθητών. 
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2. Κάθε μαθητής ατομικά σχολιάζει γραπτά το ζήτημα και στη συνέχεια 

συγκρίνει τα σχόλιά του με έναν άλλο μαθητή εντοπίζοντας κοινά 

σημεία, διαφορές, προβαίνοντας σε αλληλοσυμπλήρωση κτλ. 

3. Η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται μέσα σε ομάδες περισσότερων 

ατόμων και οι απόψεις της ομάδας παρουσιάζονται στην ολομέλεια, 

γίνεται σύνθεση και εξάγονται συμπεράσματα 

Υποστήριξη από το εικονικό περιβάλλον: Η κάθε ομάδα μαθητών πρέπει να 

διαθέτει έναν ιδιωτικό χώρο, όπου θα μπορεί να καταγράφει τις ιδέες της. 

Μια σημαντική δυνατότητα θα ήταν να μπορούν να συγχωνεύονται 

αυτόματα οι «ιδιωτικοί» χώροι καθώς ενώνονται οι ομάδες. Ο χώρος μπορεί 

να αποτελείται από μεγάλα τραπέζια, τα οποία θα διευκολύνουν τη 

συγχώνευση ομάδων. το αρχικό στάδιο η επικοινωνία πρέπει να γίνεται σε 

προσωπικό επίπεδο, και εφόσον η ομάδα μεγαλώνει, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες ευρείας επικοινωνίας. Ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αυτούς τους χώρους για να 

παρεμβαίνει όποτε χρειάζεται. 

 

2.4.6 υνθετικές εργασίες (Projects) 

Οι μαθητές αναλαμβάνουν μια συνθετική εργασία για ένα συγκεκριμένο θέμα 

το οποίο θα πρέπει να αναλύσουν σε βάθος. Εργάζονται ατομικά ή σε ομάδες, 

αναλαμβάνουν ρόλους, συλλέγουν πληροφορίες, ερευνούν, αξιολογούν, 

αποφασίζουν, και παρουσιάζουν τη δουλειά τους γραπτά ή προφορικά. 

Η συνθετική εργασία θα πρέπει να έχει ξεκάθαρους μαθησιακούς στόχους 

και να είναι ρεαλιστική ως προς τις απαιτήσεις σε χρόνο και κόστος. 

Προτείνεται η διαθεματικότητα των εργασιών. 

Ιδιαιτερότητες: Απαραίτητη η παροχή πηγών υλικού (βιβλιοθήκες, 

Internet). Η παρακολούθηση των εργασιών από τον εκπαιδευτικό απαιτεί 

πολύ χρόνο. 

Υποστήριξη από το εικονικό περιβάλλον: Σο εικονικό περιβάλλον πρέπει να 

υποστηρίζει διάφορες μορφές πολυμέσων. Για να επιτευχθεί η 

διαθεματικότητα, πηγές όπως το Διαδίκτυο πρέπει να είναι προσπελάσιμες 

εντός του περιβάλλοντος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεγάλα τραπέζια 

με διάφορα «έξυπνα» εργαλεία για τους μαθητές. Επίσης είναι αναγκαία η 

ύπαρξη εργαλείων παρουσίασης των εργασιών.  
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3 ΑΝΑΚΟΠΗΗ - ΤΠΑΡΦΟΝΣΑ ΣΡΙΔΙΑΣΑΣΑ 

ΠΟΛΤΦΡΗΣΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ 

ΝΑ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΟΤΝ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Ανάλογα με το βαθμό ολοκλήρωσής τους, τα υπάρχοντα τρισδιάστατα 

πολυχρηστικά εικονικά περιβάλλοντα μπορούν να καταταχθούν σε 

πλατφόρμες, ολοκληρωμένα και υβριδικά συστήματα (Κωνσταντινίδης, 

2007). Οι πλατφόρμες προσφέρουν κυρίως την υποδομή για την δημιουργία 

πιο σύνθετων κόσμων. Σα ολοκληρωμένα συστήματα είναι τέτοιοι κόσμοι, με 

συγκεκριμένες δυνατότητες και συνήθως εμπορική εκμετάλλευση. Σέλος, τα 

υβριδικά συστήματα μπορεί να έχουν χαρακτηριστικά και από τις δύο 

προηγούμενες κατηγορίες και συνήθως αποδεικνύονται πιο ευέλικτα στον 

ανταγωνισμό. 

 

3.1 Πλατφόρμες 

 

3.1.1 Croquet 

Σο Croquet είναι μία πλατφόρμα δημιουργίας και χρήσης συνεργατικών 

εφαρμογών σε τρισδιάστατο περιβάλλον. Βασίζεται στη γλώσσα Squeak 

Smalltalk, στην οποία αναπτύσσονται οι εφαρμογές με τη βοήθεια του 

παρεχόμενου SDK. Σο Croquet είναι δωρεάν λογισμικό ανοικτού κώδικα, 

και υποστηρίζεται από το Croquet Consortium, ένα διεθνή οργανισμό, με 

μέλη εταιρίες, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ιδιώτες.  

 

Εικόνα 1 - Εικονικός εκπρόσωπος στο περιβάλλον του Croquet 
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ε αντίθεση με τις υπόλοιπες πλατφόρμες, το Croquet είναι χτισμένο πάνω 

σε μια αποκεντρωμένη, peer to peer αρχιτεκτονική, κάτι που επιτρέπει την 

ευκολότερη υιοθέτηση και διάδοσή του. Όσον αφορά τα μέσα επικοινωνίας 

και συγχρονισμού, αυτά εξαρτώνται ακόμη από τους σχεδιαστές, οι οποίοι 

έχουν στη διάθεσή τους την αρχιτεκτονική TeaTime, για ευέλικτη 

απομακρυσμένη επικοινωνία μεταξύ των συστατικών των εφαρμογών τους. 

Επιπλέον υπάρχουν ήδη υλοποιημένες πολλές λειτουργίες για την 

διαμοίραση εγγράφων και διαμοιραζόμενες μικροεφαρμογές μέσα στον 

εικονικό κόσμο.  

Απαιτήσεις Συστήματος 

 Λειτουργικό ύστημα Windows, Linux, Macintosh 

 Κάρτα γραφικών με τουλάχιστο 32 MB ενσωματωμένη μνήμη και 32 

bit βάθος χρώματος. 

 

3.1.2 LG3D Wonderland 

Σο όραμα αυτού του πολυχρηστικού εικονικού περιβάλλοντος είναι να 

παρέχει ένα περιβάλλον αρκετά εύρωστο όσον αφορά την ασφάλεια, 

αξιοπιστία και λειτουργικότητα ώστε οι οργανώσεις που θέλουν να το 

χρησιμοποιήσουν για κάποια σοβαρή εργασία να μπορούν να βασιστούν 

πάνω του. Οι οργανώσεις θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το 

Wonderland για να δημιουργήσουν μια εικονική παρουσία έτσι ώστε να 

επικοινωνούν καλύτερα με τους πελάτες, συναδέλφους και εργαζομένους. Ο 

κάθε χρήστης πρέπει να μπορεί να φέρει σε πέρας την εργασία του μέσα σε 

έναν εικονικό κόσμο, περιορίζοντας την ανάγκη για ξεχωριστά συνεργατικά 

εργαλεία όταν επιθυμεί να δουλέψει μαζί με άλλους. Οι χρήστες πρέπει 

επίσης να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν μέρη του κόσμου για να 

καλύπτει τις εργασιακές τους ανάγκες και να εκφράζει το προσωπικό τους 

στυλ. 
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Εικόνα 2 – Εικονική Συνεύρεση στο Wonderland 

Οι τύποι των συνεργασιών που θα μπορούν να εκτελεστούν μέσα στο χώρο 

συμπεριλαμβάνουν: 

 ηχητική και με κείμενο επικοινωνία 

 ταυτόχρονες εφαρμογές επιφάνειας εργασίας κάθε τύπου και 

 αργότερα, ίσως συνεργατική δημιουργία περιεχομένου του κόσμου 

(γραφικού και διαδικαστικού).  

Ένας σημαντικός στόχος του project είναι η επεκτασιμότητα του 

περιβάλλοντος. Οι μηχανικοί ανάπτυξης λογισμικού και οι καλλιτεχνικοί 

σχεδιαστές μπορούν να επεκτείνουν τη λειτουργικότητα του για να 

δημιουργήσουν τελείως καινούριους κόσμους, καινούρια χαρακτηριστικά σε 

ήδη υπάρχοντες κόσμους ή καινούριες συμπεριφορές αντικειμένων και 

avatars. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η υποστήριξη δημιουργίας 

περιεχομένου μέσα στον κόσμο, αλλά προς το παρόν, ο πιο βραχυπρόθεσμος 

στόχος είναι η υποστήριξη εισαγωγής αρχείων από ανοιχτού κώδικα 

εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου 3D, όπως επίσης και επαγγελματικές 

εφαρμογές για 3D modeling και animation. 

Η πλατφόρμα αποτελείται από τα εξής βασικά υποσυστήματα: 

1. MPK20: Sun's Virtual Workplace 

 Έτοιμη εφαρμογή της Sun που υλοποιεί το Wonderland. Παρέχει 

δυνατότητες για την υποστήριξη της συνεργασίας όπως διαμοίραση 

εφαρμογών, ηχητική διάσκεψη (τηλέφωνο VoIP), ασπροπίνακα. 
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 Αποτελείται από τον client και 2 servers: wonderland server, voice 

server 

2. Project Wonderland  

 Είναι η μηχανή διαχείρισης του εικονικού κόσμου. 

 τηρίζεται στην βιβλιοθήκη γραφικών Java3D της Sun 

 Περιέχει συστατικά για το χειρισμό των αντικειμένων, των 

υποκειμένων και των υπηρεσιών του εικονικού κόσμου 

 Τλοποιεί απλές υπηρεσίες όπως η διαμοίραση εφαρμογών και το 

software τηλέφωνο. 

 Υορτώνει τον εικονικό κόσμο μέσα από μια συλλογή (εικονικό 

σύστημα αρχείων) εγγράφων XML. 

3. Project Darkstar 

 Εξυπηρετητής κατασκευασμένος από τη Sun με στόχο τα σύγχρονα 

3D παιχνίδια 

 Αποκρύπτει τις λεπτομέρειες της επικοινωνίας στο Διαδίκτυο 

 Τποστηρίζει ένα επεκτάσιμο σύνολο υπηρεσιών  

Ο εικονικός κόσμος αποτελείται από τα λεγόμενα cells. Σο κάθε κελί έχει 

δύο υποστάσεις: πελάτη και εξυπηρετητή. Η υπόσταση του πελάτη τρέχει 

στην εφαρμογή πελάτη και μπορεί να επικοινωνεί p2p με τις ομότιμες 

οντότητες σε άλλες εφαρμογές - πελάτη. Ακόμη, η υπόσταση του πελάτη 

επικοινωνεί με την υπόσταση εξυπηρετητή, η οποία τρέχει στον 

εξυπηρετητή. Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνεται για αλλαγές στον εικονικό 

κόσμο. Η διττή φύση της επικοινωνίας κάνει το σύστημα πιο εύρωστο και 

ικανό να ανταπεξέλθει σε περισσότερες αποτυχίες από ότι αν η επικοινωνία 

ήταν μονότροπη. 

Για την υλοποίηση ενός κελιού πρέπει να κατασκευαστούν οι αντίστοιχες 

κλάσεις που περιγράφουν τη λογική του πελάτη και του εξυπηρετητή του 

κελιού. Επίσης, χρειάζεται συνήθως ο χειρισμός γεγονότων όπως αυτά από 

το ποντίκι, κάποιες δομές για την ανταλλαγή μηνυμάτων και μία 

τρισδιάστατη αναπαράσταση στον εικονικό κόσμο. Οι περισσότερες από τις 

παραπάνω λειτουργίες, γίνονται συνήθως με την επέκταση και των 

εμπλουτισμό υπαρχόντων κλάσεων. 

 

Απαιτήσεις υστήματος 

 Κάρτα επιτάχυνσης γραφικών με μνήμη μεγαλύτερη των 128 MB 
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 Μνήμη RAM από 1 GB και πάνω 

 Λειτουργικό σύστημα Linux, Apple PowerPC, Sun Solaris, Microsoft 

Windows 

 Πλατφόρμα Sun JAVA 6 

 

3.2 Ολοκληρωμένα 

 

3.2.1 Worlds  

Σο worlds.com, δημιουργήθηκε το 1994 κι ήταν πιθανότατα ο πρώτος 

εικονικός  κόσμος πολλαπλών χρηστών  με  υποστήριξη  σύγχρονης 

επικοινωνίας. Μερικές  από  τις δυνατότητες  που  παρείχε  στους  χρήστες 

ήταν  η  επιλογή  από  μια  μεγάλη  ποικιλία avatars (ανθρωπόμορφα  αλλά  

και  ζώα), ιδιωτικό  αλλά  και  δημόσιο text chat, όπως επίσης και voice 

chat, 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  ενημερώνει  άμεσα  τον  χρήστη  για  το  ποιος φίλος  του  

βρίσκεται  αυτήν  την  στιγμή συνδεδεμένος  στον  εικονικό  κόσμο, ένα 

μενού με χειρονομίες τις οποίες μπορούσε να επιλέξει, η άμεση  μεταφορά  

σε  συγκεκριμένες τοποθεσίες και η δυνατότητα δημιουργίας νέων κόσμων 

μέσα στο περιβάλλον. Οι χρήστες μπορούσαν να ακούσουν μουσική και να 

παρακολουθήσουν video clip των αγαπημένων τους καλλιτεχνών.  

 

Εικόνα 3 – Εικονικός εκπρόσωπος από τον κόσμο του Worlds 

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  κοινότητες οπαδών. Σέτοιοι καλλιτέχνες ήταν ο David Bowie, οι 

Aerosmith και άλλοι. Ενώ το λογισμικό είναι ακόμα ενεργό, από το 2001 κι 

έπειτα οι περισσότεροι χρήστες το έχουν εγκαταλείψει για χάρη πιο 

εξελιγμένων περιβαλλόντων και όσοι απομένουν χρησιμοποιούν μόνο τις 

εφαρμογές γραπτής συνομιλίας και για voice chat προτιμούν τη χρήση 

άλλων εφαρμογών (π.χ. Skype), καθώς σε σύγκριση με τις νεότερες 

εφαρμογές, η τεχνολογία του Worlds μοιάζει μάλλον απαρχαιωμένη. 

Αναμενόταν η έναρξη της λειτουργίας της ανανεωμένης έκδοσης του Worlds 

το Υθινόπωρο  του 2007, αλλά αυτή η στιγμή φαίνεται πως δεν έχει φτάσει, 

καθώς το νέο περιβάλλον είναι ακόμα υπό ανάπτυξη.   

Απαιτήσεις υστήματος 

 Η ελάχιστη διαμόρφωση είναι ένας επεξεργαστής 90 MHz, με μνήμη 

32 MB. 

 Η συνιστώμενη πλατφόρμα είναι ένας επεξεργαστής Pentium, 133 

MHz ή γρηγορότερος, με μνήμη 48 MΒ. 

 Windows 95, 98, 2000 ή NT 

 80 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο 

 ύνδεση στο Internet 

 Κόστος 25 δολάρια/χρόνο 

 

3.2.2 Tixeo   

Η Tixeo (http://www.tixeo.com) προσφέρει δύο συνεργατικές εφαρμογές με 

3D περιβάλλον οι οποίες ονομάζονται Μeeting3D και WorkSpace 3D.  

 

Εικόνα 4 - Το κεντρικό παράθυρο του Tixeo 
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3.2.2.1 Φαρακτηριστικά των Μeeting3D και WorkSpace3D 

Επιτρέπουν στους χρήστες την επικοινωνία με κανονικό chat κειμένου, 

voice chat ή συνδιάσκεψη με video. 

Επίσης, δίνουν τη δυνατότητα διαμοιρασμού επιφανειών εργασίας για 

προβολή και επεξεργασία εγγράφων ή χρήση εφαρμογών από τον κάθε 

χρήστη, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο στην εκπαίδευση από απόσταση, εφόσον 

ενισχύεται η συνεργατικότητα και προσφέρεται επιπλέον υποστήριξη.  

Σο περιβάλλον υποστηρίζει συγγραφή και παρουσίαση παρουσιάσεων Power 

Point, διαμοιρασμένη πλοήγηση στο διαδίκτυο η οποία προφυλάσσεται μέσω 

ενός ενσωματωμένου συστήματος από τα αναδυόμενα παράθυρα, 

διαμοιραζόμενο ασπροπίνακα  που διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για 

την προβολή εικόνων και την επεξεργασία διαγραμμάτων και υποστήριξη 

πολλών τύπων εικόνων για εισαγωγή. 

Όλες οι  παραπάνω  υπηρεσίες  παρέχονται  σε  εικονικά 3D  περιβάλλοντα  

τα  οποία  μπορούν  να τροποποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό (fully 

customizable). Ο κάθε χρήστης χρησιμοποιεί έναν εικονικό χαρακτήρα 

(avatar)  για  να  διαδρά (π.χ. μέσω ενσωματωμένων χειρονομιών) με  το 

περιβάλλον  και  παρακολουθεί  τον  κόσμο  μέσα από προοπτική πρώτου ή 

τρίτου προσώπου.  

ύμφωνα με την Tixeo η τρίτη διάσταση δίνει την δυνατότητα υλοποίησης 

ενός εικονικού χώρου εργασίας,  περισσότερο  προσβάσιμο  και  φιλικό προς  

τον  χρήστη.     

Εάν  κάποιος  χρήστης  δεν  διαθέτει  τις ελάχιστες  απαιτήσεις  

αναπαράστασης  του 3D εικονικού κόσμου μπορεί να συμμετέχει μέσα από 

μια  δισδιάστατη  αναπαράσταση  που  παρέχεται από  την  ίδια  εφαρμογή. 

Όλες οι εφαρμογές που προσφέρονται σε 3D mode, προσφέρονται και σε 2D, 

με αποτέλεσμα το μοναδικό προνόμιο που χάνει ο χρήστης του 2D mode να 

είναι η αίσθηση της φυσικής παρουσίας που μόνο η τρισδιάστατη 

αναπαράσταση μπορεί να προσφέρει, δηλαδή η γνώση του  “ποιος”  κάνει 

“τι”, “πότε”, “πως” και κυρίως “πού”. Η συνεργασία χρηστών και των δύο 

τύπων αναπαράστασης καθίσταται εφικτή μέσω ενός συστήματος 

παρέκτασης που δίνει τη δυνατότητα στον κάθε χρήστη να δει με τι 

ασχολούνται οι υπόλοιποι ανεξάρτητα από τον τύπο αναπαράστασης που 

χρησιμοποιούν. 
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Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαχειριστεί τα δικαιώματα των μαθητών, 

καθορίζοντας (ή μη) ποιος μπορεί να πάρει το λόγο σε κάθε δεδομένη 

στιγμή. 

Οι εφαρμογές είναι ασφαλείς καθώς κανείς δεν μπορεί να συμμετέχει στη 

συνάντηση μιας ομάδας αν δεν είναι πιστοποιημένος χρήστης. Η σύνδεση 

ανάμεσα στο σύστημα πλοήγησης και στον εξυπηρετητή είναι επίσης 

ασφαλής. 

Όλα τα δεδομένα του workspace (διαμοιραζόμενα, αρχεία αποθηκευμένα 

στον εξυπηρετητή ή στο σκληρό δίσκο των χρηστών) είναι κωδικοποιημένα 

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.   

3.2.2.2 Φαρακτηριστικά του WorkSpace3D 

Σο WorkSpace3D παρέχει κάποιες επιπλέον δυνατότητες, όπως η 

αποθήκευση του χώρου  συνεργασίας  για επαναχρησιμοποίηση  αργότερα, ο 

διαμοιρασμός  εφαρμογών και αρχείων, η ταυτόχρονη επεξεργασία κειμένου 

και η προβολή τρισδιάστατων μοντέλων με υποστήριξη πολλών τύπων 

αρχείων όπως *.3ds, *.lwo, *.q3bsp κτλ. Σέλος, παρέχεται μια μέθοδος 

άμεσης φανερής ψηφοφορίας μέσα από  το σήκωμα  του χεριού του avatar. 

Επιπλέον διαφορές μεταξύ των Μeeting3D και WorkSpace3D βλέπουμε 

στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να οργανώσουν συναντήσεις σε μια 

ομάδα (ένας μοναδικός οργανωτής στο Μeeting3D ενώ απεριόριστοι στο 

WorkSpace3D), στον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων ανά συνάντηση (5 ή 10 

και 30 αντίστοιχα) και φυσικά στο κόστος (39 ευρώ/ μήνα για 5 ή 73 ευρώ/ 

μήνα για 10 συμμετέχοντες και 3874 ευρώ/χρόνο αντίστοιχα) 

 

Απαιτήσεις υστήματος 

 Σαχύτητα CPU: 1,5 GHz 

 Windows: Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista  

 RAM: 512 MB 

 κληρός Δίσκος: 150 MB ελεύθερου χώρου στο δίσκο 
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 ύνδεση στο Internet: Εφικτό εύρος ζώνης: 16KB ανερχόμενο και 

64KB κατερχόμενο (Μέγιστο για αυτό το εύρος ζώνης : 10 

συνδεδεμένοι χρήστες και 4 ταυτόχρονες βίντεο-διασκέψεις)  

 Headset με μικρόφωνο: Τποχρεωτικό για καλή ποιότητα ήχου. 

 Webcam: Προαιρετικά, αν θέλει ο χρήστης να στείλει video στους 

υπόλοιπους χρήστες. 

 3D Κάρτα Γραφικών  

 Για 2D mode: Όλες οι κάρτες γραφικών είναι συμβατές. 

 Για χρήση 3D: 3D επιτάχυνση υλικού, πλήρης υποστήριξη 

OpenGL®, 32MB ενσωματωμένης μνήμης γραφικών. 

 Οι πιο καινούριες κάρτες γραφικών ATI ή NVidia 3D λειτουργούν 

καλύτερα. 

 Microsoft Internet Explorer έκδοση 6.0 ή ανώτερη  

 Microsoft DirectX® έκδοση 8.0 ή ανώτερη. 

 

3.2.3 Deepmatrix   

Σο Deepmatrix ( www.deepmatrix.net )  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 ένα 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 όσον αφορά 

τις νέες εκδόσεις των Windows και να αναπτυχθεί περισσότερο δυναμικό 

και ενδιαφέρον περιεχόμενο. 

Σο περιβάλλον διαθέτει διάφορους κόσμους σε μια βάση δεδομένων, στην 

οποία οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν νέους, δικούς τους κόσμους. Η 

τελευταία έκδοση του DM λειτουργεί σε  Windows και Mac. Οι χρήστες το 

έχουν πιθανότατα εγκαταλείψει, καθώς το τελευταίο post στην ιστοσελίδα 

εστάλη το 2006 και ο υπότιτλος στην σελίδα του forum «deepmatrix.net: 

Official forum of the 1990's preservation society» είναι ενδεικτικός (το 

χρησιμοποιούμενο software είναι το MS JVM και Netscape 4). 

 

http://www.deepmatrix.net/
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3.2.4 I-maginer  

Όσον αφορά τα τρισδιάστατα περιβάλλοντα, η εταιρεία I-maginer 

(http://www.i-maginer.fr) παρέχει τις υπηρεσίες 3D WebConference, 3D 

Virtual Class, MyLife3D, μέσα από τις οποίες μπορούν να 

πραγματοποιηθούν συνεδριάσεις,  συσκέψεις,  συνεργασία,  ηλεκτρονική  

μάθηση  και blogging. Οι υπηρεσίες αυτές βασίζονται στη γλώσσα Scol η 

οποία επιτρέπει επικοινωνία τύπου client-server. Η είσοδος στα 

περιβάλλοντα γίνεται μέσω του δωρεάν και ελαφρύ πλοηγητή (I-voyager). 

 

Εικόνα 5 – Εικονικό «σαλόνι» σto I-maginer 

Σο σύστημα δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων (chat 

ιδιωτικό ή δημόσιο), voice chat, τηλεδιάσκεψη με video και 3d animation 

του εικονικού εκπροσώπου τους. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

streaming video και audio, δικτυακές κάμερες, διαμοιραζόμενος 

ασπροπίνακας και πλοηγητής διαδικτύου. Οι χρήστες μπορούν να 

παρουσιάσουν έγγραφα και εφαρμογές που εντοπίζονται στην επιφάνεια 

εργασίας τους,  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. Τπάρχει επίσης η 

δυνατότητα διαμόρφωσης της αίθουσας ανάλογα με την περίπτωση για την 

οποία αυτή χρησιμοποιείται, και της οθόνης παρουσίασης 3d. Ακόμη,  οι  

χρήστες  μπορούν να παρουσιάσουν  τρισδιάστατα  μοντέλα αντικειμένων  

και  να  συμμετέχουν  σε προσομοιώσεις-πειράματα, ορατά σε όλους τους 

συμμετέχοντες.     
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3.3 Τβριδικά 

 

3.3.1 Active Worlds  

Η πλατφόρμα Active Worlds ξεκίνησε να αναπτύσσεται τον Ιούνιο του 1995 

ως μετεξέλιξη άλλων πρωτότυπων πλατφορμών τρισδιάστατων συνεργατικών 

περιβαλλόντων. Ο εικονικός αυτός κόσμος χωρίζεται σε περιοχές οι οποίες 

ανάλογα με το αν είναι δημόσιες ή ιδιωτικές (επί πληρωμή), παρέχουν τα 

ανάλογα προνόμια στους χρήστες. Σο κύριο χαρακτηριστικό του Active 

Worlds είναι η δυνατότητα των χρηστών να προσθέτουν περιεχόμενο στον 

εικονικό κόσμο από μια ευρεία συλλογή αντικειμένων. Σα αντικείμενα 

μπορούν να γίνουν ενεργά, με τη χρήση μια υποτυπώδους γλώσσας 

σεναρίων. 

 

Εικόνα 6 – Εικονική συζήτηση στο Active Worlds 

Οι χρήστες χωρίζονται σε 3 κατηγορίες : τουρίστες (δωρεάν πρόσβαση – 

περιορισμένα προνόμια), πολίτες (προχωρημένες δυνατότητες δημιουργίας, 

επικοινωνίας και παραμετροποίησης), και κάτοχοι γης (πλήρης έλεγχος σε 

κάποιο κομμάτι γης). Όσον αφορά τα μέσα επικοινωνίας, παρέχεται μόνο η 

δυνατότητα για chat και Instant Messaging  (telegrams). Σο Active Worlds 

διαθέτει και SDK το οποίο μεταξύ άλλων χρησιμοποιείται για τη 

δημιουργία «έξυπνων» πρακτόρων μέσα στο περιβάλλον. 

Απαιτήσεις υστήματος: 
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 Επεξεργαστής Pentium II CPU με συχνότητα 300MHz 

 Μνήμη RAM  64MB  

 Λειτουργικό ύστημα Microsoft Windows 98, NT, Me, 2000, XP ή 

Vista 

 DirectX 8.1 ή νεότερο 

 Windows Media Player 6.4 ή νεότερος 

 Κάρτα γραφικών συμβατή με D3D με τουλάχιστο 8MB ενσωματωμένη 

μνήμη  

 

3.3.2 DIVE   

Σο DIVE (Distributed Interactive Virtual Environments - 

www.sics.se/dive) δημιουργήθηκε στη ουηδία από τη SICS (Swedish 

Institute of Computer Science) κα είναι μία πειραματική πλατφόρμα, 

βασισμένη σε τεχνολογία peer-to-peer, για την ανάπτυξη εικονικών 

περιβαλλόντων, διεπαφών χρηστών και εφαρμογών που βασίζονται στα 

τρισδιάστατα διαμοιραζόμενα συνθετικά περιβάλλοντα, δίνοντας έμφαση 

στις πολυχρηστικές εφαρμογές. 

 

Εικόνα 7 - Εικονική τάξη στο περιβάλλον του Dive 

Οι χρήστες πλοηγούνται στον τρισδιάστατο χώρο και βλέπουν, γνωρίζουν 

και διαδρούν  με άλλους  χρήστες, εφαρμογές και αντικείμενα. Σο DIVE 

υλοποιεί την δυναμική συμπεριφορά των αντικειμένων με Tcl scripts, 

διαβάζει και εξάγει αρχεία VRML και άλλων τύπων. Είναι ενσωματωμένο 

στο World-Wide-Web και συμβατό με HTTP/FTP/HTML/MIME.  

http://www.sics.se/dive
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Μερικές από τις εφαρμογές και δραστηριότητες του DIVE είναι τα εικονικά 

πεδία μάχης, τα χωρικά μοντέλα διάδρασης, οι εικονικοί πράκτορες, ο 

έλεγχος ρομπότ πραγματικού κόσμου και η διάδραση μεταξύ πολλαπλών 

χρηστών.   

Σο Dive είναι διαθέσιμο στις πλατφόρμες: 

 SGI Irix 5.3 και ανώτερες 

 HP HPUX 9.0X και 10.X 

 SUN Solaris 2.4 και ανώτερες 

 SunOS 4 

 Linux 2.X 

 Windows NT 

 

3.3.3 There 

Σο There (www.there.com) είναι μία 3D online κοινότητα όπου κάποιος 

μπορεί να συναντήσει φίλους και να εξερευνήσει ένα 3D κόσμο στου οποίου 

την εξέλιξη έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει κι ο ίδιος δημιουργώντας 

αντικείμενα. 

 

Εικόνα 8 - Στιγμιότυπο μιας εικονικής συνομιλίας στο There 

Σο There διαθέτει 2 είδη Membership: 

Free: Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δημόσια και ιδιωτική 

συνομιλία, την λίστα φίλων, να εξατομικεύσει τον εικονικό του εκπρόσωπο, 

να αγοράσει αντικείμενα, να ακούσει streaming radio, να αυξήσει τα skills 

http://www.there.com/
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του και να πάρει κάποια βραβεία (περιορισμένα) και να συμμετέχει μέχρι 

και σε 50 ομάδες. 

Premium (9,95 USD εφάπαξ): Ο χρήστης μπορεί να κάνει όλα τα παραπάνω 

και επιπροσθέτως να μιλήσει με τους άλλους χρήστες μέσω voice chat, να 

προσθέσει στα «Αγαπημένα» κάποιες τοποθεσίες, να κάνει teleport άλλους 

χρήστες, να χρησιμοποιήσει πυξίδα, να πάρει απεριόριστα βραβεία, να 

πουλήσει αντικείμενα που ο ίδιος δημιούργησε, να συμμετέχει μέχρι και σε 

100 ομάδες και να δημιουργήσει αν θέλει και δικές του, να οργανώνει 

δραστηριότητες, να συμμετέχει στις συζητήσεις στα Fora, και να έχει δική 

του μια γειτονιά για να νοικιάζει σε άλλους χρήστες. 

Απαιτήσεις συστήματος 

 CPU 800MHz Pentium III 2.3GHz, Windows Vista, XP, 2000 

 256MB RAM  

 ύνδεση στο Internet 56k 

 500MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο  

 Microsoft Internet Explorer  

 Macromedia Flash  

 Microsoft XML Parser  

 Κάρτα ήχου συμβατή με Direct/X v7 

 Κάρτα Γραφικών:  

o NVIDIA: Οποιαδήποτε GeForce ή καλύτερη, με 32MB VRAM  

o ATI: Οποιαδήποτε ATI Radeon 7200 ή καλύτερη, με 32MB 

VRAM  

o Διαφορετικά, οποιαδήποτε κάρτα γραφικών υποστηρίζει 

hardware transform and lighting, με 32MB RAM 

 

3.3.4 Moove   

Ο 3D εικονικός κόσμος της Moove (www.moove.com) ονομάζεται 

“Roomancer” και μέσω τεχνολογίας peer to peer δίνει τη δυνατότητα στο 

χρήστη να διαδράσει με τον κόσμο μέσα από έναν ειδικό πλοηγητή 

ιστοσελίδων της Moove, ο οποίος περιλαμβάνει απεικόνιση 3D, 

ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης, και σύγχρονη συνομιλία ανάμεσα στα 

avatars.  Ο κόσμος αυτός επικεντρώνεται στην δημιουργία δωματίων από 

http://www.moove.com/
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τους χρήστες με απώτερο σκοπό την σύγχρονη επικοινωνία και την 

απόκτηση νέων γνωριμιών. 

 

Εικόνα 9 – Ένα εικονικό δωμάτιο στο 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.  Ακόμη,  η  εφαρμογή παρέχει  εργαλεία  

δημιουργίας avatars,  κινήσεων  και αντικειμένων  τα  οποία μπορούν  στην 

συνέχεια να εισαχθούν στο εικονικό περιβάλλον. 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. 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. Σέλος,  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.  
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Οι  χρήστες  μπορούν  να  επικοινωνήσουν  μεταξύ  τους  είτε  με  την 

δημόσια σύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων (public 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.  Εκτός 

από τα δημόσια μηνύματα, τα οποία  μπορεί  ο  οποιοσδήποτε  να  δει,  

παρέχεται  η  δυνατότητα  αποστολής  ιδιωτικών μηνυμάτων.  Σέλος, για τον 

κάθε χρήστη αποθηκεύονται αρχεία με τις συνομιλίες του σε καθημερινή 

βάση. 

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 

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.  Σέλος,  το  

κεφάλι  του avatar στρέφεται  να  κοιτάξει  προς  την  κατεύθυνση  που  

κάνει  ο  κλικ  ο  χρήστης.   

Σο Moove προσφέρει δύο είδη Membership: το Free Membership δίνει τη 

δυνατότητα σε έναν καινούριο χρήστη να εξευρενήσει κάποια από τα 

χαρακτηριστικά του κόσμου, όπως το δωμάτιο του και να αλληλεπιδράσει με 

αυτό για να το διακοσμήσει όπως θέλει, όπως επίσης και να χρησιμοποιήσει 

το chat. Σις πρώτες φορές που θα μπει στον κόσμο μπορεί να προσκαλέσει ή 

να επισκεφτεί τους φίλους του, αν θέλει όμως να συνεχίσει πρέπει να έχει 

Gold Membership το οποίο στοιχίζει 9,95 USD το μήνα και του επιτρέπει 

να χρησιμοποιήσει όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες του κόσμου. 

Παρά τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του, το Moove, κυρίως λόγω του 

περιορισμού της απεικόνισης σε ένα δωμάτιο μόνο και της αδυναμίας του να 

υποστηρίξει πολλά άτομα στον ίδιο χώρο, προσφέρεται για συνομιλία και 

νέες γνωριμίες, αλλά φαίνεται ανεπαρκές για εκπαίδευση. 

Απαιτήσεις υστήματος: 

 Windows (98/ME/2000/XP/Vista), Mac, Linux  

 RAM τουλάχιστον 128 MB 
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 20 MB ελεύθερου χώρου 

 Οθόνη τουλάχιστον 800 x 600 pixel 

 Πρόσθετες απαιτήσεις για ρεαλιστικές σκιές, ανακλαστικές 

επιφάνειες, ρυθμιζόμενο φωτισμό (προαιρετικά) 

 3D κάρτα γραφικών με τουλάχιστον 32 MB RAM 

 Πρόσθετες απαιτήσεις για Voice και Video Features (προαιρετικά)  

 Κάρτα ήχου 

 Webcam 
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4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟ SECOND LIFE 

4.1 Απαιτούμενες λειτουργίες  

Παρακάτω, θα αιτιολογήσουμε την επιλογή και θα μελετήσουμε μερικές 

περιπτώσεις χρήσης του Second Life ως πολυχρηστικού, εικονικού, 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η παράθεση των περιπτώσεων χρήσης 

παρακάτω, θα γίνει με βάση τα εξής επίπεδα υλοποίησης, τα οποία 

καθορίζουν και τις λειτουργικές απαιτήσεις του εικονικού περιβάλλοντος, 

ώστε αυτό να αξιοποιεί τις παιδαγωγικές θεωρίες που αναλύθηκαν στο 

δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας: 

 Εκπαιδευτικά σενάρια 

 Τποστήριξη επικοινωνίας και συνεργασίας 

 Περιβάλλον εργασίας και ενημερότητα 

 Εργαλεία διαχείρισης κοινότητας 

 Εκπαιδευτικά εργαλεία 

4.1.1 Εκπαιδευτικά σενάρια 

Αυτό το επίπεδο αφορά τις σχεδιαστικές αποφάσεις του εκπαιδευτικού. Θα 

αναφερθούμε κάθε φορά σε μια συγκεκριμένη ή σε ένα συνδυασμό από τις 

διδακτικές τεχνικές που περιγράφηκαν παραπάνω. Έχοντας αποφασίσει τη 

διδακτική μέθοδο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προχωρήσει στην επιλογή 

εργαλείων και μέσων που θα διευκολύνουν τη διδασκαλία και 

περιγράφονται παρακάτω. ε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό ο 

εκπαιδευτικός να προσαρμόσει τη διδασκαλία στις ιδιαιτερότητες του 

περιβάλλοντος μάθησης. Έμφαση πρέπει να δοθεί, όπου είναι δυνατό, στην 

ανακαλυπτική, διερευνητική και συνεργατική μάθηση. 

4.1.2 Τποστήριξη επικοινωνίας και συνεργασίας 

ε ένα πολυχρηστικό περιβάλλον, προκύπτουν (και ενθαρρύνονται) 

καταστάσεις επικοινωνίας και συνεργασίας. τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, η επικοινωνία εκδηλώνεται με τις εξής μορφές: 

 Εκπαιδευτικός προς μαθητή και αντίστροφα 

 Εκπαιδευτικός προς αντικείμενο και αντίστροφα (με τη μορφή της 

διάδρασης) 

 Μαθητής προς αντικείμενο και αντίστροφα 
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 Αντικείμενο προς αντικείμενο και αντίστροφα (σε ένα περιβάλλον, 

όπου τα αντικείμενα συνεργάζονται και συντονίζονται αυτόματα, 

επιδεικνύοντας τεχνητή νοημοσύνη) 

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, μπορεί να προκύψουν θέματα όπως: 

 Η διαθεσιμότητα, η ποικιλία και η πρόσβαση στα μέσα επικοινωνίας 

 Ο έλεγχος του λόγου 

 Η διαμοίραση των πόρων 

 Η ιδιωτικότητα της επικοινωνίας σε διαπροσωπικό επίπεδο 

 Η προστασία της ομαδικής συζήτησης από το θόρυβο, για παράδειγμα 

ομιλία από άλλες ομάδες που συνεργάζονται σε κοντινό σημείο. 

 

4.1.3 Περιβάλλον εργασίας και ενημερότητα 

Η ενημερότητα ενός χρήστη για την κατάσταση του εικονικού κόσμου 

μπορεί να πάρει διάφορες μορφές: κοινωνική, διεργασιών, εννοιών και 

κοινού χώρου (Δημητριάδης, και συν., 2008). Η κοινωνική ενημερότητα 

επιτυγχάνεται κυρίως με τη χρήση της εικονικής αναπαράστασης του 

χρήστη και τα μέσα επικοινωνίας. Με τα μέσα αυτά ο χρήστης είναι 

ενήμερος για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στο 

περιβάλλον του. Η ενημερότητα διεργασιών έχει σχέση με τη γνώση του 

χρήστη για τις διεργασίες που εκτελούνται συνεργατικά γύρω του. 

Εξαρτάται άμεσα από την κατανόηση των διδακτικών στόχων, τους 

συμβολισμούς των αντικειμένων και της επικοινωνίας καθώς και από την 

ποιότητα της συγκέντρωσής του στη συνεργατική δραστηριότητα. 

Όσον αφορά την ενημερότητα του κοινού χώρου, αυτή συνήθως είναι 

αυτονόητη στα τρισδιάστατα πολυχρηστικά περιβάλλοντα, καθώς η 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον είναι άμεση και απεικονίζεται ακαριαία 

με αλλαγές στη θέση και τη μορφή των αντικειμένων. 

Όμως ο τρισδιάστατος χώρος, πέρα από την ενημερότητα του κοινού χώρου, 

έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της πολυδιάστατης φύσης του. το (Prasolova-

Førland, 2005) αναλύεται το εικονικό περιβάλλον σε τρεις διαστάσεις: η 

διάσταση του μαθητή, η διάσταση του τεχνουργήματος, και η διάσταση της 

τοποθεσίας – χώρου. Κάθε μια από αυτές τις διαστάσεις περιέχει μεταφορές 

από τον πραγματικό κόσμο σε όρους εμφάνισης, δομής και ρόλου. Επίσης, 

στο (Ponti, et al., 2004) τονίζεται η κοινωνική σημασία του χώρου: Σο 
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μέγεθος, η σχεδίαση, οι παροχές, ο εξοπλισμός και το φυσικό περιβάλλον 

επηρεάζουν την κοινωνικοποίηση των χρηστών. Η τάξη είναι το 

«διαμορφωτικό πλαίσιο» μέσα στο οποίο οι μαθητές εμπλέκονται συνεχώς 

στην ενεργή οικοδόμηση και απόδοση εννοιών. Είναι ένα μέρος όπου οι 

μαθητές και ο εκπαιδευτικός αιτιολογούν ποιοι είναι και τι πρέπει να 

κάνουν, μοιραζόμενοι την κατανόηση της συμπεριφοράς του άλλου, και 

ερμηνεύοντας τα σήματα που λαμβάνουν από το περιβάλλον. Παρότι 

αυτονόητες, αυτές οι αλληλεπιδράσεις σε ένα εικονικό περιβάλλον είναι 

πολλές φορές μη αντιληπτές. Η μεγάλη ευελιξία των εικονικών χώρων σε 

συνδυασμό με την δυνητική παροδικότητα της παρουσίας του χρήστη σε 

αυτά, σίγουρα επηρεάζει τον τρόπο διαμόρφωσης των κανόνων και των 

συνηθειών. Η επιρροή αυτή, εμπλέκει τους χρήστες σε μια διαδικασία 

αναδόμησης των εννοιών, ώστε να αντιμετωπίσουν τις πιθανές αβεβαιότητες 

και να μην επαναπαυθούν σε μια απλή «γνωριμία» με την τοποθεσία. Μέσα 

από αυτή τη διαδικασία, κατασκευάζουν οι ίδιοι το «μέρος», κάτι που είναι 

απαραίτητο για να εκτιμηθεί θετικά το εικονικό περιβάλλον, και κατόπιν 

να αναπτυχθούν οι συνθήκες για κοινωνικότητα, δηλαδή για την ανάγκη 

συχνών κοινωνικών επαφών. Με άλλα λόγια, η σχεδίαση του εικονικού 

κόσμου, πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι η ανάπτυξη της κοινωνικότητας σε 

ένα εικονικό περιβάλλον, μπορεί να συντελεστεί κάτω από εντελώς 

διαφορετικές συνθήκες και κίνητρα σε σχέση με τον πραγματικό κόσμο. 

4.1.4 Εργαλεία διαχείρισης κοινότητας 

Σα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν την ομαδική 

εργασία. Η κύρια λειτουργία τέτοιων εργαλείων είναι η δημιουργία ομάδων 

και η εξασφάλιση δυνατοτήτων επικοινωνίας και διαμοιρασμού πόρων στα 

μέλη της. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανομή ρόλων 

και την οργάνωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος.  

4.1.5 Εκπαιδευτικά εργαλεία 

Σα εκπαιδευτικά εργαλεία είναι αντικείμενα του εικονικού κόσμου, που 

μπορεί να αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα του πραγματικού κόσμου, όπως ο 

πίνακας. Μπορεί όμως να είναι πρωτότυπα στο εικονικό περιβάλλον. Σα 

αντικείμενα αυτά πρέπει να έχουν δυναμική συμπεριφορά, ώστε να 

υλοποιούν λειτουργίες που είναι απαραίτητες για τη συνεργασία, να είναι 

εύχρηστα και ευνόητα. Σα πιο εξελιγμένα αντικείμενα ενσωματώνουν 

μορφές τεχνητής νοημοσύνης. 
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4.2 ύγκριση των Εικονικών Πολυχρηστικών 

Περιβαλλόντων 

Με βάση τα παραπάνω, παραθέτουμε σε σύγκριση τα εικονικά περιβάλλοντα 

με βάση συγκεκριμένες λειτουργίες που απαντώνται συνήθως σε αυτά. Οι εν 

λόγω λειτουργίες περιλαμβάνονται σε ικανοποιητικό βαθμό στο Second Life, 

που θεωρούμε ότι το καθίσταται κατάλληλο ώστε να αποτιμηθεί σαν 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. Κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να 

ικανοποιεί μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις που αναφέραμε 

προηγούμενα. Θεωρούμε ότι τα σημαντικότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά 

είναι τα εξής: 

 Εικονικοί Εκπρόσωποι 

 Ενημερότητα Φώρου και υνεργατών 

 Έλεγχος Πρόσβασης και Ομάδες Φρηστών 

 Διαμοίραση και Παραμετροποίηση πόρων 

 Επικοινωνία 

Παρακάτω φαίνονται οι πίνακες με τη συνοπτική αποτίμηση της κάθε 

πλατφόρμας πάνω σε κάθε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 

 

Ενημερότητα χώρου και συνεργατών / Εικονικοί Εκπρόσωποι 

 Αληθοθανήρ 

αναπαπάζηαζη  

Γιεπαθή 

Χπήζηη  

Ποιόηηηα 

εμβάπηιζηρ  

Παπαμεηποποίηζη 

εκπποζώπος  

Χάπηερ - 

Πποζαναηολιζμόρ  

Δπίγνυζη 

παποςζίαρ 

ζςνεπγαηών  

Croquet Λίγν Μέηξηα Καιή Δύζθνιε Όρη Μέηξηα 
Wonderland Αξθεηά Μέηξηα Καιή Εύθνιε Όρη Καιή 
Worlds Λίγν Μέηξηα Μέηξηα Εύθνιε αιιά 

πεξηνξηζκέλεο νη 
επηινγέο 

Όρη Καιή 

Tixeo Πνιύ Καιή Καιή Δελ ππάξρνπλ 
πιεξνθνξίεο  

Δελ ππάξρνπλ 
πιεξνθνξίεο  

Πνιύ Καιή 

I-maginer Αξθεηά Καιή Καιή Δελ ππάξρνπλ 
πιεξνθνξίεο  

Δελ ππάξρνπλ 
πιεξνθνξίεο  

Πνιύ θαιή 

Active 

Worlds 
Αξθεηά Καιή Πνιύ 

θαιή 
Εύθνιε (αιιά 
κε 
πξνϋπνζέζεηο) 

Πεξηιακβάλεη Πνιύ θαιή 

There Αξθεηά Καιή Καιή Εύθνιε Δελ ππάξρνπλ 
πιεξνθνξίεο 

Πνιύ θαιή 

Dive Αξθεηά Δελ 
ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο 

Δελ 
ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο 

Δελ ππάξρνπλ 
πιεξνθνξίεο 

Δελ ππάξρνπλ 
πιεξνθνξίεο 

Πνιύ θαιή 

Moove Πάξα Πνιύ Καιή Καιή Εύθνιε Πεξηιακβάλεη Πνιύ θαιή 
Second Life Πάξα πνιύ Καιή Πνιύ 

θαιή 
Πνιύ εύθνιε Πεξηιακβάλεη 

δηάθνξεο 
ππεξεζίεο 

Πάξα πνιύ 
θαιή 
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Έλεγχος Πρόσβασης και Ομάδες Χρηστών 

 Γημιοςπγία 

Ομάδυν 

Ανάθεζη Ρόλυν Έλεγσορ Λόγος 

Croquet  Έκκεζα Έκκεζα Έκκεζα 

Wonderland  Όρη Όρη Όρη 

Worlds  Δελ ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο  

Δελ ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο  

Σηνηρεηώδεο  

Tixeo  Ναη Ναη  Ναη 

I-maginer  Ναη Δελ ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο  

Σηνηρεηώδεο  

Active Worlds  Ναη Ναη Σηνηρεηώδεο 

There  Ναη Δελ ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο  

Σηνηρεηώδεο  

Dive  Δελ ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο  

Δελ ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο  

Δελ ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο  

Moove  Δελ ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο  

Δελ ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο  

Σηνηρεηώδεο  

Second Life  Ναη Ναη Σηνηρεηώδεο 

 

Διαμοίραση και παραμετροποίηση πόρων 
 Παπαμεηποποίηζη 

ανηικειμένυν και 
σώπος  

Σαςηόσπονη 
Δπεξεπγαζία 
Ανηικειμένυν 

Δξαγυγή 
αποηελεζμάηυν - 
διαηήπηζη  

Γιαθεζιμόηηηα 
Γιδακηικών 
Δπγαλείυν 

Croquet Ναη Ναη Ναη Μέηξηα 

Wonderland Όρη Όρη Όρη Ειάρηζηε 

Worlds Ναη*   Όρη 

Tixeo Ναη Ναη Ναη Ναη 

I-maginer Ναη Ναη  Ναη 

Active 

Worlds 

Ναη Όρη Δελ ππάξρνπλ 
πιεξνθνξίεο 

Μεγάιε 

(AWEDU) 

There Ναη Δελ 

ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο  

Δελ ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο  

Δελ ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο  

Dive Δελ ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο  

Δελ 

ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο  

Δελ ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο  

Δελ ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο  

Moove Ναη Δελ 

ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο  

Ναη Δελ ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο  

Second Life Ναη Ναη Ναη Μεγάιε 
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Επικοινωνία 

 Γπαπηή 

ςνομιλία 

Ησο-

Γιάζκετη 

Βινηεο-

Γιάζκετη  

Streaming 

Audio 

Streaming 

Video 

Χειπονομίερ 

Croquet Ναη Ναη Όρη Όρη Όρη Ναη 
Wonderland Ναη Ναη Όρη Ναη Όρη Ναη 

Worlds Ναη Ναη* Όρη Ναη* Ναη* Ναη 
Tixeo Ναη Ναη Ναη   Ναη 

I-maginer Δεκόζηα, 

Ιδησηηθή  

Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη 

Active 
Worlds 

Ναη Όρη Όρη Ναη Όρη Ναη 

There Δεκόζηα, 

Ιδησηηθή  

Ναη Όρη Ναη Όρη Ναη 

Dive Δεκόζηα Ναη Όρη  Όρη Ναη 
Moove Δεκόζηα, 

Ιδησηηθή 

Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη 

Second Life Δεκόζηα, 
Ιδησηηθή, 
Δηάζθεςε 

Ναη, 
Δεκόζηα, 
Ιδησηηθή, 
Δηάζθεςε 

Όρη Ναη Ναη Ναη, 

πιήξσο 

παξακεηξν

πνηήζηκεο 

 

Άλλα κριτήρια 

 Βαθμόρ 

Ολοκλήπυζηρ 

κοπόρ 

Γημιοςπγίαρ 

Γςναηόηηηερ 

κλιμάκυζηρ  

Γςναηόηηηα 

θιλοξενίαρ 

ιδιυηικού 

εξςπηπεηηηή  

Croquet Πιαηθόξκα Αιιαγή ηνπ 

ηξόπνπ ρξήζεο 

ησλ Η/Υ 

Μηθξή Δελ 

πξνβιέπεηαη 

εμππεξεηεηήο 

- ν θαζέλαο 

κπνξεί λα 

ζπλδεζεί 

Wonderland Πιαηθόξκα  Δεκηνπξγία 

ηξηζδηάζηαησλ 

θόζκσλ κε 

επηθνηλσλία, 

ζπλεξγαζία θαη 

νινθιήξσζε 

εθαξκνγώλ 

Μηθξή  - 

βειηηώλεηαη 

Ναη 

Worlds Οινθιεξσκέλν Υπεξεζίεο 

Κνηλσληθήο 

Δηθηύσζεο 

Μεγάιε Όρη 

Tixeo Οινθιεξσκέλν  Αλαβάζκηζε 

επηρεηξεκαηηθώλ 

δηεξγαζηώλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε 

ηελ επηθνηλσλία 

Μέηξηα Όρη 

I-maginer Οινθιεξσκέλν  Υπεξεζίεο 

επηθνηλσλίαο 

θαη θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο 

Μεγάιε Όρη 

Active 

Worlds 

Υβξηδηθό Υπεξεζίεο 

θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο, 

εκπνξηθέο 

Πνιύ κεγάιε Όρη 
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ππεξεζίεο, 

επηθνηλσλία 

There Υβξηδηθό  Υπεξεζίεο 

θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο 

Μεγάιε Όρη 

Dive Υβξηδηθό  Δεκηνπξγία 

εηθνληθώλ 

θόζκσλ 

Μηθξή Ναη 

Moove Υβξηδηθό  Δεκηνπξγία 

πξνζσπηθνύ 

εηθνληθνύ 

θόζκνπ 

Μεγάιε Ναη 

Second Life Υβξηδηθό  Υπεξεζίεο 

θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο, 

εκπνξηθέο 

ππεξεζίεο, 

επηθνηλσλία  

Πνιύ κεγάιε Ναη (κε 

αλνηθηέο 

ιύζεηο) 
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4.3 Επιλογή του Second Life – αναλυτικότερη 

παρουσίαση 

Παρακάτω επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε αναλυτικότερα τα 

χαρακτηριστικά του Second Life, που μας οδήγησαν στην επιλογή του ως 

καταλληλότερο περιβάλλον μάθησης. 

4.3.1 Εικονικοί Εκπρόσωποι 

Όταν ένας χρήστης δημιουργεί λογαριασμό στο Second Life, έχει τη 

δυνατότητα να επιλέξει έναν εικονικό εκπρόσωπο. Αυτό βέβαια δεν είναι 

δεσμευτικό, καθώς υπάρχει πολλή μεγάλη ευελιξία στη διαμόρφωση της 

τελικής του εμφάνισης, είτε με τη χρήση του Appearance Tool, είτε 

«φορώντας» δέρμα, μαλλιά, σωματότυπο κλπ τα οποία μπορεί να βρει 

δωρεάν, ή να τα αγοράσει από χρήστες που τα έχουν δημιουργήσει γι αυτό 

το σκοπό. την ουσία μπορεί να αλλάζει εμφάνιση όποτε επιθυμεί. 

 

 

Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού, ο χρήστης καλείται να εισάγει ένα 

όνομα της αρεσκείας του, και να διαλέξει από μια μεγάλη λίστα επιθέτων. Ο 

συνδυασμός ονόματος και επιθέτου χαρακτηρίζει μοναδικά κάθε χρήστη, 

και εμφανίζεται διαρκώς επάνω από το κεφάλι του, εκτός αν ο ίδιος επιλέξει 

Εικόνα 10 - Οι δυνατότητες παραμετροποίησης του avatar στο Second Life είναι πάρα πολλές 
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το αντίθετο από το μενού «Προτιμήσεις» (αυτό δεν εμποδίζει τους 

υπόλοιπους να βλέπουν το όνομα του, οι «Προτιμήσεις» επηρεάζουν μόνο 

τον τρόπο που βλέπει ο ίδιος τον κόσμο). Πέρα από την προσωπική 

ονομασία, οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες (αναφέρονται πιο 

κάτω), και να φέρουν το ρόλο τους πάνω από το όνομά τους. Σέλος οι 

εικονικοί εκπρόσωποι μπορούν να επισυνάπτουν στο σώμα τους 

οποιοδήποτε αντικείμενο, όπως διακριτικά, εργαλεία κ.α.. 

 

4.3.2 Επικοινωνία 

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω γραπτής η 

προφορικής συνομιλίας (text chat, voice chat). Τπάρχουν τέσσερα είδη 

γραπτής συνομιλίας: δημόσια, ιδιωτική, ομαδική και διάσκεψη. Αξίζει να 

αναφερθεί εδώ ότι και τα ίδια τα αντικείμενα επικοινωνούν μεταξύ τους και 

μάλιστα με τον ίδιο τρόπο που επικοινωνούν οι εικονικές αναπαραστάσεις 

των χρηστών, χρησιμοποιώντας τα κανάλια επικοινωνίας. 

ε κάθε περίπτωση, το ιστορικό της ομιλίας καταγράφεται στα αντίστοιχα 

παράθυρα, ενώ αν επιθυμεί ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύεται αυτόματα 

στο σκληρό δίσκο, εφόσον έχει γίνει η αντίστοιχη ρύθμιση. 

Από το Second Life δεν απουσιάζει και ένα από τα απαραίτητα μέσα 

επικοινωνίας, οι χειρονομίες. Με την εγγραφή του στο σύστημα, ο κάθε 

χρήστης έχει στη διάθεσή του ένα σύνολο από κοινές, προεπιλεγμένες 

χειρονομίες, τις οποίες μπορεί αργότερα να εμπλουτίσει με αρχεία 

τρισδιάστατης σχεδιοκίνησης τύπου Biovision Hierarchy Motion File (bvh). 

Εκτός από σχεδιοκίνηση, οι χειρονομίες μπορούν να εμπλουτιστούν με 

κείμενο στο δημόσιο κανάλι chat και κάποιον ήχο. Επίσης, όταν ο χρήστης 

πληκτρολογεί ένα μήνυμα στο δημόσιο κανάλι επικοινωνίας, τα χέρια του 

κινούνται αναπαριστώντας τη διαδικασία της πληκτρολόγησης. H 

δυνατότητα αυτή μπορεί να απενεργοποιηθεί.  
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Σέλος, για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και τη μείωση της απόσπασης 

της προσοχής σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, παρέχεται η δυνατότητα για 

εμφάνιση φυσαλίδων κειμένου πάνω από τα κεφάλια των ομιλούντων. Οι 

φυσαλίδες εμφανίζονται διακριτικά και μετασχηματίζονται δυναμικά 

ανάλογα με την κίνηση της κάμερας, ώστε να μην αλληλεπικαλύπτονται. 

4.3.3 Έλεγχος Πρόσβασης και Ομάδες Φρηστών 

Οι χρήστες του Second Life μπορούν να δημιουργήσουν, με ένα μικρό 

«εικονικό» αντίτιμο, ομάδες και να προσκαλέσουν άλλους χρήστες να 

συμμετέχουν σε αυτές. ε κάθε ομάδα υπάρχουν διάφοροι ρόλοι, οι οποίοι 

συνήθως αντιστοιχούν σε δικαιώματα πρόσβασης στα αντικείμενα και στους 

ρόλους που ορίζονται στην ομάδα. Ο ιδρυτής μιας ομάδας μπορεί να 

προσφέρει στους ρόλους διάφορα δικαιώματα, όπως αλλαγή αντικειμένων, 

πρόσβαση σε χώρους της ομάδας, δικαίωμα πρόσκλησης νέων μελών. 

Κατόπιν προσκαλεί νέα μέλη στην ομάδα και τους αναθέτει ρόλους.  

Εικόνα 11 - Το chat (προαοιρετικά με φυσσαλίδα κειμένου)  και οι χειρονομίες είναι από τα βασικά 

μέσα επικοινωνίας στο Second Life 
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Εικόνα 12 – Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ομάδες και να αναθέσουν ρόλους 

 

Για την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας, είναι διαθέσιμο ένα 

ιδιωτικό κανάλι, στο οποίο μπορούν να μιλήσουν όλα τα μέλη της ομάδας. 

Επίσης, σε περίπτωση που το επιτρέπει ο ρόλος τους, τα μέλη της ομάδας 

μπορούν να κοινοποιήσουν ομαδικές ανακοινώσεις, που εμφανίζονται σε 

όλους τους χρήστες και μπορούν να έχουν κείμενο, εικόνες ή συνημμένα 

αντικείμενα. 

Εάν ένα μέλος παρουσιάζει ανεπιθύμητη συμπεριφορά, μπορεί να διαγραφεί 

από την ομάδα, με ενέργειες ενός μέλους που έχει το αντίστοιχο δικαίωμα. 

Σο μέλος που διαγράφεται χάνει αυτόματα και τα τυχόν δικαιώματα 

πρόσβασης σε ιδιωτικούς χώρους της ομάδας. Υυσικά, κάθε μέλος μπορεί 

ανά πάσα στιγμή να εγκαταλείψει μια ομάδα, αποποιούμενο τα δικαιώματά 

του σε αυτήν, χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις. 
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Μια πιο διαπροσωπική κοινωνική σχέση στον εικονικό κόσμο είναι η φιλία. 

Ένας χρήστης μπορεί να προσφέρει φιλία σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη. Με 

αυτή την ενέργεια, και εφόσον ο δεύτερος χρήστης αποδεχτεί την προσφορά, 

ανταλλάσσονται «κάρτες επαφής». Οι φίλοι μπορούν να παραχωρήσουν 

μεταξύ τους μερικά δικαιώματα, όπως το να γνωρίζει ο άλλος πότε 

εισέρχονται ή εξέρχονται από το σύστημα, σε ποιο σημείο του εικονικού 

κόσμου βρίσκονται και τη δυνατότητα να τροποποιούν τα αντικείμενά τους.  

 

Εικόνα 13 – Το παράθυρο με τις προσωπικές «επαφές» - φίλους 

 

4.3.4 Ενημερότητα χώρου και συνεργατών 

Σο Second Life παρέχει ποικίλες επιλογές στον χρήστη, ώστε να είναι 

ενήμερος για την κατάσταση του χώρου και τη δραστηριότητα των 

συνεργατών του. 

Βασικό στοιχείο ενημερότητας είναι, ασφαλώς, η κάμερα, η οποία επιτρέπει 

έναν πολύ ευέλικτο χειρισμό. υγκεκριμένα, μπορεί να μετακινηθεί 

ελεύθερα στο χώρο σε μια ακτίνα πολλών δεκάδων μέτρων (τα μέτρα στο 

Second Life έχουν αντιστοιχία με το ύψος των ανθρώπων στην 

πραγματικότητα – ένας μέσος άνθρωπος στο Second Life έχει ύψος 1,75 

μέτρα). Επιπλέον η κάμερα μπορεί να «κλειδώσει», με το συνδυασμό του 

πλήκτρου <Alt> και κλικ, πάνω σε μια οποιαδήποτε οντότητα και να την 

ακολουθεί καθώς αυτή κινείται στο χώρο. ε κάθε περίπτωση η κάμερα 

μπορεί να εστιάσει και να περιστραφεί γύρω από το αντικείμενο – στόχο. 



 

56 

 

 

Εικόνα 14 – Πανοραμική θέα κτιρίου. Οι χρήστης δε χρειάζεται να μετακινήσει την κάμερα μαζί με 

τον εικονικό εκπρόσωπο 

 

Για μια πιο συνολική εικόνα του χώρου, προσφέρονται 2 είδη χαρτών. Ο 

μίνι – χάρτης και ο χάρτης του κόσμου. Ο μίνι – χάρτης επιτρέπει στο 

χρήστη να δει με στίγματα πόσοι χρήστες βρίσκονται στο συγκεκριμένο 

«νησί» του Second Life. Ο χάρτης του κόσμου δείχνει όλα τα νησιά του 

Second Life, μαζί με πληροφορίες για δημοφιλείς προορισμούς.  

 

Εικόνα 15 – Το σύστημα χαρτών του Second Life. Στο πάνω μέρος βρίσκεται ο μίνι χάρτης ενώ 

κεντρικά ο χάρτης του κόσμου. 

Σην ενημερότητα των συνεργατών μπορεί να ενισχύσουν διάφορα εργαλεία 

– ραντάρ που επισυνάπτονται στην προσωπική οθόνη (HUD – Head Up 
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Display) του κάθε χρήστη. Επίσης η ενημερότητα βελτιώνεται από τις 

χειρονομίες, οι οποίες μάλιστα καταγράφονται στο ιστορικό του δημόσιου 

καναλιού επικοινωνίας. το ιστορικό αυτό μπορούν να καταγραφούν και 

ενέργειες των χρηστών πάνω στα αντικείμενα, εφόσον αυτά αντιδρούν 

«μιλώντας» στο δημόσιο κανάλι, κάτι που προγραμματίζεται εύκολα 

προσθέτοντας την εντολή llSay(0, “text”) στο σενάριό τους. Όλες οι 

αλληλεπιδράσεις των χρηστών με τα αντικείμενα γίνονται αντιληπτές από 

τον προσανατολισμό του προσώπου προς το αντικείμενο και μια 

διακεκομμένη ακτίνα που ξεκινά από το χέρι του ενεργούντα και καταλήγει 

στο κέντρο του αντικειμένου. 

 

Εικόνα 16 – Το αντικείμενο ενημερώνει το χρήστη, στέλνοντας μήνυμα που εμφανίζεται κάτω 

αριστερά, στο χώρο του chat 

 

Σέλος, η δραστηριότητα των χρηστών μπορεί να αποτυπωθεί σε στιγμιότυπα 

ή βίντεο με τη χρήση ενσωματωμένων λειτουργιών της πλατφόρμας.  
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Εικόνα 17 – Αποτύπωση στιγμιότυπου 

 

4.3.5 Διαμοιραζόμενοι Πόροι 

Όσον αφορά το συγχρονισμό της πρόσβασης στα αντικείμενα το Second Life 

ακολουθεί ένα σχήμα που μοιάζει πολύ με αυτό του πραγματικού κόσμου. 

Εφόσον δυο χρήστες έχουν πλήρη πρόσβαση σε ένα αντικείμενο, μπορούν να 

το τροποποιούν ταυτόχρονα και να βλέπουν τις αλλαγές σε πραγματικό 

χρόνο. Αυτές οι αλλαγές αφορούν τα φυσικά χαρακτηριστικά του 

αντικειμένου όπως το μέγεθος και το σχήμα, καθώς και την υφή του. Για να 

μην περιέλθει το αντικείμενο σε άκυρη κατάσταση, όταν δυο χρήστες 

επεξεργάζονται το σενάριο του αντικειμένου, τότε θεωρείται έγκυρο το 

σενάριο που αποθηκεύτηκε τελευταίο.  

 

Εικόνα 18 – Συνεργατική επεξεργασία αντικειμένου σε πραγματικό χρόνο 
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Ουσιαστικά, οι κύριοι πόροι που μπορεί να «μεταφέρουν» γνώση σε μια 

συνεργατική δραστηριότητα, είναι ο λόγος (που διαδίδεται μέσα από την 

επικοινωνία), οι υφές (μπορεί να είναι εικόνες, ροή βίντεο, ή και στατικές 

ιστοσελίδες) και ο ήχος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με βάση την ενιαία προσέγγιση όσον 

αφορά την επικοινωνία των αντικειμένων, το Second Life μπορεί να φανεί 

πολύ χρήσιμο σε καταστάσεις συνεργατικής μάθησης. Παρόλο που δε 

διαθέτει διεπαφές που θα το καθιστούσαν πιο χρήσιμο και διασυνδέσιμο 

(όπως για παράδειγμα η διαμοίραση εφαρμογών), είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη προσομοιώσεων από τους ίδιους τους 

μαθητές, συνεργατικά, εφόσον αυτοί έχουν κάποιες πολύ βασικές γνώσεις 

προγραμματισμού. 
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4.4 Περιπτώσεις Φρήσης  - Προτεινόμενα Διδακτικά 

ενάρια με χρήση των προαναφερθέντων διδακτικών 

μεθόδων για διάφορους τύπους σχολών της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Second Life 

 

4.4.1 Εισήγηση/Διάλεξη 

Ο σκοπός της εισήγησης είναι η διδασκαλία του θεωρητικού διδακτικού 

υλικού. 

4.4.1.1 Φώρος 

Η διαμόρφωση του διδακτικού χώρου είναι σαν αυτή μιας παραδοσιακής 

αίθουσας διδασκαλίας ή αμφιθεάτρου με έδρα και θρανία, ο οποίος 

προορίζεται για μεγάλη προσέλευση φοιτητών.  

4.4.1.2 Εργαλεία 

Σο υλικό μεταδίδεται μέσω προβολέα εξοπλισμένου με τις εικόνες της 

παρουσίασης ή με χρήση ευρείας οθόνης που αναπαράγει ροές video. 

Ενδεχομένως ο καθηγητής να χρειαστεί ένα εικονικό μικρόφωνο. 

4.4.1.3 Ρόλοι και Εκπαιδευτική Διαδικασία 

το συγκεκριμένο σενάριο, ο καθηγητής έχει τον κύριο ρόλο, καθώς 

παραδίδει το μάθημα σε ένα μεγάλο ακροατήριο και δεν υπάρχει ιδιαίτερος 

χρόνος να απαντηθούν ερωτήσεις. 

Ο καθηγητής επικοινωνεί με τους μαθητές μέσω text ή voice chat. την 

πρώτη περίπτωση ο καθηγητής θα χρειαστεί ένα εικονικό μικρόφωνο, ώστε 

να μεταδίδεται το text chat  πιο μακριά. τη δεύτερη περίπτωση, οι μαθητές 

πρέπει να ενεργοποιήσουν το voice chat, να μετακινήσουν την κάμερά τους 

όσο πιο κοντά στον καθηγητή γίνεται, στο μενού Preferences->Voice Chat 

να βάλουν την επιλογή “Listen from camera position” και να ρυθμίσουν 

κατάλληλα την ένταση του voice chat.Οι μαθητές μπορούν να κρατήσουν  

σημειώσεις με χρήση notecards ή της επιλογής Log Chat.  

Ο καθηγητής μπορεί αν θέλει στο τέλος κάθε διάλεξης να διανείμει τις 

διαφάνειες σε μορφή Book HUD. Εναλλακτικά μπορεί να τις βάλει στη 

βιβλιοθήκη ή να τις στείλει μέσω group notice στους μαθητές, όποτε εκείνος 

επιθυμεί.  
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Ως θεωρητική μέθοδος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία όλων  

ανεξαιρέτως των γνωστικών αντικειμένων, για τη μετάδοση του θεωρητικού 

διδακτικού υλικού.  

 

4.4.2 Υροντιστηριακές Ασκήσεις 

Ο σκοπός του σεναρίου είναι η επίλυση ασκήσεων και η απάντηση 

ερωτήσεων στην τάξη, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αφομοιώσουν την ύλη, 

να κάνουν πράξη αυτά που έμαθαν και να λύσουν τις απορίες τους. 

4.4.2.1 Φώρος 

Ο χώρος διδασκαλίας θα έχει τη μορφή μιας σχολικής τάξης που προορίζεται 

για 20 περίπου άτομα, καθώς ενθαρρύνεται η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε 

καθηγητή και μαθητές. ε περίπτωση που περισσότεροι από 20 φοιτητές 

παρακολουθούν το μάθημα, συνίσταται ο χωρισμός τους σε ομάδες μέχρι 20 

ατόμων και η διδασκαλία τους είτε σε διαφορετικές ώρες από τον ίδιο 

καθηγητή, είτε την ίδια ώρα από διαφορετικού καθηγητές σε διαφορετικές 

τάξεις. 

4.4.2.2 Εργαλεία 

Απαραίτητα εργαλεία σε αυτό το σενάριο είναι ένας μαυροπίνακας για 

επίλυση ασκήσεων, είτε ένας ασπροπίνακας για διαγράμματα, σχήματα κλπ. 

4.4.2.3 Ρόλοι και Εκπαιδευτική Διαδικασία 

Ο καθηγητής έχει το ρόλο του καθοδηγητή, ενώ ο κάθε μαθητής έχει τον 

κύριο ρόλο, όταν λύνει μια άσκηση στον πίνακα. 

Ο καθηγητής επικοινωνεί με τους μαθητές μέσω text ή voice chat. Μπορεί 

να τους δώσει να λύσουν ασκήσεις και να του τις δώσουν σε notecards, ή να 

σηκώσει κάποιους μαθητές στον πίνακα να λύσουν άσκηση, να κάνουν 

κάποιο διάγραμμα κλπ. 

ε περίπτωση χρήσης του blackboard, οι μαθητές μπορούν να κρατήσουν 

σημειώσεις σε notecards ή να τους δώσει ο καθηγητής τη σωστά λυμένη 

άσκηση στο τέλος του μαθήματος. την περίπτωση χρήσης του whiteboard, 

ο μαθητής μπορεί να πάρει στιγμιότυπο και να το αποθηκεύσει είτε στο 

inventory του, είτε τοπικά, στο σκληρό δίσκο. 
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4.4.3 Ομαδικές Εργασίες (Γραπτές ή Προφορικές) 

Σο συγκεκριμένο σενάριο υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση με σκοπό την 

δημιουργία βιβλιογραφικής ή ερευνητικής εργασίας που θα βοηθήσει το 

μαθητή στην κατανόηση του υπό μελέτη αντικειμένου. 

4.4.3.1 Φώρος 

υνίσταται να υπάρχει ένα δωμάτιο διαθέσιμο για κάθε ομάδα. Κατά 

προτίμηση, μία ομάδα να αποτελείται από 2 μέχρι 4 άτομα,8 επί το πλείστον 

σε περίπτωση συνεργασίας 2 ομάδων ή διατμηματικών εργασιών. 

4.4.3.2 Εργαλεία 

Σο κάθε δωμάτιο περιέχει ένα τραπέζι γύρω από το οποίο κάθονται οι 

μαθητές, ένας πίνακας που περιγράφει τα βήματα που χρειάζονται για να 

ολοκληρωθεί η εργασία, μια μικρή βιβλιοθήκη με το απαραίτητο υλικό 

(σημειώσεις, υπερσυνδέσμους κ.α.), ένα τετράδιο στο οποίο καταγράφονται 

οι ιδέες σε περίπτωση καταιγισμού ιδεών κι ένας διακόπτης ένδειξης 

προόδου (ο ρόλος του διακόπτη είναι να δείχνει σε τι στάδιο βρίσκεται η 

εργασία, δηλαδή αν έχει τελειώσει ή όχι ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και 

οι μαθητές χρειάζονται τη συμβουλή του καθηγητή). 

4.4.3.3 Ρόλοι και Εκπαιδευτική Διαδικασία 

Σα μέλη κάθε ομάδας συνεργάζονται μεταξύ τους και με τον καθηγητή σε 

περίπτωση που αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Ο καθηγητής είναι 

διευκολυντής. 

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας το υλικό που τους δίνεται από τη βιβλιοθήκη, 

και συζητώντας ή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της χιονοστιβάδας ή του 

καταιγισμού ιδεών, εκτελούν τα βήματα που αναγράφονται στον πίνακα και 

όταν τελειώσουν, είτε δίνουν στον καθηγητή την εργασία σε notecard είτε 

του λένε προφορικά το συμπέρασμα κι εξηγούν τη διαδικασία ανεύρεσής 

του. 

Προαιρετικά, αφού τελειώσουν όλες οι ομάδες τις εργασίες τους μπορούν να 

τις παρουσιάσουν στην τάξη. 

Ενδείκνυται για οποιοδήποτε αντικείμενο υποστηρίζει  εργασίες 

βιβλιογραφικές, ερευνητικές κλπ. 

4.4.3.4 Παραδείγματα: 
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ε ένα μάθημα Δημιουργικής Γραφής (χολή Υιλολογίας, Λογοτεχνίας, 

Ξένων Γλωσσών) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια παραλλαγή της μεθόδου της 

χιονοστιβάδας. 

Ένας μαθητής ξεκινάει την ιστορία γράφοντας μερικές σειρές σε ένα 

notecard το οποίο δίνει στον επόμενο, ο οποίος τη συνεχίζει κ.ο.κ. Σο 

αποτέλεσμα είναι ένα συνεργατικό διήγημα. 

ε ένα μάθημα Γεωλογίας με θέμα κάποιο συγκεκριμένο σεισμό ή ηφαίστειο, 

οι μαθητές επιλέγουν να διαβάσει ο καθένας ένα μέρος του υλικού ή των 

κατάλληλων υπερσυνδέσμων και γράφουν ένα κείμενο σχετικό με το 

συμβάν. 

 

4.4.4 Ομαδικές Εργασίες (Εργαστηριακές ασκήσεις-

Διερεύνηση) 

Ο σκοπός του σεναρίου είναι να μελετηθούν περιπτώσεις και να βρεθεί το 

αποτέλεσμα-συμπέρασμα μέσω συνεργατικής, διερευνητικής μάθησης. 

4.4.4.1 Φώρος 

Όπως και στο προηγούμενο σενάριο διατίθεται ένα δωμάτιο για κάθε ομάδα 

(2-8 άτομα). 

4.4.4.2 Εργαλεία 

Σο κάθε δωμάτιο περιέχει ένα τραπέζι γύρω από το οποίο κάθονται οι 

μαθητές, ένας πίνακας που περιγράφει τα βήματα που χρειάζονται για να 

ολοκληρωθεί η εργασία, μια μικρή βιβλιοθήκη (ή άλλα αντικείμενα ανάλογα 

με τη σχολή) με το απαραίτητο υλικό (σημειώσεις, υπερσυνδέσμους κ.α.), 

διαδραστικά αντικείμενα, ένα τετράδιο στο οποίο καταγράφονται οι ιδέες σε 

περίπτωση καταιγισμού ιδεών κι ένας διακόπτης ένδειξης προόδου. 

4.4.4.3 Ρόλοι και Εκπαιδευτική Διαδικασία 

Ο καθηγητής έχει το ρόλο του διευκολυντή, σε περίπτωση που οι ομάδες 

συναντήσουν κάποιο πρόβλημα. 

Αυτό το σενάριο δε διαφέρει με το προηγούμενο τόσο στη μέθοδο, όσο στο 

τελικό αποτέλεσμα και στα εργαλεία. Ενώ το προηγούμενο καλεί τους 

φοιτητές να απαντήσουν εκτεταμένα σε μια ερώτηση «ανοικτού τύπου», εδώ 
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καλούνται να μελετήσουν μια περίπτωση και μέσα από έρευνα να 

καταλήξουν στο σωστό συμπέρασμα. 

Οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν το βιβλιογραφικό υλικό που τους 

δίνει ο καθηγητής, να μελετήσουν τα στοιχεία της συγκεκριμένης 

περίπτωσης, να διαδράσουν με τα αντικείμενα και ακολουθώντας τα βήματα 

να καταλήξουν στο αποτέλεσμα, το οποίο είτε γνωστοποιούν στον καθηγητή 

προφορικά ή γραπτά, ή το ελέγχουν μέσω ενός εργαλείου που έχει ρυθμιστεί 

από τον καθηγητή. 

4.4.4.4 Παράδειγμα: 

ε ένα μάθημα Παθολογίας στην Κτηνιατρική, το σενάριο θα υλοποιούνταν 

ως εξής: 

Οι μαθητές κάθονται γύρω από το τραπέζι πάνω στο οποίο υπάρχει ένα 

εικονικό ζώο και κάποια ιατρικά εργαλεία, όπως στηθοσκόπιο, σύριγγες 

κλπ. Αγγίζοντας το ζώο, τους δίνεται ένα notecard με τα στοιχεία του ζώου 

(ηλικία, φύλο, ράτσα κλπ). Αγγίζοντας τα εργαλεία, τους δίνονται τα 

συμπτώματα του ζώου. Οι φοιτητές καλούνται να διαβάσουν το υλικό της 

βιβλιοθήκης και να κάνουν μια διάγνωση. 

Αφού κάνουν τη διάγνωση αποφασίζουν την αγωγή που πρέπει να 

χορηγήσουν στο ζώο. Έπειτα ελέγχουν την ορθότητα του αποτελέσματος 

χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο που στη συγκεκριμένη περίπτωση 

θα ήταν ένα εικονικό interactive ντουλάπι με φάρμακα. Ένας φοιτητής της 

ομάδας ανοίγει το ντουλάπι και μέσω μενού επιλέγει την πάθηση του ζώου, 

τα φάρμακα που θα του χορηγούσε και τη διατροφή που θα πρότεινε. Όταν 

τα επιλέξει, κλείνει το ντουλάπι και η ομάδα βλέπει αν η διάγνωση ήταν 

σωστή αγγίζοντας πάλι το ζώο. 
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4.4.5 Ομαδικές Εργασίες (Εργαστηριακές ασκήσεις-

Δημιουργία) 

 

κοπός του σεναρίου είναι η συνεργατική δημιουργία ενός αντικειμένου. 

4.4.5.1 Φώρος 

Μπορεί να διατεθεί και πάλι ένα δωμάτιο για κάθε ομάδα (2-8 άτομα) ή 

ακόμα και να χρησιμοποιηθεί εξωτερικός χώρος αν οι συνθήκες το 

απαιτούν. 

4.4.5.2 Εργαλεία 

Σο κάθε δωμάτιο περιέχει ένα τραπέζι γύρω από το οποίο κάθονται οι 

μαθητές, ένας πίνακας που περιγράφει τα βήματα που χρειάζονται για να 

ολοκληρωθεί η εργασία, μια μικρή βιβλιοθήκη (ή άλλα αντικείμενα ανάλογα 

με τη σχολή) με το απαραίτητο υλικό (σημειώσεις, υπερσυνδέσμους κ.α.), 

ένα τετράδιο στο οποίο καταγράφονται οι ιδέες σε περίπτωση καταιγισμού 

ιδεών κι ένας διακόπτης ένδειξης προόδου. ε περίπτωση χρήσης δωματίου, 

αυτό πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ότι στα προηγούμενα σενάρια για τη 

διευκόλυνση των μαθητών στη δημιουργία αντικειμένου. 

4.4.5.3 Ρόλοι κι Εκπαιδευτική Διαδικασία 

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν συνεργατικά ένα 3D μοντέλο 

σχετικό με το μάθημα. Αν έχουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού 

μπορούν επίσης να συμπεριλάβουν στο μοντέλο διάδραση. 

4.4.5.4 Παραδείγματα: 

ε μάθημα Φημείας μπορεί να δημιουργηθεί το μοντέλο ενός μορίου, στη 

Bιολογία ένα κύτταρο, στην Πληροφορική μια λογική πύλη, στην Ιατρική-

Κτηνιατρική ένα όργανο, στην Αρχιτεκτονική μια μακέτα, στη χολή 

Καλών Σεχνών ένα γλυπτό, στη Μόδα ένα ρούχο (για τα δύο τελευταία οι 

μαθητές μπορεί να χρειαστούν πρόγραμμα όπως Photoshop ή Paint Shop 

Pro) 
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4.4.6 Εργαστηριακό Μάθημα-Προσομοίωση 

Σο εργαστηριακό μάθημα βοηθάει στην κατανόηση μέσω ανακαλυπτικής 

μάθησης και στην εφαρμογή των γνώσεων που έχει αποκομίσει ο 

εκπαιδευόμενος. 

4.4.6.1 Φώρος 

Ένας μεγάλος εργαστηριακός χώρος που να μπορεί να υποστηρίξει γύρω στα 

20 άτομα. 

4.4.6.2 Εργαλεία 

Διαδραστικά αντικείμενα που να προσομοιώνουν πειράματα, κατά 

προτίμηση περισσότερα του ενός έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να 

χωριστούν σε ομάδες και να παρακολουθεί ταυτόχρονα διαφορετικό πείραμα 

η κάθε μια. 

4.4.6.3 Ρόλοι κι Εκπαιδευτική Διαδικασία 

Ο καθηγητής καθοδηγεί τους μαθητές, δείχνοντας τους αρχικά πως 

λειτουργούν τα εργαλεία κι έπειτα συμβουλεύοντάς τους έτσι ώστε να 

επιλέξουν τις σωστές ενέργειες  και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. 

Σο συγκεκριμένο σενάριο περιλαμβάνει πειράματα, λιγότερο, περισσότερο ή 

και καθόλου παραμετροποιήσιμα, ανάλογα με το σκοπό του εργαστηριακού 

μαθήματος. Σα πειράματα μπορούν να διεκπεραιωθούν ατομικά ή ομαδικά, 

πάντα όμως με καθοδήγηση από τον καθηγητή. 

Η υλοποίηση κάθε πειράματος αλλάζει ανάλογα με το αντικείμενο μελέτης, 

αλλά σε κάθε περίπτωση απαιτούνται: 

 η σωστή συνεργασία ανάμεσα στο διδάσκοντα και τον σχεδιαστή του 

πειράματος, ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό ο ρεαλισμός και η 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που προσομοιώνει το πείραμα,  

 η δυνατότητα καταχώρησης των αποτελεσμάτων του πειράματος, ώστε 

ο φοιτητής να μπορεί να βγάλει αργότερα τα συμπεράσματά του 

έχοντας διαθέσιμες τις απαραίτητες πληροφορίες, και  

 η σωστή καθοδήγηση εκ μέρους του καθηγητή, ώστε οι μαθητές να 

χρησιμοποιήσουν χωρίς δυσκολίες τα εργαλεία του εργαστηρίου. 
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4.4.6.4 Παραδείγματα: 

ε ένα μάθημα χημείας, οι μαθητές θα μπορούσαν να εμπεδώσουν  καλύτερα 

τη διαδικασία της εξουδετέρωσης, μέσω ενός πειράματος που θα τους 

επιτρέπει να εισάγουν τιμές για τη συγκέντρωση και τον όγκο των βασικών 

ή όξινων διαλυμάτων και να βλέπουν το αποτέλεσμα της ανάμιξής τους.  

ε ένα μάθημα Κτηνιατρικής, θα μπορούσαν να δίνονται κάποια ζώα με μια 

συγκεκριμένη πάθηση κι ο φοιτητής να επιλέγει πόση ποσότητα φαρμάκου 

πρέπει να χορηγήσει. Ο καθηγητής θα πρέπει να κάνει κάποια ενδεικτικά 

πειράματα κι έπειτα μπορεί να αφήσει τους φοιτητές να πειραματιστούν 

μόνοι τους. 

4.4.7 Μοντελοποίηση-Προσομοίωση 

κοπός του σεναρίου είναι η κατανόηση καταστάσεων και συμπεριφορών 

σχετικών με το αντικείμενο που διδάσκεται, μέσω ανακαλυπτικής, 

διερευνητικής μάθησης. 

4.4.7.1 Φώρος 

Εξαρτάται από το υπό μελέτη αντικείμενο, αλλά συνήθως χρειάζεται 

μεγάλος χώρος ώστε να παρατηρείται με άνεση η προσομοίωση. 

4.4.7.2 Εργαλεία 

Διαδραστικά αντικείμενα-τρισδιάστατα μοντέλα που προσομοιώνουν 

πραγματικές συμπεριφορές. 

4.4.7.3 Ρόλοι κι Εκπαιδευτική Διαδικασία 

Ο εκπαιδευόμενος, έχοντας ήδη βασικές γνώσεις σχετικές με το 

αντικείμενο, αφήνεται να ανακαλύψει μόνος του νέα γνώση μέσα από τις 

προσομοιώσεις κι έπειτα αν χρειαστεί ο καθηγητής του δίνει επιπλέον 

πληροφορίες. 

Ένα βασικό πλεονέκτημα των τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων 

είναι η δυνατότητα δημιουργίας μοντέλων σε μεγέθη ανεξάρτητα των 

πραγματικών, από τον ίδιο των μαθητή και τους συμμαθητές του. Η 

Μοντελοποίηση-Προσομοίωση είναι ιδανική μέθοδος για να μελετηθούν 

συμπεριφορές αντικειμένων που στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλα ή 

και τόσο μικρά που χρειάζονται δυνατά μικροσκόπια για να παρατηρηθούν. 

Ακόμα πιο χρήσιμη είναι η δυνατότητα να χτίσει ο μαθητής το μοντέλο που 

περιγράφει τις έννοιες προς μελέτη. 
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Με αυτή τη μέθοδο είναι εύκολο ο φοιτητής να παρατηρήσει και να 

καταγράψει εποικοδομιστικά τις βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστή, τη 

διαδικασία διχοτόμησης ενός κυττάρου, τη δομή μορίων χημικών ενώσεων, 

του DNA κ.α. 

Η προσομοίωση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πιστή στην 

πραγματικότητα και κατά προτίμηση διαδραστική, δίνοντας στον 

εκπαιδευόμενο επιπλέον πληροφορίες έτσι ώστε αυτός να καταλάβει 

καλύτερα τις λειτουργίες των αντικειμένων που του παρουσιάζονται. 

Μια επίσης πολύ καλή λύση είναι το εκάστοτε μοντέλο όχι μόνο να είναι σε 

μέγεθος κατάλληλο για μελέτη, αλλά σχεδιασμένο έτσι ώστε ο εικονικός 

εκπρόσωπος του μαθητή να μπορεί να εισχωρήσει μέσα στο μοντέλο. Η 

Μοντελοποίηση – Προσομοίωση μπορεί να συνδυαστεί και με ένα «κυνήγι 

θησαυρού», κατά το οποίο ο μαθητής λαμβάνει μια αρχική ερώτηση όσον 

αφορά κάποια λειτουργία του υπό μελέτη συστήματος, βρίσκει το 

αντικείμενο που τελεί αυτή τη λειτουργία, λαμβάνει από αυτό την επόμενη 

ερώτηση κ.ο.κ. Έτσι, με τη μορφή παιχνιδιού μπορεί να εμπεδώσει και να 

οικοδομήσει καλύτερα τις απαραίτητες πληροφορίες. 

4.4.7.4 Παραδείγματα: 

Ένας φοιτητής Πληροφορικής μπορεί να περιπλανηθεί μέσα στο εσωτερικό 

ενός υπολογιστή και αγγίζοντας το κάθε εξάρτημα, να μαθαίνει σε τι 

χρησιμεύει. 

Ένας φοιτητής Βιολογίας μπορεί να παρακολουθήσει τις λειτουργίες των 

συστατικών των κυττάρων. Μπορεί ακόμη να κατασκευάσει το δικό του 

κύτταρο με βάση τα μοντέλα που γνωρίζει. 

 

4.4.8 Παιχνίδι Ρόλων 

 

Ο σκοπός του Role-Play, είναι η κατανόηση καταστάσεων, η εφαρμογή των 

νέων γνώσεων και η υιοθέτηση των κατάλληλων συμπεριφορών στις 

κατάλληλες περιπτώσεις. 
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Σο παιχνίδι ρόλων μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Ανάλογα με τη χολή 

και το αντικείμενο η υλοποίηση μπορεί να χρειάζεται διάφορα εργαλεία, 

χώρους ή και τίποτα άλλο παρά μόνο φαντασία. 

Σο παιχνίδι ρόλων είναι εν συντομία η προσομοίωση μιας κατάστασης στην 

οποία ο κάθε φοιτητής παίζει κάποιο ρόλο.  

4.4.8.1 Παραδείγματα: 

ε μια σχολή Νομικής, η πιο χαρακτηριστική διαδικασία για προσομοίωση 

είναι μια δίκη (mock trial). τον κάθε φοιτητή δίνεται ένας από τους 

επόμενους ρόλους: δικαστής, κατήγορος, συνήγορος, κατηγορούμενος,  

ένορκοι κλπ. Αυτό δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να υλοποιήσουν αυτά 

που έχουν μάθει, αλλά και να δουν πώς θα ανταποκρίνονταν στο περιβάλλον 

μιας πραγματικής δίκης, τη σημασία της σωστής επιχειρηματολογίας και 

του ορθολογισμού, αλλά και τον παράγοντα του άγχους. Σο μόνο που 

χρειάζεται στην περίπτωση του mock trial είναι μια εικονική αίθουσα 

δικαστηρίου. 

ε μια σχολή Λογοτεχνίας, Ιστορίας, Κοινωνιολογίας, Θεάτρου κλπ που 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το παρελθόν μια επίσκεψη σε μέρη που 

έχουν δημιουργηθεί με βάση αρχαίους και/ή ξένους πολιτισμούς είναι ένας 

πολύ καλός τρόπος να νιώσουν οι μαθητές πώς ζούσαν οι άνθρωποι της 

εποχής στην οποία αναφέρεται το μάθημα και να παίξουν ρόλους που θα 

τους βοηθήσουν να καταλάβουν π.χ. το ρόλο της γυναίκας κ.α. επίσης, αν 

θέλουν οι φοιτητές να εμβαθύνουν σε κάποια κουλτούρα, υπάρχουν μέρη τα 

οποία μέσω παιχνιδιού ρόλων διδάσκουν πιο λεπτομερώς το αντικείμενο. 

Για παράδειγμα, για την ιαπωνική κουλτούρα υπάρχουν κάποιες okiya στις 

οποίες οι κοπέλες εκπαιδεύονται και περνάνε όλα τα στάδια που χρειάζεται 

για να γίνουν Geisha. 

ε μια σχολή Marketing, το Second Life έχοντας τη δική του οικονομία και 

εικονικά χρήματα (Linden Dollars, L$) και διαφόρων ειδών προϊόντα 

(κυρίως σχετικά με μόδα ή gadgets) είναι ιδανικό για να διαπιστωθεί η 

αποτελεσματικότητα των διαφόρων τρόπων διαφήμισης προϊόντων και 

προσέγγισης πελατών. 
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4.5 Εκπαιδευτικά εργαλεία 

Παρακάτω περιγράφονται τα επιπλέον εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο 

περιβάλλον του Second Life για την υποστήριξη της διδασκαλίας 

4.5.1 Γενικής Φρήσης 

 

4.5.1.1 Πίνακας 

Σο Second Life δε διαθέτει κάποιο αντικείμενο που να μεταφέρει την έννοια 

του πίνακα σχεδίασης στον εικονικό κόσμο. Για το λόγο αυτό αναπτύξαμε 

ένα σύνολο αντικειμένων, το οποίο καλύπτει κατά τον βέλτιστο δυνατό 

τρόπο, την προηγούμενη έλλειψη. 

Σο «πακέτο» του πίνακα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να σχεδιάσουν 

απλά γεωμετρικά σχήματα και να γράψουν μερικές λέξεις πάνω σε μία 

διαμοιραζόμενη επιφάνεια. Ο πίνακας συνοδεύεται από μία παλέτα 

χρωμάτων, και μια εργαλειοθήκη με τα βασικά σχήματα, η οποία μπορεί να 

επεκταθεί κατά βούληση. 

Η σχεδίαση στον πίνακα ελέγχεται από ένα σύστημα αδειών, το οποίο 

μπορεί να βρεθεί σε 3 διακριτές καταστάσεις: 

 την κατάσταση ελέγχου από τον διδάσκοντα, όπου μπορεί  να 

σχεδιάσει μόνο ο διδάσκων.  

 την κατάσταση ελέγχου από έναν μαθητή, όπου μπορεί να σχεδιάσει 

ο μαθητής αλλά και ο διδάσκων. Ο μαθητής που έχει κάθε φορά το 

δικαίωμα να σχεδιάσει ορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος 

επιλέγει από μια λίστα των μαθητών που ζήτησαν το λόγο. 

 την κατάσταση κοινής χρήσης, όπου μπορεί να σχεδιάσει 

οποιοσδήποτε. 

 Η εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων αυτών είναι ευθύνη και δυνατότητα 

που παρέχεται στον διδάσκοντα με τη βοήθεια μιας προσωπικής οθόνης 

ενδείξεων (HUD), η οποία διαθέτει τις αντίστοιχες επιλογές. Προσωπική 

οθόνη διαθέτει και ο μαθητής, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλές 

από τις δυνατότητες του πίνακα, που δεν προστέθηκαν στην εργαλειοθήκη 

για λόγους ευχρηστίας.  
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Εικόνα 19 – Ο πίνακας με τα μέρη από τα οποία αποτελείται 

 

Εικόνα 20 – Τα μέρη του HUD για τον διδάσκοντα 

 

την παραπάνω εικόνα φαίνεται ο πίνακας. Ο κάθε χρήστης επιλέγει χρώμα 

και σχήμα, τα οποία αποθηκεύονται στον πίνακα αποκλειστικά για αυτόν 

(μνήμη του πίνακα). Κατόπιν μπορεί να σχεδιάσει, χρησιμοποιώντας το 
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εργαλείο – μαρκαδόρο.  υνήθως πρέπει να «εκτοξεύσει» τα δύο σημεία που 

ορίζουν μοναδικά τον προσανατολισμό του σχήματος που έχει επιλέξει.  

 

 

Εικόνα 21 – Ο μαρκαδόρος 

 

Εάν ο πίνακας δεν είναι σε κατάσταση κοινής χρήσης, ο μαθητής που θέλει 

να σχεδιάσει πρέπει να πατήσει στο εργαλείο αίτησης λόγου. Με αυτόν τον 

τρόπο συμμετέχει σε μια λίστα, την οποία ελέγχει ο διδάσκων ο οποίος 

παραχωρεί το λόγο, ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ο έλεγχος του λόγου πραγματοποιείται από τον διδάσκοντα με τη χρήση της 

προσωπικής του οθόνης, που φαίνεται στην εικόνα (Εικόνα 20), και 

συγκεκριμένα με τα εργαλεία ελέγχου πρόσβασης πίνακα. 

Παρόμοια είναι και η προσωπική οθόνη του μαθητή όπου δεν 

περιλαμβάνονται όμως τα εργαλεία διαμοίρασης. την οθόνη του μαθητή 

περιλαμβάνονται μόνο οι πρόσθετες επιλογές του πίνακα, όπως χρώμα και 

διαφάνεια πίνακα, καθαρισμός μνήμης πίνακα και διαγραφή περιεχομένων. 

Επίσης, η οθόνη αυτή διαθέτει μια μικρογραφία του matrix που βρίσκεται 

διαφανές μπροστά από την επιφάνεια σχεδίασης, και χρησιμεύει για την 

σχεδίαση γραμμάτων και συμβόλων σταθερού μεγέθους. 

Από τεχνικής άποψης, το σύστημα του πίνακα αποτελείται από πολλά 

αντικείμενα τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένα σενάρια και επικοινωνούν 

μεταξύ τους μέσω της συνάρτησης llSay(), ενώ τα αντικείμενα του HUD 

επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω της llMessageLinked() και με τον πίνακα 
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μέσω της llSay(). Ο κώδικας για κάθε ένα από αυτά τα αντικείμενα 

βρίσκεται στο Παράρτημα. Για να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί ένας 

τέτοιος πίνακας από την αρχή, ο χρήστης πρέπει να φτιάξει τα μοντέλα που 

αποτελούν των πίνακα (συνήθως ορθογώνια παραλληλεπίπεδα) και να 

ενσωματώσει τα σενάρια. Σο ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε από τα 

εργαλεία που θα περιγραφούν κατόπιν. 

Καθώς τα γράμματα και τα σχήματα που περιλαμβάνει το matrix του πίνακα 

εισάγονται ως υφές, μπορεί αυτός να τροποποιηθεί ώστε να γίνει 

κατάλληλος και για εξειδικευμένα μαθήματα.   

 

Εικόνα 22 – Ο διδάσκων επιλέγει ποιος θα έχει το λόγο στο παράθυρο διαλόγου πάνω δεξιά 

 

4.5.1.2 Βιβλιοθήκη 

τα πλαίσια του εμπλουτισμού των εργαλείων, υλοποιήθηκε επίσης 

βιβλιοθήκη, η οποία είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη, καθώς ο χρήστης  

μπορεί να βάλει διαφορετικό εξώφυλλο στο κάθε βιβλίο, να εισάγει έναν 

υπερσύνδεσμο, notecard, tags και θέμα. Η διαδικασία είναι πολύ απλή 

καθώς του παρέχεται ένα notecard το οποίο πρέπει να διορθώσει και να το 

εισάγει στο κατάλληλο βιβλίο. Έπειτα πρέπει να την ενεργοποιήσει 
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γράφοντας μια εντολή στο κανάλι δημόσιας συνομιλίας. ε περίπτωση που 

δε δοθεί από το χρήστη εικόνα για το εξώφυλλο, αυτό γίνεται μαύρο κατά 

την ενεργοποίηση. Σα μη ενεργά βιβλία έχουν πράσινο εξώφυλλο. 

Σα βιβλία των πρώτων ραφιών μπορούν να παραμετροποιηθούν μόνο από 

καθηγητές, ενώ των δύο τελευταίων από όλους. Ο διαχωρισμός γίνεται από 

ένα αντικείμενο (Teacher’s Controller) που έχει μόνο ο καθηγητής και αν 

το αγγίξει παίρνει το δικαίωμα να εισάγει δεδομένα στο βιβλίο. 

Η βιβλιοθήκη περιέχει μια απλή μηχανή αναζήτησης, με την οποία ο 

χρήστης πληκτρολογώντας μια εντολή και μια λέξη κλειδί βλέπει ποια 

βιβλία περιέχουν το συγκεκριμένο keyword, καθώς αυτά απομακρύνονται 

από το ράφι. 

Ο χρήστης βλέπει τα περιεχόμενα ενός βιβλίου αγγίζοντάς το. Σο βιβλίο 

μετακινείται από το ράφι, και αν περιέχει δεδομένα (link ή notecard) τα 

δίνει στο χρήστη. 

 

Εικόνα 23 – Η βιβλιοθήκη 

το παράθυρο που εμφανίζεται για να ρωτήσει το χρήστη αν θέλει να 

επισκεφθεί την ιστοσελίδα που αντιστοιχεί στον υπερσύνδεσμο εμφανίζεται 

επίσης το θέμα του βιβλίου και η ημερομηνία που αυτό ανανεώθηκε.  

 

Εικόνα 24 – Άνοιγμα πόρου από τον Ιστό 
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Αν δεν έχει δεδομένα του λέει ότι το βιβλίο είναι άδειο. Επίσης, αν και κάθε 

βιβλίο μπορεί να επιτρέψει στο χρήστη να φορτώσει στον browser ένα μόνο 

link, αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να του δώσει περισσότερα μέσω του 

notecard, το οποίο προσφέρει κι ένα ακόμα βασικό πλεονέκτημα. Μπορεί 

κανείς να αποθηκεύσει κάθε είδους αντικείμενα, τα οποία λαμβάνει ο 

χρήστης μόλις κάνει κλικ πάνω τους. Έτσι μπορεί ο καθηγητής να 

μεταδώσει όχι μόνο κείμενο, αλλά και εικόνες, αντικείμενα, ρούχα, 

landmarks (συγκεκριμένες τοποθεσίες στις οποίες μπορεί να πάει ο 

χρήστης), ακόμα και επιπλέον notecards. 

 

Εικόνα 25 – Πολλαπλοί τύποι περιεχομένου στο notecard  

 

4.5.1.3 Πίνακας Ανακοινώσεων 

Ο Πίνακας Ανακοινώσεων λειτουργεί όπως και η βιβλιοθήκη όσον αφορά 

την παραμετροποίηση. Δε διαθέτει μηχανή αναζήτησης αλλά το θέμα και η 

ημερομηνία ανανέωσης των ενεργοποιημένων ανακοινώσεων είναι εμφανή 

με τη χρήση του floating text. Οι μη ενεργές ανακοινώσεις είναι άσπρες ενώ 

οι ενεργές είναι κίτρινες. 
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Εικόνα 26 – Ο πίνακας ανακοινώσεων 

 

4.5.1.4 Πίνακας Βημάτων 

Ο πίνακας βημάτων είναι ένα πολύ απλό εργαλείο για την υποστήριξη των 

ομαδικών εργασιών. Ο καθηγητής, αγγίζοντας ένα αντικείμενο ενεργοποιεί 

ένα μενού που τον ρωτάει από πόσα βήματα αποτελείται η εργασία (0-8). 

Όταν πατήσει το ανάλογο κουμπί, εμφανίζονται αριθμημένοι ορθογώνιοι 

πίνακες. Αν πατήσει το 0 και υπάρχουν πίνακες, αυτοί σβήνονται. Ο 

καθηγητής πρέπει να εισάγει τα βήματα στο Second Life με τη μορφή υφών 

και γράφοντας τις κατάλληλες εντολές στο δημόσιο κανάλι να αναθέσει μία 

σε κάθε πίνακα. Οι μαθητές, κατά τη διάρκεια της εργασίας ακολουθούν τα 

βήματα αυτά και αγγίζοντας τους αριθμούς επιλέγουν σε πιο στάδιο 

βρίσκονται. Ανάλογα με την επιλογή, οι αριθμοί αλλάζουν χρώμα. Σο 

πράσινο δηλώνει ότι το συγκεκριμένο βήμα έχει τελειώσει, το κίτρινο ότι 

εκείνη τη στιγμή ασχολούνται με αυτό και το κόκκινο ότι αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα. Έτσι ο καθηγητής μπορεί περνώντας απλά έξω από τις αίθουσες 

να βλέπει σε τι στάδιο βρίσκεται η κάθε ομάδα. 
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4.5.1.5 Σραπέζι Ομάδας 

την παραπάνω εικόνα βλέπουμε και το Σραπέζι Ομάδας το οποίο 

λειτουργεί όπως ο πίνακας βημάτων, δηλαδή ο χρήστης επιλέγει πόσα μέλη 

έχει η ομάδα του και το τραπέζι εμφανίζει τις ανάλογες καρέκλες. Ανάλογα 

με την εργασία, στο τραπέζι θα μπορούσε να υπάρχει ένα διαδραστικό 

αντικείμενο, μια σελίδα καταγραφής ιδεών ή απλά να είναι ο χώρος 

δημιουργίας αντικειμένου από τους μαθητές. 

 

Εικόνα 27 – Ο πίνακας βημάτων στο βάθος – σε πρώτο πλάνο το τραπέζι συνεργασίας της ομάδας 

 

4.5.1.6 Δείκτης Προόδου 

Ο Δείκτης Προόδου προορίζεται επίσης για τις ομαδικές εργασίες. την 

ουσία είναι ένας κύβος που αλλάζει χρώμα ανάλογα με το στάδιο της 

εργασίας, κι αν χρειάζεται καλεί τον καθηγητή. Κατά την έναρξη της 

εργασίας, ο καθηγητής αγγίζει το Teacher’s Controller μπροστά από το 

Δείκτη, εξηγεί στους μαθητές τι πρέπει να κάνουν και μπορεί να φύγει. Οι 

μαθητές αγγίζουν το δείκτη κι εμφανίζεται ένα μενού με 3 επιλογές: 

“Done”, “In Progress”, “Need Help”, οι ίδιες με τον πίνακα βημάτων, μόνο 

που αυτή τη φορά αναφέρονται όχι σε συγκεκριμένο βήμα αλλά στη 

συνολική εργασία. Αρχικά επιλέγουν το δεύτερο κι έπειτα, ανάλογα με το 

στάδιο που βρίσκονται, επιλέγουν κάποιο από τα άλλα δύο. Και στις δύο 

αυτές περιπτώσεις, ο καθηγητής λαμβάνει ιδιωτικό μήνυμα ότι η ομάδα 

τελείωσε ή ζητά τη βοήθεια του, σε συνδυασμό με έναν υπερσύνδεσμο, που 

αν τον πατήσει μεταφέρεται κοντά στο δωμάτιο της ομάδας. 
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Εικόνα 28 – Το κόκκινο χρώμα στην πόρτα επιδεικνύει ότι η ομάδα χρειάζεται βοήθεια 

 

4.5.1.7 ελίδα Καταιγισμού Ιδεών 

Σο Second Life έχει δική του λειτουργία καταγραφής συνομιλίας, αν όμως οι 

μαθητές δε θέλουν να καταγράψουν όλη τη συζήτηση τους κατά τη διάρκεια 

μιας εργασίας, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη σελίδα καταιγισμού ιδεών. 

Η σελίδα αυτή καταγράφει τις συζητήσεις που γίνονται σε κανάλι εκτός του 

0. Σο κανάλι που πρέπει να μιλάνε οι μαθητές ανακοινώνεται μόλις αυτοί 

επιλέξουν να αρχίσει η καταγραφή. Η σελίδα έχει τη δυνατότητα 

παρουσίασης της συζήτησης ως floating text αλλά και στο δημόσιο κανάλι, 

σε περίπτωση που οι μαθητές θέλουν να την αντιγράψουν αργότερα σε 

notecard. 

 

4.5.2 Εξειδικευμένα 

 

4.5.2.1 Πληροφορική 

4.5.2.1.1 Εικονικός Υπολογιστής επίδειξης 

τα πλαίσια της υλοποίησης ενδεικτικών εκπαιδευτικών σεναρίων, 

κατασκευάσαμε ένα μοντέλο ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο εικονικός  

ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διδασκαλία 
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θεμάτων αρχιτεκτονικής υπολογιστών, και συγκεκριμένα για τις διακοπές 

υλικού και την πρόσβαση μνήμης από τις περιφερειακές συσκευές.  

Η προσομοίωση – επίδειξη λαμβάνει μέρος πάνω στη μητρική κάρτα του 

υπολογιστή. Η μητρική κάρτα διαθέτει την υφή μιας πραγματικής ώστε να 

φαίνεται ρεαλιστική, ενώ σημαντικές συσκευές όπως ο επεξεργαστής, η 

κύρια μνήμη, η κάρτα γραφικών και ο σκληρός δίσκος, αναπαρίστανται από 

ξεχωριστά μοντέλα, συνδεδεμένα πάνω της. Πάνω στη μητρική κάρτα 

βρίσκονται επίσης εκπομπείς σωματιδίων που μας επιτρέπουν να 

δημιουργήσουμε την αναπαράσταση της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των 

συσκευών. Οι εκπομπείς αυτοί έχουν μεγάλο ποσοστό διαφάνειας και έτσι 

δεν είναι ορατοί στο χρήστη. Όπου είναι απαραίτητο συνδυάζονται 2 οι 

περισσότεροι, για να γίνεται η μεταφορά σε τεθλασμένες γραμμές.  

Για το σκοπό της συγκεκριμένης επίδειξης, ο υπολογιστής συνοδεύεται από 

3 οθόνες προβολής παρουσιάσεων, όπου προβάλλονται αναλυτικές 

πληροφορίες για τα στάδια από τα οποία περνάει ο υπολογιστής. Ο χρήστης 

για να περάσει στο επόμενο στάδιο της περίπτωσης που μελετά, πρέπει να 

κάνει κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο της περίπτωσης. το παράδειγμα αυτό 

χρησιμοποιήσαμε 3 περιπτώσεις : κανονική μεταφορά, μεταφορά με 

διακοπές υλικού, μεταφορά με διακοπές υλικού και απευθείας προσπέλαση 

μνήμης.  
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Εικόνα 29 – Η πρόσοψη του εικονικού υπολογιστή, στα δεξιά φαίνεται η οθόνη παρουσίασης 

 

4.5.2.1.2 Προσομοίωση εκτέλεσης κώδικα 

Κατασκευάστηκε επίσης ενδεικτικά μια προσομοίωση εκτέλεσης κώδικα η 

οποία εξηγεί αναλυτικά τα βήματα από την αρχή ως το τέλος της εκτέλεσης. 

Ο κώδικας παρουσιάζεται ως υφή, επομένως  δεν είναι παραμετροποιήσιμος.  

Σο αντικείμενο δουλεύει ως εξής: ο μαθητής αγγίζει τον πίνακα όπου 

αναγράφεται ο κώδικας και επιλέγει Start Simulation. Έπειτα πατώντας το 

«>» μπορεί να δει ένα - ένα τα βήματα με το ρυθμό που θέλει ο ίδιος. Η 

επεξήγηση γίνεται λεκτικά μέσα από το κανάλι της δημόσιας συνομιλίας 

αλλά και οπτικά, με βελάκια που δείχνουν στο χρήστη σε ποιο στάδιο 

βρίσκεται και με εικονική «αποθήκευση» μεταβλητών. Ο μαθητής μπορεί 

επίσης να δει τα προηγούμενα βήματα, πατώντας το «<». 
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4.5.2.2 Φημεία 

4.5.2.2.1 Προσομοίωση χημικών αντιδράσεων 

Πιο συγκεκριμένα προσομοιώσαμε τη χημική αντίδραση του νερού και τη 

διαδικασία της εξουδετέρωσης, δείχνοντας πώς διασπώνται τα μόρια κι 

έπειτα τα επιμέρους άτομα συνδέονται σχηματίζοντας νέα μόρια.  

Εικόνα 30 – Βηματική εκτέλεση κώδικα 
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Γνωρίζοντας πως η αντίδραση του νερού είναι από τις πρώτες που 

διδάσκονται σε μάθημα χημείας, δε θεωρήσαμε άστοχο να βάλουμε κάτι 

επιπλέον στη συγκεκριμένη προσομοίωση. υγκεκριμένα προσθέσαμε νερό 

που κυλάει από τα μόρια, συνδυασμένο με τον κατάλληλο ήχο. 

 

 

4.5.2.2.2 Εργαστήριο χημείας με ενσωματωμένο πείραμα εξουδετέρωσης 

Σο εργαστήριο προσφέρει μερική δυνατότητα παραμετροποίησης του 

πειράματος καθώς δίνει στο χρήστη την ευκαιρία να επιλέξει ανάμεσα σε 

τέσσερις βάσεις και τέσσερα οξέα, να επιλέξει τη συγκέντρωση και τον όγκο 

του κάθε διαλύματος έτσι ώστε να μπορεί εκτελώντας πειράματα με 

διαφορετικές παραμέτρους κάθε φορά να βγάλει έγκυρα συμπεράσματα.  

Εικόνα 32 – Το μόριο του νερού 

Εικόνα 31 – Οπτική αναπαράσταση της εξουδετέρωσης 
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Εικόνα 33 – Εικονικό εργαστήριο χημείας 

 

Ο χρήστης αγγίζει το εργαστήριο και του εμφανίζεται ένα μενού με τις 

επιλογές “Experiment”, “Reset”. Επιλέγοντας το πρώτο, του εμφανίζεται 

ένα μενού με βάσεις από τις οποίες διαλέγει ποια θέλει για το πείραμά του. 

Έπειτα, διαλέγει τη συγκέντρωση του βασικού διαλύματος και τον όγκο του. 

Κάνει το ίδιο και με τα αντίστοιχα μενού για το οξύ. Σέλος, εμφανίζεται ένα 

παράθυρο που του ανακοινώνει ότι το πείραμα αρχίζει. Πατάει «ΟΚ» και 

βλέπει το δοχείο-μετρητή mL να γεμίζει ανάλογα με τον όγκο του βασικού 

διαλύματος που προσδιόρισε στην αρχή. Σαυτόχρονα, το σταγονόμετρο 

ρίχνει σιγά σιγά σταγόνες οξέως και το αρχικό διάλυμα αρχίζει να αυξάνεται 

σε όγκο. ε περίπτωση που οι κατάλληλες συνθήκες ικανοποιούνται, το 

διάλυμα αλλάζει χρώμα. Τπάρχει μια χημική εξίσωση που περιγράφει αυτή 

την αλλαγή: αν υγκέντρωση Βάσης x Όγκο Βάσης= υγκέντρωση Οξέως x 

Όγκο Οξέως, το διάλυμα είναι ουδέτερο (για να παρακαμφθούν 

οποιεσδήποτε εξαιρέσεις, χρησιμοποιήθηκαν βάσεις και οξέα ίδιας περίπου 
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ισχύος). Αντίστοιχα, αν ΒxΟΒ> ΟxΟΟ το τελικό διάλυμα είναι βασικό, 

αλλιώς είναι όξινο. τη χημεία χρησιμοποιούνται δείκτες για να δείξουν 

αυτή την αλλαγή. υγκεκριμένα το βάμμα του ηλιοτροπίου γίνεται κόκκινο 

σε όξινο διάλυμα, μπλε σε βασικό και βυσσινί σε ουδέτερο. Αυτό εξηγείται 

και από ένα εικονικό μπουκαλάκι στο εργαστήριο καθώς τα χρώματα 

χρησιμοποιήθηκαν και στο συγκεκριμένο πείραμα. 

 

 

Όταν πέσει όλη η ποσότητα του οξέως που προσδιορίστηκε στην αρχή, το 

πείραμα τελειώνει και ο χρήστης καλείται να επιλέξει αν θέλει να 

αποθηκεύσει ή να σβήσει το αποτέλεσμα. ε περίπτωση που επιλέξει να το 

αποθηκεύσει, αδειάζει το δοχείο και γεμίζει ένας από τους διαθέσιμους 

σωλήνες και τα στοιχεία του πειράματος αναγράφονται από πάνω με floating 

text. 

Εικόνα 34 - Διεξαγωγή εικονικού πειράματος 
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Εικόνα 35 – Σωλήνες με τα αποτελέσματα των αντιδράσεων 

 

Αλλιώς, αδειάζει απλά το δοχείο και τα αποτελέσματα σβήνονται.  

Σα σωληνάρια χρησιμεύουν μόνο στην αποθήκευση των αποτελεσμάτων κι ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα είτε να τα σβήσει είτε να τα δει στο κανάλι 

δημόσιας συνομιλίας με την επιλογή “See Results”. Αν επιλέξει “Reset” από 

το μενού ενός σωλήνα σβήνονται τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου 

σωλήνα ενώ αν το επιλέξει από το εργαστήριο σβήνονται όλα τα 

αποτελέσματα. 

το εργαστήριο υπάρχει επίσης και ένα τετράδιο στο οποίο οι μαθητές 

μπορούν να αποθηκεύουν τις σημειώσεις τους για τα πειράματα κι έχουν τη 

δυνατότητα να τα κάνουν update όποτε θελήσουν. Αγγίζοντας το τετράδιο 

αυτό τους δίνει τις σημειώσεις που έχουν ήδη καταχωρήσει και τις σβήνει 

από το inventory του έτσι ώστε να μην έχει ποτέ πάνω από ένα notecard για 

κάθε μαθητή. Ο διαχωρισμός γίνεται μέσω του ονόματος του notecard που 

πρέπει να έχει το όνομα του μαθητή. ε περίπτωση που ο μαθητής δεν έχει 

καταχωρήσει ποτέ σημειώσεις, του δίνονται οδηγίες για το πώς να το κάνει. 
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5 ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

Η πλατφόρμα του Second Life διακρίνεται για την ευκολία χρήσης και 

εγκατάστασης, ενώ είναι αρκετά παραμετροποιήσιμη ώστε να υποστηρίζει τη 

δημιουργία εικονικών περιβαλλόντων και εμπειριών μάθησης. Οι 

λειτουργίες που προσφέρει καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των χρηστών για 

επικοινωνία, συνεργασία, ενημερότητα και διαχείριση και ταυτόχρονα 

επιτρέπουν στους σχεδιαστές να τις αξιοποιήσουν καλύτερα μέσα από τη 

χρήση scripts. Σα ενδεικτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν μπορούν να 

χρησιμεύσουν σε μια απόπειρα συνολικής αξιολόγησης της πλατφόρμας για 

γενική ή εξειδικευμένη εκπαιδευτική χρήση. 

την παρούσα αποτίμηση, το Second Life αξιολογήθηκε μόνο όσον αφορά 

την πληρότητα σε λειτουργικότητα σχετική με τα περιβάλλοντα μάθησης, σε 

συγκεκριμένα σενάρια. Ένα ζήτημα που τίθεται προς έρευνα είναι κατά 

πόσον οι διάφορες διδακτικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στις 

πραγματικές τάξεις είναι αποτελεσματικές στο συγκεκριμένο περιβάλλον 

αλλά και γενικότερα σε έναν εικονικό κόσμο. Ο προβληματισμός αυτός 

εκφράζεται έντονα και από εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη σχεδιάσει 

περιβάλλοντα και σενάρια μάθησης στο Second Life, τα οποία σε πολλές 

περιπτώσεις κλίνουν προς την αυτόνομη παρά προς τη συνεργατική 

μάθηση.    

Μια πιο στοχευμένη προσέγγιση θα ήταν η εξ αρχής δημιουργία ή 

προσαρμογή της ίδιας της πλατφόρμας, ώστε να είναι περισσότερο 

προσανατολισμένη στην συνεργατική επεξεργασία και δημιουργία 

περιεχομένου, τόσο στις τρεις όσο και στις δύο διαστάσεις. Ένα τέτοιο 

περιβάλλον, πέρα από τις υπάρχουσες τεχνολογικές δυνατότητες, θα 

λαμβάνει υπόψη συχνές ανάγκες των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως 

η ολοκλήρωση με τις υπόλοιπες desktop εφαρμογές και η επικοινωνία με 

υπηρεσίες Ιστού. 
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6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

6.1 Οδηγός LSL 

6.1.1 Γενικά στοιχεία 

Η Linden Scripting Language, ή LSL, είναι η γλώσσα προγραμματισμού 

σεναρίων που χρησιμοποιείται από τους χρήστες του Second Life. Σα 

σενάρια της LSL μπορούν  να ελέγχουν τη συμπεριφορά των αντικειμένων 

του εικονικού κόσμου. Η LSL έχει σύνταξη παρόμοια με αυτή της C. Με 

την γλώσσα LSL, τα αντικείμενα του εικονικού κόσμου αλληλεπιδρούν με 

τον εικονικό κόσμο και το Διαδίκτυο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

κλήσεων XML-RPC, και πρόσφατα εξερχόμενες αιτήσεις HTTP. Η εταιρία 

που κατασκευάζει το Second Life (Linden Labs) ανακοίνωσε πρόσφατα ότι 

θα υποστηρίξει την LSL πάνω στο Mono, μια ανοικτή πλατφόρμα που 

υλοποιεί τις τεχνολογίες του Microsoft .NET Framework και διευκολύνει 

τους προγραμματιστές, σε όρους εκφραστικότητας και ισχύος. 

Ένα σενάριο (script) είναι ένα στοιχείο του αποθηκευτικού χώρου 

(inventory) που διαθέτει το αντικείμενο. Σο σενάριο περιέχει εντολές που 

κάνουν το αντικείμενο διαδραστικό. Όπως και όλα τα άλλα στοιχεία του 

αποθηκευτικού χώρου, τα σενάρια μπορούν να αντιγραφούν στον 

αποθηκευτικό χώρο άλλων αντικειμένων ή χρηστών, εφόσον το επιτρέπει το 

επίπεδο πρόσβασής του. 

Ένα σενάριο οργανώνεται σε καταστάσεις (states) και συναρτήσεις 

(functions). Οι καταστάσεις αποτελούνται από μία σειρά γεγονότων (events).  

Για τη δημιουργία ενός σεναρίου, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το 

αντικείμενο με δεξί κλικ και μετά να επιλέξει την εντολή Edit. Από εκεί 

πρέπει να πάει στην καρτέλα Content και να πατήσει στο κουμπί “New 

Script…”. Εναλλακτικά μπορεί να μεταφέρει ένα script από τον δικό του 

αποθηκευτικό χώρο, στον αποθηκευτικό χώρο του αντικειμένου.    

Σο νέο σενάριο που θα δημιουργηθεί θα βρίσκεται στο γεγονός της εισόδου 

κατάστασης και θα τυπώσει στο παράθυρο ομιλίας  "Touched" όταν ο 

χρήστης «αγγίξει το αντικείμενο. Η προεπιλεγμένη κατάσταση (default 

state) είναι αυτή που έχει το σενάριο όταν τρέχει πρώτη φορά και το 

γεγονός state_entry είναι το πρώτο γεγονός που καλείται σε μια κατάσταση.  

Για να τυπωθούν μερικά πράγματα μόλις εκτελεστεί για πρώτη φορά το 

σενάριο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω εντολές 

http://www.lslwiki.net/lslwiki/wakka.php?wakka=state
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llSay(0, "This is the first thing."); 

llSay(0, "This is the second thing."); 

 

Η συνάρτηση  llSay έχει δύο ορίσματα: το κανάλι και το μήνυμα. Σο κανάλι 

μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ακέραιος (integer). Σο μήνυμα είναι μια 

συμβολοσειρά (string), η οποία συνίσταται από αλφαριθμητικούς 

χαρακτήρες που περικλείονται από εισαγωγικά (""). Για τα απλά σενάρια 

που εκτελούν μερικές εντολές στην εκκίνησή τους, είναι αναγκαία μόνο η 

κατάσταση  state_entry. Για τα πιο σύνθετα σενάρια είναι αναγκαία η 

χρήση πολλαπλών γεγονότων. Σα γεγονότα είναι ξεχωριστά και ανεξάρτητα 

– δεν μπορεί το ένα να εσωκλείει το άλλο.  Κάθε γεγονός και συνάρτηση 

έχουν το δικό τους χώρο στο σενάριο με τη χρήση των αγκίστρων { }. Για 

παράδειγμα: 

default 

{ 

    // Now we are in the default state, but not in an event. 

    state_entry() 

    { 

        // Now we are in state_entry, in the default state. 

        if (1==1) 

        { 

            // Now we are in an if/then logic [[block]]. The code 

inside the { } is executed if the logical evaluation made in the ( ) 

is true. 

        } 

        // We are in state_entry. If the "if" statement was false, 

then execution would have skipped over the code inside the if's { } 

and resumed here. 

    } 

    // We have now left state_entry, and are in the default state. 

} 

// Now we are outside of the default state, and any events that are 

associated with it. 

Οι δύο κάθετες  (//) ξεκινούν σχόλια, οπότε το κείμενο που ακολουθεί τις 

κάθετες σε μια συγκεκριμένη γραμμή κώδικα θα αγνοηθεί κατά την 

εκτέλεση.  Σα σχόλια χρησιμεύουν για την τεκμηρίωση των εντολών του 

σεναρίου, ή την απενεργοποίηση εντολών κατά τη διάρκεια της 

εκσφαλμάτωσης του κώδικα.   

Για να οριστεί μια μεταβλητή στην LSL, δηλώνουμε τον τύπο της 

μεταβλητής (string, integer, list, κλπ.) και στη συνέχεια το όνομά της, 

ακολουθούμενο από το ελληνικό ερωτηματικό. Μπορούμε να μετατρέψουμε 

μια μεταβλητή από τον ένα τύπο στον άλλο βάζοντας το όνομα του τύπου – 

στόχου σε παρένθεση πριν το όνομα της μεταβλητής. Για παράδειγμα: 

http://www.lslwiki.net/lslwiki/wakka.php?wakka=llSay
http://www.lslwiki.net/lslwiki/wakka.php?wakka=llSay
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integer gInt = 1; 

llSetText((string)gInt, <0,0,0>, (float)gInt); 

 

 Για να ορίσουμε μια μεταβλητή με καθολική εμβέλεια στο σενάριο, την 

ορίζουμε πριν τη εντολή "default". Εάν θέλουμε πάλι να ορίσουμε μια 

μεταβλητή με τοπική εμβέλεια, εντός μιας συνάρτησης, την ορίζουμε μέσα 

στη συνάρτηση αυτή. Για παράδειγμα : 

string gStringName; // This is a global variable 

 

default 

{ 

    state_entry 

    { 

        string gLocalString; // This is a local variable 

    } 

} 

 

Για να χρησιμοποιήσουμε δικές μας συναρτήσεις, τις ορίζουμε στο πάνω 

μέρος του σεναρίου πριν την εντολή "default" , χρησιμοποιώντας τις 

αγκύλες για να καθορίσουμε το χώρο της στο σενάριο, για παράδειγμα: 

MyFunction(integer channel, string message) // If you want the 

function to take inputs, put their type/name here, seperated with 

commas. 

{ 

    llSay(channel, message); 

    llSay((channel+1), message); 

} 

 

default 

{ 

    state_entry 

    { 

        MyFunction(0, "Hello, Avatar"); 

    } 

} 

 

Σο παραπάνω σενάριο τυπώνει  "Hello, Avatar"  στο κανάλι 0 και 1. Σο 

κανάλι 0 είναι το προεπιλεγμένο κανάλι επικοινωνίας. Σα υπόλοιπα 

κανάλια χρησιμοποιούνται κατά βούληση από τους χρήστες και τα σενάρια, 

με εξαίρεση τα αρνητικά κανάλια, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 

από τα σενάρια. Η γλώσσα LSL συνοδεύεται από μία μεγάλη βιβλιοθήκη 

εντολών που είναι στενά δεμένες με τις δυνατότητες που προσφέρει ο 

εικονικός κόσμος. Επίσης η γλώσσα χρησιμοποιεί τις καθιερωμένες δομές 

του δομημένου προγραμματισμού (δομή ακολουθίας, δομή επιλογής, δομή 

http://www.lslwiki.net/lslwiki/wakka.php?wakka=llSetText
http://www.lslwiki.net/lslwiki/wakka.php?wakka=llSay
http://www.lslwiki.net/lslwiki/wakka.php?wakka=llSay
http://www.lslwiki.net/lslwiki/wakka.php?wakka=state_entry
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επανάληψης, ρουτίνες) για να αλλάξει δυναμικά τη ροή εκτέλεσης του 

σεναρίου. 

Πριν αρχίσουμε τη διαδικασία του προγραμματισμού, είναι σημαντικό να 

προσδιορίσουμε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα αντικείμενο (object) κι ένα 

primitive (ή prim, όπως αναφέρεται συχνότερα) πριν προχωρήσουμε 

παρακάτω. Ένα primitive είναι ένα βασικό σχήμα πχ ένας κύβος, μια σφαίρα 

κλπ. Σα primitives συνιστούν επίσης και αντικείμενα. Εάν ενώσουμε δύο ή 

παραπάνω primitives, τότε το αποτέλεσμα είναι ΕΝΑ αντικείμενο το οποίο 

περιέχει τον αρχικό αριθμό primitives. Ένα αντικείμενο μπορεί να 

αποτελείται από 1 έως 256 prims. Ένα αντικείμενο με περισσότερα του ενός 

prim έχει πάντα μία ρίζα, η οποία είναι το τελευταίο prim που επιλέχθηκε 

για να ενωθεί. 

Τπάρχουν κάποιες συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται είτε για επικοινωνία 

είτε για αλλαγή παραμέτρων ενωμένων prims. ε αυτές τις συναρτήσεις 

υπάρχει πάντα η παράμετρος integer linknumber (ή linknum) που 

προσδιορίζει σε ποιο prim αναφέρεται η συνάρτηση. Σο linknumber μπορεί 

να είναι είτε αριθμός είτε Flag. Αν είναι αριθμός, αυτός παραπέμπει στη 

σειρά με την οποία ενώθηκε το prim. Για παράδειγμα το 1 είναι η ρίζα, το 2 

είναι το αντικείμενο που ενώθηκε προτελευταίο κλπ.Σα Flags είναι τα εξής: 

LINK_ROOT ->Αναφέρεται στη ρίζα (αντίστοιχος αριθμός,1) 

LINK_SET ->Αναφέρεται σε όλα τα prims του αντικειμένου (αντίστοιχος 

αριθμός,-1) 

LINK_ALL_OTHERS ->Αναφέρεται σε όλα τα prims του αντικειμένου 

εκτός από αυτό που περιέχει το script (αντίστοιχος αριθμός,-2) 

LINK_ALL_CHILDREN ->Αναφέρεται σε όλα τα prims του αντικειμένου 

εκτός από τη ρίζα (αντίστοιχος αριθμός,-3) 

LINK_THIS -> Αναφέρεται στο prim του αντικειμένου που περιέχει το 

script 

 

6.1.2 υναρτήσεις-Γεγονότα Επικοινωνίας 

Οι παρακάτω συναρτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποστολή 

μηνύματος από αντικείμενο προς αντικείμενο, από αντικείμενο προς 

http://wiki.secondlife.com/wiki/LINK_ROOT
http://wiki.secondlife.com/wiki/LINK_SET
http://wiki.secondlife.com/wiki/LINK_ALL_OTHERS
http://wiki.secondlife.com/wiki/LINK_ALL_CHILDREN
http://wiki.secondlife.com/wiki/LINK_THIS
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χρήστη και από χρήστη προς αντικείμενο μέσω public chat. Λένε το κείμενο 

text στο κανάλι channel. 

llWhisper( integer channel, string text ) Ακούγεται σε ακτίνα 10 μέτρων. 

llSay( integer channel, string text ) Ακούγεται σε ακτίνα 20 μέτρων. 

llShout( integer channel, string text ) Ακούγεται σε ακτίνα 100 μέτρων. 

Οι παρακάτω συναρτήσεις αναφέρονται αποκλειστικά στην αποστολή 

μηνύματος από αντικείμενο προς χρήστη 

llOwnerSay( string message ) Σο αντικείμενο λέει το μήνυμα στον 

ιδιοκτήτη του. 

llInstantMessage( key user, string message ) Σο αντικείμενο στέλνει ένα 

ιδιωτικό μήνυμα στο χρήστη με το κλειδί user. 

llDialog( key avatar, string message, list buttons, integer channel ) Σο 

αντικείμενο εμφανίζει στο χρήστη με το key avatar ένα παράθυρο με το 

μήνυμα message και τα κουμπιά buttons, στο κανάλι channel. 

Σο αντικείμενο ακούει μηνύματα από το χρήστη ή από άλλα αντικείμενα 

μέσω της συνάρτησης 

llListen ( integer channel, string name, key id, string msg ) Σο αντικείμενο 

ακούει από το κανάλι channel το χρήστη ή αντικείμενο με το όνομα name 

και το κλειδί id να λέει το μήνυμα msg. 

Με την  llListen() λειτουργεί το γεγονός 

listen( integer channel, string name, key id, string message ){ ; } το οποίο 

καθορίζει τι θα γίνει όταν το αντικείμενο ακούσει ένα μήνυμα. 

Σα αντικείμενα που είναι Linked έχουν έναν εναλλακτικό τρόπο 

επικοινωνίας που δε χρησιμοποιεί κανάλια. 

llMessageLinked( integer linknum, integer num, string str, key id ); Όπου 

linknum τα αντικείμενα που λαμβάνουν το μήνυμα και num, str, id τα 

δεδομένα που λαμβάνουν. 

link_message( integer sender_num, integer num, string str, key id ){ ; } 

είναι το γεγονός που προκαλείται αν σταλεί μήνυμα μέσω της 

http://wiki.secondlife.com/wiki/String
http://wiki.secondlife.com/wiki/Key
http://wiki.secondlife.com/wiki/String
http://wiki.secondlife.com/wiki/List
http://wiki.secondlife.com/wiki/Integer
http://wiki.secondlife.com/wiki/Key
http://wiki.secondlife.com/wiki/Integer
http://wiki.secondlife.com/wiki/String
http://wiki.secondlife.com/wiki/Key
http://wiki.secondlife.com/wiki/String
http://wiki.secondlife.com/wiki/Integer
http://wiki.secondlife.com/wiki/Integer
http://wiki.secondlife.com/wiki/String
http://wiki.secondlife.com/wiki/Key
http://wiki.secondlife.com/wiki/Integer
http://wiki.secondlife.com/wiki/Integer
http://wiki.secondlife.com/wiki/String
http://wiki.secondlife.com/wiki/Key
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llMessageLinked() με sender_num τον αριθμό του αντικειμένου που 

έστειλε το μήνυμα και num, str, id τα δεδομένα. 

 

6.1.3 υναρτήσεις-Γεγονότα Διαμόρφωσης Αντικειμένων 

 

6.1.3.1 Περιστροφή 

rotation llGetRot() Επιστρέφει την περιστροφή του prim ως προς το χώρο 

που βρίσκεται. 

rotation llGetLocalRot() Επιστρέφει την περιστροφή του prim ως προς τη 

ρίζα του. 

rotation llGetRootRotation() Επιστρέφει την περιστροφή της ρίζας του 

αντικειμένου του οποίου μέρος είναι το  prim που περιέχει το script ως 

προς το χώρο που βρίσκεται. 

llSetRot(rotation rot ) Θέτει rot την περιστροφή του prim ως προς το χώρο 

που βρίσκεται. Φρησιμοποιείται κυρίως για την περιστροφή της ρίζας ενός 

αντικειμένου. 

llSetLocalRot (rotation rot ) Θέτει rot την περιστροφή του prim ως προς τη 

ρίζα του. 

6.1.3.2 Θέση 

vector llGetPos( ) Επιστρέφει ένα vector, ο οποίος είναι η θέση του prim ως 

προς το χώρο που βρίσκεται. 

vector llGetLocalPos( ) Επιστρέφει ένα vector, ο οποίος είναι η θέση του  

prim ως προς τη ρίζα του. 

vector llGetRootPosition( ) Επιστρέφει ένα vector, ο οποίος είναι η θέση της 

ρίζας του αντικειμένου του οποίου μέρος είναι το  prim που περιέχει το 

script ως προς το χώρο που βρίσκεται. 

llSetPos(vector pos) Αν αναφέρεται σε ρίζα,τότε το αντικείμενο πηγαίνει 

στη θέση που ορίζει το pos, σε σχέση με το χώρο, αλλιώς μετακινείται το 

αντίστοιχο prim σε σχέση με τη ρίζα. 
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6.1.3.3 Μέγεθος 

vector llGetScale( ) Επιστρέφει ένα vector, ο οποίος είναι το μέγεθος του 

prim. 

llSetScale(vector scale ) Θέτει το μέγεθος του prim σύμφωνα με το scale 

 

6.1.4 υναρτήσεις-Γεγονότα Τφών Αντικειμένων 

 

6.1.4.1 Φρώμα 

vector llGetColor(integer face ) Επιστρέφει ένα vector, ο οποίος είναι το 

χρώμα (RGB) της πλευράς face του prim. 

llSetColor(vector color, integer face ) Θέτει το χρώμα της πλευράς face του 

prim σύμφωνα με το color 

llSetLinkColor(integer linknumber, vector color, integer face ) Θέτει το 

χρώμα της πλευράς face του prim που καθορίζεται από το linknumber 

σύμφωνα με το color 

6.1.4.2 Διαφάνεια 

float llGetAlpha( integer face ) Επιστρέφει ένα float, ο οποίος είναι ο 

βαθμός διαφάνειας της πλευράς face του prim. 

llSetAlpha( float alpha, integer face ) Θέτει το βαθμό διαφάνειας της 

πλευράς face του prim σύμφωνα με το alpha. 

llSetLinkAlpha (integer linknumber, float alpha, integer face ) Θέτει το 

βαθμό διαφάνειας της πλευράς face του prim που καθορίζεται από το 

linknumber σύμφωνα με το alpha. 

6.1.4.3 Τφή 

string llGetTexture( integer face ) Επιστρέφει ένα string, το οποίο 

αντιστοιχεί στην υφή που έχει το prim στην πλευρά face. 

llSetTexture( string texture, integer face ) Θέτει ως υφή την texture στην 

πλευρά face. 

http://wiki.secondlife.com/wiki/Vector
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llSetLinkTexture( integer linknumber, string texture, integer face ) Θέτει 

ως υφή την texture στην πλευρά face του prim που καθορίζεται από το 

linknumber. 

 

ημείωση: Σο face μπορεί να είναι είτε αριθμός (1,2,3..) είτε ALL_SIDES 

στην οποία περίπτωση αναφέρεται σε όλες τις πλευρές του prim. 

6.1.5 υναρτήσεις-Γεγονότα Παραμετροποίησης Αντικειμένων 

 

Τπάρχει τρόπος να αλλάξουμε οποιεσδήποτε από τις παραπάνω ιδιότητες κι 

ακόμη περισσότερες, ταυτόχρονα, με την ακόλουθη συνάρτηση: 

llSetPrimitiveParams ( list rules ) Θέτει τις παραμέτρους του prim 

σύμφωνα με τη λίστα rules. 

Η λίστα rules αποτελείται από ένα ή περισσότερα Flags και τις αντίστοιχες 

παραμέτρους.  

Ενδεικτικά, κάποια από τα Flags είναι:PRIM_POSITION, 

PRIM_ROTATION, PRIM_SIZE, PRIM_COLOR, PRIM_TEXTURE κ.α. 

Η εντολή αυτή μας επιτρέπει να αλλάζουμε περισσότερα από ένα στοιχείο 

ταυτόχρονα. 

Παράδειγμα χρήσης: 

llSetPrimitiveParams([ PRIM_COLOR, ALL_SIDES, <0.0,0.0,0.0>, 1.0,  

                       PRIM_COLOR, 3, <1.0,1.0,1.0>, 1.0, 

PRIM_TEXTURE, 3, "Wallpaper", <1.0,1.0,0.0>,             

<0.0,0.0,0.0>,0.0,  

   PRIM_FULLBRIGHT, 3, TRUE,  

                       PRIM_POSITION, <x, y, z>]); 

 

llSetLinkPrimitiveParams ( integer linknumber, list rules ) Θέτει τις 

παραμέτρους των prims που καθορίζονται από το linknumber σύμφωνα με 

τη λίστα rules. 

 

list llGetPrimitiveParams( list params ) Επιστρέυει μια λίστα η οποία περιέτει 

τις παραμέτροσς τοσ primitive ποσ περιγράυονται στη λίστα params. 

 

http://wiki.secondlife.com/wiki/List
http://wiki.secondlife.com/wiki/LSL_llSetPrimitiveParams
http://wiki.secondlife.com/wiki/Special:Search&go=Go&search=LSL_PRIM_COLOR
http://wiki.secondlife.com/wiki/Special:Search&go=Go&search=LSL_ALL_SIDES
http://wiki.secondlife.com/wiki/Special:Search&go=Go&search=LSL_PRIM_COLOR
http://wiki.secondlife.com/wiki/Special:Search&go=Go&search=LSL_PRIM_TEXTURE
http://wiki.secondlife.com/wiki/Special:Search&go=Go&search=LSL_PRIM_FULLBRIGHT
http://wiki.secondlife.com/wiki/Special:Search&go=Go&search=LSL_TRUE
http://wiki.secondlife.com/wiki/Special:Search&go=Go&search=LSL_PRIM_POSITION
http://wiki.secondlife.com/wiki/Integer
http://wiki.secondlife.com/wiki/List
http://wiki.secondlife.com/wiki/List
http://wiki.secondlife.com/wiki/List
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6.1.6 Λίστες 

 

Η λίστα είναι ένας τύπος δεδομένων που μπορεί να περιέχει μηδέν ή 

περισσότερα στοιχεία οποιουδήποτε τύπου δεδομένων. Σα στοιχεία μιας 

λίστας περικλείονται από αγκύλες και χωρίζονται με κόμματα. 

Παραδείγματα λιστών: 

[0,1,2,3,4], ["Yes","No","Perhaps"], [1,14.154,"Isn't this fun?",<0,0,0>] 

integer llGetListLength( list src ) Επιστρέφει τον αριθμό των στοιχείων που 

περιέχει μια λίστα. 

string llList2String( list src, integer index ) Επιστρέφει σε string το 

στοιχείο της λίστας src που βρίσκεται στη θέση index. 

Παρόμοια λειτουργία έχουν και οι συναρτήσεις llList2Integer, llList2Float, 

llList2Key, llList2Vector κλπ. 

integer llListFindList( list src, list test ) Επιστρέφει έναν ακέραιο που 

αντιστοιχεί στην πρώτη θέση της λίστας src στην οποία βρίσκεται η test (-1 

αν η test δε βρεθεί μέσα στην src) 

list llDeleteSubList( list src, integer start, integer end ) 

Επιστρέφει τη λίστα src από την οποία έχουν διαγραφεί τα στοιχεία από τη 

θέση start έως την end. 

list llListInsertList( list src, list dest, integer start ) Επιστρέφει τη λίστα 

dest στην οποία έχει προστεθεί η src στο σημείο start. 

list llListReplaceList( list dest, list src, integer start, integer end ) 

Επιστρέφει τη λίστα dest από την οποία τα στοιχεία από τη θέση start έως 

την end έχουν αντικατασταθεί από τα στοιχεία της λίστας src. 

list llParseString2List( string src, list separators, list spacers) Επιστρέφει 

μία λίστα, η οποία είναι το src χωρισμένο σε κομμάτια, τα στοιχεία 

separators διαγράφονται, τα στοιχεία spacers παραμένουν και οποιαδήποτε 

null στοιχεία προκύψουν, διαγράφονται. 
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6.1.7 Άλλες υναρτήσεις-Γεγονότα που χρησιμοποιήθηκαν 

 

llSetTimerEvent(float sec) Προκαλεί την εκτέλεση του γεγονότος timer 

κάθε sec δευτερόλεπτα. 

timer(){ ; } Επαναλαμβάνει τον κώδικα { ; } ανάλογα με το χρόνο που 

καθορίζει η προηγούμενη συνάρτηση. 
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6.2 Κώδικας Τλοποίησης 

Εδώ βρίσκεται ο κώδικας για κάθε ένα από τα σενάρια που 

χρησιμοποιήθηκαν στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών εργαλείων.  

6.2.1 Πίνακας 

Σο σώμα που εκτοξεύεται από το μαρκαδόρο για να γράψει ένα σημείο στον 

πίνακα. 

1 // 

2 //  Popgun Bullet 

3 // 

4 //  Becomes non-physical on impact, makes a little particle system, then fades away. 

5 // 

6  

7 integer fade = FALSE; 

8 float alpha = 1.0; 

9  

10 splat() 

11 {                  llSetStatus(STATUS_PHYSICS, FALSE);         //  Freeze arrow where it hit. 

12   llSetStatus(STATUS_PHANTOM, TRUE); 

13  

14   vector pos = llGetPos(); 

15  

16   llSetColor(<0,0,1>, ALL_SIDES); 

17   llTriggerSound("splat4", 1.0); 

18   llMakeFountain(50, 0.3, 2.0, 4.0, 0.5*PI, 

19    FALSE, "drop", <0,0,0>, 0.0); 

20   llSetRot(<0,0,0,1>); 

21   fade = TRUE; 

22  

23   key myID = llGetOwner(); 

24   llSay(100,"bullet"+":"+(string)myID+":"+(string) pos ); 

25   llSay(0,(string)myID+":"+(string) pos ); 

26   llSetTimerEvent(0.1); 

27  } 

28 default 

29 { 

30  state_entry() 

31  { 

32   llSetStatus( STATUS_DIE_AT_EDGE, TRUE); 

33  } 

34  

35  on_rez(integer delay) 

36  { 

37   llSetBuoyancy(1.0);                 //  Make bullet float and not fall 

38   llCollisionSound("", 1.0);          //  Disable collision sounds 

39  

40   if (delay > 0) 

41   { 

42    llSetTimerEvent((float)delay);  //  Time until shot deletes itself 

43   } 

44  } 

45  

46  collision(integer total_number) 

47  { 

48   splat();                            //  When we hit something, go spat! 

49  } 

50  land_collision_start(vector pos) 

51  { 

52 
  // applies the texture named "asphalt" (in the object's inventory, clicking the "Content" tab while editing 
the object) to all sides of the prim 

53  

54  

55   // splat();                            //  When we hit the ground, go splat! 

56  } 

57  

58  timer() 

59  { 

60   if (!fade) 

61   { 

62    llDie(); 

63   } 

64   else 

65   { 

66    // Slowly turn transparent, then go away. 

67    llSetAlpha(alpha, -1); 

68    alpha = alpha * 0.95; 

69    if (alpha < 0.1) 

70    { 

71     llDie(); 

72    } 

73   } 

74  } 
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75 } 

 

Σο αντικείμενο που αντιπροσωπεύει ένα χρώμα στην παλέτα του πίνακα 

1 default 

2 { 

3  state_entry() 

4  { 

5  

6   vector my_color = (vector)llGetObjectName()/255; 

7   llSetColor(my_color, ALL_SIDES); 

8  

9  } 

10  

11  touch_start(integer total_number) 

12  { 

13  

14   vector my_color = (vector)llGetObjectName()/255; 

15   string str_UserKey = (string) llDetectedKey(0); 

16   llSetColor(my_color, ALL_SIDES); 

17   llSay(100, "color:" + str_UserKey+":"+(string)my_color); 

18  

19  } 

20 } 

 

Επέκταση του πίνακα που επιτρέπει σε έναν χρήστη να αναλαμβάνει τον 

έλεγχό του χρησιμοποιώντας την προσωπική του ένδειξη. 

1 setListeningControlPort(key toucher_key) 

2 { 

3  integer specialControlChannel=-1; 

4  

5  string myname = llGetObjectName(); 

6  list parsedName = llParseString2List(myname,[":"],[]);//analyze the message to its parts, seperated by ':' 

7  string objectIndicator = llList2String(parsedName,0); 

8  if(objectIndicator!="control") 

9  { 

10 
  llWhisper(0,"Initialization failed. The control must have a name of the form control:port_no. Please 
rename and re-rez."); 

11   return; 

12  } 

13  else 

14  { 

15  

16   specialControlChannel = llList2Integer(parsedName,1); 

17   llSay(100, "TAKE_CONTROL:"+  (string) specialControlChannel + ":" + (string)toucher_key); 

18   llSay(0, "TAKE_CONTROL:"+  (string) specialControlChannel + ":" + (string)toucher_key); 

19  

20  } 

21  

22 } 

23  

24 default 

25 { 

26  state_entry() 

27  { 

28  

29  } 

30  

31  touch_start(integer total_number) 

32  { 

33   key toucher = llDetectedKey(0); 

34   setListeningControlPort(toucher); 

35  } 

36 } 

 

 

Εργαλείο που επιτρέπει στους συμμετέχοντες σε μια συνεργατική 

δραστηριότητα να ζητήσουν το λόγο στον πίνακα. 

1 // Strided Functions For working with Strided Lists. 

2 // By Aakanaar LaSalle 

3  

4 // the intStride parameter is the length of the strides within the list 



  

 99  

5 // the intIndex is which stride we're working with. 

6 // the intSubIndex is which element of the stride we're working with. 

7  

8 // Returns number of Strides in a List 

9 integer fncStrideCount(list lstSource, integer intStride) 

10 { 

11  return llGetListLength(lstSource) / intStride; 

12 } 

13  

14 // Find a Stride within a List (returns stride index, and item subindex) 

15 list fncFindStride(list lstSource, list lstItem, integer intStride) 

16 { 

17  integer intListIndex = llListFindList(lstSource, lstItem); 

18  

19  if (intListIndex == -1) { return [-1, -1]; } 

20  

21  integer intStrideIndex = intListIndex / intStride; 

22  integer intSubIndex = intListIndex % intStride; 

23  

24  return [intStrideIndex, intSubIndex]; 

25 } 

26  

27 // Deletes a Stride from a List 

28 list fncDeleteStride(list lstSource, integer intIndex, integer intStride) 

29 { 

30  integer intNumStrides = fncStrideCount(lstSource, intStride); 

31  

32  if (intNumStrides != 0 && intIndex < intNumStrides) 

33  { 

34   integer intOffset = intIndex * intStride; 

35   return llDeleteSubList(lstSource, intOffset, intOffset + (intStride - 1)); 

36  } 

37  return lstSource; 

38 } 

39  

40 // Returns a Stride from a List 

41 list fncGetStride(list lstSource, integer intIndex, integer intStride) 

42 { 

43  integer intNumStrides = fncStrideCount(lstSource, intStride); 

44  

45  if (intNumStrides != 0 && intIndex < intNumStrides) 

46  { 

47   integer intOffset = intIndex * intStride; 

48   return llList2List(lstSource, intOffset, intOffset + (intStride - 1)); 

49  } 

50  return []; 

51 } 

52  

53 // Replace a Stride in a List 

54 list fncReplaceStride(list lstSource, list lstStride, integer intIndex, integer intStride) 

55 { 

56  integer intNumStrides = fncStrideCount(lstSource, intStride); 

57  

58  if (llGetListLength(lstStride) != intStride) { return lstSource; } 

59  

60  if (intNumStrides != 0 && intIndex < intNumStrides) 

61  { 

62   integer intOffset = intIndex * intStride; 

63   return llListReplaceList(lstSource, lstStride, intOffset, intOffset + (intStride - 1)); 

64  } 

65  return lstSource; 

66 } 

67  

68 // Retrieve a single element from a Stride within a List 

69 list fncGetElement(list lstSource, integer intIndex, integer intSubIndex, integer intStride) 

70 { 

71  if (intSubIndex >= intStride) { return []; } 

72  

73  integer intNumStrides = fncStrideCount(lstSource, intStride); 

74  

75  if (intNumStrides != 0 && intIndex < intNumStrides) 

76  { 

77   integer intOffset = (intIndex * intStride) + intSubIndex; 

78   return llList2List(lstSource, intOffset, intOffset); 

79  } 

80  return []; 

81 } 

82  

83 // Update a single item in a Stride within a List 

84 list fncReplaceElement(list lstSource, list lstItem, integer intIndex, integer intSubIndex, integer intStride) 

85 { 

86  integer intNumStrides = fncStrideCount(lstSource, intStride); 

87  

88  if (llGetListLength(lstItem) != 1) { return lstSource; } 

89  

90  if (intNumStrides != 0 && intIndex < intNumStrides) 

91  { 

92   integer intOffset = (intIndex * intStride) + intSubIndex; 

93   return llListReplaceList(lstSource, lstItem, intOffset, intOffset); 

94  } 

95  return lstSource; 

96 } 

97 // Retrieve a single element from all strides within a list 

98 list fncGetElementFromAllStrides(list lstSource, integer intSubIndex, integer intStride) 

99 { 
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100  if (intSubIndex >= intStride) { return []; } 

101  

102  integer intNumStrides = llGetListLength(lstSource) / intStride; 

103  list lstRetVal = []; 

104  if (intNumStrides != 0) 

105  { 

106   integer x; 

107   integer intOffset; 

108   for (x = 0; x < intNumStrides; x++) 

109   { 

110    intOffset = (x * intStride) + intSubIndex; 

111    lstRetVal += llList2List(lstSource, intOffset, intOffset); 

112   } 

113  } 

114  return lstRetVal; 

115 } 

116 integer listsEqual(list src, list test) { 

117  return (llGetListLength(src) == llGetListLength(test) 

118   && (llListFindList(src, test) == 0 || src == [])); 

119 } 

120  

121 ///////////////End of Library///////////////////////// 

122 ////////////////////////////////////////////////////// 

123  

124 list pendingUsers = []; 

125  

126 string UserNamesList(list UserKeys) 

127 { 

128  string buffer= "Users Pending:\n"; 

129  

130  integer i; 

131  for(i=0;i<llGetListLength(UserKeys);i++) 

132  { 

133  

134   buffer+=llKey2Name (llList2Key(UserKeys, i))+"\n"; 

135  

136  

137  } 

138  return buffer; 

139  

140  

141 } 

142  

143  

144 
integer getMyOwnershipChannel() //Returns this table's ownership channel, that is the channel the table hears for 
ownership commands 

145 { 

146  

147  string myname = llGetObjectName(); 

148  list parsedName = llParseString2List(myname,[":"],[]);//analyze the message to its parts, seperated by ':' 

149  string objectIndicator = llList2String(parsedName,0); 

150  if(objectIndicator!="plane") 

151  { 

152 
  llWhisper(0,"Initialization failed. The control must have a name of the form plane:port_no. Please 
rename and re-rez."); 

153   return -1; 

154  } 

155  else 

156  { 

157  

158   integer specialControlChannel = llList2Integer(parsedName,1); 

159   return specialControlChannel; 

160  

161  } 

162  

163 } 

164 tellUsers(string toucher) 

165 { 

166  

167  string Users = "TOUCHED$"+ toucher+"$"+ llDumpList2String(pendingUsers,"$"); 

168  llSay(104, Users); 

169  llSay(0, Users); 

170  

171 } 

172  

173 default 

174 { 

175  state_entry() 

176  { 

177   llSay(0, "Hello, Avatar!"); 

178   llSetText("",<0,0,0>,1); 

179   llListen(105,"","",""); 

180  } 

181  listen(integer channel, string name, key id, string message) 

182  { 

183  

184   if(message=="Reset"){ 

185    llSay(0,"reset"); 

186    llSetText("",<0,0,0>,1); 

187    pendingUsers=[]; 

188   } 

189  

190  } 

191  touch_start(integer total_number) 

192  { 
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193   key touchAgent = llDetectedKey(0); 

194   string touchName = llKey2Name(touchAgent); 

195  

196   if (llDetectedKey(0) == llGetOwner()) 

197   { 

198  

199    if(llListFindList(pendingUsers, [touchAgent])<0) 

200    { 

201     pendingUsers+=[touchAgent]; 

202     llSetText(UserNamesList(pendingUsers),<0,0,0>,1); 

203    } 

204    tellUsers(touchAgent); 

205  

206   } 

207   else 

208   { 

209    tellUsers(touchAgent); 

210    if(llListFindList(pendingUsers, [touchAgent])<0) 

211    { 

212     pendingUsers+=[touchAgent]; 

213     llSetText(UserNamesList(pendingUsers),<0,0,0>,1); 

214    } 

215  

216   } 

217  

218  

219  } 

220 } 

 

Σο εργαλείο που βρίσκεται στην προσωπική οθόνη του διδάσκοντα και του 

επιτρέπει να επιλέγει τον χρήστη που έχει το λόγο, και τον τρόπο 

λειτουργίας του πίνακα. 

1 list UserKeys = []; 

2 list UserNames = []; 

3  

4 integer current_channel=-1; 

5 default 

6 { 

7  state_entry() 

8  { 

9   llListen(104,"","",""); 

10   llListen(105,"","",""); 

11  } 

12  

13  touch_start(integer total_number) 

14  { 

15  

16  } 

17  

18  listen(integer channel, string name, key id, string message) 

19  { 

20 
  list parsedMessage = llParseString2List(message,["$"],[]);//analyze the message to its parts, seperated 
by '$' 

21   string operator = llList2String(parsedMessage,0); 

22   string user = llList2String(parsedMessage,1); 

23  

24   if(operator=="OWNERSHIP"){ 

25    if(user==(string)llGetOwner()) 

26    { 

27     llSay(0, "Updated channel ownership"); 

28     current_channel = llList2Integer(parsedMessage,2); 

29    } 

30   } 

31   if(operator=="TOUCHED"){ 

32  

33    if(user== (string)llGetOwner()){ 

34     UserKeys=[]; 

35     UserNames=[]; 

36     integer length = llGetListLength(parsedMessage); 

37     integer i; 

38     for (i = 2; i < length; i++) 

39     { 

40      string user_Key = llList2String(parsedMessage,i); 

41      UserKeys += [user_Key]; 

42      string user_Name = llKey2Name(user_Key); 

43      llSay(0,user_Name); 

44      UserNames+= [user_Name]; 

45     } 

46     UserKeys+=["0"]; 

47     UserNames+=["Free"]; 

48  

49     UserKeys+=["-1"]; 

50     UserNames +=["Reset"]; 

51     llDialog(llGetOwner(),"Please select user", UserNames, 105); 

52    } 

53  

54   } 
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55  

56   if(channel==105){ 

57    if(id==llGetOwner()){ 

58     integer index =  llListFindList(UserNames, [message]); 

59     if(index>-1) 

60     { 

61      if(message!="Reset"){ 

62  

63 
      llSay(100, "xclusiv:"+  (string)llGetOwner() + ":" + (string)current_channel+ 
":"+  llList2String(UserKeys,index)); 

64      } 

65  

66     } 

67  

68    } 

69  

70    // llSay(0,message); 

71  

72   } 

73  

74  } 

75  

76 } 

 

 

Σο βασικό σενάριο του πίνακα 

1 // Strided Functions For working with Strided Lists. 

2 // By Aakanaar LaSalle 

3  

4 // the intStride parameter is the length of the strides within the list 

5 // the intIndex is which stride we're working with. 

6 // the intSubIndex is which element of the stride we're working with. 

7  

8 // Returns number of Strides in a List 

9 integer fncStrideCount(list lstSource, integer intStride) 

10 { 

11  return llGetListLength(lstSource) / intStride; 

12 } 

13  

14 // Find a Stride within a List (returns stride index, and item subindex) 

15 list fncFindStride(list lstSource, list lstItem, integer intStride) 

16 { 

17  integer intListIndex = llListFindList(lstSource, lstItem); 

18  

19  if (intListIndex == -1) { return [-1, -1]; } 

20  

21  integer intStrideIndex = intListIndex / intStride; 

22  integer intSubIndex = intListIndex % intStride; 

23  

24  return [intStrideIndex, intSubIndex]; 

25 } 

26  

27 // Deletes a Stride from a List 

28 list fncDeleteStride(list lstSource, integer intIndex, integer intStride) 

29 { 

30  integer intNumStrides = fncStrideCount(lstSource, intStride); 

31  

32  if (intNumStrides != 0 && intIndex < intNumStrides) 

33  { 

34   integer intOffset = intIndex * intStride; 

35   return llDeleteSubList(lstSource, intOffset, intOffset + (intStride - 1)); 

36  } 

37  return lstSource; 

38 } 

39  

40 // Returns a Stride from a List 

41 list fncGetStride(list lstSource, integer intIndex, integer intStride) 

42 { 

43  integer intNumStrides = fncStrideCount(lstSource, intStride); 

44  

45  if (intNumStrides != 0 && intIndex < intNumStrides) 

46  { 

47   integer intOffset = intIndex * intStride; 

48   return llList2List(lstSource, intOffset, intOffset + (intStride - 1)); 

49  } 

50  return []; 

51 } 

52  

53 // Replace a Stride in a List 

54 list fncReplaceStride(list lstSource, list lstStride, integer intIndex, integer intStride) 

55 { 

56  integer intNumStrides = fncStrideCount(lstSource, intStride); 

57  

58  if (llGetListLength(lstStride) != intStride) { return lstSource; } 

59  

60  if (intNumStrides != 0 && intIndex < intNumStrides) 

61  { 
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62   integer intOffset = intIndex * intStride; 

63   return llListReplaceList(lstSource, lstStride, intOffset, intOffset + (intStride - 1)); 

64  } 

65  return lstSource; 

66 } 

67  

68 // Retrieve a single element from a Stride within a List 

69 list fncGetElement(list lstSource, integer intIndex, integer intSubIndex, integer intStride) 

70 { 

71  if (intSubIndex >= intStride) { return []; } 

72  

73  integer intNumStrides = fncStrideCount(lstSource, intStride); 

74  

75  if (intNumStrides != 0 && intIndex < intNumStrides) 

76  { 

77   integer intOffset = (intIndex * intStride) + intSubIndex; 

78   return llList2List(lstSource, intOffset, intOffset); 

79  } 

80  return []; 

81 } 

82  

83 // Update a single item in a Stride within a List 

84 list fncReplaceElement(list lstSource, list lstItem, integer intIndex, integer intSubIndex, integer intStride) 

85 { 

86  integer intNumStrides = fncStrideCount(lstSource, intStride); 

87  

88  if (llGetListLength(lstItem) != 1) { return lstSource; } 

89  

90  if (intNumStrides != 0 && intIndex < intNumStrides) 

91  { 

92   integer intOffset = (intIndex * intStride) + intSubIndex; 

93   return llListReplaceList(lstSource, lstItem, intOffset, intOffset); 

94  } 

95  return lstSource; 

96 } 

97 // Retrieve a single element from all strides within a list 

98 list fncGetElementFromAllStrides(list lstSource, integer intSubIndex, integer intStride) 

99 { 

100  if (intSubIndex >= intStride) { return []; } 

101  

102  integer intNumStrides = llGetListLength(lstSource) / intStride; 

103  list lstRetVal = []; 

104  if (intNumStrides != 0) 

105  { 

106   integer x; 

107   integer intOffset; 

108   for (x = 0; x < intNumStrides; x++) 

109   { 

110    intOffset = (x * intStride) + intSubIndex; 

111    lstRetVal += llList2List(lstSource, intOffset, intOffset); 

112   } 

113  } 

114  return lstRetVal; 

115 } 

116 integer listsEqual(list src, list test) { 

117  return (llGetListLength(src) == llGetListLength(test) 

118   && (llListFindList(src, test) == 0 || src == [])); 

119 } 

120  

121 ///////////////End of Library///////////////////////// 

122 ////////////////////////////////////////////////////// 

123  

124 ////////////////////////////////////////////////////// 

125 //////////////Table Logic///////////////////////////// 

126 
string collaborationMode= "0";//This variable indicates wether the table is shared or not. 0 means the table is shared. 
Any other key, indicates the exclusive user 

127 list UserShapeColorRegisters;//We store a user's selected shape and color here 

128 list UserVectorStack;//we push a vector for the first shot per shape, together with the user's name 

129  

130 ///Sumamry/////////////// 

131 ///Returns a rotation/// 

132 //////////////////////// 

133 rotation rot_me_babe(vector p1, vector p2) 

134 { 

135  vector driver = llVecNorm(p2-p1); 

136  rotation board_rot = llGetRot(); 

137  vector norm2 = llRot2Left(board_rot); 

138  rotation myRot = llAxes2Rot(driver, norm2, driver%norm2); 

139  return myRot; 

140 } 

141  

142 hypervisor(list DrawingMessage){ 

143  

144  string tempName = llList2String(DrawingMessage,0); 

145  string tempPosition = llList2String(DrawingMessage,1); 

146  list stackSearchResult = fncFindStride(UserVectorStack, [tempName], 2); 

147  integer tmpStridePos = llList2Integer(stackSearchResult,0); 

148  integer tmpElementPos = llList2Integer(stackSearchResult,1); 

149  

150 
 if(listsEqual(stackSearchResult,[-1,-1]))//the name doesn't exist into the stack, thus this is a new shape - 
insert the name in the list with its vector 

151  { 

152   UserVectorStack+=DrawingMessage; 

153  } 

154  else//the name exists, draw the shape and delete the name from the list 
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155  { 

156   list newStack = fncDeleteStride( UserVectorStack,  tmpStridePos,  2); 

157   list OldMessage = fncGetElement(UserVectorStack, tmpStridePos, 1, 2); 

158   string oldPosition = llList2String(OldMessage,0); 

159   Draw(oldPosition, tempPosition, tempName); 

160   UserVectorStack = newStack; 

161  } 

162  

163  

164  

165  

166  

167 } 

168  

169 Draw(string oldPos, string newPos, string UserName){ 

170  string tempName ; 

171  string tempShape ; 

172  string tempColor ; 

173  list registersSearchResult = fncFindStride(UserShapeColorRegisters, [UserName], 3);//find the user record 

174  integer tmpStridePos = llList2Integer(registersSearchResult,0);//user record index 

175  integer tmpElementPos = llList2Integer(registersSearchResult,1);//at the moment this is useless... 

176  

177  if(!listsEqual(registersSearchResult,[-1,-1])){ 

178   list userRecord = fncGetStride( UserShapeColorRegisters,tmpStridePos , 3);//the record itself 

179  

180   tempName = llList2String(userRecord,0); 

181   tempShape = llList2String(userRecord,1); 

182   tempColor = llList2String(userRecord,2); 

183  } 

184  else 

185  { 

186   tempName = UserName; 

187   tempShape = "line"; 

188   tempColor = (string) <llFrand(1),llFrand(1),llFrand(1)>; 

189   UserShapeColorRegisters+=[tempName, tempShape, tempColor]; 

190  

191  } 

192  if(tempShape=="line")//lines are not drawn centered, so they must be considered seperately 

193  { 

194   drawLine(oldPos,newPos, tempColor,tempName);//draw the line 

195  } 

196  else//every other shape 

197  { 

198   drawShape(oldPos, newPos, tempColor, tempShape,tempName); 

199  } 

200 } 

201  

202 drawLine(string str_p1,string str_p2, string shapeColor, string UserName) 

203 { 

204  if(collaborationMode!=UserName && collaborationMode!="0"){ 

205 
  return;  //returns if the table is in non-collaboration mode, and the current user is not the one that 
wants to draw 

206  } 

207  

208  vector p1= (vector) str_p1; 

209  vector p2= (vector) str_p2; 

210  vector center = (p1+p2)/2; 

211  vector straightRightEnd = <1,0,0>; 

212  vector centeredP1 = p1- center; 

213  vector normalizedP1  = llVecNorm(centeredP1); 

214  rotation my_rot = rot_me_babe(p1,p2); 

215  rotation my_rotation = llGetRot(); 

216  llRezObject("line", center,ZERO_VECTOR, my_rot,0); 

217  float length = llVecMag(p1-p2); 

218  vector my_scale = <length,0.02,0.02>; 

219  

220  llSay(101, "initialize:"+(string) my_scale + ":" + shapeColor + ":" + UserName); 

221  

222  

223 } 

224  

225  

226 drawShape(string str_p1,string str_p2, string shapeColor, string customShape,string UserName ) 

227 { 

228  if(collaborationMode!=UserName && collaborationMode!="0"){ 

229 
  return;  //returns if the table is in non-collaboration mode, and the current user is not the one that 
wants to draw 

230  } 

231  

232  vector p1= (vector) str_p1; 

233  vector p2= (vector) str_p2; 

234  vector center = p1; 

235  

236  rotation default_rot = llEuler2Rot(<90.0, 0, 0> * DEG_TO_RAD); 

237  

238  rotation my_rot = rot_me_babe(p1,p2); 

239  

240  rotation concatrot = default_rot * my_rot; 

241  

242  llRezObject(customShape, center,ZERO_VECTOR, concatrot,0); 

243  

244  float length = llVecMag(p1-p2); 

245  vector my_scale = <2*length,2*length,0.02>; 

246  

247  llSay(101,"initialize:"+ (string) my_scale + ":" + shapeColor + ":" + UserName); 
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248 } 

249  

250  

251 SetColor(string Color, string UserName){ 

252  

253  string tempName ; 

254  string tempShape ; 

255  string tempColor ; 

256  

257  list registersSearchResult = fncFindStride(UserShapeColorRegisters, [UserName], 3);//find the user record 

258  

259  integer tmpStridePos = llList2Integer(registersSearchResult,0);//user record index 

260  integer tmpElementPos = llList2Integer(registersSearchResult,1);//at the moment this is useless... 

261  

262  if(!listsEqual(registersSearchResult,[-1,-1])){ 

263   list updated = fncReplaceElement(UserShapeColorRegisters, [Color], tmpStridePos, 2, 3); 

264   UserShapeColorRegisters = updated; 

265  

266  } 

267  else 

268  { 

269   tempName = UserName; 

270   tempShape = "line"; 

271   tempColor = Color; 

272   UserShapeColorRegisters+=[tempName, tempShape, tempColor]; 

273  

274  } 

275  

276 } 

277  

278 SetShape(string Shape, string UserName){ 

279  

280  string tempName ; 

281  string tempShape ; 

282  string tempColor ; 

283  list registersSearchResult = fncFindStride(UserShapeColorRegisters, [UserName], 3);//find the user record 

284  

285  integer tmpStridePos = llList2Integer(registersSearchResult,0);//user record index 

286  integer tmpElementPos = llList2Integer(registersSearchResult,1);//at the moment this is useless... 

287  

288  if(!listsEqual(registersSearchResult,[-1,-1]))//there is already a user record 

289  { 

290   list updated =  fncReplaceElement(UserShapeColorRegisters, [Shape], tmpStridePos, 1, 3); 

291  

292   UserShapeColorRegisters = updated; 

293   llSay(0,"REPLACED:"+(string)UserShapeColorRegisters); 

294  } 

295  else 

296  { 

297   tempName = UserName; 

298   tempShape = Shape; 

299   tempColor = (string) <llFrand(1),llFrand(1),llFrand(1)>; 

300   UserShapeColorRegisters+=[tempName, tempShape, tempColor]; 

301  

302  } 

303 } 

304  

305 ClearCurrentStack(string UserName) 

306 { 

307  

308  string tempName = UserName; 

309  list stackSearchResult = fncFindStride(UserVectorStack, [tempName], 2); 

310  integer tmpStridePos = llList2Integer(stackSearchResult,0); 

311  integer tmpElementPos = llList2Integer(stackSearchResult,1); 

312  

313  if(!listsEqual(stackSearchResult,[-1,-1]))//the name exists, draw the shape and delete the name from the list 

314  { 

315   list newStack = fncDeleteStride( UserVectorStack,  tmpStridePos,  2); 

316   UserVectorStack = newStack; 

317  

318  } 

319  

320 } 

321  

322 default 

323 { 

324  state_entry() 

325  { 

326   llListen(100,"","",""); 

327   UserVectorStack = []; 

328   UserShapeColorRegisters=[]; 

329   llSay(0,"Initializing"); 

330  } 

331  

332  touch_start(integer total_number) 

333  { 

334   llSay(0, "Touched."); 

335  } 

336  

337  

338  listen(integer channel, string name, key id, string message) 

339  { 

340 
  list parsedMessage = llParseString2List(message,[":"],[]);//analyze the message to its parts, seperated by 
':' 

341  
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342   string operationIndicator = llList2String(parsedMessage,0); 

343  

344   llSay(0, (string)id); 

345  

346   if(operationIndicator=="bullet")//means this is a shot and not another kind of command 

347   { 

348    list parametersSubList = llList2List(parsedMessage,1,2);//the name and postition parameters 

349    hypervisor(parametersSubList); 

350   } 

351  

352   if(operationIndicator=="shape")//means this is a shape selection command 

353   { 

354    string UserName = llList2String(parsedMessage,1); 

355    string shapeName = llList2String(parsedMessage,2); 

356    SetShape(shapeName,UserName); 

357    ClearCurrentStack(UserName); 

358   } 

359   if(operationIndicator=="color")//means this is a color selection command 

360   { 

361    string UserName = llList2String(parsedMessage,1); 

362    string colorName = llList2String(parsedMessage,2); 

363    SetColor(colorName,UserName); 

364   } 

365   if(operationIndicator=="clear")//means this is a clear user command 

366   { 

367    UserShapeColorRegisters=[]; 

368    UserVectorStack=[]; 

369   } 

370   if(operationIndicator=="DIE")//means this is delete all command 

371   { 

372    UserVectorStack=[]; 

373   } 

374   if(operationIndicator=="backgroundcolor")//means this is a background color selection command 

375   { 

376    string bgcolor = llList2String(parsedMessage,1); 

377    llSetColor((vector) bgcolor,ALL_SIDES); 

378   } 

379   if(operationIndicator=="backgroundalpha")//means this is a background alpha selection command 

380   { 

381    string bgalpha = llList2String(parsedMessage,1); 

382    llSetAlpha((float) bgalpha,ALL_SIDES); 

383   } 

384   if(operationIndicator=="xclusiv")//means this is an exclusive user mode selection command 

385   { 

386    if ( id == llGetOwner() ) 

387    { 

388     llWhisper( 0, "I hear and obey, master." ); 

389     string userKey = llList2String(parsedMessage,1); 

390     collaborationMode = userKey; 

391     llSay(0, "collab: "+ collaborationMode); 

392    } 

393   } 

394  } 

 
 

Ο μαρκαδόρος του πίνακα 

1 //  Popgun 

2 // 

3 //  This script is a basic gun- it waits for a mouseclick in mouselook and 

4 //  then fires a bullet in the direction the user is facing. 

5 //  It also animates the avatar holding it, to create a convining hold and 

6 //  firing look for the gun. 

7 // 

8 //  This script can be used as a good basis for other weapons. 

9 // 

10 float height_offset; 

11 float SPEED         = 3.0;         //  Speed of arrow in meters/sec 

12 integer LIFETIME    = 17;            //  How many seconds will bullets live 
13 //  before deleting themselves 

14 float DELAY         = 0.2;          //  Delay between shots to impose 

15  

16 vector vel;                         //  Used to store velocity of arrow to be shot 

17 vector pos;                         //  Used to store position of arrow to be shot 

18 rotation rot;                       //  Used to store rotation of arrow to be shot 

19  

20 integer have_permissions = FALSE;   //  Indicates whether wearer has yet given permission 

21 //  to take over their controls and animation. 

22  

23 integer armed = TRUE;               //  Used to impose a short delay between firings 

24  

25 string instruction_held_1 = "Use Mouselook (press 'M') to shoot me."; 

26 string instruction_held_2 = "Choose 'Detach' from my menu to take me off."; 

27 //  Echoed to wearer when they are holding the bow 

28 string instruction_not_held = "Right-click (apple-click) me, and choose More > Wear' from the menu to use me."; 

29 //  Echoed to toucher if not worn 

30  

31  

32 fire() 

33 { 

34  // 
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35  //  This subroutine creates and fires an arrow 

36  // 

37  if (armed) 

38  { 

39   vector size = llGetAgentSize(llGetOwner()); 

40   height_offset = size.z / 1.9; 

41   // 

42   //  Actually fires the arrow 

43   // 

44   armed = FALSE; 

45   rot = llGetRot();               //  Get current avatar mouselook direction 

46   vel = llRot2Fwd(rot);           //  Convert rotation to a direction vector 

47   pos = llGetPos();               //  Get position of avatar to create arrow 

48   pos = pos + vel;                //  Create arrow slightly in direction of travel 

49   pos.z +=height_offset;                  //  Correct creation point upward to eye point 

50   //  from hips,  so that in mouselook we see arrow 

51   //  travelling away from the camera. 

52   vel = vel * SPEED;              //  Multiply normalized vector by speed 

53  

54   //llStartAnimation("shoot_R_handgun");    //  Trigger the bow release animation 

55   llTriggerSound("shoot", 1.0); //  Make the sound of the arrow being shot 

56   llRezObject("bullet", pos, vel, rot, LIFETIME); 

57   //  Create the actual arrow from object 

58   //  inventory, and set its position, velocity, 

59   //  and rotation.  Pass a parameter to it to 

60   //  tell it how long to live. 

61  

62   llSetTimerEvent(DELAY);         //  Wait until can fire again 

63  } 

64 } 

65  

66 default 

67 { 

68  state_entry() 

69   // 

70   //  This routine is called whenever the script is edited and restarted.  So if you 

71   //  are editing the bow while wearing it, this code will re-request permissions 

72   //  to animate and capture controls. 

73   // 

74  { 

75   if (!have_permissions) 

76   { 

77    llRequestPermissions(llGetOwner(), 

78     PERMISSION_TRIGGER_ANIMATION| PERMISSION_TAKE_CONTROLS); 

79   } 

80  } 

81  on_rez(integer param) 

82  { 

83   // 

84   //  Called when the gun is created from inventory. 

85   // 

86   llPreloadSound("shoot");        //  Preload shooting sound so you hear it 

87  } 

88  

89  run_time_permissions(integer permissions) 

90  { 

91   // 

92   //  This routine is called when the user accepts the permissions request 

93   //  (sometimes this is automatic) 

94   //  so on receiving permissions, start animation and take controls. 

95   // 

96   if (permissions == PERMISSION_TRIGGER_ANIMATION| PERMISSION_TAKE_CONTROLS) 

97   { 

98    if (!have_permissions) 

99    { 

100     llWhisper(0, instruction_held_1); 

101     llWhisper(0, instruction_held_2); 

102    } 

103    llTakeControls(CONTROL_ML_LBUTTON, TRUE, FALSE); 

104    llStartAnimation("hold_R_handgun"); 

105    have_permissions = TRUE; 

106   } 

107  } 

108  

109  attach(key attachedAgent) 

110  { 

111   // 

112   //  If attached/detached from agent, change behavior 

113   // 

114   if (attachedAgent != NULL_KEY) 

115   { 

116    //  Bow has been attached or rezzed from inventory, so 

117    //  ask for needed permissions. 

118    llRequestPermissions(llGetOwner(), 

119     PERMISSION_TRIGGER_ANIMATION| PERMISSION_TAKE_CONTROLS); 

120   } 

121   else 

122   { 

123    //  Bow has been detached from avatar, so stop animation and release controls 

124    if (have_permissions) 

125    { 

126     llStopAnimation("hold_R_handgun"); 

127     llStopAnimation("aim_R_handgun"); 

128     llReleaseControls(); 

129     llSetRot(<0,0,0,1>); 
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130     have_permissions = FALSE; 

131    } 

132   } 

133  } 

134  

135  control(key name, integer levels, integer edges) 

136  { 

137   //  This function is called when the mouse button or other controls 

138   //  are pressed, and the controls are being captured. 

139   // 

140   //  Note the logical AND (single &) used - the levels and edges 

141   //  variables passed in are bitmasks, and must be checked with 

142   //  logical compare. 

143   // 

144   //  Checking for both edge and level means that the button has just 

145   //  been pushed down, which is when we want to fire the arrow! 

146   // 

147   if (  ((edges & CONTROL_ML_LBUTTON) == CONTROL_ML_LBUTTON) 

148    &&((levels & CONTROL_ML_LBUTTON) == CONTROL_ML_LBUTTON) ) 

149    { 

150     //  If left mousebutton is pressed, fire arrow 

151     fire(); 

152    } 

153  } 

154  

155  touch_start(integer num) 

156  { 

157   //  If touched, remind user how to enter mouselook and shoot 

158   if (have_permissions) 

159   { 

160    llWhisper(0, instruction_held_1); 

161    llWhisper(0, instruction_held_2); 

162   } 

163   else 

164   { 

165    llWhisper(0, instruction_not_held); 

166   } 

167  } 

168  

169  timer() 

170  { 

171   //  After timer expires, allow user to shoot bow again 

172   llSetTimerEvent(0.0); 

173   armed = TRUE; 

174  } 

175  

176 } 

 

Σο γεωμετρικό σχήμα που σχεδιάζεται στον πίνακα. Η μορφή του πρέπει 

βέβαια να είναι καθορισμένη από πριν 

1 vector scale; 

2 vector color; 

3 integer MODE=-1; 

4 integer PARAMETER=-1; 

5 integer listenerHandle; 

6 hypervisor(string message) 

7 { 

8  if(PARAMETER==1) 

9  { 

10   llSay(0,"Scaling"); 

11  

12   llSetScale((vector)message); 

13  

14   MODE= -1; 

15   llListenRemove(listenerHandle); 

16  } 

17 } 

18 default 

19 { 

20  state_entry() 

21  { 

22   // listen on channel zero for any chat spoken by the object owner. 

23   listenerHandle = llListen(101,"","",""); 

24  

25  } 

26  

27  listen(integer channel, string name, key id, string message) 

28  { 

29   // check if the message corresponds to a predefined string. 

30   // llToLower converts the message to lowercase. 

31   // This way, "HELLO", "Hello" or "HeLLo" will all work the same way. 

32   llSay(0,"Heard"); 

33   llSay(0, message); 

34  

35   if(MODE==-1) //new shape 

36   { 
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37    if (llToLower(message) == "scale") 

38    { 

39     PARAMETER =1; //scale 

40     MODE=0; //waiting scale vector 

41  

42     // if the message from the owner is "hello", respond with "Hello.". 

43     llSay(0,"Hello."); 

44    } 

45   } 

46   else //waiting for scale vector 

47   { 

48    hypervisor(message);//set the required parameter 

49   } 

50  } 

51 } 

 

Σο εργαλείο σχήματος από την δεξιά εργαλειοθηκη 

1 default 

2 { 

3  state_entry() 

4  { 

5  

6  } 

7  

8  touch_start(integer total_number) 

9  { 

10   string str_UserKey = (string) llDetectedKey(0); 

11   string command = llGetObjectName(); 

12  

13   llSay(100,"shape:"+str_UserKey+":"+ command); 

14   llSay(0,"shape:"+str_UserKey+":"+ command); 

15  } 

16 } 

 

6.2.1.1 Matrix 

Σο Matrix αποτελείται από συνολικά 30 κουτάκια με το ίδιο script, που το 

καθένα από αυτά υπακούει σε διαφορετικό κουμπί από το HUD. 

Matrix Box Button.lsl 

1 string mode="Teacher"; 

2 
string person; 

3 vector chosen_color=<1.0,1.0,1.0>; 

4 string pic; 

5 string condition="Not Satisfied"; 

6 float texangle; 

7 string interaction; 

8 string value; 

9 key person_id; 

10 key studentkey; 

11 condition_check() 

12 { 

13  if(person=="Teacher" || mode=="Collaboration") 

14  { 

15   condition="Satisfied"; 

16  } 

17  else if(mode=="Student" && person_id==studentkey) 

18  { 

19   condition="Satisfied"; 

20  } 

21  else 

22  { 

23   condition="Not Satisfied"; 

24  } 

25 } 

26 default 

27 { 

28  on_rez(integer param) 

29  { 

30   llResetScript(); 

31   mode="Teacher"; 

32  } 

33  state_entry() 

34  { 

35   llListen(180, "","",""); 

36  } 

37  listen(integer channel, string name, key avID, string msg) 
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38  { 

39   list message=llParseString2List(msg,[":"],[""]); 

40   string operation=llList2String(message,0); 

41   if(operation=="Mode") 

42   { 

43    mode=llList2String(message,1); 

44   } 

45   else if(operation=="Student Key") 

46   { 

47    studentkey=llList2Key(message,1); 

48   } 

49   else if(operation=="Whiteboard Interaction" && name==llGetObjectDesc()) 

50   { 

51    person=llList2String(message,1); 

52    person_id=llList2Key(message,2); 

53    interaction=llList2String(message,3); 

54    value=llList2String(message,4); 

55    condition_check(); 

56    if(condition=="Satisfied") 

57    { 

58     if(interaction=="Color") 

59     { 

60      chosen_color=(vector)value; 

61      llSetColor(chosen_color,ALL_SIDES); 

62      llSay(181,"Color:"+(string)chosen_color); 

63     } 

64     else if(interaction=="Texture") 

65     { 

66      pic=value; 

67      llSetTexture(pic,ALL_SIDES); 

68      llSay(181,"Texture:"+pic); 

69     } 

70     else if(interaction=="Rotation") 

71     { 

72      texangle=(float)value; 

73      llRotateTexture(texangle,ALL_SIDES); 

74      llSay(181,"Rotation:"+(string)texangle); 

75     } 

76  

77    } 

78   } 

79   else if(operation=="Whiteboard Interaction" && name=="Reset Matrix Button") 

80   { 

81    chosen_color=<1,1,1>; 

82    texangle=0.0; 

83    pic="5c50e129-0b07-3834-0748-f1df74234a65"; 

84    person=llList2String(message,1); 

85    person_id=llList2Key(message,2); 

86    interaction=llList2String(message,3); 

87    condition_check(); 

88    if(condition=="Satisfied") 

89    { 

90     llSetColor(chosen_color,ALL_SIDES); 

91     llSetTexture(pic,ALL_SIDES); 

92     llRotateTexture(texangle,ALL_SIDES); 

93     llSay(181,"Color:"+(string)chosen_color); 

94     llSay(181,"Texture:e02a946a-8b5b-a357-c731-2f0dd77d5d8c"); 

95     llSay(181,"Rotation:"+(string)texangle); 

96    } 

97   } 

98  } 

99  

100 } 

 

 

6.2.1.2 Teacher’s/Student’s HUD 

To HUD του καθηγητή χωρίζεται σε τρία μέρη, ενώ του μαθητή σε δύο. 

Σο πρώτο ελέγχει το plane με τα κουμπιά: Color, Transparency,Clear 

Users, Delete All. Σα συγκεκριμένα κουμπιά δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο, 

όταν τα αγγίζει ο χρήστης στέλνουν  το αντίστοιχο μήνυμα στο plane, έτσι 

ώστε αυτό να αλλάξει χρώμα, διαφάνεια, να σβηστούν τα σχήματα ή οι 

χρήστες. Eνδεικτικά δίνουμε το Plane Color HUD  

1 list color_titles = [ 

2  "White","Black","Lilac", 

3  "Pink","Sky Blue","Brown", 

4  "Yellow","Orange","Purple", 

5  "Red","Green","Blue"]; 
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6  

7 list colors =[ 

8  <1,1,1>,<0,0,0>,<0.5,0.5,1>, 

9  <1,.3,.5>,<0,.5,1>,<.2,.1,0>, 

10  <1,1,0>,<1,.5,0>,<.5,0,1>, 

11  <1,0,0>,<0,1,0>,<0,0,1> 

12   ]; 

13  

14 key av=llGetOwner; 

15 vector chosen_color=<1,1,1>; 

16 string cat=""; 

17 integer menu_handler; 

18 integer menu_channel = -9999; 

19 integer chair_channel =-200; 

20 menu(key user,string title,list buttons) { 

21  llListenRemove(menu_handler); 

22  menu_channel = (integer)(llFrand(99999.0) * -1); 

23  menu_handler = llListen(menu_channel,"","",""); 

24  llDialog(user,title,buttons,menu_channel); 

25 } 

26  

27 color_menu(){ 

28  menu(av,"Please select a color:",color_titles); 

29 } 

30 default 

31 { 

32  on_rez(integer param){ 

33   llResetScript(); 

34  } 

35  state_entry() 

36  { 

37   llListen(181,"","",""); 

38  } 

39  touch_start(integer tnum) 

40  { 

41   av = llDetectedKey(0); 

42   cat="color"; 

43   color_menu(); 

44  } 

45  listen(integer channel, string name, key avID, string msg) 

46  { 

47   if(channel == menu_channel) 

48   { 

49    if(cat == "color") 

50    { 

51     integer i = 0; 

52     for(;i<=12;i++) 

53     { 

54      if(msg == llList2String(color_titles,i)) 

55      { 

56       chosen_color=llList2Vector(colors,i); 

57       llSay(100,"backgroundcolor:"+(string)chosen_color+":"+(string)av); 

58      } 

59     } 

60    } 

61   } 

62   else if (channel==181) 

63   { 

64    list operation_indicator=llParseString2List(msg,[":"],[""]); 

65    string operation=llList2String(operation_indicator,0); 

66    string operation2=llList2String(operation_indicator,1); 

67    if(operation=="Plane") 

68    { 

69     if (operation2=="Color") 

70     { 

71      llSetColor((vector)llList2String(operation_indicator,2),ALL_SIDES); 

72     } 

73    } 

74   } 

75  } 

76  link_message(integer source, integer num, string str, key id) 

77  { 

78   list identification=llParseString2List(str,[":"],[""]); 

79   string firststring=llList2String(identification,0); 

80   string secondstring=llList2String(identification,1); 

81   vector rootpos=(vector)secondstring; 

82   if(firststring=="Show Plane") 

83   { 

84    vector position=llGetLocalPos(); 

85    llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<0.0,-0.352,0.0>]); 

86   } 

87   else if (firststring=="Hide Plane") 

88   { 

89    vector position=llGetLocalPos(); 

90    llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<0.0,0.352,0.0>]); 

91   } 

92  

93  } 

94 } 
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Σο δεύτερο μέρος ελέγχει το Matrix. Πατώντας ένα από τα κουμπιά 1.1,1.2 

κλπ, το κουμπί καλεί το κύριο μενού, επικοινωνώντας με το κεντρικό μέρος 

του HUD, το οποίο είναι επίσης και αναπαράσταση του Plane. 

Σο κουμπί λέει στο HUD να βγάλει το μενού, ο χρήστης επιλέγει τι θέλει να 

κάνει, η επιλογή στέλνεται πίσω στο κουμπί το οποίο στέλνει το μήνυμα στο  

Matrix. Αν ο χρήστης που πάτησε το κουμπί έχει το δικαίωμα να αλλάξει 

τον πίνακα, τότε το αντίστοιχο κουτί του πίνακα αλλάζει και στέλνει 

μήνυμα σε όλα τα κουμπιά των γύρω HUD να αλλάξουν κι αυτά. 

HUD Main Menu.lsl 

1 key av; 

2 integer sendtolink; 

3 string choice=""; 

4 vector chosen_color; 

5 float texangle; 

6 vector plane_color; 

7 string chosen_pic; 

8 list colortitles = [ 

9  "Lavender","Pink","Sky", 

10  "Purple","Green","Orange", 

11  "Red","Blue","Yellow", 

12  "White","Black","Main Menu"]; 

13 list colorvalues = [ 

14  <0.6,0.5,1>,<1,0.3,0.8>,<0,0.5,1>, 

15  <0.5,0,1>,<0,1,0>,<1,0.5,0>, 

16  <1,0,0>,<0,0,1>,<1,1,0>, 

17  <1,1,1>,<0,0,0>]; 

18  

19 list shapetitles = [ 

20  "Square Full","Square Empty","Diamond Full", 

21  "Diamond Empty","Circle Full","Circle Empty", 

22  "Triangle","Pentagon","Octagon", 

23  "Arrow","Arrow Diagonal","Main Menu"]; 

24 list shapevalues = [ 

25 
 "37004dc7-f01d-50f7-7519-dc84043923fb","fc3eeee9-ef9e-bb8b-cf4d-64f0b814f6d2","911f5429-bcd2-2051-c7ba-
206eac22433a", 

26 
 "66858955-d6ef-1987-c3ad-b0aedff26d9d","2ee2c72d-5926-b4b0-a947-9a404861dc90","e2f0a722-4a4f-95ed-361b-
f8e104191f9f", 

27 
 "cf8ca1dc-de60-210c-5595-c7437549c55c","c8eee6c6-80eb-534c-a8f4-afe5d79a833e","c73eb5c8-98f7-f162-6dd1-
677fb0913a37", 

28  "8459a7ec-8dc0-e754-a5e8-6171e526d101","579748f4-9b5a-e245-f74a-a2bb79d4ab44"]; 

29  

30 list angletitles = [ 

31  "0","90","180", 

32  "270","Main Menu"]; 

33  

34 list numbervalues= 

35 
 ["1494e996-a91b-f770-bd10-ad788642d859","f545e486-2a2e-730d-845a-cbe9d4bcb9fd","16a84092-421f-3225-bb36-
4071b55fab2d", 

36 
 "4b0a62c4-65f4-932e-d440-7fe3cf5a1540","e0e7eacd-e956-14e6-df65-3bc3b7d4e679","6f579c89-bf1f-71d7-854d-
b08341edf51e", 

37 
 "a5063c9b-377c-1244-62b4-7ce5d1dbfafe","b055ba6a-d2ff-d67d-066c-ccb8a9e8300d","42b58e86-e83c-bc1b-4d73-
ab3603d00d98", 

38  "872560f2-d964-ab22-d558-1607366666c1"]; 

39  

40 list numbertitles= 

41  ["0","1","2", 

42  "3","4","5", 

43  "6","7","8", 

44  "9","Character","Main Menu"]; 

45  

46 list symboltitles= 

47  [".",",","!", 

48  "?",":",";", 

49  "Character","Main Menu"]; 

50  

51 list symbolvalues= 

52 
 ["d3f39664-ec05-92f0-1b45-db3acfe276e3","8ccd81a4-ac36-7618-d7b4-b40fc2a548f0","c0eeefcc-fa2c-0ff9-c9b9-
babc365643ea", 

53 
 "3ff82ed4-c521-dc69-b1ad-5d70f4b89da1","f81176b3-32b8-86bf-3613-a9f89895c1ad","eaa3ec1a-d071-285e-7058-
14ce838e8e25"]; 

54  

55 list lettertitles= 

56  ["A","B","C", 

57  "D","E","F", 

58  "G","H","I", 

59  "Character","Main Menu",">>"]; 

60  
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61 list lettervalues= 

62 
 ["05fb8c9a-2ace-8c64-6688-9a08f535e87b","c68b3416-1b02-76f4-8295-5170f2a430fc","ab55d18b-f220-7dad-2036-
9dbe6d9d24ae", 

63 
 "bb14e17f-48e2-b0de-2d3a-f3fc919d3455","81d319dc-08a1-70ff-7d08-d2d5e8521d90","993b9e32-77cd-17c6-b9d5-
aa0950eeeedc", 

64 
 "4bbbec6c-26c7-b28c-8e2b-b95fd6b4c73e","5c52c7da-7443-8d03-1493-94a167981f74","7bfad861-8374-84fb-f71f-
2a58fb6dd64a"]; 

65  

66 list letterbtitles= 

67  ["J","K","L", 

68  "M","N","O", 

69  "P","Q","R", 

70  "<<","Character",">>"]; 

71  

72 list letterbvalues= 

73 
 ["e79f9242-17d9-1377-f8b1-59812df58def","6121cbf7-45dd-81d1-5983-bb4da8bb6cbd","b9c2b4f6-2dd2-f05e-2ebe-
8291a1c8208c", 

74 
 "e4c16f2e-5589-4dab-d658-2d8f8e78e212","3dd9c930-88cb-80cd-04df-a146429166ba","aa61ecc4-59c6-d390-b0e2-
770abd463037", 

75 
 "702072b1-a14a-c1c2-7e96-ec69044989ef","ed6b8c52-2540-df1e-2fb1-5c2d74d52951","50ceb1e2-bf65-43d1-14b9-
f7c6baab856f"]; 

76  

77 list letterctitles= 

78  ["S","T","U", 

79  "V","W","X", 

80  "Y","Z","Character", 

81  "<<","Main Menu"]; 

82  

83 list lettercvalues= 

84 
 ["d1684b98-25c3-6d6d-9517-cc5b15264a5d","d2daf814-6aa7-7a59-54b2-3110bf0d9dee","367def79-30ef-5de7-cade-
55fb1973dec4", 

85 
 "02e99a90-31c8-b50b-8b16-2c182d67a2d4","722b77a3-8513-9537-c0cb-00978c85745e","ea2aa90d-4a98-8d3b-3815-
4505113a5a90", 

86  "ebe59dea-4a23-d415-1503-9c789c68d0f5","9fbdeb14-7814-2c21-ab27-ee1867e349a3"]; 

87  

88 integer menu_handler; 

89 integer menu_channel = -9999; 

90 menu(key user,string title,list buttons) { 

91  llListenRemove(menu_handler); 

92  menu_channel = (integer)(llFrand(99999.0) * -1); 

93  menu_handler = llListen(menu_channel,"","",""); 

94  llDialog(user,title,buttons,menu_channel); 

95 } 

96 color_menu() 

97 { 

98  menu(av,"Please select a color",colortitles); 

99 } 

100  

101 shape_menu() 

102 { 

103  menu(av,"Please select a shape",shapetitles); 

104 } 

105 rotation_menu() 

106 { 

107  menu(av,"Please select an angle",angletitles); 

108 } 

109 letter_menu() 

110 { 

111  menu(av,"Please select a letter",lettertitles); 

112 } 

113 letterb_menu() 

114 { 

115  menu(av,"Please select a letter",letterbtitles); 

116 } 

117 letterc_menu() 

118 { 

119  menu(av,"Please select a letter",letterctitles); 

120 } 

121 number_menu() 

122 { 

123  menu(av,"Please select a number",numbertitles); 

124 } 

125 symbol_menu() 

126 { 

127  menu(av,"Please select a symbol",symboltitles); 

128 } 

129 main_menu() 

130 { 

131  choice="menu"; 

132  menu(av,"What do you want to change?",["Color","Shape","Character","Rotate","Reset"]); 

133 } 

134  

135 character_menu() 

136 { 

137  menu(av,"Please select an angle",["Letter","Number","Symbol","Main Menu"]); 

138 } 

139  

140 default 

141 { 

142  on_rez(integer param){ 

143   llResetScript(); 

144  } 

145  state_entry() 

146  { 

147   llListen(181,"","",""); 
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148  

149  } 

150  listen(integer channel, string name, key avID, string msg) 

151  { 

152   if(channel==menu_channel) 

153   { 

154    if(msg=="Main Menu") 

155    { 

156     main_menu(); 

157    } 

158    else if(msg=="Color") 

159    { 

160     choice="color"; 

161     color_menu(); 

162    } 

163    else if(msg=="Shape") 

164    { 

165     choice="shape"; 

166     shape_menu(); 

167    } 

168    else if(msg=="Rotate") 

169    { 

170     choice="rotation"; 

171     rotation_menu(); 

172    } 

173    else if(msg=="Reset") 

174    { 

175     llMessageLinked(sendtolink,0,"Texture:5c50e129-0b07-3834-0748-f1df74234a65",""); 

176    } 

177    else if(msg=="Character") 

178    { 

179     choice="character"; 

180     character_menu(); 

181    } 

182    else if(msg=="Letter") 

183    { 

184     choice="letter"; 

185     letter_menu(); 

186    } 

187    else if(msg=="Number") 

188    { 

189     choice="number"; 

190     number_menu(); 

191    } 

192    else if(msg=="Symbol") 

193    { 

194     choice="symbol"; 

195     symbol_menu(); 

196    } 

197    else if(msg==">>") 

198    { 

199     if(choice=="letter") 

200     { 

201      choice="letterb"; 

202      letterb_menu(); 

203     } 

204     else if(choice=="letterb") 

205     { 

206      choice="letterc"; 

207      letterc_menu(); 

208     } 

209    } 

210    else if(msg=="<<") 

211    { 

212     if(choice=="letterb") 

213     { 

214      choice="letter"; 

215      letter_menu(); 

216     } 

217     else if(choice=="letterc") 

218     { 

219      choice="letterb"; 

220      letterb_menu(); 

221     } 

222    } 

223    else if(choice=="color") 

224    { 

225     integer i=0; 

226     for(;i<12;i++) 

227     { 

228      if(msg==llList2String(colortitles,i)) 

229      { 

230       llMessageLinked(sendtolink,0,"Color:"+llList2String(colorvalues,i),""); 

231      } 

232     } 

233    } 

234    else if(choice=="shape") 

235    { 

236     integer i=0; 

237     for(;i<12;i++) 

238     { 

239      if(msg==llList2String(shapetitles,i)) 

240      { 

241       llMessageLinked(sendtolink,0,"Texture:"+llList2String(shapevalues,i),""); 

242      } 
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243     } 

244    } 

245    else if(choice=="rotation") 

246    { 

247     integer i=0; 

248     for(;i<4;i++) 

249     { 

250      if(msg==llList2String(angletitles,i)) 

251      { 

252       texangle=llList2Float(angletitles,i)*DEG_TO_RAD; 

253       llMessageLinked(sendtolink,0,"Rotation:"+(string)texangle,""); 

254      } 

255     } 

256    } 

257    else if(choice=="number") 

258    { 

259     integer i=0; 

260     for(;i<12;i++) 

261     { 

262      if(msg==llList2String(numbertitles,i)) 

263      { 

264       llMessageLinked(sendtolink,0,"Texture:"+llList2String(numbervalues,i),""); 

265      } 

266     } 

267    } 

268    else if(choice=="symbol") 

269    { 

270     integer i=0; 

271     for(;i<12;i++) 

272     { 

273      if(msg==llList2String(symboltitles,i)) 

274      { 

275       llMessageLinked(sendtolink,0,"Texture:"+llList2String(symbolvalues,i),""); 

276      } 

277     } 

278    } 

279    else if(choice=="letter") 

280    { 

281     integer i=0; 

282     for(;i<12;i++) 

283     { 

284      if(msg==llList2String(lettertitles,i)) 

285      { 

286       llMessageLinked(sendtolink,0,"Texture:"+llList2String(lettervalues,i),""); 

287      } 

288     } 

289    } 

290    else if(choice=="letterb") 

291    { 

292     integer i=0; 

293     for(;i<12;i++) 

294     { 

295      if(msg==llList2String(letterbtitles,i)) 

296      { 

297       llMessageLinked(sendtolink,0,"Texture:"+llList2String(letterbvalues,i),""); 

298      } 

299     } 

300    } 

301    else if(choice=="letterc") 

302    { 

303     integer i=0; 

304     for(;i<12;i++) 

305     { 

306      if(msg==llList2String(letterctitles,i)) 

307      { 

308       llMessageLinked(sendtolink,0,"Texture:"+llList2String(lettercvalues,i),""); 

309      } 

310     } 

311    } 

312  

313  

314   } 

315   else if (channel==181) 

316   { 

317    list operation_indicator=llParseString2List(msg,[":"],[""]); 

318    string operation=llList2String(operation_indicator,0); 

319    string operation2=llList2String(operation_indicator,1); 

320    if(operation=="Plane") 

321    { 

322     if (operation2=="Color") 

323     { 

324      llSetColor((vector)llList2String(operation_indicator,2),ALL_SIDES); 

325     } 

326     if (operation2=="Alpha") 

327     { 

328      llSetAlpha(llList2Float(operation_indicator,2),ALL_SIDES); 

329     } 

330  

331    } 

332   } 

333  } 

334  link_message(integer source, integer num, string str, key id) 

335  { 

336   list operation_indicator=llParseString2List(str,[":"],[""]); 

337   string operation=llList2String(operation_indicator,0); 
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338   string operation2=llList2String(operation_indicator,1); 

339   if(operation=="Main Menu") 

340   { 

341    sendtolink=source; 

342    av=llList2Key(operation_indicator,1); 

343    main_menu(); 

344   } 

345  

346   else if(operation=="Hide Matrix") 

347   { 

348    vector position=llGetLocalPos(); 

349    llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<0.0,0.352,0.0>]); 

350   } 

351   else if(operation=="Show Matrix") 

352   { 

353    vector position=llGetLocalPos(); 

354    llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<0.0,-0.352,0.0>]); 

355   } 

356  } 

357  

358 } 

 

Matrix HUD Button.lsl 

1 key av; 

2 vector chosen_color; 

3 string pic; 

4 float rot; 

5 default 

6 { 

7  state_entry() 

8  { 

9   llListen(181,llGetObjectDesc(),"",""); 

10  } 

11  //When touched,send a message to the Main Menu prim 

12  touch_start(integer total_number) 

13  { 

14   av=llDetectedKey(0); 

15   llMessageLinked(LINK_SET,0, "Main Menu:"+(string)av,""); 

16  } 

17 
 //Listen to channel 181, for an object that has the same name as the prim's description and change color, texture 
or texture rotation according to the message 

18  listen(integer channel, string name, key avID, string msg) 

19  { 

20   list message=llParseString2List(msg,[":"],[""]); 

21   string operation=llList2String(message,0); 

22   string value=llList2String(message,1); 

23   if(operation=="Color") 

24   { 

25    chosen_color=(vector)value; 

26    llSetColor(chosen_color,ALL_SIDES); 

27   } 

28   else if(operation=="Texture") 

29   { 

30    pic=value; 

31    llSetTexture(pic,ALL_SIDES); 

32   } 

33   else if(operation=="Rotation") 

34   { 

35    rot=(float)value; 

36    llRotateTexture(rot,ALL_SIDES); 

37   } 

38  } 

39  //Get messages from linked prims and.. 

40  link_message(integer source, integer num, string str, key id) 

41  { 

42   list identification=llParseString2List(str,[":"],[""]); 

43   string firststring=llList2String(identification,0); 

44   string secondstring=llList2String(identification,1); 

45   vector rootpos=(vector)secondstring; 

46   //If the message is about texture or color change,say these values on channel 180 

47   if(firststring=="Color" || firststring=="Texture" || firststring=="Rotation") 

48   { 

49    llSay(180,"Whiteboard Interaction:Teacher:"+(string)av+":"+firststring+":"+secondstring); 

50   } 

51   //Else show/hide button 

52   else if(firststring=="Show Matrix") 

53   { 

54    vector position=llGetLocalPos(); 

55    llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<0.0,-0.352,0.0>]); 

56   } 

57   else if (firststring=="Hide Matrix") 

58   { 

59    vector position=llGetLocalPos(); 

60    llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<0.0,0.352,0.0>]); 

61   } 

62  

63  } 

64 } 
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Σο τρίτο μέρος, που υπάρχει μόνο στο HUD του καθηγητή ελέγχει τις 

άδειες, δηλαδή ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον πίνακα: μόνο ο 

καθηγητής, ένας μαθητής που επιλέγεται από τη λίστα που εμφανίζεται 

μόλις πατήσει ο καθηγητής το κουμπί, ή συνεργατικά. 

Teacher Mode HUD Button.lsl 

1 integer current_channel=-1; 

2 default 

3 { 

4  state_entry() 

5  { 

6   llListen(104,"","",""); 

7  } 

8  //When touched, send the following messages 

9  touch_start(integer total_number) 

10  { 

11 
  llSay(100, "xclusiv:"+  (string)llGetOwner() + ":" + (string)current_channel+ 
":"+(string)llDetectedKey(0)); 

12   llSay(180,"Mode:Teacher"); 

13  } 

14  //Listen to channel 104 and if the first part of the message is OWNERSHIP set the current channel accordingly 

15  listen(integer channel, string name, key id, string message) 

16  { 

17 
  list parsedMessage = llParseString2List(message,["$"],[]);//analyze the message to its parts, seperated by 
'$' 

18  

19   string operator = llList2String(parsedMessage,0); 

20   string user = llList2String(parsedMessage,1); 

21  

22   if(operator=="OWNERSHIP"){ 

23    if(user==(string)llGetOwner()) 

24    { 

25     current_channel = llList2Integer(parsedMessage,2); 

26    } 

27   } 

28  } 

29  //Get message to show/hide button 

30  link_message(integer source, integer num, string str, key id) 

31  { 

32   list identification=llParseString2List(str,[":"],[""]); 

33   string firststring=llList2String(identification,0); 

34   string secondstring=llList2String(identification,1); 

35   vector rootpos=(vector)secondstring; 

36   if(firststring=="Show Mode") 

37   { 

38    vector position=llGetLocalPos(); 

39    llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<0.0,-0.352,0.0>]); 

40   } 

41   else if (firststring=="Hide Mode") 

42   { 

43    vector position=llGetLocalPos(); 

44    llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<0.0,0.352,0.0>]); 

45   } 

46  

47  } 

48 } 

 

 

Student Mode HUD Button.lsl 

1 list UserKeys = []; 

2 list UserNames = []; 

3 integer current_channel=-1; 

4  

5 default 

6 { 

7  state_entry() 

8  { 

9   llListen(104,"","",""); 

10   llListen(105,"","",""); 

11  } 

12  touch_start(integer total_number) 

13  { 



 

118 

 

14   llSay(105,"Touched:"+(string)llDetectedKey(0)); 

15   llSay(180,"Mode:Student"); 

16  } 

17  listen(integer channel, string name, key id, string message) 

18  { 

19 
  list parsedMessage = llParseString2List(message,["$"],[]);//analyze the message to its parts, seperated by 
'$' 

20   string operator = llList2String(parsedMessage,0); 

21   string user = llList2String(parsedMessage,1); 

22   if(operator=="OWNERSHIP"){ 

23    if(user==(string)llGetOwner()) 

24    { 

25     current_channel = llList2Integer(parsedMessage,2); 

26    } 

27   } 

28   if(operator=="TOUCHED") 

29   { 

30    if(user== (string)llGetOwner()) 

31    { 

32     UserKeys=[]; 

33     UserNames=[]; 

34     integer length = llGetListLength(parsedMessage); 

35     integer i; 

36     for (i = 2; i < length; i++) 

37     { 

38      string user_Key = llList2String(parsedMessage,i); 

39      UserKeys += [user_Key]; 

40      string user_Name = llKey2Name(user_Key); 

41      UserNames+= [user_Name]; 

42     } 

43     UserKeys+=["-1"]; 

44     UserNames +=["Reset"]; 

45     llDialog(llGetOwner(),"Please select user", UserNames, 105); 

46    } 

47   } 

48   if(channel==105) 

49   { 

50    if(id==llGetOwner()) 

51    { 

52     integer index =  llListFindList(UserNames, [message]); 

53     if(index>-1) 

54     { 

55      if(message!="Reset") 

56      { 

57  

58 
      llSay(100, "xclusiv:"+  (string)llGetOwner() + ":" + (string)current_channel+ 
":"+  llList2String(UserKeys,index)); 

59       llSay(180,"Student Key:"+llList2String(UserKeys,index)); 

60      } 

61     } 

62    } 

63   } 

64  } 

65  link_message(integer source, integer num, string str, key id) 

66  { 

67   list identification=llParseString2List(str,[":"],[""]); 

68   string firststring=llList2String(identification,0); 

69   string secondstring=llList2String(identification,1); 

70   vector rootpos=(vector)secondstring; 

71   if(firststring=="Show Mode") 

72   { 

73    vector position=llGetLocalPos(); 

74    llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<0.0,-0.352,0.0>]); 

75   } 

76   else if (firststring=="Hide Mode") 

77   { 

78    vector position=llGetLocalPos(); 

79    llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<0.0,0.352,0.0>]); 

80   } 

81  

82  } 

83 } 

 

 

Collaboration Mode HUD Button.lsl 

1 integer current_channel=-1; 

2 default 

3 { 

4  state_entry() 

5  { 

6   llListen(104,"","",""); 

7  } 

8  

9  touch_start(integer total_number) 

10  { 

11   llSay(100, "xclusiv:"+  (string)llGetOwner() + ":" + (string)current_channel+ ":"+"0"); 

12   llSay(180,"Mode:Collaboration"); 

13  } 
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14  listen(integer channel, string name, key id, string message) 

15  { 

16  

17  

18 
  list parsedMessage = llParseString2List(message,["$"],[]);//analyze the message to its parts, seperated by 
'$' 

19  

20   string operator = llList2String(parsedMessage,0); 

21   string user = llList2String(parsedMessage,1); 

22  

23   if(operator=="OWNERSHIP"){ 

24    if(user==(string)llGetOwner()) 

25    { 

26     current_channel = llList2Integer(parsedMessage,2); 

27    } 

28   } 

29  } 

30  link_message(integer source, integer num, string str, key id) 

31  { 

32   list identification=llParseString2List(str,[":"],[""]); 

33   string firststring=llList2String(identification,0); 

34   string secondstring=llList2String(identification,1); 

35   vector rootpos=(vector)secondstring; 

36   if(firststring=="Show Mode") 

37   { 

38    vector position=llGetLocalPos(); 

39    llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<0.0,-0.352,0.0>]); 

40   } 

41   else if (firststring=="Hide Mode") 

42   { 

43    vector position=llGetLocalPos(); 

44    llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<0.0,0.352,0.0>]); 

45   } 

46  

47  } 

48 } 

 

 

6.2.2 Βιβλιοθήκη 

Σο βιβλίο δέχεται ένα notecard κι όταν ακούσει από το χρήστη την εντολή 

ενεργοποίησης αποθηκεύει τα δεδομένα. Αν το βιβλίο μπορεί να 

τροποποιηθεί μόνο από καθηγητή, για να ενεργοποιηθεί πρέπει πρώτα να 

χρησιμοποιηθεί το Teacher’s Controller. 

Teacher's Controller Sript.lsl 

1 default 

2 { 

3  touch_start(integer total_number) 

4  { 

5   llSay(444, (string)llGetOwner()); 

6  } 

7 } 

8  

9  

10 list tags; 

11 integer noteState=FALSE; 

12 key kQuery; 

13 string noteid; 

14 integer iLine=0; 

15 string URL=""; 

16 string pic=""; 

17 string notecard=""; 

18 string subject=""; 

19 string date=""; 

20 string text=""; 

21 rotation rot; 

22 key teacher; 

23  

24 default 

25 { 

26  state_entry() 

27  { 

28   llListen(255,"","",""); //This permits the object to listen to the user 

29 
  llListen(444,"","",""); //This permits the object to listen to the teacher controller, which talks in 
channel 444 

30   llAllowInventoryDrop(TRUE); 

31  } 

32  touch_start(integer total_number) 

33  { 
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34   //When touched, the book moves outwards, its direction depending on its angle 

35   rot=llGetRot(); 

36   if(rot.z==0) 

37    llSetPos(llGetPos()-<0.16,0.0,0.0>); 

38   else if(rot.z==180) 

39    llSetPos(llGetPos()+<0.16,0.0,0.0>); 

40   else if(rot.z==90) 

41    llSetPos(llGetPos()-<0.0,0.16,0.0>); 

42   else if(rot.z==270) 

43    llSetPos(llGetPos()+<0.0,0.16,0.0>); 

44   //If there is an activated "instruction" note in the object, then 

45   if (noteState==TRUE) 

46   { 

47 
   //If there is a notecard in the objects inventory,specified by the instruction note, give it to 
the avatar that touches the book 

48    if(notecard!="") 

49     llGiveInventory(llDetectedKey(0), notecard); 

50 
   //If there is a specified URL in the instruction note, ask the user if they want to load it in 
their browser 

51    if(URL!="") 

52    { 

53     //If there is a specified subject, display subject and date in the loading URL dialog 

54     if(subject!="") 

55      llLoadURL(llDetectedKey(0), text, URL); 

56     //Else, display the book's name and date in the loading URL dialog 

57     else 

58      llLoadURL(llDetectedKey(0), llGetObjectName()+"\n"+date, URL); 

59    } 

60   } 

61 
  //If there is not an activated "instruction" note in the object, then let the user know that the book is 
empty 

62   else 

63   { 

64    llSay(0,"This Book is empty"); 

65   } 

66   //Put the book back on the shelf 

67   if(rot.z==0) 

68    llSetPos(llGetPos()+<0.16,0.0,0.0>); 

69   else if(rot.z==180) 

70    llSetPos(llGetPos()-<0.16,0.0,0.0>); 

71   else if(rot.z==90) 

72    llSetPos(llGetPos()+<0.0,0.16,0.0>); 

73   else if(rot.z==270) 

74    llSetPos(llGetPos()-<0.0,0.16,0.0>); 

75  } 

76  listen( integer channel, string name, key id, string message ) 

77  { 

78   //If you hear the user speak in channel 255 

79   if(channel==255) 

80   { 

81    //Separate the message in parts,where $ is the separator and put the result in a list 

82    list separator=llParseString2List(message,["$"],[""]); 

83    string notename=llList2String(separator,0); 

84    //If the first part of the message is the book's name then go on 

85    if(notename==llGetObjectName()) 

86    { 

87 

    //If the avatar that is trying to edit the book is not a teacher (this is defined by the 
teacher's controller), remove from book's inventory the notecard they are trying to activate and let them know they 
are not allowed to activate the book 

88     if(teacher!=id) 

89     { 

90      llSay(0,"Students are not allowed to modify this book"); 

91      if(llList2String(separator,2)!="") 

92       llRemoveInventory(llList2String(separator,2)); 

93     } 

94 
    //Else, if the second part of the message is ACTIVATE then read the notecard which is named 
as the third message 

95     else 

96     { 

97      string operation=llList2String(separator,1); 

98      if (operation=="ACTIVATE") 

99      { 

100       noteid=llList2String(separator,2); 

101       kQuery = llGetNotecardLine(noteid, iLine); 

102       noteState=TRUE; 

103      } 

104 
     //Else if the second part of the message is DEACTIVATE, set all values to NULL, make 
the book cover green and remove the give-out note and the instruction note from book's inventory 

105      else if (operation=="DEACTIVATE") 

106      { 

107       noteState=FALSE; 

108       if(notecard!="") 

109        llRemoveInventory(notecard); 

110       if(noteid!="") 

111        llRemoveInventory(noteid); 

112       llSetTexture("5748decc-f629-461c-9a36-a35a221fe21f",ALL_SIDES); 

113       llSetColor(<0,0.25,0>,1); 

114       llSetColor(<0,0.25,0>,3); 

115       llSetColor(<0,0.25,0>,4); 

116       date=""; 

117       subject=""; 

118       text=subject+"\n"+date; 

119       llSetText(text,<1,0,0>,1); 

120       URL=""; 

121       pic=""; 
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122       notecard=""; 

123      } 

124      //Else say Error 

125      else 

126      { 

127       llSay(0,"Activation Error,please try again"); 

128      } 

129     } 

130    } 

131 
   //Else if the first part of the message is SEARCH then look in the tags list for the keyword(s) 
specified from the second part of the message 

132    else if(notename=="SEARCH") 

133    { 

134     list tag=llParseString2List(llList2String(separator,1),[","],[""]);; 

135 
    //If you find the keyword(s) in the tags list, then get the book out of the shelf to show 
the user that the book contains this tag,and set the timer on at 15 seconds 

136     if(llListFindList(tags,tag)!=-1) 

137     { 

138      vector position=llGetPos(); 

139      rot=llGetRot(); 

140      if(rot.z==0) 

141       llSetPos(llGetPos()-<0.16,0.0,0.0>); 

142      else if(rot.z==180) 

143       llSetPos(llGetPos()+<0.16,0.0,0.0>); 

144      else if(rot.z==90) 

145       llSetPos(llGetPos()-<0.0,0.16,0.0>); 

146      else if(rot.z==270) 

147       llSetPos(llGetPos()+<0.0,0.16,0.0>); 

148      llSetTimerEvent(15.0); 

149     } 

150    } 

151   } 

152 
  //Else if you hear a message on channel 444 (teacher controller), set the message as the teacher's key, 
to check later on if the avatar that is editing the book is the same person 

153   else if(channel==444) 

154   { 

155    teacher=(key)message; 

156   } 

157  } 

158  //After the 15 seconds have passed, put the book back on the shelf 

159  timer() 

160  { 

161   if(rot.z==0) 

162    llSetPos(llGetPos()+<0.16,0.0,0.0>); 

163   else if(rot.z==180) 

164    llSetPos(llGetPos()-<0.16,0.0,0.0>); 

165   else if(rot.z==90) 

166    llSetPos(llGetPos()+<0.0,0.16,0.0>); 

167   else if(rot.z==270) 

168    llSetPos(llGetPos()-<0.0,0.16,0.0>); 

169   llSetTimerEvent(0.0); 

170  } 

171  //Here the instruction notecard is read and its contents saved 

172  dataserver(key query_id, string data) 

173  { 

174   if (query_id == kQuery) 

175   { 

176 
   //If the end of the notecard is reached,if there is a texture available, set it on the book 
cover,if not make the cover black 

177    //Get the current date and put it in string text along with the subject 

178    if (data == EOF) 

179    { 

180     llWhisper(0, "Notecard Read"); 

181     //llSay(0,pic); 

182     if(pic!="") 

183     { 

184      llSetTexture(pic,1); 

185      llSetTexture(pic,3); 

186      llSetTexture(pic,4); 

187      llSetColor(<1,1,1>,ALL_SIDES); 

188     } 

189     else 

190     { 

191      llSetColor(<0,0,0>,1); 

192      llSetColor(<0,0,0>,3); 

193      llSetColor(<0,0,0>,4); 

194     } 

195     list inidate=llParseString2List(llGetDate(),["-"],[""]); 

196     date=llList2String(inidate,2)+"/"+llList2String(inidate,1)+"/"+llList2String(inidate,0); 

197     text=subject+"\n"+date; 

198    } 

199 
   //Else read the notecard line, set the values accordingly to their indicators (URL,NOTECARD,IMAGE 
etc) and go to the next line 

200    else 

201    { 

202     list identification=llParseString2List(data,["$"],[""]); 

203     string changevalue=llList2String(identification,0); 

204     string value=llList2String(identification,1); 

205     if (changevalue=="URL") 

206     { 

207      URL=value; 

208     } 

209     else if (changevalue=="NOTECARD") 

210     { 

211      notecard=value; 
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212     } 

213     else if (changevalue=="IMAGE") 

214     { 

215      pic=value; 

216     } 

217     else if (changevalue=="SUBJECT") 

218     { 

219      subject=value; 

220     } 

221     else if (changevalue=="TAGS") 

222     { 

223      tags=llParseString2List(value,[","],[""]); 

224     } 

225     iLine++; 

226     kQuery = llGetNotecardLine(noteid, iLine); 

227    } 

228   } 

229  } 

230 } 

 

 

6.2.3 Πίνακας Βημάτων 

Σο κεντρικό αντικείμενο εμφανίζει μενού στο χρήστη κι έπειτα εμφανίζει 

αντίστοιχο αριθμό πινάκων και αριθμών. 

1 string inventory; 

2 string object; 

3 key av; 

4 list numberofsteps = [ 

5  "0", 

6  "7","8", 

7  "4","5","6", 

8  "1","2","3"]; 

9 integer menu_handler; 

10 integer menu_channel = -9999; 

11 integer chair_channel =-200; 

12 
//Instead of using llDialog directly,the following function enables the item to display a Dialog to the avatar that 
touched it in a random channel,so it doesnt interfere with other scripts 

13 menu(key user,string title,list buttons) 

14 { 

15  llListenRemove(menu_handler); 

16  menu_channel = (integer)(llFrand(99999.0) * -1); 

17  menu_handler = llListen(menu_channel,"","",""); 

18  llDialog(user,title,buttons,menu_channel); 

19 } 

20 main_menu(){ 

21  menu(av,"Please select the number of steps:",numberofsteps); 

22 } 

23 default 

24 { 

25  on_rez(integer param){ 

26   llResetScript(); 

27  } 

28  state_entry(){ 

29  

30  } 

31  //When touched,display the main_menu to the avatar that touched the object 

32  touch_start(integer tnum) 

33  { 

34   av = llDetectedKey(0); 

35   main_menu(); 

36  } 

37 
 //Listen to the message the user says (through the dialog buttons), say "Die" to trigger the deletion of the 
existing step boards and rez the items of object's inventory accordingly 

38  listen(integer channel, string name, key avID, string msg) 

39  { 

40   if(channel == menu_channel) 

41   { 

42    if(msg=="0") 

43    { 

44  

45     llSay(41,"Die"); 

46    } 

47    if(msg=="1") 

48    { 

49     llSay(41,"Die"); 

50 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,0), llGetPos() + <0.0, 0.0, 4.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

51 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,8), llGetPos() + <3.0, 0.0, 4.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

52    } 

53    if(msg=="2") 

54    { 

55     llSay(41,"Die"); 

56 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,0), llGetPos() + <0.0, 0.0, 5.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 
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57 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,8), llGetPos() + <3.0, 0.0, 5.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

58 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,1), llGetPos() + <0.0, 0.0, 4.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

59 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,9), llGetPos() + <3.0, 0.0, 4.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

60    } 

61    if(msg=="3") 

62    { 

63     llSay(41,"Die"); 

64 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,0), llGetPos() + <0.0, 0.0, 5.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

65 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,1), llGetPos() + <0.0, 0.0, 4.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

66 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,2), llGetPos() + <0.0, 0.0, 3.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

67 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,8), llGetPos() + <3.0, 0.0, 5.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

68 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,9), llGetPos() + <3.0, 0.0, 4.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

69 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,10), llGetPos() + <3.0, 0.0, 3.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

70    } 

71    if(msg=="4") 

72    { 

73     llSay(41,"Die"); 

74 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,0), llGetPos() + <0.0, 0.0, 6.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

75 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,1), llGetPos() + <0.0, 0.0, 5.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

76 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,2), llGetPos() + <0.0, 0.0, 4.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

77 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,3), llGetPos() + <0.0, 0.0, 3.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

78 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,8), llGetPos() + <3.0, 0.0, 6.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

79 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,9), llGetPos() + <3.0, 0.0, 5.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

80 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,10), llGetPos() + <3.0, 0.0, 4.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

81 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,11), llGetPos() + <3.0, 0.0, 3.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

82    } 

83    if(msg=="5") 

84    { 

85     llSay(41,"Die"); 

86 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,0), llGetPos() + <0.0, 0.0, 6.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

87 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,1), llGetPos() + <0.0, 0.0, 5.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

88 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,2), llGetPos() + <0.0, 0.0, 4.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

89 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,3), llGetPos() + <0.0, 0.0, 3.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

90 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,4), llGetPos() + <0.0, 0.0, 2.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

91 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,8), llGetPos() + <3.0, 0.0, 6.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

92 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,9), llGetPos() + <3.0, 0.0, 5.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

93 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,10), llGetPos() + <3.0, 0.0, 4.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

94 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,11), llGetPos() + <3.0, 0.0, 3.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

95 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,12), llGetPos() + <3.0, 0.0, 2.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

96    } 

97    if(msg=="6") 

98    { 

99     llSay(41,"Die"); 

100 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,0), llGetPos() + <0.0, 0.0, 7.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

101 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,1), llGetPos() + <0.0, 0.0, 6.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

102 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,2), llGetPos() + <0.0, 0.0, 5.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

103 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,3), llGetPos() + <0.0, 0.0, 4.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

104 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,4), llGetPos() + <0.0, 0.0, 3.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

105 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,5), llGetPos() + <0.0, 0.0, 2.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

106 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,8), llGetPos() + <3.0, 0.0, 7.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

107 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,9), llGetPos() + <3.0, 0.0, 6.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

108 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,10), llGetPos() + <3.0, 0.0, 5.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

109 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,11), llGetPos() + <3.0, 0.0, 4.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

110 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,12), llGetPos() + <3.0, 0.0, 3.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

111 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,13), llGetPos() + <3.0, 0.0, 2.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

112    } 

113    if(msg=="7") 

114    { 

115     llSay(41,"Die"); 
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116 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,0), llGetPos() + <0.0, 0.0, 7.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

117 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,1), llGetPos() + <0.0, 0.0, 6.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

118 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,2), llGetPos() + <0.0, 0.0, 5.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

119 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,3), llGetPos() + <0.0, 0.0, 4.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

120 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,4), llGetPos() + <0.0, 0.0, 3.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

121 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,5), llGetPos() + <0.0, 0.0, 2.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

122 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,6), llGetPos() + <0.0, 0.0, 1.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

123 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,8), llGetPos() + <3.0, 0.0, 7.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

124 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,9), llGetPos() + <3.0, 0.0, 6.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

125 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,10), llGetPos() + <3.0, 0.0, 5.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

126 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,11), llGetPos() + <3.0, 0.0, 4.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

127 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,12), llGetPos() + <3.0, 0.0, 3.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

128 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,13), llGetPos() + <3.0, 0.0, 2.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

129 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,14), llGetPos() + <3.0, 0.0, 1.5>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

130    } 

131    if(msg=="8") 

132    { 

133     llSay(41,"Die"); 

134 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,0), llGetPos() + <0.0, 0.0, 8.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

135 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,1), llGetPos() + <0.0, 0.0, 7.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

136 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,2), llGetPos() + <0.0, 0.0, 6.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

137 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,3), llGetPos() + <0.0, 0.0, 5.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

138 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,4), llGetPos() + <0.0, 0.0, 4.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

139 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,5), llGetPos() + <0.0, 0.0, 3.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

140 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,6), llGetPos() + <0.0, 0.0, 2.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

141 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,7), llGetPos() + <0.0, 0.0, 1.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

142 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,8), llGetPos() + <3.0, 0.0, 8.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

143 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,9), llGetPos() + <3.0, 0.0, 7.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

144 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,10), llGetPos() + <3.0, 0.0, 6.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

145 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,11), llGetPos() + <3.0, 0.0, 5.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

146 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,12), llGetPos() + <3.0, 0.0, 4.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

147 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,13), llGetPos() + <3.0, 0.0, 3.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

148 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,14), llGetPos() + <3.0, 0.0, 2.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

149 
    llRezObject(llGetInventoryName(INVENTORY_OBJECT,15), llGetPos() + <3.0, 0.0, 1.0>, 
ZERO_VECTOR, ZERO_ROTATION, 0); 

150    } 

151   } 

152  } 

153 } 

Οι πίνακες ακούν το χρήστη και αποκτούν την υφή που αυτός προσδιορίζει 

1 default 

2 { 

3  state_entry() 

4  { 

5   llListen(41,"","",""); 

6  } 

7  

8  listen(integer channel, string name, key avID, string msg) 

9  { 

10 
  list parsedMessage = llParseString2List(msg,[":"],[]);//analyze the message to its parts, seperated by 
':' 

11   string operationIndicator = llList2String(parsedMessage,0); 

12   if (channel==41) 

13   { 

14    if(operationIndicator=="Step 1") 

15    { 

16     string pic = llList2String(parsedMessage,1); 

17     llSetTexture(pic,1);//set as texture the pic whose UUID you got from the avatar's message 

18  

19  

20    } 

21    if(msg=="Die") 

22    { 

23     llDie(); 

24    } 
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25   } 

26  } 

27 } 

 

Οι αριθμοί αλλάζουν χρώμα ανάλογα με την επιλογή του χρήστη, με τον 

ίδιο τρόπο όπως ο Δείκτης Προόδου που περιγράφεται παρκάτω. 

6.2.4 Δείκτης Προόδου 

Ο καθηγητής πατάει το Teacher’s Controller έτσι ώστε ο δείκτης να πάρει 

το κλειδί του για να μπορεί αργότερα να του στείλει μήνυμα. Οι μαθητές 

πατάνε το δείκτη για να δείξουν σε τι στάδιο βρίσκονται. 

1 vector Where; 

2 string Name; 

3 string SLURL; 

4 integer X; 

5 integer Y; 

6 integer Z; 

7 list color_titles = [ 

8  "Done","In Progress","Need Help"]; 

9 list colors =[<0,1,0>,<1,1,0>,<1,0,0>]; 

10 vector chosen_color; 

11 key av; 

12 key teacher; 

13 string cat = ""; 

14 integer side = ALL_SIDES; 

15 integer menu_handler; 

16 integer menu_channel = -9999; 

17 menu(key user,string title,list buttons) { 

18  llListenRemove(menu_handler); 

19  menu_channel = (integer)(llFrand(99999.0) * -1); 

20  menu_handler = llListen(menu_channel,"","",""); 

21  llDialog(user,title,buttons,menu_channel); 

22 } 

23 color_menu(){ 

24  cat = "menu"; 

25  menu(av,"Please select your message",color_titles); 

26 } 

27 default 

28 { 

29  on_rez(integer param){ 

30   llResetScript(); 

31  } 

32  state_entry() 

33  { 

34   llListen(444,"","",""); 

35  } 

36  touch_start(integer tnum) 

37  { 

38   Name = llGetRegionName(); 

39   Where = llGetPos(); 

40   X = (integer)Where.x; 

41   Y = (integer)Where.y; 

42   Z = (integer)Where.z; 

43 
  SLURL = "http://slurl.com/secondlife/" + Name + "/" + (string)X + "/" + (string)Y + "/" + (string)Z + 
"/?title=" + Name; 

44   av = llDetectedKey(0); 

45   color_menu(); 

46  } 

47  listen(integer channel, string name, key avID, string msg) 

48  { 

49   if(channel == menu_channel) 

50   { 

51    if(cat == "menu") 

52    { 

53     integer i = 0; 

54     for(;i<=2;i++) 

55     { 

56      if(msg == llList2String(color_titles,i)) 

57      { 

58       chosen_color=llList2Vector(colors,i); 

59       llSetColor(chosen_color,side); 

60       if(msg=="Done") 

61 
       llInstantMessage(teacher,llKey2Name(teacher)+", the students of 
"+llGetObjectDesc()+" have finished their assignment. Teleport to this slurl to see their work: "+SLURL); 

62       else if(msg=="Need Help") 

63 
       llInstantMessage(teacher,llKey2Name(teacher)+", the students of 
"+llGetObjectDesc()+" need you help. Teleport to this slurl to answer their questions: "+SLURL); 

64      } 

65     } 

66    } 

67   } 

68   else if(channel==444) 

69    teacher=(key)msg; 
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70  } 

71 } 

 

6.2.5 ελίδα Καταιγισμού ιδεών 

Ένας μαθητής αγγίζει τη σελίδα κι επιλέγει Start Log, η σελίδα του λέει το 

κανάλι στο οποίο πρέπει να μιλάει και καταγράφει τις ιδέες. 

1 key av; 

2 string cat = ""; 

3 string currentlog; 

4 string floatinglog; 

5 string chatlog; 

6 string textonoff; 

7 integer text = TRUE; 

8 integer menu_handler; 

9 integer menu_channel = -9999; 

10 integer chair_channel =-200; 

11 menu(key user,string title,list buttons) { 

12  llListenRemove(menu_handler); 

13  menu_channel = (integer)(llFrand(99999.0) * -1); 

14  menu_handler = llListen(menu_channel,"","",""); 

15  llDialog(user,title,buttons,menu_channel); 

16 } 

17 main_menu() 

18 { 

19  cat="menu"; 

20  if(text){ 

21   textonoff = "Text Off"; 

22  }else { 

23    textonoff = "Text On"; 

24  } 

25  menu(av,"What do you want to do?:",["Start Log","Stop Log","Recite Log","Erase Log",textonoff]); 

26 } 

27 startlog_menu() 

28 { 

29  menu(av,"You can now start your brainstorming session.Use channel 51.",["OK","Cancel"]); 

30 } 

31  

32 stoplog_menu() 

33 { 

34  menu(av,"End of brainstorming session.",["<< Main"]); 

35 } 

36 eraselog_menu() 

37 { 

38  menu(av,"Are you sure you want to erase this log?",["OK","Cancel"]); 

39 } 

40 deletelog_menu() 

41 { 

42  menu(av,"Log Deleted",["<< Main"]); 

43 } 

44 default 

45 { 

46  on_rez(integer param){ 

47   llResetScript(); 

48  } 

49  state_entry() 

50  { 

51   llListen(51,"","",""); 

52  

53  } 

54  touch_start(integer tnum) 

55  { 

56   av = llDetectedKey(0); 

57   main_menu(); 

58  } 

59  listen(integer channel, string name, key avID, string msg) 

60  { 

61   if(channel == menu_channel) 

62   { 

63    if(msg=="Start Log") 

64    { 

65     cat="logging"; 

66     startlog_menu(); 

67    } 

68    else if(cat=="logging" && msg=="Cancel") 

69    { 

70     cat="stopped"; 

71     stoplog_menu(); 

72    } 

73    else if(msg=="Stop Log") 

74    { 

75     cat="stopped"; 

76     stoplog_menu(); 

77    } 

78    else if(msg=="Erase Log") 

79    { 

80     cat="erase"; 
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81     eraselog_menu(); 

82    } 

83    else if(cat=="erase" && msg=="OK") 

84    { 

85     cat="delete"; 

86     currentlog=""; 

87     floatinglog=""; 

88     llSetText(floatinglog,<1,1,1>, 1.5); 

89     deletelog_menu(); 

90    } 

91    else if(msg=="Recite Log") 

92    { 

93     cat="recite"; 

94     llSay(0,chatlog); 

95    } 

96    else if(msg=="Text On") 

97    { 

98     text=TRUE; 

99     llSetText(floatinglog,<1,1,1>, 1.5); 

100    } 

101    else if(msg=="Text Off") 

102    { 

103     text=FALSE; 

104     llSetText("",<1,1,1>, 1.5); 

105    } 

106    else if(msg == "<< Main") 

107    { 

108     main_menu(); 

109    } 

110  

111   } 

112   if(channel == 51) 

113   { 

114    if(cat=="logging") 

115    { 

116     currentlog=msg; 

117     floatinglog=floatinglog+"\n"+currentlog; 

118     chatlog=chatlog+"\n"+currentlog; 

119     if (text==TRUE) 

120     { 

121      llSetText(floatinglog,<1,1,1>, 1.5); 

122     } 

123     else if (text==FALSE) 

124     { 

125      llSetText("",<1,1,1>, 1.5); 

126     } 

127  

128    } 

129   } 

130  } 

131 } 

 

6.2.6 Motherboard 

Σο αντικείμενο το οποίο επιλέγει ο χρήστης για να δει μια προσομοίωση 

μεταφοράς δεδομένων και την αντίστοιχη παρουσίαση. 

1 default 

2 { 

3     state_entry() 

4     { 

5        

6     } 

7  

8     touch_start(integer total_number) 

9     { 

10     llSay(939,"STOP:cpu2ram");    

11     llSay(939,"STOP:hdd2cpu");   

12     llSay(939,"STOP:cpu2vga");   

13     llSay(939,"STOP:ram2vga");   

14     llSay(939,"STOP:ram2cpu");   

15     llSay(939,"STOP:hdd2ram"); 

16     llSay(939,"STOP:cpu"); 

17     llSay(939,"STOP:vga"); 

18     llSay(939,"STOP:hdd"); 

19     llSay(939,"RESET");   

20      

21     } 

22 } 

 

Η οθόνη παρουσίασης διαφανειών 
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1 
integer access=1; //Change the value of access. Access=0 means owner only to advance the pages, Access=1 means all 
can 

2 integer choice; 

3 integer number; 

4 default 

5 { 

6     state_entry() 

7     { 

8         llSetText(llGetObjectName(), <0,1,0>,1); 

9         number = llGetInventoryNumber(INVENTORY_TEXTURE); 

10         choice = 0; 

11         llListen(940,"","",""); 

12     }      

13      

14     listen(integer channel, string name, key id, string message) 

15     { 

16       

17          

18 
        list parsedMessage = llParseString2List(message,[":"],[]);//analyze the message to its parts, seperated by 
':' 

19  

20         integer operationIndicator = llList2Integer(parsedMessage,0); 

21         string Listener = llList2String(parsedMessage,1);    

22          

23          

24         if(Listener==llGetObjectName()){ 

25              

26              

27             if (choice>=number) 

28             { 

29                 choice =0; 

30             } 

31             string name = llGetInventoryName(INVENTORY_TEXTURE, operationIndicator); 

32             if (name != "") 

33             { 

34                 llSetTexture(name, ALL_SIDES); 

35                 llSetText(llGetObjectName()+"\n"+(string)(choice+1)+"/"+(string)number+" name: "+name, <0,1,0>,1); 

36                 ++choice; 

37             } 

38         } 

39          

40     } 

41      

42     on_rez(integer param) 

43     { 

44         llResetScript();       

45     }   

46     touch_start(integer numbert) 

47     { 

48         if(access || llDetectedKey(0)==llGetOwner()) 

49         { 

50             if (choice>=number) 

51             { 

52                 choice =0; 

53             } 

54             string name = llGetInventoryName(INVENTORY_TEXTURE, choice); 

55             if (name != "") 

56             { 

57                 llSetTexture(name, ALL_SIDES); 

58                 llSetText(llGetObjectName()+"\n"+(string)(choice+1)+"/"+(string)number+" name: "+name, <0,1,0>,1); 

59                 ++choice; 

60             } 

61         } 

62     } 

63     changed(integer change) 

64     { 

65         if(change & CHANGED_INVENTORY) 

66         { 

67             llResetScript(); 

68         } 

69     } 

70 } 

71 // This script was modified by spiderONE (spider Corleone - owner of Spider's Web). Please Do not delete my credit. 

72 
// This script was further modified by Eloise Pasteur to take out the need to reset, tidy up some messy code and 
offer an option to restrict clicking on the slide to just the owner. 

 

Particles Emitter για την αναπαράσταση της μεταφοράς δεδομένων 

1 start() 

2 { 

3             

4      rotation r1 = llGetRot(); 

5        vector Direction = llRot2Fwd(r1); 

6         

7               llParticleSystem(  

8           [PSYS_PART_FLAGS,   PSYS_PART_EMISSIVE_MASK, 

9          PSYS_PART_MAX_AGE, 3.0, 

10             PSYS_SRC_BURST_RATE, 0.3, 

11            PSYS_PART_START_COLOR, <0.0, 1.0, 1.0> , PSYS_SRC_ACCEL, Direction, PSYS_SRC_BURST_PART_COUNT,1 

12           ] );  
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13 } 

14  

15  

16 stop() 

17 { 

18     llParticleSystem([]); 

19 } 

20  

21 gust() 

22 { 

23     stop(); 

24          rotation r1 = llGetRot(); 

25        vector Direction = llRot2Fwd(r1); 

26         

27               llParticleSystem(  

28           [PSYS_PART_FLAGS,   PSYS_PART_EMISSIVE_MASK, 

29          PSYS_PART_MAX_AGE, 4.0, 

30             PSYS_SRC_BURST_RATE, 1.0, PSYS_SRC_MAX_AGE, 2.0, 

31            PSYS_PART_START_COLOR, <0.0, 1.0, 0.0> , PSYS_SRC_ACCEL, Direction, PSYS_SRC_BURST_PART_COUNT,1 

32           ] );  

33 } 

34  

35 default 

36 { 

37     state_entry() 

38     { 

39        

40         llListen(939,"","",""); 

41     } 

42  

43     touch_start(integer total_number) 

44     { 

45                llSetText(llGetObjectName(),<0,0,0>,1); 

46                 llSay(0, "Touched."); 

47        // setVel(<10,1,0>, TRUE); 

48     } 

49     listen(integer channel, string name, key id, string message) 

50     {        

51  

52 
        list parsedMessage = llParseString2List(message,[":"],[]);//analyze the message to its parts, seperated by 
':' 

53  

54         string operationIndicator = llList2String(parsedMessage,0); 

55         string Listener = llList2String(parsedMessage,1); 

56          

57         if(Listener==llGetObjectName()) 

58         { 

59           

60             if(operationIndicator=="STOP"){ 

61                 stop(); 

62             } 

63             if(operationIndicator=="START"){ 

64                  

65                    start(); 

66             }    

67             if(operationIndicator == "GUST"){ 

68                 gust(); 

69             } 

70              

71              

72         } 

73     } 

74 } 

 

 

υσκευή του υπολογιστή 

1 stop() 

2 { 

3     llSetColor(<1,1,1>,ALL_SIDES); 

4 } 

5 idle() 

6 { 

7     llSetColor(<0,1,0>,ALL_SIDES); 

8 } 

9  

10 controlling() 

11 { 

12     llSetColor(<0,0,1>,ALL_SIDES); 

13 } 

14  

15 busy() 

16 { 

17     llSetColor(<1,0,0>,ALL_SIDES); 

18 } 

19  

20  

21 default 

22 { 
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23     state_entry() 

24     { 

25         llSay(0, "Hello, Avatar!"); 

26         llListen(939,"","",""); 

27     } 

28  

29  listen(integer channel, string name, key id, string message) 

30     {        

31  

32 
        list parsedMessage = llParseString2List(message,[":"],[]);//analyze the message to its parts, seperated by 
':' 

33  

34         string operationIndicator = llList2String(parsedMessage,0); 

35         string Listener = llList2String(parsedMessage,1); 

36          

37         if(Listener==llGetObjectName()) 

38         { 

39           

40             if(operationIndicator=="STOP"){ 

41                 stop(); 

42             } 

43             if(operationIndicator=="IDLE"){ 

44                 idle(); 

45             } 

46             if(operationIndicator=="BUSY"){ 

47                 busy(); 

48             } 

49             if(operationIndicator=="CONTROL"){ 

50                 controlling(); 

51             } 

52         } 

53     } 

54   

55 } 

 

 

6.2.7 Προσομοίωση Εκτέλεσης Κώδικα 

Σο κύριο αντικείμενο, δηλαδή ο πίνακας όπου φαίνεται ο κώδικας, ακούει 

το χρήστη και στέλνει μηνύματα στα γύρω του αντικείμενα για να 

εκτελέσουν το κατάλληλο βήμα. 

. key av; 

2 integer step=-1; 

3 integer sim=FALSE; 

4 integer menu_handler; 

5 integer menu_channel = -9999; 

6 menu(key user,string title,list buttons) { 

7  llListenRemove(menu_handler); 

8  menu_channel = (integer)(llFrand(99999.0) * -1); 

9  menu_handler = llListen(menu_channel,"","",""); 

10  llDialog(user,title,buttons,menu_channel); 

11 } 

12 main_menu() 

13 { 

14  menu(av,"What do you want to do?",["Begin Simulation"]); 

15 } 

16  

17 step_menu() 

18 { 

19  menu(av,"Type > to see the next step or < to see the previous step",["OK"]); 

20 } 

21 step_function() 

22 { 

23  llMessageLinked(LINK_SET,0,"Step:"+(string)step+":"+(string)llGetPos(),""); 

24  if(step==1) 

25  { 

26   llSay(0,"Declaration and Initialisation of an array named 'myArray' containing 5 integers:'2,7,1,5,3'"); 

27  } 

28  else if(step==2) 

29  { 

30   llSay(0,"Declaration and Initialisation of integer 'sum' which is assigned the value '0'"); 

31  } 

32  else if(step==3) 

33  { 

34   llSay(0,"Declaration of integer 'i'"); 

35  } 

36  else if(step==4) 

37  { 

38 

  llSay(0,"\nThis is the 'for' loop, which will help us access all the elements of the array.\nThe for loop 
works well where the number of iterations of the loop is known before the loop is entered. The head of the loop 
consists of three parts separated by semicolons.\nThe first is run before the loop is entered. This is usually the 
initialisation of the loop variable.\nIn this case i, which will work as the loop counter, is initialised with the 
value '0'\nThe second is a test, the loop is exited when this returns false.\nIn this case the loop will be exited as 
soon as i=5\nThe third is a statement to be run every time the loop body is completed. This is usually an increment 
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of the loop counter.\nIn this case i increases every time the loop is completed."); 
39  } 

40  else if(step==5) 

41  { 

42   llSay(0,"Enter Loop"); 

43  } 

44  else if(step==6) 

45  { 

46 
  llSay(0,"The ith element of the array 'myArray' is added to the current 'sum'.The expression myArray[0] 
actually refers to the first element of the array, in this case '2'.\n sum=0+2->sum=2"); 

47  } 

48  else if(step==7) 

49  { 

50   llSay(0,"Loop completed,so i is incremented by 1.\ni=1"); 

51  } 

52  else if(step==8 || step==11 || step==14 || step==17) 

53  { 

54   llSay(0,"For loop checks if i<5. It is, so we enter the loop again"); 

55  } 

56  else if(step==9) 

57  { 

58   llSay(0,"sum=2+7->sum=9"); 

59  } 

60  else if(step==10 || step==13 || step==16) 

61  { 

62   llSay(0,"Loop completed,so i is incremented by 1."); 

63  } 

64  else if(step==12) 

65  { 

66   llSay(0,"sum=9+1->sum=10"); 

67  } 

68  else if(step==15) 

69  { 

70   llSay(0,"sum=10+5->sum=15"); 

71  } 

72  else if(step==18) 

73  { 

74   llSay(0,"sum=15+3->sum=18"); 

75  } 

76  else if(step==19) 

77  { 

78   llSay(0,"Loop completed,so i is incremented by 1.i=5!!!"); 

79  } 

80  else if(step==20) 

81  { 

82   llSay(0,"For loop checks if i<5.But now i=5, so the loop is exited."); 

83  } 

84  else if(step==21) 

85  { 

86   llSay(0,"printf displays the final result:'The sum of the array is 18'\n"); 

87  } 

88  else if(step==22) 

89  { 

90   llSay(0,"Simulation finished"); 

91   step=-1; 

92   llMessageLinked(LINK_SET,0,"Step:"+(string)step+":"+(string)llGetPos(),""); 

93  } 

94 } 

95 default 

96 { 

97  state_entry() 

98  { 

99   llListen(0,"","",""); 

100  } 

101  

102  touch_start(integer total_number) 

103  { 

104   av=llDetectedKey(0); 

105   main_menu(); 

106  } 

107  listen(integer channel, string name, key avID, string msg) 

108  { 

109   if(channel==menu_channel) 

110   { 

111    if(msg=="Begin Simulation") 

112    { 

113     step=0; 

114     sim=TRUE; 

115     step_function(); 

116     step_menu(); 

117    } 

118   } 

119   else if(channel==0) 

120   { 

121    if(msg==">") 

122    { 

123     step++; 

124     step_function(); 

125    } 

126    else if(msg=="<") 

127    { 

128     step--; 

129     step_function(); 

130    } 

131   } 



 

132 

 

132  } 

133  

134 } 

 

Ένα από τα αντικείμενα αυτά είναι το βελάκι που δείχνει σε ποια γραμμή 

κώδικα αναφέρεται το κάθε βήμα. Εφόσον και τα άλλα αντικείμενα 

λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο, δίνεται ενδεικτικά ο κώδικας για το 

βελάκι. 

1 integer step=-1; 

2 vector position; 

3 default 

4 { 

5  state_entry() 

6  { 

7   llListen(170,"","",""); 

8  } 

9  

10  link_message(integer sender_num, integer num, string msg, key id) 

11  { 

12   list message=llParseString2List(msg,[":"],[""]); 

13   if(llList2String(message,0)=="Step") 

14   { 

15    step=llList2Integer(message,1); 

16    position=llList2Vector(message,2); 

17    if(step==0 || step==-1) 

18    { 

19     llSetAlpha(0.0,ALL_SIDES); 

20    } 

21    else if(step==1) 

22    { 

23     llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<5.05,0,3.5>]); 

24     llSetAlpha(1.0,ALL_SIDES); 

25    } 

26    else if(step==2) 

27    { 

28     llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<5.05,0,2.5>]); 

29    } 

30    else if(step==3) 

31    { 

32     llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<5.05,0,1.5>]); 

33    } 

34    else if(step==4 || step==8 || step==11 || step==14 || step==17 || step==20) 

35    { 

36     llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<5.05,0,0.5>]); 

37    } 

38    else if(step==5) 

39    { 

40     llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<5.05,0,-0.5>]); 

41    } 

42    else if(step==6 || step==9 || step==12 || step==15 || step==18) 

43    { 

44     llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<5.05,0,-1.5>]); 

45    } 

46    else if(step==7 || step==10 || step==13 || step==16 || step==19) 

47    { 

48     llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<5.05,0,-2.5>]); 

49    } 

50    else if(step==21) 

51    { 

52     llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,position+<5.05,0,-3.5>]); 

53    } 

54   } 

55  } 

56 } 

 

6.2.8 Προσομοιώσεις χημικών ενώσεων 

την περίπτωση της εξίσωσης του νερού (2Η2+Ο2=2Η2Ο) υπάρχει μόνο ένα 

script το οποίο ακούει το χρήστη και καθορίζει που θα πάει το κάθε άτομο.  

1 key av; 

2 string cat = ""; 

3 string name=""; 

4 integer menu_handler; 

5 integer menu_channel = -9999; 

6 menu(key user,string title,list buttons) { 

7  llListenRemove(menu_handler); 

8  menu_channel = (integer)(llFrand(99999.0) * -1); 

9  menu_handler = llListen(menu_channel,"","",""); 

10  llDialog(user,title,buttons,menu_channel); 
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11 } 

12  

13 main_menu(){ 

14  cat = "menu"; 

15  menu(av,"Main Menu: ",["Fuse","Break"]); 

16 } 

17 default 

18 { 

19  on_rez(integer param){ 

20   llResetScript(); 

21  } 

22  state_entry(){ 

23  

24  } 

25  touch_start(integer total_number) 

26  { 

27   av = llDetectedKey(0); 

28   main_menu(); 

29  } 

30  

31  listen(integer channel, string name, key avID, string msg) 

32  { 

33   if(channel == menu_channel) 

34   { 

35    if(msg=="Fuse") 

36    { 

37     llSetLinkPrimitiveParams(5,[PRIM_POSITION, <0.6, 1, 2>]); 

38     llSetLinkPrimitiveParams(4,[PRIM_POSITION, <1.4, 1, 2>]); 

39     llSetLinkPrimitiveParams(6,[PRIM_COLOR, ALL_SIDES, <1, 1, 1>, 0.0]); 

40     llSetLinkPrimitiveParams(7,[PRIM_POSITION, <1, 1, 2.2>]); 

41     llSetLinkPrimitiveParams(2,[PRIM_COLOR, ALL_SIDES, <1, 1, 1>, 0.5]); 

42     llPlaySound("water_splash",1.0); 

43     llSetLinkPrimitiveParams(8,[PRIM_POSITION, <-1, 1, 2.2>]); 

44     llSetLinkPrimitiveParams(9,[PRIM_POSITION, <-0.6, 1, 2>]); 

45     llSetLinkPrimitiveParams(10,[PRIM_POSITION, <-1.4, 1, 2>]); 

46     llSetLinkPrimitiveParams(11,[PRIM_COLOR, ALL_SIDES, <1, 1, 1>, 0.0]); 

47     llSetLinkPrimitiveParams(3,[PRIM_COLOR, ALL_SIDES, <1, 1, 1>, 0.5]); 

48     //llPlaySound("water_splash",1.0); 

49     llLoopSound("water", 0.5); 

50     llSetSoundQueueing(TRUE ); 

51     llSay(0,"2H2+O2->2H2O"); 

52  

53    } 

54    else if(msg=="Break") 

55    { 

56     llSetLinkPrimitiveParams(2,[PRIM_COLOR, ALL_SIDES, <1, 1, 1>, 0.0]); 

57     llSetLinkPrimitiveParams(3,[PRIM_COLOR, ALL_SIDES, <1, 1, 1>, 0.0]); 

58     llStopSound(); 

59     llSetLinkPrimitiveParams(5,[PRIM_POSITION, <1.75, 1, 1.5>]); 

60     llSetLinkPrimitiveParams(4,[PRIM_POSITION, <2.5, 1, 1.5>]); 

61     llSetLinkPrimitiveParams(6,[PRIM_COLOR, ALL_SIDES, <1, 1, 1>, 1.0]); 

62     llSetLinkPrimitiveParams(6,[PRIM_POSITION, <2.125, 1, 1.5>]); 

63     llSetLinkPrimitiveParams(7,[PRIM_POSITION, <0.25, 1, 2.5>]); 

64     llSetLinkPrimitiveParams(8,[PRIM_POSITION, <-0.25, 1, 2.5>]); 

65     llSetLinkPrimitiveParams(9,[PRIM_POSITION, <-1.75, 1, 1.5>]); 

66     llSetLinkPrimitiveParams(10,[PRIM_POSITION, <-2.5, 1, 1.5>]); 

67     llSetLinkPrimitiveParams(11,[PRIM_COLOR, ALL_SIDES, <1, 1, 1>, 1.0]); 

68     llSetLinkPrimitiveParams(11,[PRIM_POSITION, <-2.125, 1, 1.5>]); 

69  

70     llSay(0,"2H2O->2H2+O2"); 

71    } 

72  

73   } 

74  } 

75  

76  

77 } 

 
 

την περίπτωση της εξουδετέρωσης βάσης με οξύ και της μετατροπής τους 

σε άλας και νερό, το κεντρικό αντικείμενο απλά εμφανίζει το μενού στο 

χρήστη και κοινοποιεί στα υπόλοιπα αντικείμενα την επιλογή του. Σο κάθε 

άτομο επιλέγει που θα πάει ανάλογα με την επιλογή. 

1 key av; 

2 string cat = ""; 

3 string name=""; 

4 integer menu_handler; 

5 integer menu_channel = -9999; 

6 menu(key user,string title,list buttons) { 

7  llListenRemove(menu_handler); 

8  menu_channel = (integer)(llFrand(99999.0) * -1); 

9  menu_handler = llListen(menu_channel,"","",""); 

10  llDialog(user,title,buttons,menu_channel); 

11 } 

12  

13 main_menu(){ 
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14  cat = "menu"; 

15  menu(av,"Main Menu: ",["Mix","Break"]); 

16 } 

17 default 

18 { 

19  on_rez(integer param){ 

20   llResetScript(); 

21  } 

22  state_entry(){ 

23  

24  } 

25  touch_start(integer total_number) 

26  { 

27   av = llDetectedKey(0); 

28   main_menu(); 

29  } 

30  

31  listen(integer channel, string name, key avID, string msg) 

32  { 

33   if(channel == menu_channel) 

34   { 

35    if(msg=="Mix") 

36    { 

37     llMessageLinked(LINK_SET,0,"Mix:"+(string)llGetPos(),NULL_KEY); 

38     llSay(0,"HCl+NaOH=H2O+NaCl"); 

39    } 

40    else if(msg=="Break") 

41    { 

42     llMessageLinked(LINK_SET,0,"Break:"+(string)llGetPos(),NULL_KEY); 

43     llSay(0,"NaCl+H2O=HCl+NaOH"); 

44    } 

45  

46   } 

47  } 

48  

49  

50 } 

 
1 default 

2 { 

3  // Waits for another script to send a link message 

4  link_message(integer sender_num, integer num, string msg, key id) 

5  { 

6   list operation = llParseString2List(msg,[":"],[]); 

7   vector rootposition = llList2Vector(operation,1); 

8   if(llList2String(operation,0)=="Mix") 

9   { 

10 
   llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION, <0.65+rootposition.x, 0.65+rootposition.y, 
2.35+rootposition.z>,PRIM_ROTATION, llEuler2Rot(<0.0,0.0,270.0>*DEG_TO_RAD)]); 

11   } 

12   else if(llList2String(operation,0)=="Break") 

13   { 

14 
   llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION, <3.1+rootposition.x, -3.15+rootposition.y, 
4.6+rootposition.z>,PRIM_ROTATION, llEuler2Rot(<0.0,0.0,270.0>*DEG_TO_RAD)]); 

15   } 

16  } 

17 } 

 

 

6.2.9 Εργαστήριο Φημείας με Ενσωματωμένο Πείραμα 

Εξουδετέρωσης 

 

Ο χρήστης αγγίζει το εργαστήριο και του εμφανίζεται το κεντρικό μενού 

1 key av; 

2 integer ep; 

3 string choice=""; 

4 list tubenames=["Tube1","Tube2","Tube3","Tube4","Tube5","Tube6"]; 

5 list tubesfull; 

6 list tubestates=["free","free","free","free","free","free"]; 

7 list concentration=["5%","10%","15%","20%","25%","30%","35%","40%","50%","55%","Back"]; 

8 list concentrationv=[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55]; 

9 list volume=["10mL","20mL","30mL","40mL","50mL","Back"]; 

10 list volumev=[10,20,30,40,50]; 

11 list bases=["NaOH","KOH","LiOH","RbOH","Back"]; 

12 list acids=["HCl","HI","HBr","HNO3","Back"]; 

13 list fullstate=["full"]; 

14 string selectedbase=""; 

15 string selectedacid=""; 

16 integer basecon; 

17 integer basevol; 

18 integer acidcon; 
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19 integer acidvol; 

20 integer menu_handler; 

21 integer menu_channel = -9999; 

22 menu(key user,string title,list buttons) { 

23  llListenRemove(menu_handler); 

24  menu_channel = (integer)(llFrand(99999.0) * -1); 

25  menu_handler = llListen(menu_channel,"","",""); 

26  llDialog(user,title,buttons,menu_channel); 

27 } 

28 main_menu() 

29 { 

30  choice="main menu"; 

31  menu(av,"What do you want to do?",["Experiment","Reset"]); 

32 } 

33 save_menu() 

34 { 

35  menu(av,"All tubes are full, touch them to clear results",["Back"]); 

36 } 

37 reset_menu() 

38 { 

39  menu(av,"Are you sure you want to reset all the tubes?",["OK","Back"]); 

40 } 

41 startexp_menu() 

42 { 

43  menu(av,"Experiment starting...Watch closely",["OK"]); 

44 } 

45 expover_menu() 

46 { 

47  menu(av,"Experiment is over.Save the results?",["Save","Clear"]); 

48 } 

49 base_menu() 

50 { 

51  menu(av,"Select a base",bases); 

52 } 

53  

54 acid_menu() 

55 { 

56  menu(av,"Select an acid",acids); 

57 } 

58 concentration_menu() 

59 { 

60  menu(av,"Select the concentration of your solution",concentration); 

61 } 

62  

63 volume_menu() 

64 { 

65  menu(av,"Select the volume of your solution",volume); 

66 } 

67 default 

68 { 

69  on_rez(integer param) 

70  { 

71   llResetScript(); 

72  } 

73  state_entry() 

74  { 

75   llListen(555,"","",""); 

76  } 

77  

78  touch_start(integer total_number) 

79  { 

80   av=llDetectedKey(0); 

81   main_menu(); 

82  } 

83  listen(integer channel, string name, key avID, string msg) 

84  { 

85   if(channel==menu_channel) 

86   { 

87    if(msg=="Main Menu") 

88    { 

89     main_menu(); 

90    } 

91    else if(msg=="Experiment") 

92    { 

93     base_menu(); 

94     choice="base"; 

95    } 

96    else if(msg=="Reset") 

97    { 

98     reset_menu(); 

99     choice="reset"; 

100    } 

101    else if(choice=="base") 

102    { 

103     integer i=0; 

104     for(;i<4;i++) 

105     { 

106      if(msg==llList2String(bases,i)) 

107       selectedbase=llList2String(bases,i); 

108     } 

109     if(msg=="Back") 

110     { 

111      main_menu(); 

112     } 

113     else 
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114     { 

115      concentration_menu(); 

116      choice="basecon"; 

117     } 

118    } 

119    else if(choice=="reset") 

120    { 

121     if(msg=="OK") 

122     { 

123      integer i=0; 

124      for(;i<6;i++) 

125      { 

126       llMessageLinked(LINK_SET,0,llList2String(tubenames,i)+":Reset",""); 

127       tubestates=llListReplaceList(tubestates,["free"],i,i); 

128      } 

129      llSay(0,"Tubes are reset."); 

130     } 

131     else if(msg=="Back") 

132     { 

133      main_menu(); 

134     } 

135    } 

136    else if(choice=="basecon") 

137    { 

138     integer i=0; 

139     for(;i<10;i++) 

140     { 

141      if(msg==llList2String(concentration,i)) 

142       basecon=llList2Integer(concentrationv,i); 

143     } 

144     if(msg=="Back") 

145     { 

146      base_menu(); 

147      choice="base"; 

148     } 

149     else 

150     { 

151      volume_menu(); 

152      choice="basevol"; 

153     } 

154    } 

155    else if(choice=="basevol") 

156    { 

157     integer i=0; 

158     for(;i<5;i++) 

159     { 

160      if(msg==llList2String(volume,i)) 

161       basevol=llList2Integer(volumev,i); 

162     } 

163     if(msg=="Back") 

164     { 

165      concentration_menu(); 

166      choice="basecon"; 

167     } 

168     else 

169     { 

170      acid_menu(); 

171      choice="acid"; 

172     } 

173    } 

174    else if(choice=="acid") 

175    { 

176     integer i=0; 

177     for(;i<4;i++) 

178     { 

179      if(msg==llList2String(acids,i)) 

180       selectedacid=llList2String(acids,i); 

181     } 

182     if(msg=="Back") 

183     { 

184      volume_menu(); 

185      choice="basevol"; 

186     } 

187     else 

188     { 

189      concentration_menu(); 

190      choice="acidcon"; 

191     } 

192    } 

193    else if(choice=="acidcon") 

194    { 

195     integer i=0; 

196     for(;i<10;i++) 

197     { 

198      if(msg==llList2String(concentration,i)) 

199       acidcon=llList2Integer(concentrationv,i); 

200     } 

201     if(msg=="Back") 

202     { 

203      acid_menu(); 

204      choice="acid"; 

205     } 

206     else 

207     { 

208      volume_menu(); 
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209      choice="acidvol"; 

210     } 

211    } 

212    else if(choice=="acidvol") 

213    { 

214     integer i=0; 

215     for(;i<5;i++) 

216     { 

217      if(msg==llList2String(volume,i)) 

218       acidvol=llList2Integer(volumev,i); 

219     } 

220     if(msg=="Back") 

221     { 

222      concentration_menu(); 

223      choice="acidcon"; 

224     } 

225     else 

226     { 

227      startexp_menu(); 

228      choice="startexp"; 

229     } 

230    } 

231    else if(choice=="startexp") 

232    { 

233     if(msg=="OK") 

234     { 

235 

    
 llMessageLinked(LINK_SET,0,"Start:"+(string)llGetPos()+":"+(string)basecon+":"+(string)basevol+":"+(string)acid
con+":"+(string)acidvol+":"+(string)av,""); 

236     } 

237    } 

238    else if(choice=="save") 

239    { 

240     if(msg=="Back") 

241     { 

242      choice=="expover"; 

243      expover_menu(); 

244     } 

245    } 

246    else if(choice=="expover") 

247    { 

248     if(msg=="Save") 

249     { 

250      integer i=0; 

251      for(;i<6;i++) 

252      { 

253  

254       if(llList2String(tubestates,i)=="free") 

255       { 

256 

      
 llMessageLinked(LINK_SET,0,llList2String(tubenames,i)+":Save:"+selectedbase+":"+(string)basecon+":"+(string)bas
evol+":"+selectedacid+":"+(string)acidcon+":"+(string)acidvol,""); 

257        tubestates=llListReplaceList(tubestates,["full"],i,i); 

258        ep=1; 

259        i=6; 

260       } 

261       else 

262       { 

263        ep=0; 

264       } 

265      } 

266      if(ep==0) 

267      { 

268       choice=="save"; 

269       save_menu(); 

270      } 

271     } 

272     else 

273     { 

274      llMessageLinked(LINK_SET,0,"Clear",""); 

275      string selectedbase=""; 

276      string selectedacid=""; 

277      string basecon=""; 

278      string basevol=""; 

279      string acidcon=""; 

280      string acidvol=""; 

281     } 

282     //llSay(555,"Over:stop"); 

283    } 

284   } 

285  } 

286  link_message(integer sender_num, integer num, string str, key id) 

287  { 

288   list overmessage=llParseString2List(str,[":"],[""]); 

289   string identification=llList2String(overmessage,0); 

290   if (identification=="Over") 

291   { 

292    av=(key)llList2String(overmessage,1); 

293    choice="expover"; 

294    expover_menu(); 

295   } 

296   else if (identification==llGetObjectName()) 

297   { 

298    integer i=0; 

299    for(;i<6;i++) 
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300    { 

301     if(llList2String(overmessage,1)==llList2String(tubenames,i)) 

302     { 

303      tubestates=llListReplaceList(tubestates,["free"],i,i); 

304     } 

305    } 

306   } 

307  

308  } 

309  

310 } 

 

Έπειτα στέλνει μήνυμα στο σταγονόμετρο και το δοχείο για να αρχίσει το 

πείραμα 

1 // Particle Script 0.5 

2 // Created by Ama Omega 

3 // Edited by Dementia Wylie 

4  

5 // Mask Flags - set to TRUE to enable 

6 integer glow = TRUE;            // Make the particles glow 

7 integer bounce = FALSE;          // Make particles bounce on Z plane of object 

8 integer interpColor = TRUE;     // Go from start to end color 

9 integer interpSize = TRUE;      // Go from start to end size 

10 integer wind = FALSE;           // Particles effected by wind 

11 integer followSource = TRUE;    // Particles follow the source 

12 integer followVel = FALSE;       // Particles turn to velocity direction 

13  

14 // Choose a pattern from the following: 

15 // PSYS_SRC_PATTERN_EXPLODE 

16 // PSYS_SRC_PATTERN_DROP 

17 // PSYS_SRC_PATTERN_ANGLE_CONE_EMPTY 

18 // PSYS_SRC_PATTERN_ANGLE_CONE 

19 // PSYS_SRC_PATTERN_ANGLE 

20 integer pattern = PSYS_SRC_PATTERN_ANGLE; 

21  

22 // Select a target for particles to go towards 

23 // "" for no target, "owner" will follow object owner 

24 //    and "self" will target this object 

25 //    or put the key of an object for particles to go to 

26 key target = ""; 

27  

28 // Particle paramaters 

29 float age = 7;                  // Life of each particle 

30 float maxSpeed = 0.05;            // Max speed each particle is spit out at 

31 float minSpeed = 0.05;            // Min speed each particle is spit out at 

32 string texture = "Smoke";                 // Texture used for particles, default used if blank 

33 float startAlpha = 1;           // Start alpha (transparency) value 

34 float endAlpha = 1;           // End alpha (transparency) value 

35 vector startColor = <1,0,0>;    // Start color of particles <R,G,B> 

36 vector endColor = <1,0,0>;      // End color of particles <R,G,B> (if interpColor == TRUE) 

37 vector startSize = <0.05,0.05,0.05>;     // Start size of particles 

38 vector endSize = <0.05,0.05,0.05>;       // End size of particles (if interpSize == TRUE) 

39 vector push = <0,0,0>;          // Force pushed on particles 

40  

41 // System paramaters 

42 float rate = 1.5;            // How fast (rate) to emit particles 

43 float radius = 0.001;          // Radius to emit particles for BURST pattern 

44 integer count = 1;        // How many particles to emit per BURST 

45 float outerAngle = 0.0;    // Outer angle for all ANGLE patterns 

46 float innerAngle = 0.0;    // Inner angle for all ANGLE patterns 

47 vector omega = <0,0,0>;    // Rotation of ANGLE patterns around the source 

48 float life = 0;             // Life in seconds for the system to make particles 

49  

50 // Script variables 

51 integer pre = 2;          //Adjust the precision of the generated list. 

52  

53 integer flags; 

54 list sys; 

55 integer type; 

56 vector tempVector; 

57 rotation tempRot; 

58 string tempString; 

59 integer i; 

60  

61 string float2String(float in) 

62 { 

63  return llGetSubString((string)in,0,pre - 7); 

64 } 

65  

66 updateParticles() 

67 { 

68  flags = 0; 

69  if (target == "owner") target = llGetOwner(); 

70  if (target == "self") target = llGetKey(); 

71  if (glow) flags = flags | PSYS_PART_EMISSIVE_MASK; 

72  if (bounce) flags = flags | PSYS_PART_BOUNCE_MASK; 

73  if (interpColor) flags = flags | PSYS_PART_INTERP_COLOR_MASK; 

74  if (interpSize) flags = flags | PSYS_PART_INTERP_SCALE_MASK; 

75  if (wind) flags = flags | PSYS_PART_WIND_MASK; 
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76  if (followSource) flags = flags | PSYS_PART_FOLLOW_SRC_MASK; 

77  if (followVel) flags = flags | PSYS_PART_FOLLOW_VELOCITY_MASK; 

78  if (target != "") flags = flags | PSYS_PART_TARGET_POS_MASK; 

79  sys = [  PSYS_PART_MAX_AGE,age, 

80   PSYS_PART_FLAGS,flags, 

81   PSYS_PART_START_COLOR, startColor, 

82   PSYS_PART_END_COLOR, endColor, 

83   PSYS_PART_START_SCALE,startSize, 

84   PSYS_PART_END_SCALE,endSize, 

85   PSYS_SRC_PATTERN, pattern, 

86   PSYS_SRC_BURST_RATE,rate, 

87   PSYS_SRC_ACCEL, push, 

88   PSYS_SRC_BURST_PART_COUNT,count, 

89   PSYS_SRC_BURST_RADIUS,radius, 

90   PSYS_SRC_BURST_SPEED_MIN,minSpeed, 

91   PSYS_SRC_BURST_SPEED_MAX,maxSpeed, 

92   PSYS_SRC_TARGET_KEY,target, 

93   PSYS_SRC_INNERANGLE,innerAngle, 

94   PSYS_SRC_OUTERANGLE,outerAngle, 

95   PSYS_SRC_OMEGA, omega, 

96   PSYS_SRC_MAX_AGE, life, 

97   PSYS_SRC_TEXTURE, texture, 

98   PSYS_PART_START_ALPHA, startAlpha, 

99   PSYS_PART_END_ALPHA, endAlpha 

100    ]; 

101  

102  llParticleSystem(sys); 

103 } 

104  

105 default 

106 { 

107  state_entry() 

108  { 

109   llListen(555,"","",""); 

110  } 

111  link_message(integer sender_num, integer num, string message, key id) 

112  { 

113   list operation=llParseString2List(message,[":"],[""]); 

114   if (llList2String(operation,0) == "Over") 

115    llParticleSystem([]); 

116   if (llList2String(operation,0) == "Start") 

117    updateParticles(); 

118  } 

119 } 

 

 

1 list operation; 

2 vector rootpos; 

3 vector initpos; 

4 vector initsize; 

5 vector finalsize; 

6 integer basecon; 

7 integer titration_stage; 

8 integer basevol; 

9 integer acidcon; 

10 integer acidvol; 

11 string firstmsg; 

12 vector size; 

13 key av; 

14  

15 default 

16 { 

17  state_entry() 

18  { 

19   llSetTimerEvent(0); 

20  } 

21  link_message(integer sender_num, integer num, string msg, key id) 

22  { 

23   operation=llParseString2List(msg,[":"],[""]); 

24   firstmsg=llList2String(operation,0); 

25   if(firstmsg=="Start") 

26   { 

27    initpos=<-0.027,-0.59,0.763>; 

28    basecon=(integer)llList2String(operation,2); 

29    basevol=(integer)llList2String(operation,3); 

30    acidcon=(integer)llList2String(operation,4); 

31    acidvol=(integer)llList2String(operation,5); 

32    av=(key)llList2String(operation,6); 

33    initsize=<0.095,0.095,0.002*basevol>; 

34    titration_stage=basecon*basevol; 

35    llSetScale(initsize); 

36    llSetPos(initpos+<0.0,0.0,0.001*(basevol-10)>); 

37    llSetColor(<0.0,0.0,0.5>,ALL_SIDES); 

38    llSetAlpha(1.0,ALL_SIDES); 

39    llSetTimerEvent(1.5); // generate a timer event every 1.5 second 

40   } 

41   else if(llList2String(operation,1)=="Save" || firstmsg=="Clear") 

42   { 

43    llSetTimerEvent(0); 
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44    llSetAlpha(0.0,ALL_SIDES); 

45    llSetPos(initpos); 

46   } 

47  } 

48  timer() 

49  { 

50   finalsize=initsize+<0.0,0.0,0.002*acidvol>; 

51   size=llGetScale(); 

52   if(size.z<finalsize.z) 

53   { 

54 
  
 llSetPrimitiveParams([PRIM_POSITION,llGetLocalPos()+<0.0,0.0,0.001>,PRIM_SIZE,llGetScale()+<0.0,0.0,0.002>]); 

55    titration_stage=titration_stage-acidcon; 

56    if(titration_stage>0) 

57     llSetColor(<0.0,0.0,0.5>,ALL_SIDES); 

58    else if(titration_stage<0) 

59     llSetColor(<0.5,0.0,0.0>,ALL_SIDES); 

60    else 

61     llSetColor(<0.5,0.0,0.5>,ALL_SIDES); 

62   } 

63   else 

64   { 

65    llMessageLinked(LINK_SET,0,"Over:"+(string)av,""); 

66    llSetTimerEvent(0); 

67   } 

68  } 

69 } 

 

Αν το αποτέλεσμα αποθηκευτεί, το εργαστήριο στέλνει μήνυμα στο σωλήνα, 

ο οποίος αποθηκεύει το αποτέλεσμα και στέλνει μήνυμα στα δύο 

αντικείμενα από τα οποία αποτελείται το υγρό. 

1 key av; 

2 vector color=<1.0,1.0,1.0>; 

3 string tubename="Tube1"; 

4 string liquidname="Liquid1"; 

5 string text=""; 

6 string choice=""; 

7 string selectedbase=""; 

8 string selectedacid=""; 

9 integer aux=1; 

10 integer basecon; 

11 integer basevol; 

12 integer acidcon; 

13 integer acidvol; 

14 integer basedata; 

15 integer aciddata; 

16 string solution=""; 

17 integer menu_handler; 

18 integer menu_channel = -9999; 

19 menu(key user,string title,list buttons) { 

20  llListenRemove(menu_handler); 

21  menu_channel = (integer)(llFrand(99999.0) * -1); 

22  menu_handler = llListen(menu_channel,"","",""); 

23  llDialog(user,title,buttons,menu_channel); 

24 } 

25 main_menu() 

26 { 

27  choice="main menu"; 

28  menu(av,"What do you want to do?",["See Results","Reset"]); 

29 } 

30 reset_menu() 

31 { 

32  menu(av,"Are you sure you want to reset "+tubename,["OK","Back"]); 

33 } 

34 reset() 

35 { 

36  text=""; 

37  llSetText(text,<1,1,1>,1.0); 

38  llMessageLinked(LINK_SET,0,liquidname+":Reset",""); 

39  llMessageLinked(LINK_SET,0,"Chemistry Lab:"+tubename+":Reset",""); 

40  llSay(0,tubename+" is reset."); 

41 } 

42 default 

43 { 

44  state_entry() 

45  { 

46  } 

47  

48  touch_start(integer total_number) 

49  { 

50   av=llDetectedKey(0); 

51   main_menu(); 

52  } 

53  listen(integer channel, string name, key avID, string msg) 

54  { 

55   if(channel==menu_channel) 
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56   { 

57    if(msg=="See Results") 

58    { 

59     if(text!="") 

60 

     llSay(0,"We performed the titration using "+(string)basevol+"mL of a "+selectedbase+" 
solution with a "+(string)basecon+"% concentration and "+(string)acidvol+"mL of a "+selectedacid+" solution with a 
"+(string)acidcon+"% concentration.\nThe result was a"+solution+" solution."); 

61     else 

62      llSay(0,"No results available"); 

63    } 

64    else if(msg=="Reset") 

65    { 

66     reset_menu(); 

67     choice="reset"; 

68    } 

69    else if(choice=="reset") 

70    { 

71     if(msg=="OK") 

72     { 

73      reset(); 

74     } 

75     else if(msg=="Back") 

76     { 

77      main_menu(); 

78     } 

79    } 

80   } 

81  } 

82  link_message(integer sender_num, integer num, string str, key id) 

83  { 

84   list message=llParseString2List(str,[":"],[" "]); 

85   //llSay(0,str); 

86   if(llList2String(message,0)==tubename) 

87   { 

88    if(llList2String(message,1)=="Save") 

89    { 

90     selectedbase=llList2String(message,2); 

91     selectedacid=llList2String(message,5); 

92     basecon=(integer)llList2String(message,3); 

93     basevol=(integer)llList2String(message,4); 

94     acidcon=(integer)llList2String(message,6); 

95     acidvol=(integer)llList2String(message,7); 

96     basedata=(basecon*basevol); 

97     aciddata=(acidcon*acidvol); 

98     if(basedata<aciddata) 

99     { 

100      solution="n acid"; 

101      color=<0.5,0.0,0.0>; 

102     } 

103     else if(aciddata<basedata) 

104     { 

105      solution=" basic"; 

106      color=<0.0,0.0,0.5>; 

107     } 

108     else 

109     { 

110      solution=" neutral"; 

111      color=<0.5,0.0,0.5>; 

112     } 

113     integer volume=acidvol+basevol; 

114 
   
 llMessageLinked(LINK_SET,0,liquidname+":Save:"+(string)volume+":"+(string)color+":"+(string)llGetPos(),""); 

115 
    text="Input:\n"+(string)basevol+"mL "+selectedbase+" with "+(string)basecon+"% 
conc.\n"+(string)acidvol+"mL "+selectedacid+" with "+(string)acidcon+"% conc.\n Output:\n A"+solution+" solution."; 

116     llSetText(text,color,1.5); 

117    } 

118    else if(llList2String(message,1)=="Reset") 

119    { 

120     reset(); 

121    } 

122   } 

123  } 

124 } 

 

1 string liquidname="Liquid1"; 

2 integer volume; 

3 float pH; 

4 vector color=<1.0,1.0,1.0>; 

5 vector position; 

6 reset() 

7 { 

8  llSetAlpha(0.0,ALL_SIDES); 

9  llSetScale(<0.038,0.038,0.02>); 

10  llSetPos(<-0.121,0.094,0.650>); 

11 } 

12 default 

13 { 

14  state_entry() 

15  { 

16  } 

17  

18  link_message(integer sender_num, integer num, string str, key id) 
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19  { 

20   list message=llParseString2List(str,[":"],[""]); 

21   if(llList2String(message,0)==liquidname) 

22   { 

23    if(llList2String(message,1)=="Reset") 

24    { 

25     reset(); 

26    } 

27    else if(llList2String(message,1)=="Save") 

28    { 

29     volume=(integer)llList2String(message,2); 

30     color=(vector)llList2String(message,3); 

31     position=(vector)llList2String(message,4)-<0.0,0.0,0.07>; 

32     llSetColor(color,ALL_SIDES); 

33     llSetScale(<0.038,0.038,volume*0.001>); 

34     llSay(0,(string)volume); 

35     llSay(0,(string)position); 

36     llSay(0,(string)llGetPos()); 

37     llSetPos(<-0.121,0.094,0.650+(volume-20)*0.0005>); 

38     llSay(0,(string)llGetPos()); 

39     llSetAlpha(1.0,ALL_SIDES); 

40    } 

41   } 

42  } 

43 } 

 

1 string liquidname="Liquid1"; 

2 integer volume; 

3 float pH; 

4 vector color=<1.0,1.0,1.0>; 

5 vector position; 

6 reset() 

7 { 

8  llSetAlpha(0.0,ALL_SIDES); 

9  llSetScale(<0.038,0.038,0.02>); 

10  llSetPos(<-0.121,0.094,0.650>); 

11 } 

12 default 

13 { 

14  state_entry() 

15  { 

16  } 

17  

18  link_message(integer sender_num, integer num, string str, key id) 

19  { 

20   list message=llParseString2List(str,[":"],[""]); 

21   if(llList2String(message,0)==liquidname) 

22   { 

23    if(llList2String(message,1)=="Reset") 

24    { 

25     reset(); 

26    } 

27    else if(llList2String(message,1)=="Save") 

28    { 

29     volume=(integer)llList2String(message,2); 

30     color=(vector)llList2String(message,3); 

31     position=(vector)llList2String(message,4)-<0.0,0.0,0.07>; 

32     llSetColor(color,ALL_SIDES); 

33     llSetScale(<0.038,0.038,volume*0.001>); 

34     llSay(0,(string)volume); 

35     llSay(0,(string)position); 

36     llSay(0,(string)llGetPos()); 

37     llSetPos(<-0.121,0.094,0.650+(volume-20)*0.0005>); 

38     llSay(0,(string)llGetPos()); 

39     llSetAlpha(1.0,ALL_SIDES); 

40    } 

41   } 

42  } 

43 } 

 

 

Σο τετράδιο Φημείας δίνει στο μαθητή notecard είτε με οδηγίες, είτε 

σημειώσεις που είχε καταχωρήσει νωρίτερα ο ίδιος και θέλει να τις 

ανανεώσει. 

1 default 

2 { 

3  state_entry() 

4  { 

5   llAllowInventoryDrop(TRUE); 

6  } 
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7  changed(integer change) 

8  { 

9   if (change & CHANGED_ALLOWED_DROP) //note that it's & and not &&... it's bitwise! 

10   { 

11    llSay(333,llDetectedName(0)); 

12   } 

13  } 

14  

15  touch_start(integer total_number) 

16  { 

17   integer n=0; 

18   integer i=0; 

19   for(;i<llGetInventoryNumber(7);i++) 

20   { 

21    if (llGetInventoryName(7,i)==llDetectedName(0)) 

22    { 

23     n=1; 

24    } 

25    else 

26     n=0; 

27   } 

28   if (n!=0) 

29   { 

30    llGiveInventory(llDetectedKey(0), llDetectedName(0)); 

31    llRemoveInventory(llDetectedName(0)); 

32   } 

33   else 

34    llGiveInventory(llDetectedKey(0), "Chemistry Notebook Instructions"); 

35   n=0; 

36  } 

37 } 
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