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ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Η εικονική πραγματικότητα (Virtual reality) αποτελεί την μεγάλη ιδέα της
δεκαετίας του ΄90. έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης των επιστημών που
ασχολούνται με την επικοινωνία ανθρώπου μηχανής και όχι μόνο.
Η ανάπτυξη και τελειοποίηση της τεχνολογίας είναι μια δύσκολη υπόθεση.
Απαιτεί την εξέλιξη των εργαλείων τρισδιάστατων αλληλεπιδραστικών
γραφικών, που μόνο τα τελευταία χρόνια έγιναν αντικείμενο ευρείας κλίμακας
έρευνας. Σε αυτό συντέλεσαν πολλοί παράγοντες, όπως η αύξηση της
διαθεσιμότητας των προϊόντων λόγω της προσιτής στον μέσο χρήστη
υπολογιστικής ισχύς που ανέκαθεν απαιτούνταν από την τεχνολογία, αλλά και
η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας των πολυμέσων. Έτσι μετά από αρκετά
χρόνια από την επίσημη ανακάλυψη της τεχνολογίας της ΕΠ στα εργαστήρια
της NASA ένα μεγάλο μέρος της έρευνας επικεντρώνεται στην ανεύρεση
τεχνικών λογισμικού που θα επιτρέψουν την πρακτική χρήση της τεχνολογίας.
Η τεχνολογία της ΕΠ είναι κάτι περισσότερο από ένα άθροισμα των
επιμέρους τεχνολογιών: είναι μια τεχνολογία συστήματος. Απαιτεί την
σύνθεση πολλών ερευνητικών προσεγγίσεων, που εάν αναπτυχθούν
απομονωμένα θα παραληφθεί ένας σημαντικός παράγοντας της τεχνολογίας:
ο χρόνος. Εάν ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας δεν αντιδρά σε
οποιαδήποτε είσοδο την αμέσως επόμενη στιγμή, τότε έχει αποτύχει. Ο
παράγοντας χρόνος λείπει από τα συμβατικά συστήματα επικοινωνίας
ανθρώπου –μηχανής ή αποτελεί δευτερεύων ζήτημα.
Τελικά μπορούμε να πούμε ότι η ΕΠ δημιουργεί συστήματα που
«καταλαβαίνουν» , αλλά και «εξαπατούν» τις ανθρώπινες αισθήσεις. Ο
χρήστης, σε ένα σύστημα ΕΠ, παρατηρεί και συμμετέχει στο τεχνικό
περιβάλλον του υπολογιστή, χρησιμοποιώντας όχι μόνο την όρασή του, αλλά
και την ακοή.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ.
Αν και ο όρος ΕΠ είναι καινούριος για τους περισσότερους, οι ρίζες της
χρονολογούνται από τα τέλη της δεκαετίας του ’50. Ήταν η εποχή που οι
υπολογιστές ήταν ογκώδη μηχανήματα, κλεισμένα σε κλιματιζόμενα δωμάτια,
με αποκλειστική εφαρμογή σε αριθμητικά προβλήματα. Κάποιοι, όμως,
έβλεπαν λίγο μακρύτερα και συναισθάνονταν τις εφαρμογές, που μπορεί να
είχαν γενικότερα. Ένας από αυτούς ήταν ο Douglas Engelbart, ηλεκτρονικός
και τεχνικός radar του ναυτικού. Σκέφτηκε να συνδεθούν οι υπολογιστές με
μία οθόνη, ώστε να είναι δυνατή η απεικόνιση κάθε ψηφιακής πληροφορίας
σε οθόνη. Η ιδέα αυτή αρχικά αμελήθηκε, όμως η εξέλιξη των υπολογιστών,
είχε ως συνέπεια να αναζητηθεί τρόπος οπτικοποίησης των πληροφοριών.
Έτσι είχαμε τα πρώτα computer graphics μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που
σήμερα ονομάζουμε ΕΠ.


Οι φόβοι για έναν πυρηνικό πόλεμο, ώθησαν τον αμερικανικό στρατό
στην ανάπτυξη radar τα οποία να μπορούν να απεικονίζουν
πληροφορίες με κατανοητό από τον άνθρωπο τρόπο. Είχαμε την
πρώτη πραγματικού χρόνου (real time) απεικόνιση δεδομένων (data).



Οι σχεδιαστές αεροσκαφών ζητούσαν τρόπους με τους οποίους οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές να μπορούν να απεικονίζουν δεδομένα
πτήσης.



Στις αρχές της δεκαετίας του 60 ο Morton Helling δημιούργησε μια
μηχανή που ονομάστηκε sensorama και ο χρήστης της έκανε μια
εικονική βόλτα με μοτοσικλέτα στους δρόμους τις Νέας Υόρκης
χρησιμοποιώντας πολλές από τις αισθήσεις ταυτόχρονα, όπως όραση,
ακοή, αφή και αίσθηση τις δύναμης. Επίσης κατασκεύασε ένα σύστημα
στερεοσκοπικής οθόνης HMD (Head Mounted Display). Τα πρώτα
συστήματα εξομοίωσης πτήσης δημιούργησαν εικονικούς κόσμους
χωρίς την χρήση υπολογιστών, αλλά συνδυάζοντας πραγματικό βίντεο
από κάμερες κινούμενες από τους μοχλούς των αεροπλάνων με το
ανάλογο φόντο.



Το 1962 έγιναν προσπάθειες για εναλλακτικά του πληκτρολογίου μέσα
ώστε οι υπολογιστές να χρησιμοποιηθούν στη ζωγραφική. Αποτέλεσμα
των προσπαθειών αυτών ήταν το light pen και το πρόγραμμα
Sketchpath του Ivan Sutherland, ακόμη εκφώνησε μία ομιλία στο
παγκόσμιο συνέδριο του IFIP στην οποία ανέπτυξε την θεωρία του για
την <ultimate display>, ένα δωμάτιο όπου σύνθετα αντικείμενα θα
έπρεπε να διεγείρουν τις ανθρώπινες αισθήσεις ως πραγματικά. Τα
επόμενα χρόνια κατασκεύασε το πρώτο εικονικό περιβάλλον με χρήση
head-tracked HMD. Το σύστημα αυτό θα παρουσίαζε τρισδιάστατα
διανυσματικά γραφικά σε μικρές οθόνες CRT, τοποθετημένες στο πλάι.
Μετά από την κατασκευή του ανάλογου λογισμικού, ο Sutherland
στράφηκε προς το υλικό. Εκτός από τις στερεοσκοπικές οθόνες
πειραματίστηκε και με υπερηχητικούς και μαγνητικούς αισθητήρες.

Μετά από αρκετά χρόνια έρευνας παρουσιάστηκε το πρώτο σύστημα
εικονικής πραγματικότητας με την ονομασία <Incredible Helmet> το
1979.


Το 1970 εμφανίζεται το πρώτο mouse.



Επίσης ο Myron Kreuger κατασκεύασε το πρώτο σύστημα προβολικής
εικονικής πραγματικότητας, το VIDEOPLACE, όπου ο χρήστης
μπορούσε να δει μια σκιά του εαυτού του μέσα σ’ αυτό.



Ακόμη στην αρχή της δεκαετίας το ’70 παρουσιάστηκε από τον Michael
Noll ένα πρωτότυπο σύστημα δυναμικής ανάδρασης. Χρησιμοποιούσε
ποτενσιόμετρα για να ανιχνεύει την θέση μιας μικρής λαβής και
ηλεκτροκινητήρες που ελέγχονταν από τον υπολογιστή, μετέφεραν την
ανάλογη ανάδραση στην λαβή και επομένως στον χρήστη που την
έλεγχε.



Το 1976 με την ταινία Star Wars τα γραφικά υπολογιστών και κατ’
επέκταση η ΕΠ εισάγεται στον κινηματογράφο.



H αεροπορία πραγματοποιεί τις πρώτες προσπάθειες για
προσομοίωση των συνθηκών πτήσεως που από την δεκαετία του ’80
με την εξέλιξη της πληροφορικής έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο.



H δεκαετία του ’80 σημαδεύεται από την ταχύτατη διάδοση των video
games.



Όμως ένας σημαντικός χώρος που ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη
και την ευρεία αποδοχή της εικονικής τεχνολογίας, ήταν στην δεκαετία
του ’80 το Human Factor Research Division στο ερευνητικό κέντρο
Ames της NASA. Ο Scott Fisher με τους συνεργάτες του έχοντας την
δυνατότητα να γνωρίζουν τις έρευνες στο MIT, UTC και την USAF,
συνέθεσαν τα κομμάτια που έλειπαν από το παζλ της τεχνολογίας.



Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 ο Zimmermann δημιούργησε το πρώτο
γάντι δεδομένων (Data Glove) στα εργαστήρια της VLP Research.



Το επόμενο σημαντικό βήμα για την εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας,
ήταν ένα σύστημα προσομοίωσης πτήσης που αναπτύχθηκε στην
αεροπορική βάση Wright Patterson στην Αμερική κάτω από την
επίβλεψη του Thomas Furness το 1986. Το εικονικό περιβάλλον το
οποίο αναπαριστούσε το σύστημα αυτό, παρείχε οπτικά, ακουστικά και
οπτικά ερεθίσματα και ελεγχόταν αλληλεπιδραστικά από τον
εκπαιδευόμενο πιλότο και δεχόταν είσοδο μέσω κινήσεων του
κεφαλιού, των οφθαλμών, των χεριών αλλά και μέσω ομιλίας.



Τέλος την δεκαετία του ’90 εργαλεία ΕΠ εμφανίζονται και η ΕΠ με την
γνωστή μορφή της χρησιμοποιείται σαν μέσο εκπαίδευσης,
διασκέδασης, επιστήμης ,τέχνης κ.λ.π.

Η εξέλιξη της πληροφορικής όλα αυτά τα χρόνια είχε ως αποτέλεσμα να
δημιουργηθούν πολλές εταιρίες υλικού και λογισμικού, και πολλά
ερευνητικά κέντρα άρχισαν να ασχολούνται με αυτή. Μόλις τα τελευταία
χρόνια παρατηρείται ευρεία εξάπλωση της τεχνολογίας λόγω της
επέκτασης της στους προσωπικούς υπολογιστές και στο διαδίκτυο και τη
μείωση του κόστους της υλοποίησης τέτοιων εφαρμογών.

ΟΡΙΣΜΟΣ.
Πριν προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν ορισμό για την εικονική
πραγματικότητα, θα επισημάνουμε το τι αυτή δεν είναι. Οι περισσότεροι
συνδέουν τις εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας με το κράνος και το γάντι
δεδομένων μόνο και μόνο διότι αυτά ήταν τα πρώτα εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκαν στην προσομοίωση. Ο προσδιορισμός αυτός δεν
αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Μπορεί να υπάρξει εφαρμογή εικονικής
πραγματικότητας χωρίς το κράνος και το γάντι, αντικαθιστώντας το με
συμβατικές συσκευές εισόδου. Επίσης το κράνος και το γάντι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και σε άλλες εφαρμογές που δεν ανήκουν στην κλάση των
εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, όπως τηλερομποτική κ.α.
Πώς μπορούμε να ορίσουμε την εικονική πραγματικότητα;
Αρχικά ας την περιγράψουμε με βάση τις λειτουργίες. Είναι μία προσομοίωση
στην οποία τα τρισδιάστατα γραφικά χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν
έναν αληθοφανή κόσμο στον υπολογιστή. Ακόμη περισσότερο, ο κόσμος
αυτός δεν είναι στατικός, αλλά αποκρίνεται στην είσοδο του χρήστη. Αυτό
καθορίζει το βασικό χαρακτηριστικό της εικονικής πραγματικότητας: την
αλληλεπιδραστικότητα. Το πιο σημαντικό όμως είναι η πραγματικού χρόνου
σημασία της αλληλεπιδραστικότητας (δηλ. το ότι ο υπολογιστής μπορεί να
ανιχνεύσει την είσοδο του χρήστη και να αλλάξει τον εικονικό κόσμο
στιγμιαία).
Η έννοια της αλληλεπιδραστικότητας συνεισφέρει στην αίσθηση της
εμβύθισης (immersion), δηλαδή της αίσθησης που έχει ο χρήστης ότι
συμμετέχει στην όλη δράση στον χώρο ενεργά και αποτελεί ένα μέρος αυτής.
Όμως η εικονική πραγματικότητα προχωράει παραπέρα την έννοια αυτή
χρησιμοποιώντας τις ανθρώπινες αισθήσεις. Έτσι ο χρήστης δεν βλέπει
απλώς αντικείμενα στην οθόνη, αλλά μπορεί να τα αγγίζει και να τα νοιώθει.
Οι ερευνητές προσπαθούν να ενσωματώσουν στα συστήματα εικονικής
πραγματικότητας και τις άλλες ανθρώπινες αισθήσεις όπως την οσμή και την
γεύση.
Ανακεφαλαιώνοντας τις παραπάνω ιδέες μπορούμε να δώσουμε έναν ορισμό
της εικονικής πραγματικότητας:
Εικονική πραγματικότητα είναι ένα σύστημα ενδιάμεσου με τον χρήστη
που περιλαμβάνει προσομοιώσεις και αλληλεπιδράσεις πραγματικού
χρόνου μέσω πολλαπλών καναλιών αισθήσεων. Αυτά μπορεί να είναι
οπτικά, ηχητικά, αφής, οσμής κ.α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.

1.6

Εισαγωγή.

Η ΕΠ ως νέα τεχνολογία που βρίσκεται υπό συνεχή εξέλιξη, παρέχει
δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς στην
προσπάθεια προσέγγισης και υποστήριξης της διδασκαλίας.
Σε αρκετά γνωστικά αντικείμενα έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία της ΕΠ με
ενθαρρυντικά αποτελέσματα όπως σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, ως
εργαλείο για την ανάπτυξη οπτικών κυρίως δεξιοτήτων, επίσης στη βιολογία,
στη χημεία, στη φυσική που συχνά περιέχουν θέματα για τα οποία δεν
υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παρατήρησης και πειραματισμού. Προβλήματα
που συμβάλουν σε αυτό είναι το μέγεθος (ένας μικροοργανισμός δεν είναι
εύκολα ορατός, δεν μπορείς να δεις το εσωτερικό του), ο χρόνος εκδήλωσης
ενός φαινομένου, η επικινδυνότητα κ.α.
Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους που οι φυσικές επιστήμες
χρησιμοποιούν εργαλεία που μιμούνται φυσικές διεργασίες όπως το πείραμα
και οι προσομοιώσεις.
Τα βασικότερα εργαλεία στη διάθεση του εκπαιδευτικού, που θέλει να
δώσει με κατανοητό τρόπο στους μαθητές του δύσκολες έννοιες, είναι
συνήθως το εικονιστικό υλικό, τα βιντεομαθήματα, το μικροσκόπιο, το πείραμα
και τα προπλάσματα.
Τα τελευταία χρόνια με την εξάπλωση της χρήσης των ηλεκτρονικών
υπολογιστών διαφάνηκε ότι και αυτοί μπορούν να παίξουν υποστηρικτικό
ρόλο στη διδασκαλία. Το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών, καθώς μπορεί να
βρει κανείς διδακτικό υλικό, όπως εικόνες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ή
τρόπους κατασκευής τρισδιάστατων προπλασμάτων με προσιτά υλικά από
του ίδιους τους μαθητές. Οι εφαρμογές πολυμέσων / υπερμέσων,
συνδυάζοντας στατικές εικόνες με ήχο βίντεο και την άμεση προσπέλαση σε
πληροφορίες προσφέρουν μια αρκετά πολύπλευρη εξέταση των φαινομένων.
Η ΕΠ είναι ένα εργαλείο που μπορεί να εμπλουτίσει του μαθητές με
εμπειρίες και μάλιστα πρώτου προσώπου. Περιλαμβάνει προσομοιώσεις με
αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο, και είναι πολύ κοντά στην άμεση
εμπειρία καθώς δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης περιήγησης και εξερεύνησης
χώρων που δεν είναι προσιτοί με άλλους τρόπους. Συγχρόνως επιτρέπει
αλληλεπιδράσεις μέσα από πολλαπλά κανάλια αισθήσεων, προσφέροντας
έτσι πολλές και διαφορετικές εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια των
συνηθισμένων.
Τα εικονικά περιβάλλοντα δεν είναι περιβάλλοντα με συγκεκριμένη δομή και
οργάνωση του περιεχομένου και δεδομένες αλληλεπιδράσεις, αλλά
επιτρέπουν στον μαθητή να ανακαλύψει ελεύθερα πληροφορίες και στοιχεία,
προσφέρουν ευκαιρίες για ενίσχυση εμπειριών και κατανόηση εννοιών. Η
δυνατότητα εισαγωγής σε ένα εικονικό κόσμο με ιδιότητες και λειτουργίες
όπως ο πραγματικός, οι διάφορες οπτικές γωνίες, όπως περίπου στο
τρισδιάστατο φυσικό περιβάλλον, η άμεση αλληλεπίδραση με τα αντικείμενα,
η ενεργή συμμετοχή, μιμούνται τον τρόπο που ο άνθρωπος αποκτά εμπειρίες

στον πραγματικό κόσμο και πολλές φορές τις ενισχύει. Διευκολύνει το άτομο
να αποκτήσει πολλαπλές δομές αναφοράς. Ενισχύεται η κατανόηση βασικών
εννοιών.
Εντούτοις ,η εφαρμογή του νέου αυτού τρόπου διδασκαλίας και μάθησης
αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, όσον αφορά την διδασκαλία αλλά και την
μάθηση. Κύριο πρόβλημα είναι η έλλειψη υποδομής καθώς τέτοιου είδους
προγράμματα απαιτούν αυξημένα χρηματικά ποσά για να
πραγματοποιηθούν. Ένα ακόμη τροχοπαίδι στην εφαρμογή αυτών των
προγραμμάτων στην εκπαίδευση είναι και η έλλειψη κατάρτισης των
διδασκόντων. Απαιτούνται σαφώς εξειδικευμένες γνώσεις ηλεκτρονικών
υπολογιστών από τους καθηγητές. Τέλος θα δημιουργηθούν δυσκολίες και
στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων, καθώς είδη το ημερήσιο πρόγραμμα
και για τους δασκάλους αλλά και για τους μαθητές, είναι αρκετά βεβαρημένο.
Παρ’ όλα αυτά, στο μέλλον, σίγουρα τα προβλήματα αυτά θα μπορούν να
αντιμετωπιστούν.

1.7

Εικονικά περιβάλλοντα για την υποστήριξη της
αντίληψης του χώρου από παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Τα εργαλεία ανάπτυξης εικονικών περιβαλλόντων που χρησιμοποιούμε
είναι επιτραπέζια συστήματα εικονικής πραγματικότητας, χωρίς εμβύθιση. Οι
εικονικοί κόσμοι που προτείνουμε παρέχουν ελεύθερη πλοήγηση, δηλαδή 6
βαθμούς ελευθερίας στην πλοήγηση και χρησιμοποιούν συνηθισμένες ή
ειδικές συσκευές πλοήγησης (mouse, joystick, spacebal1, spacemouse). Κατά
περίπτωση μπορεί να μειωθούν οι βαθμοί ελευθερίας, ή να επιτραπούν
συγκεκριμένοι άμεσοι χειρισμοί και αλληλεπίδραση με τα αντικείμενα του
εικονικού περιβάλλοντος.
Παρά το γεγονός ότι στα επιτραπέζια συστήματα ΕΠ, τα οποία είναι
οικονομικά προσιτά, οι αναπαραστάσεις είναι συνήθως απλοποιημένες,
υπάρχει μια θετική αποτίμηση από τις εξερευνήσεις σε εικονικά περιβάλλοντα
σε σχέση με την απόκτηση πληροφορίας χώρου. Ακόμη και σε εικονικά
περιβάλλοντα με εμβύθυση που η αναπαράσταση είναι ακόμη φτωχότερη η
αποτίμηση είναι θετική.
Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τα περιβάλλοντα που περιγράφονται
παρακάτω είναι βιωματικές, μη εμπράγματες εφόσον οι κόσμοι που θα
χρησιμοποιηθούν θα είναι εικονικοί. Στοχεύουν στην υποστήριξη της
αντίληψης του χώρου, την εξοικείωση με τον εικονικό και πραγματικό χώρο,
την κατανόηση των χωρικών σχέσεων, τη μεταφορά μάθησης από τα εικονικά
σε πραγματικά περιβάλλοντα. Η προσέγγιση στοχεύει να πειραματιστούν τα
παιδιά μόνα τους (στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό) και να θεωρήσουν την
όλη διαδικασία ως παιχνίδι.

Περιβάλλον-1: Εικονικοί κόσμοι με φυσικό ανάλογο.
Τα περιβάλλοντα αυτά θα
αξιοποιούνται για να κατανοηθούν
βασικές έννοιες χώρου όπως
τοποθέτηση και προσανατολισμός:
Από μόνη της η πλοήγηση σε
επιτραπέζιο εικονικό περιβάλλον
εισάγει τις έννοιες εμπρός-πίσω,
πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά. Το
σύστημα αναφοράς που
χρησιμοποιείται από το παιδί είναι
το ίδιο του το σώμα. Οι κινήσεις
προς αυτές τις κατευθύνσεις είναι
ισοδύναμες έννοιες για τα
μαθηματικά ενώ γνωστικά για το
Εικόνα 1:παραδειγμα εικονικού κήπου
παιδί όχι. Σταδιακά επιδιώκουμε τη
μεταφορά του συστήματος αναφοράς έξω από το σώμα του παιδιού και αυτό
επιτυγχάνεται βαθμιαία. Σε αυτή την ενότητα θα χρησιμοποιηθούν εικονικοί
κόσμοι με φυσικό ανάλογο, όπως ένας κήπος (Εικόνα 1) ή ένα δωμάτιο,
στους οποίους το παιδί μπορεί να πλοηγηθεί ελεύθερα.
Σχετικά με τον προσανατολισμό, σε παιδιά με προβλήματα στην αντίληψη
καλό θα είναι να ενισχύονται εμπειρίες στην αναγνώριση και τη χρήση
τυπολογικών εννοιών όπως ανοιχτό κλειστό, μέσα - έξω, δίπλα, ανάμεσα,
κοντά μακριά, γύρω. Αυτές οι έννοιες εξετάζουν καταστάσεις μεταξύ
αντικειμένων χωρίς να υπάρχει σύστημα αναφοράς. Αυτό επιτυγχάνεται με
την ελεύθερη πλοήγηση στους εικονικούς κόσμους που αναφέρουμε
παραπάνω.
Περιβάλλον-2: Συλλογές στερεών (Χρήση προκαθορισμένων σημείων θέασης
και ελεύθερη πλοήγηση)
Η διαδικασία της αντίληψης
των γεωμετρικών στερεών από
παιδιά 4-12 ετών, επιτυγχάνεται
είτε με χειρισμό (περιστροφή
κ.λ.π.) του ίδιου του στερεού,
είτε με αλλαγές στην οπτική
γωνία του παιδιού γύρω από το
ακίνητο στερεό. Στις μικρότερες
μάλιστα ηλικίες τα παιδιά
προτιμούν το δεύτερο τρόπο.

Εικόνα 2: συλλογή στερεών

Σε σχέση με τη διάκριση των μορφών επιδιώκεται αναγνώριση αντικειμένων
με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά (εικόνα 2) η οποία προηγείται της
παρατήρησης και αναγνώρισης των μετρικών σχέσεων. Η αντίληψη των
γεωμετρικών μορφών είναι ολιστική χωρίς έμφαση στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες τους. Σε μεγαλύτερα παιδιά σχολικής ηλικίας
έχουν δοκιμαστεί τα εικονικά περιβάλλοντα σε σχέση με τα πραγματικά και τα
αποτελέσματα είναι θετικά. Σε σχέση με τις προβολικές σχέσεις (οι σχέσεις
ανάμεσα σε αντικείμενα του χώρου όπου παρεμβάλλονται η ευθυγράμμιση, η
συγγραμμικότητα, η οπτική
γωνία), ο στόχος μας είναι
το παιδί να αντιλαμβάνεται
τις διαφορετικές όψεις των
αντικειμένων (εικόνα 3).
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
είτε με προκαθορισμένα
σημεία θέασης (εικόνα 4)
είτε με την ελεύθερη
πλοήγηση που παρέχει το
περιβάλλον. Οι προβολικές
έννοιες απαιτούν την
πολλαπλή θεώρηση του
ίδιου αντικειμένου για να
κατανοηθούν οι θέσεις και
Εικόνα 3: Όψη από πάνω συλλογής στερεών
οι σχέσεις των
αντικειμένων στο χώρο και
εισάγει την έννοια της
κίνησης. Σε αυτή την
ενότητα εκτιμούμε ότι
προσφέρονται καλύτερα τα
στερεά γεωμετρικά
σχήματα. Το φιλικό
περιβάλλον διεπαφής
επιτρέπει πολύ εύκολα να
αλλάζει σημεία θέασης
(view-points) του
αντικειμένου το παιδί είτε
προκαθορισμένα από τον
παιδαγωγό / ερευνητή, είτε
Εικόνα 4:προοπτική από την βάση στήριξης
με ελεύθερη πλοήγηση η
συλλογής στερεών
οποία επιτυγχάνεται με
απλούς σχετικά χειρισμούς ώστε να δει το παιδί ένα γεωμετρικό στερεό από
κάθε επιθυμητή οπτική γωνία.

Περιβάλλον-3: Μετασχηματισμοί γεωμετρικών στερεών.
Το παιδί μπορεί
(σύροντας το ποντίκι) να
αλλάξει μια διάσταση
ενός γεωμετρικού
στερεού αντικειμένου
(εικόνα 5) και να δει πως
δημιουργείται (εικόνα 6)
και σε ποιες περιπτώσεις
ένα νέο αντικείμενο από
τον μετασχηματισμό του
αρχικού σχήματος.
Μπορεί να πειραματιστεί
για να εντοπίσει από
ποια γεωμετρικά στερεά
μπορεί να προκύψει
Εικόνα 5: ένα γεωμετρικό στερεό
κάποιο άλλο και από
ποια όχι. Το περιβάλλον
που προτείνουμε
παρέχει αυτή τη
δυνατότητα χωρίς να
πρέπει ο χρήστης να
χρησιμοποιήσει
αριθμητικές τιμές για να
ορίσει το μήκος των
πλευρών. Μπορεί
πειραματιζόμενος ο
μαθητής να μηδενίσει μια
διάσταση έτσι ώστε να
εκφυλιστεί το γεωμετρικό
στερεό σχήμα σε
επίπεδο (εικόνα 6) για
Εικόνα 6: η μία διάσταση έχει σχεδόν μηδενιστή
κάθε μια από τις 3
διαστάσεις (ο κύβος σε τετράγωνο, παραλληλεπίπεδο σε παραλληλόγραμμα,
σφαίρα σε κύκλο, κύλινδρος σε παραλληλόγραμμο ή κύκλο, κώνος σε
τρίγωνο ή κύκλο).

Περιβάλλον-4: Περιστροφή στερεών.
Το εικονικό περιβάλλον που προτείνουμε παρέχει τη δυνατότητα
μετακίνησης και
περιστροφής ενός
αντικειμένου, έτσι ώστε να
αλλάζει η θέση του
παρατηρούμενου
αντικειμένου αντί του
σημείου θέασης. Με τον
τρόπο αυτό εισάγεται
βιωματικά η ανάλυση των
κινήσεων των σωμάτων
στο καρτεσιανό σύστημα
συντεταγμένων που δεν
μπορεί να υλοποιηθεί στο
φυσικό κόσμο με
Εικόνα 7: περιστροφή κύβου
αυστηρότητα (γύρω από
καθένα άξονα). Τα παιδιά παρατηρούν τα γεωμετρικά στερεά να
περιστρέφονται γύρω από καθένα άξονα (εικόνα 7). Ακόμη μπορούν τα
παιδιά να πάρουν και να περιστρέψουν το αντικείμενο γύρω από ένα άξονα Χ
ή Υ ή Ζ.

Περιβάλλον-5: Κλίμακα αντικειμένων προσομοίωσης.
Οι εικονικοί κόσμοι που χρησιμοποιούμε κινούνται σε διάφορες κλίμακες,
ως προς το μέγεθος του απεικονιζόμενου χώρου: είτε στον μίκρο-χώρο
(δραστηριότητες πάνω στο
τραπέζι), είτε στο μέσο-χώρο
(δραστηριότητες μέσα σε
δωμάτιο) είτε ακόμη στο
μάκρο-χώρο (γειτονιά - πόλη,
δράση στην πραγματικότητα
σχεδόν αδύνατη, μια και
απαιτούνται σχήματα, χάρτες
κλπ.). Στα εικονικά
περιβάλλοντα είναι επιτεύξιμο
το πέρασμα από τη μια
κλίμακα στην επόμενη της με
την απομάκρυνση ή το
πλησίασμα από το
Εικόνα 8: συνοικία
παρατηρούμενο αντικείμενο
γεγονός που δεν προσφέρεται άμεσα, εύκολα και υλοποιήσιμα στον
πραγματικό κόσμο. Θα υπάρχουν τρία εικονικά περιβάλλοντα :
α) συνοικία (εικόνα 8),
β) εσωτερικό δωματίου και
γ) αντικείμενα πάνω σε τραπέζι.

Μετά από ελεύθερη πλοήγηση στη συνοικία το παιδί θα μπορεί να εισέλθει
στο εσωτερικό ενός σπιτιού και να πλησιάσει πολύ κοντά στο τραπέζι και να
παρατηρήσει τα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω του. Οι παραπάνω
ενότητες εικονικών περιβαλλόντων προτείνεται να χρησιμοποιηθούν
συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα μέσα για την ενίσχυση των εμπειριών των
παιδιών.
Λόγω της ύπαρξης αντικειμενικών δυσκολιών στη διεξαγωγή έρευνας
μεγάλης κλίμακας, βρίσκεται σε εξέλιξη πιλοτική έρευνα σε σχετικά μικρή
ομάδα παιδιών (προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας) και έχει ως σκοπό
να συμβάλλει στη διερεύνηση των παρακάτω:








Ευκολία χρήσης εικονικών περιβαλλόντων από παιδιά
Ποια μεθοδολογία είναι πιο αποτελεσματική σε κάθε περιβάλλον
αυτόνομη χρήση από παιδί, επίδειξη από εκπαιδευτικό - ερευνητή,
συνεργασία εκπαιδευτικού - παιδιού
ένα παιδί / εργασία με ομάδα
ενεργητικό / παθητικό περιβάλλον
Ποιες είναι οι πιο κατάλληλες δραστηριότητες για κάθε περιβάλλον
Αποτελεσματικότητα σε σχέση με τους στόχους

Στα συμπεράσματα της έρευνας αυτής θα στηριχθούν:
 Η οριστική επιλογή εικονικών περιβαλλόντων
 Οι βελτιωτικές παρεμβάσεις στα εικονικά περιβάλλοντα
 Η οριστικοποίηση των δραστηριοτήτων και της μεθοδολογίας της
έρευνας ώστε το θέμα να διερευνηθεί σε έρευνα μεγαλύτερης έκτασης.

1.8

ΕΙΚΩΝ: Εικονική πραγματικότητα στη διαθεματική
προσέγγιση μαθημάτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον ΕΙΚΩΝ αναπτύχθηκε στα πλαίσια του
προγράμματος ΣΕΙΡΗΝΕΣ. Το σύστημα αποτελεί μια διαθεματική προσέγγιση
διδασκαλίας μαθημάτων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχοντας ως
αφετηρία το μάθημα της Τεχνολογίας. Η τεχνολογική καινοτομία και η
παιδαγωγική ισχύς του συστήματος έγκειται στη χρήση της Εικονικής
Πραγματικότητας ως εκπαιδευτικού οχήματος σε συνδυασμό με τα πολυμέσα
και τα δίκτυα.
Το ΕΙΚΩΝ περιλαμβάνει τέσσερις εικονικούς μικρόκοσμους, μέσα στους
οποίους ο μαθητής ανακαλύπτει την εξέλιξη της γεωργικής τεχνολογίας, και
μια βιβλιοθήκη πολυμεσικού υλικού, από την οποία ο μαθητής μπορεί να
συλλέξει υλικό για τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί. Στον διδάσκοντα
παρέχονται έτοιμα εκπαιδευτικά σενάρια, αλλά και εργαλεία κατασκευής νέων
σεναρίων και διαχείρισης της τάξης του.

1.3.1 Εφαρμογή του ΕΙΚΩΝ.
Το εκπαιδευτικό περιβάλλον ΕΙΚΩΝ στοχεύει στην υποβοήθηση της
διδασκαλίας μαθημάτων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την ενεργό
συμμετοχή των μαθητών μέσα από τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών
πληροφορικής, όπως η εικονική πραγματικότητα, τα πολυμέσα, και τα δίκτυα.
Ως αφετηρία χρησιμοποιείται το μάθημα της Τεχνολογίας που διδάσκεται στην
Α' και Β' γυμνασίου με διαθεματική προσέγγιση στα γνωστικά αντικείμενα της
Γεωγραφίας, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Οικολογίας. Η προσέγγιση γίνεται
μέσα από ειδικά σχεδιασμένες (για το μάθημα και το στοχευόμενο κοινό)
μελέτες περίπτωσης (case studies), καθεμία από τις οποίες διεξάγεται μέσα
σε έναν εικονικό μικρόκοσμο (virtual microworld), ο οποίος αποτελείται από
τρισδιάστατα αντικείμενα (3D objects) με παιδαγωγική σημασία.
Ο κάθε μαθητής εισέρχεται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον από τον
υπολογιστή του σχολείου του και μετακινείται μέσα στον τρισδιάστατο
μικρόκοσμο με πλήρη ελευθερία. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ρυθμίζει τόσο
την εμφάνιση του μικρόκοσμου και των αντικειμένων, όσο και το είδος των
πληροφοριών που θα παρέχονται, ρυθμίζοντας τις ιδιότητες των αντικειμένων
και των αλληλεπιδράσεών τους. Ο στόχος είναι οι μαθητές να μην
"παρακολουθούν" παθητικά την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά να την
ανακαλύπτουν, να την παράγουν, και να την εφαρμόζουν πρακτικά.
Το εκπαιδευτικό περιβάλλον συνοδεύεται τόσο από εγχειρίδια χρήσης για
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, όσο και από άλλο βοηθητικό υλικό
(Διδακτικά βοηθήματα) που θα αφορά τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους
μαθητές. Το υλικό αυτό μπορεί να είναι σε έντυπη αλλά όπου κρίνεται
αναγκαίο και σε ηλεκτρονική μορφή. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στα
προκατασκευασμένα εκπαιδευτικά σενάρια χρήσης που παρέχονται στους
εκπαιδευτικούς και καλύπτουν τουλάχιστον 8 διδακτικές ώρες. Με βάση αυτά,
οι τελευταίοι μπορούν ακόμη και να κατασκευάσουν (και να αποθηκεύσουν)
δικά τους νέα σενάρια.

1.3.2 Τεχνολογικό υπόβαθρο.
Για την ανάπτυξη του προτεινόμενου εκπαιδευτικού λογισμικού
χρησιμοποιήθηκε η ΕΠ ως βασική τεχνολογία, σε συνδυασμό με τις
τεχνολογίες των πολυμέσων και των δικτύων.
Ως εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality, VR) ορίζεται ένα περιβάλλον
βασισμένο σε υπολογιστή, ισχυρά αλληλεπιδραστικό, στο οποίο ο χρήστης
γίνεται συμμέτοχος σε έναν "εικονικά πραγματικό" κόσμο. Είναι μια διαδικασία
η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να συμμετάσχει σε αφηρημένους
χώρους όπου φυσική μηχανή και φυσικός παρατηρητής δεν υπάρχουν.
Βασικό στοιχείο της ΕΠ είναι ο χειρισμός τρισδιάστατων προσομοιώσεων
με τρόπους περισσότερο φιλικούς προς το χρήστη. Από τεχνολογικής
πλευράς, η ΕΠ μπορεί να είναι τύπου εμβύθισης (όπου ο χρήστης φορώντας
ειδικές συσκευές απομονώνεται από το πραγματικό περιβάλλον και

εμβυθίζεται (is immersed) με όλες τις αισθήσεις του στον εικονικό κόσμο) ή
τύπου Desktop (χρησιμοποιείται μια κοινή οθόνη). Η τεχνολογία της
εμβύθισης είναι ακόμη περιοριστική για την εισαγωγή της στην εκπαιδευτική
διαδικασία, και δεν ενδείκνυται για εκπαιδευτικές εφαρμογές.

1.3.3 Παιδαγωγικά χαρακτηριστικά.
Η νεοεμφανιζόμενη αποκαλούμενη τέταρτη γενιά εκπαίδευσης με
υπολογιστές βασίζεται στις εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης, αναζητά
"άδειες τεχνολογίες", και προτείνει την ΕΠ ως εργαλείο. Τα ανοικτά
περιβάλλοντα έρχονται σε αντίθεση με τις "κλειστές τεχνολογίες" (full
technologies) που έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως τα μαθήματα
βασισμένα σε υπολογιστή (computer based training) και τα πακέτα εξάσκησης
(drill and practice). Η εστίαση σχετικά με τα ανοικτά περιβάλλοντα
μετατοπίζεται από τη σχεδίαση προδιαγεγραμμένων αλληλεπιδράσεων των
μαθητών, σε περιβάλλοντα όπου έχουν τη δυνατότητα για οποιουδήποτε
είδους περιήγηση και αλληλεπίδραση επιθυμούν και τους επιτρέπει το
σύστημα. Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να ανακαλύψουν πληροφορίες και
στοιχεία μέσα από πρώτου προσώπου - άμεσες εμπειρίες που θα τους
οδηγήσουν στη γνώση.
Αν η γνώση δεν είναι συμβολική και η μάθηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με
τη δράση και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, η γνώση μπορεί να
οικοδομηθεί μέσα από την αλληλεπίδραση με εικονικούς κόσμους. Ο Papert
[Papert(91)] χρησιμοποιεί τη λέξη "constructionism" για την περιγραφή της
κατασκευής της γνώσης που προέρχεται από τη φυσική αλληλεπίδραση με
αντικείμενα στον κόσμο.
Το εκπαιδευτικό περιβάλλον ΕΙΚΩΝ παρέχει ένα ανοικτό περιβάλλον για
διερεύνηση και δράση του μαθητή γύρω από το γνωστικό αντικείμενο της
τεχνολογίας με προεκτάσεις και σε άλλα μαθήματα. Από παιδαγωγικής
άποψης βασίζεται στην εποικοδομητική διδασκαλία και την ενίσχυση των
εμπειριών και παροχή νέων στους μαθητές [Μικρόπουλος(97)].

1.3.4 Εκπαιδευτικοί στόχοι.
Η επιλογή του μαθήματος της τεχνολογίας έγινε για διάφορους λόγους που
συμβαδίζουν με το αναλυτικό πρόγραμμα, όπως π.χ. το γεγονός ότι είναι ένα
νέο σχετικά γνωστικό αντικείμενο με κύριο στόχο τη σύνδεση του σχολείου και
ιδιαίτερα των μαθητών με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη τεχνολογικά κοινωνία,
τα επιτεύγματα και τις επιδράσεις της που είναι πλέον θέματα καθημερινής
συζήτησης και βιωμάτων, ότι το πρόγραμμα του μαθήματος εφαρμόζεται σε
εργαστήριο ξεχωριστό από το αντίστοιχο της πληροφορικής με εξοπλισμό
που θα περιλαμβάνει και υπολογιστές, κα.
Η ενότητα εργαλεία και μηχανές προσφέρεται για την ανάπτυξη αντίληψης
σχετικά με τη φύση της τεχνολογίας, τα στάδια ανάπτυξης και την προσφορά

της στον πολιτισμό. Η γεωργική τεχνολογία προσφέρεται για διαχρονική και
διαθεματική μελέτη, ενώ τα εργαλεία και οι μηχανές ολοκληρώνονται εύκολα
και ομαλά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που αφορούν στο αντίστοιχο
μάθημα της Β' γυμνασίου.

Η διαχρονικότητα της γεωργικής τεχνολογίας πραγματεύεται μέσα από τις
κυριότερες φάσεις της:


Προϊστορικοί χρόνοι. Βάσεις της γεωργίας, απαρχή του πολιτισμού.



Αρχαίοι χρόνοι - Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Χρήση γεωργικών εργαλείων.



19ος αιώνας. Εκμηχάνιση γεωργίας, πράσινη επανάσταση.



Σημερινή γεωργική τεχνολογία.

Για κάθε μια από αυτές έχει αναπτυχθεί ένας ξεχωριστός εικονικός
μικρόκοσμος. Το φυσικό περιβάλλον που αυτός αναπαριστά είναι ο ίδιος
γεωγραφικός χώρος, ο οποίος βέβαια έχει υποστεί όλες τις αλλαγές που
φέρνει το πέρασμα του χρόνου. Στον χώρο αυτό έχουν τοποθετηθεί
κατάλληλα τρισδιάστατα αντικείμενα, τα οποία λαμβάνουν μέρος σε διάφορα
εκπαιδευτικά σενάρια.

Τα σενάρια χρήσης του λογισμικού μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις
βασικές κατηγορίες:



Διερεύνηση του γνωστικού αντικειμένου μέσω της πλοήγησης και
της αλληλεπίδρασης με τον εικονικό μικρόκοσμο.




Χρήση αποκτηθείσας γνώσης και πληροφορίας για την διεκπεραίωση
εργασιών μελέτης και παρουσιάσεων.



Εργασίες Κατασκευών.

1.3.5 Αρχιτεκτονική σχεδίαση
Στο πρωτότυπο σύστημα ΕΙΚΩΝ περιλαμβάνονται:


Οι τέσσερις εικονικοί μικρόκοσμοι.



Η βιβλιοθήκη του Πολυμεσικού Υλικού, η οποία περιλαμβάνει
εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή πολυμέσων, το οποίο είναι συνδεδεμένο
με αντικείμενα των μικρόκοσμων, αλλά μπορεί να προσπελαστεί και
ανεξάρτητα.



Ένα σύνολο από εργαλεία συγγραφής (υποσύστημα ΕΙΚΩΝ-Εργαλεία),
το οποίο στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνει το Εργαλείο Διαχείρισης
Σεναρίων και το Εργαλείο Διαχείρισης Τάξης, ενώ σε μελλοντικές
εκδόσεις έχει σχεδιαστεί και η ανάπτυξη άλλων εργαλείων (π.χ.
Εργαλείο Διαχείρισης της Εκπαίδευσης)



Ένα σύνολο από εργαλεία εκπαίδευσης, τα οποία χρησιμοποιεί ο
μαθητής (π.χ. το τετράδιο σημειώσεων)



Το υποσύστημα Βάσεων Δεδομένων, το οποίο προς το παρόν
περιλαμβάνει τη Βάση Εικονικών Αντικειμένων, τη Βάση Σεναρίων και
τη Βάση Χρηστών.



Το υποσύστημα υποστήριξης, το οποίο περιλαμβάνει εργαλεία για την
εγγραφή των χρηστών στο σύστημα, για την παροχή βοήθειας προς
τους χρήστες, για την υποστήριξη της δικτυακής λειτουργίας του
συστήματος κα.

1.3.6 Τρόπος χρήσης.
Στο σύστημα υποστηρίζονται δύο modes λειτουργίας. Ένα για το μαθητή
(student mode) και ένα για το διδάσκοντα (author mode). Ο διδάσκων μπορεί
να τρέχει την εφαρμογή και στα δύο modes λειτουργίας ενώ ο μαθητής όχι.
Έτσι ο διδάσκων μπορεί να γίνεται "μαθητής" και να βλέπει ό,τι ακριβώς και ο
μαθητής.
Οι εικονικοί μικρόκοσμοι υποστηρίζουν το διερευνητικό και αποκαλυπτικό
χαρακτήρα του λογισμικού με τη δυνατότητα ελεύθερης πλοήγησης που
διαθέτουν. Παρουσιάζονται αναπαραστάσεις χώρων με γεωργική χρήση,
γεωργικά εργαλεία, και μηχανές. Ο μαθητής περιηγείται στους τρισδιάστατους
χώρους, αναγνωρίζει αντικείμενα και διεργασίες στις οποίες δεν έχει άλλου
είδους πρόσβαση αφού αναφέρονται σε παρελθόντες χρόνους και
τεχνολογίες.

Κάποιες από τις περιηγήσεις είναι αυτόματες, έτοιμες για αναγνώριση των
χώρων, ενώ άλλες είναι τελείως ελεύθερες όπου ο μαθητής κατά τη βούλησή
του πλοηγείτε και αναζητά πληροφορίες (Εικόνα 1).
Για την πλοήγηση στους εικονικούς μικρόκοσμους ο μαθητής χρησιμοποιεί
το mouse ή το πληκτρολόγιο, με τα
οποία μπορεί να κινείται ελεύθερα
μέσα σε αυτούς, αποκτώντας όποια
οπτική γωνία επιθυμεί.
Μία πολύ σημαντική δυνατότητα
στα εικονικά περιβάλλοντα είναι η
ικανότητά τους να εμπεριέχουν
αξιόπιστες προσομοιώσεις
διεργασιών. Έτσι, για παράδειγμα,
στη "Σημερινή εποχή"
προσομοιώνονται γεωργικές
εργασίες άγνωστες σε πολλούς
Εικόνα 1. Ένα στιγμιότυπο του
μαθητές. Υπάρχουν γεωργικά
ΕΙΚΩΝ
μηχανήματα σε τρισδιάστατη
απόδοση. Ο μαθητής ζητείται να ολοκληρώσει σενάρια θέτοντας σε λειτουργία
και χρήση μηχανήματα, συναρμολογώντας άλλα, μελετώντας τη λειτουργία
τους και μελετώντας τις οικολογικές επιπτώσεις από τη χρήση της γεωργικής
τεχνολογίας.

Εικόνα 2. Το εργαλείο διαχείρισης σεναρίων

Ο μαθητής μπορεί να συλλέξει πληροφορίες και βιβλιογραφία μέσα από το
ΕΙΚΩΝ, να τις καταγράψει στο Τετράδιο Εργασιών του, να τις εξάγει σε
κάποια από τις υπάρχουσες εφαρμογές στο δίκτυο του σχολείου του και να
ολοκληρώσει και να παρουσιάσει την εργασία που θα του ανατεθεί.
Οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης και πλοήγησης του διδάσκοντος μέσα
στους εικονικούς μικρόκοσμους είναι ίδιες με αυτές του μαθητή. Επιπλέον, ο
διδάσκων έχει στην διάθεση του ένα σύνολο από εργαλεία διαχείρισηςσυγγραφής (Εικόνα 2). Με αυτά, μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στα
αντικείμενα του εικονικού κόσμου και να μεταβάλει και να τροποποιεί τις
φυσικές και λειτουργικές τους ιδιότητες. Επιπλέον, μπορεί να αποθηκεύσει
αυτήν την κατάσταση της εφαρμογής σαν ένα ξεχωριστό παιδαγωγικό
σενάριο, στην Βάση Σεναρίων. Έχει έτσι την δυνατότητα κάθε φορά να
ανακαλεί από αυτήν την βάση και ένα σενάριο, βάσει του οποίου θα τρέχει η
εφαρμογή για τους μαθητές.

1.3.7 Σύνοψη.
Για την παραγωγή και παράδοση της τελικής, πλήρους έκδοσης του
Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος ΕΙΚΩΝ έχει υιοθετηθεί το μοντέλο της
αυξητικής ανάπτυξης (incremental development).
Το έργο έχει ήδη παραδώσει το πρωτότυπο του ΕΙΚΩΝ. Στην ανάπτυξη
συμμετείχαν το Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Τμ.
Μαθηματικών του Παν. Πατρών, το Εργαστήριο Πολυμέσων & Εικονικής
Πραγματικότητας, το Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν.
Ιωαννίνων, η εταιρεία πληροφορικής SYSTEMA ΕΠΕ και ο εκδοτικός οίκος
ΙΩΝ. (http://odysseia.cti.gr/seirines/projdescr/47.htm)

1.4. Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα
Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στα παιδαγωγικά και τεχνολογικά
χαρακτηριστικά των 14 εφαρμογών που παρουσιάζουμε. Οι 13 εφαρμογές
είναι προσπάθειες που έχουν εκπονηθεί σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της
Ελλάδας και του εξωτερικού και μόνο μία έχει αναπτυχθεί από ένα μουσείο, το
Boston Computer Museum. Στην πλειοψηφία τους οι εφαρμογές είναι
προκατασκευασμένες και δίνονται έτοιμες στους μαθητές για εξερεύνηση και
αλληλεπίδραση.

NICE Project [http://www.ice.eecs.uic.edu/index2.php]
Στο Πανεπιστήμιο του Illinois αναπτύχθηκε το NICE Project (Νarratίve based, Immersive, Constructionist / Collaborative Environments).
Η εφαρμογή απευθύνεται σε παιδιά 6-10 ετών και προσφέρει ένα εικονικό
περιβάλλον όπου τα παιδιά ομαδικά εξερευνούν ένα νησί, κατασκευάζουν

οικοσυστήματα αποφασίζοντας που
και τι φυτά θα φυτέψουν και τα
φροντίζουν καθώς αυτά
αναπτύσσονται. Έχουν να επιλέξουν
μέσα από μια ποικιλία εδαφών,
υψομέτρων και καιρικών συνθηκών.
Ο κόσμος αναπτύσσεται και χωρίς τη
συνεχή επέμβαση και
αλληλεπίδραση με τα παιδιά. Επίσης
είναι δυνατός ο έλεγχος της ροής του
χρόνου. Οι ενέργειες των παιδιών
καταγράφονται με μορφή ιστορίας με
εικόνες και δίνονται στα παιδιά.

ROUND EARTH [http://www.evl.uic.edu/aej/vrais99/vrais99.html]
Στο Πανεπιστήμιο του illinois αναπτύχθηκε επίσης, το Round Earth Project,
που απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού
σχολείου και πραγματεύεται το θέμα της
σφαιρικότητας της γης. Υπάρχουν δύο
εικονικοί κόσμοι, ο κόσμος του αστεροειδή
και ο κόσμος της γης. Δυο χρήστες
ταυτόχρονα δουλεύουν στον κάθε κόσμο. Ο
ένας είναι ο αστροναύτης που μαζεύει
αντικείμενα και ο δεύτερος, ο ελεγκτής που
κατευθύνει τον αστροναύτη. Ο αστροναύτης
περπατά στην επιφάνεια τον αστεροειδή ή
ίπταται πάνω από τη γη. Ο ελεγκτής βλέπει ότι και ο αστροναύτης αλλά και
έχει και μια οπτική της γης ή του αστεροειδή από κάπου στο διάστημα. Οι
ρόλοι των δύο χρηστών εναλλάσσονται.
SCIENCE SPACE [http://www.virtual.gmu.edu/]
Το George Mason University, το Πανεπιστήμιο του Houston και η NASA,
ανέπτυξαν το Science Space Project, το
οποίο απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και
λυκείου. Αποτελείται από 3 εικονικά
περιβάλλοντα. Ο Newton World
πραγματεύεται τους νόμους του Νεύτωνα. Σε
μια περιοχή δραστηριοτήτων, δύο μπάλες
διαφορετικών μαζών κινούνται και
συγκρούονται από τους χρήστες. Σύμβολα
δείχνουν την παρουσία ή όχι της τριβής και
της βαρύτητας, οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα βοηθούν στην αντίληψη
διαφόρων παραμέτρων. Ο Maxwell World ασχολείται με θέματα
ηλεκτροστατικής και τέλος ο Pauling World ασχολείται με το θέμα
αναπαράστασης μοριακών δομών.

VICHER
Στο Πανεπιστήμιο του Michigan έχει
αναπτυχθεί το VICHER, το οποίο απευθύνεται σε
προπτυχιακούς φοιτητές και πραγματεύεται τη
μηχανική χημικών αντιδράσεων. Αναπαριστά
ένα εικονικό χημικό εργοστάσιο, όπου στην
αρχική αίθουσα ο χρήστης παίρνει πληροφορίες
για τη χρήση του προγράμματος, στο δωμάτιο
του ατομικού αντιδραστήρα ελέγχει και
παρατηρεί τη λειτουργία του, ενώ έχει τη
δυνατότητα να εισέλθει στη μικροσκοπική δομή καταλυτών.
Επίσης υπάρχει το δωμάτιο του μη ισοθερμικού αντιδραστήρα, όπου υπάρχει
μια τρισδιάστατη μαθηματική επιφάνεια στην οποία χρώματα
αντιπροσωπεύουν τη θερμοκρασία. Σε ένα τελευταίο δωμάτιο ελέγχεται η
κατανόηση των θεμάτων που αναπτύχθηκαν.
CELL BIOLOGY [http://www.bioanim.com/]
Στο μουσείο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της
Βοστώνης, αναπτύχθηκε το Cell biology, με
στόχο να γνωρίσει το κοινό τη δομή και
λειτουργία των μυϊκών, νευρικών και εντερικών
κυττάρων. Ένα παιδάκι για να γίνει καλά
χρειάζεται μυϊκά κύτταρα για να κινείται, νευρικά
για να σκέφτεται και εντερικά για να μετατρέπει
το φαγητό σε ενέργεια. Δίνονται πληροφορίες
για το κάθε είδος κυττάρου και ο χρήστης
συναρμολογεί τα κύτταρα από τα διάφορα οργανίδια που βρίσκει μέσα στο
δωμάτιο.
WETLANDS ECOLOGY [www.hitl.washington.edu/publications/]
Στο εργαστήριο HITL του πανεπιστημίου του Σιάτλ, ακολουθούν μια
διαφορετική λογική. Δεν παρέχουν στους
μαθητές έτοιμα εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα εικονικής
πραγματικότητας, αλλά τους δίνουν τη
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την
τεχνολογία της, για να κατασκευάσουν
εικονικά περιβάλλοντα. Στα πλαίσια
αυτού, αναπτύξανε το Virtual Reality
Roving Vehicle (VRRV), όπου ένα
φορτηγό εξοπλισμένο με την τελευταία
τεχνολογία γυρίζει από σχολείο σε
σχολείο. Μένουν εκεί δύο περίπου εβδομάδες και αφού εξοικειωθούν οι
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στη χρήση των εργαλείων που θα
χρησιμοποιήσουν, ακολουθεί η κατασκευή του εικονικού περιβάλλοντος από
τους μαθητές. Οι ερευνητές ολοκληρώνουν τις εφαρμογές και ακολουθεί η

αξιολόγησή τους από τους μαθητές. Μια από αυτές τις εφαρμογές είναι το
Wetlands Ecology, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Kellogg Middle
School KCOT και πραγματεύεται το θέμα της οικολογίας των υγροτόπων, των
κύκλων του αζώτου, του νερού, του άνθρακα και της ενέργειας. Το
περιβάλλον αποτελείται από μια λιμνούλα που έχει χλωρίδα και πανίδα των
υγροβιότοπων των Β.Δ. ΗΠΑ και στο τμήμα που αφορά, για παράδειγμα, τον
κύκλο του αζώτου, ο χρήστης μετατρέπει το ελεύθερο άζωτο σε σταθερό,
παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στον κύκλο που κάνει το άζωτο στη
φύση.

VIRTUAL PHYSICS
[http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/research/cseg/projects/]
Το Πανεπιστημίου του Lancaster, σε συνεργασία με το University College
London και το Πανεπιστήμιο του Nottingham ανέπτυξαν την εφαρμογή Virtual
Physics, η οποία πραγματεύεται θέματα νευτώνειας μηχανικής και
απευθύνεται σε μαθητές 16 έως 18 ετών. Στην εφαρμογή, μέσα από έναν
κεντρικό χώρο οι χρήστες μπορούν να
εισέλθουν σε έναν αριθμό κόσμων. Οι χώροι
αυτοί έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να παρέχουν
κίνητρα για συνεργασία. Μερικοί απ' αυτούς
τους κόσμους είναι οι: Cαnnon World.
Αποτελείται από έναν τοίχο, ένα στόχο, ένα
κανόνι με ρυθμιζόμενες θέσεις εκτόξευσης
και βλήματα που επηρεάζονται από τη
βαρύτητα. Ο ένας συμμετέχων τοποθετείται
δίπλα στο κανόνι και ο άλλος συνδέεται με το
βλήμα. Η αποστολή είναι να χτυπηθεί ένας
στόχος όταν ο συμμετέχων που βρίσκεται
δίπλα στο κανόνι δεν μπορεί να τον δει.
Friction World. Αποτελείται από ένα τραπέζι μπιλιάρδου με 10 σφαίρες
διαφορετικού χρώματος. Ανώνυμα (σκόπιμα) πλήκτρα ελέγχου μπορούν να
ρυθμίσουν το βαθμό στον οποίο το περιβάλλον θα υπακούει στους νόμους
διατήρησης της ορμής και της ενέργειας. Οι χρήστες μπορούν επίσης να
ρυθμίσουν διάφορες παραμέτρους, όπως την ελαστικότητα των σφαιρών, τον
συντελεστή τριβής μεταξύ σφαιρών και τραπεζιού και να προκαλέσουν
ελκτικές και απωστικές δυνάμεις μεταξύ των σφαιρών. Ο στόχος είναι να
ρυθμιστεί το περιβάλλον έτσι ώστε ο εικονικός κόσμος να συμπεριφέρεται με
"φυσικό" τρόπο και να αποφασιστεί τι κάνει κάθε ένα από τα ανώνυμα
πλήκτρα ελέγχου.
V-LASER [www.uoi.gr/schools/edu!ptde/gr/mikropoulos5gr.htm]
Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναπτύχθηκε η
εφαρμογή V-LASER, η οποία απευθύνεται σε
προπτυχιακούς φοιτητές και πραγματεύεται το θέμα

της φυσικής των laser. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιεργαστεί τα
εικονικά εξαρτήματα που αποτελούν μια συσκευή laser, να τα χρησιμοποιήσει
κατάλληλα για την συναρμολογήσει, να τη θέσει σε λειτουργία και να
μελετήσει τις συνθήκες λειτουργίας της.

LASER PHYSICS LAB
[http://earthlab.uoi.gr/old/english/publications/publications.htm]
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του
Nottingham, ανέπτυξε το Laser Physics Lab, απευθύνεται σε μαθητές
γυμνασίου και προπτυχιακούς φοιτητές και ασχολείται με το θέμα της βασικής
φυσικής του φωτός laser. Η εφαρμογή ενημερώνει για την αυθόρμητη και την
εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας, για τη διασπορά της ακτινοβολίας,
παρέχει μια αναπαράσταση της ηλεκτρικής συνιστώσας ηλεκτρομαγνητικού
πεδίου και τέλος μια διάταξη ολογραφίας που μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.
LAΚE [http://vr.coe.ecu.edu/vrits/1-1mikro.htm]
Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αναπτύχθηκε το LAΚE Project, το οποίο
απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και
πραγματεύεται το θέμα του ευτροφισμού
των λιμνών. Σε ένα κέντρο περιβαλλοντικής
ενημέρωσης αφού ο χρήστης πάρει
πληροφορίες για το φαινόμενο του
ευτροφισμού από διάφορα μέσα
(διαφάνειες, κόμικς), εισέρχεται σε 3
εικονικά περιβάλλοντα στα οποία εξερευνά
το βυθό μιας λίμνης και βλέπει την
κατάσταση που επικρατεί όταν υπάρχει
διαφορετικού επιπέδου μόλυνση.

PLANT CELL
Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
αναπτύχθηκε το PLANT CELL, το οποίο
απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και
πραγματεύεται το θέμα της δομής του
φυτικού κυττάρου και της διαδικασίας της
φωτοσύνθεσης. Η εφαρμογή αποτελείται από
δύο τμήματα. Στο πρώτο ο χρήστης
εισέρχεται μέσα σε ένα εικονικό φυτικό
κύτταρο, και εξερευνά τη δομή του
πλοηγούμενος στο εσωτερικό του. Βλέπει τη δομή των οργανιδίων στο χώρο,
εισέρχεται στο εσωτερικό τους και μπορεί να παρατηρήσει τις διεργασίες που
λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτά Στο δεύτερο τμήμα, εισέρχεται στο εσωτερικό
ενός χλωροπλάστη, βρίσκει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη
διαδικασία της φωτοσύνθεσης και καλείται να την ολοκληρώσει μόνος του.

LANDSCAPE VISUALIZATION [http://www.rug.nl/cit/hpcv/projects/landscape]
Στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, αναπτύχθηκε το Landscape Visualization.
Αποτελεί συνδυασμό εικονικής πραγματικότητας
και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
Δορυφορικά στοιχεία κάλυψης γης απλώνονται
πάνω σε τοπογραφικό πλέγμα. Τρισδιάστατα
δένδρα δείχνουν το είδος και την πυκνότητα της
δασοκάλυψης και άλλα στοιχεία του τοπίου
απεικονίζονται από διαφορετικά χρώματα και
υφές. Ο χρήστης επιλέγει όχημα (αεροπλάνο,
όχημα εδάφους) και διαδρομή, πλοηγείτε και
παρατηρεί τα χαρακτηριστικά του τοπίου από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
GEOGRAPHIC EXPLORATION
[http://www.utexas.edu/depts/grg/eworks/wie/ludwig/earthwor.html]
Στο Πανεπιστήμιο του Τέξας αναπτύχθηκε το GEOGRAPHIC
EXPLORATION, που ασχολείται με την κατανόηση
της μορφολογίας του εδάφους, τη διδασκαλία
κατακόρυφου διαμελισμού, καθώς και την
ανθρωπογενή παρέμβαση και αστική ανάπτυξη. Η
εφαρμογή βασίζεται σε ταινίες που προκύπτουν
από εικονικά τοπία, παρέχουν έτοιμες πλοηγήσεις
και καθόλου αλληλεπίδραση με το χρήστη.
UP AND DOWN ΤΗΕ HILL
Το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο
της Νυρεμβέργης ανέπτυξαν το Up and down the hill, το οποίο απευθύνεται
σε μαθητές 12 ετών. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί συνδυασμό πολυμεσικής
εφαρμογής με εικονική τοπιογραφία, με βάρος στα πολυμέσα. Η εφαρμογή
είναι ουσιαστικά ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με 6 θεματικές ενότητες σχετικές με
τοπογραφία, προσανατολισμό, αναγνώριση συμβόλων χαρτών. Τα εικονικά
τοπία σχεδιάσθηκαν με βάση τοπογραφικά στοιχεία πραγματικών τοπίων.

1.5 Ενίσχυση Εμπειριών μέσω Εικονικής Πραγματικότητας.
Η εικονική πραγματικότητα ως διδακτικό μέσο αποτελεί μια πρώτη
προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των ανθρωπιστικών και των
επιστημών του νευρικού συστήματος. Τα διαφορετικά είδη εμπειρίας
αλλάζουν τον εγκέφαλο των παιδιών. Με εμπλουτιζόμενα περιβάλλοντα
εργασίας τα νευρικά κύτταρα μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ
τους.
Ο υπολογιστής και ιδιαίτερα τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας
συνεισφέρουν στην ενίσχυση των εμπειριών των χρηστών. Το άρθρο

προτείνει την εικονική πραγματικότητα ως ενισχυτή εμπειριών και όχι ως
γνωστικού εργαλείου.

1.5.1. Η διδασκαλία των επιστημών.
Η διδασκαλία των επιστημών σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης ξεκινώντας
από την πρωτοβάθμια θεωρείται απαραίτητη αφού προωθεί την ανάπτυξη
πνευματικών δεξιοτήτων και των διαδικασιών μάθησης. Η πρωτοβάθμια
εκπαίδευση αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο για την ανάπτυξη ενδιαφερόντων
στους μαθητές. Οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν την
περιέργειά τους και να ευαισθητοποιούνται σχετικά με το φυσικό κόσμο που
τους περιβάλλει. Η ποιοτική διδασκαλία των επιστημών στις μεγάλες τάξεις
του Δημοτικού σχολείου είναι σημαντική και περιέχεται στο αναλυτικό
πρόγραμμα.
Τα παιδιά αντιλαμβάνονται το φυσικό περιβάλλον από νωρίς και
κατασκευάζουν ιδέες, ερμηνείες και συσχετίσεις σχετικά με τα φυσικά
φαινόμενα. Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν ασαφή γνώση
για τέτοιου είδους θέματα και συχνά οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλύσουν τις
ιδέες τους και να αναπτύξουν ένα νέο επίπεδο κατανόησης βασισμένο στην
επιστημονική γνώση, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η χρήση διδακτικού υλικού είναι ιδιαίτερα σημαντική στη διδασκαλία των
επιστημών για την απόκτηση νέας γνώσης για την ενθάρρυνση των μαθητών
να ερευνήσουν το φυσικό κόσμο, να κατασκευάσουν τα κατάλληλα νοητικά
μοντέλα. Γεγονός είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δε μπορούν να αλλάξουν τον
τρόπο σκέψης των μαθητών, να τους κάνουν να σκεφτούν "καλύτερα", με την
έννοια της μετάδοσης σχηματοποιημένης και συγκεκριμένης γνώσης στους
μαθητές.
Δύο σύγχρονες αντιλήψεις σχετικές με το θέμα είναι η θεωρία της
εποικοδομητικής μάθησης (κονστρουκτιβισμός), εκπαιδευτική θεωρία
βασισμένη στην τεχνολογία, και η αισθητηριακή εργονομία (sensory
ergonomics) που απορρέει από τις σύγχρονες τάσεις της γνωστικής
ψυχολογίας και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου - μηχανής.

1.5.2. Εποικοδομητική Μάθηση και Εικονική Πραγματικότητα
Οι νέες ιδέες των κονστρουκτιβιστών σχετικά με την κατασκευή της γνώσης
και τον τρόπο με τον οποίο αποκτάται η μάθηση, συνοψίζονται στο ότι η
διδασκαλία δε μπορεί να σχεδιασθεί. Η διαδικασία της μάθησης συμβαίνει
μέσα και από τον ίδιο το μαθητή και δεν επηρεάζεται άμεσα από διδακτικές
τεχνικές. Ο προκαθορισμός δηλαδή του περιεχομένου και του τρόπου
παρουσίασης ενός μηνύματος, αλλά και το είδος της αλληλεπίδρασης των
μαθητών με ένα διδακτικό σύστημα δεν επηρεάζουν σημαντικά τη μάθηση.
Πρέπει να παρέχονται στο μαθητή περιβάλλοντα, φυσικά ή,

τεχνητά, μέσα στα οποία οι μαθητές θα είναι ελεύθεροι να οικοδομούν τη
γνώση. Τα φυσικά περιβάλλοντα δεν είναι πάντοτε διαθέσιμα κατά την
εκπαιδευτική διαδικασία, και επομένως χρησιμοποιούνται τα τεχνητά που
μιμούνται και προσομοιώνουν τον πραγματικό κόσμο.
Τα τελευταία ενδείκνυνται σε καταστάσεις όπου έτσι και αλλιώς οι μαθητές
δε μπορούν να έχουν άμεση εμπειρία και περιγράφονται ως "άδειες
τεχνολογίες" (empty technologies) ανοικτά περιβάλλοντα όπου μαθητές και
εκπαιδευτικοί μπορούν να κατασκευάσουν ότι επιθυμούν. Τα ανοικτά
περιβάλλοντα έρχονται σε αντίθεση με τις "κλειστές τεχνολογίες" (full
technologies) που έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως τα μαθήματα
βασισμένα σε υπολογιστή (computer based training) και τα πακέτα εξάσκησης
(drill and practice). Η εστίαση σχετικά με τα ανοικτά περιβάλλοντα
μετατοπίζεται από τη σχεδίαση προδιαγεγραμμένων αλληλεπιδράσεων των
μαθητών, σε περιβάλλοντα όπου έχουν τη δυνατότητα για οποιουδήποτε
είδους περιήγηση και αλληλεπίδραση επιθυμούν και τους επιτρέπει το
σύστημα.
Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να ανακαλύψουν πληροφορίες και στοιχεία μέσα
από πρώτου προσώπου - άμεσες εμπειρίες που θα τους οδηγήσουν στη
γνώση.Θεωρούμε ότι τα πολυμέσα/υπερμέσα δεν αποτελούν περιβάλλοντα
με τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Αυτά ουσιαστικά περιέχουν τις
αλληλεπιδράσεις και τις διαδρομές σε γενικά πλαίσια που θα ακολουθήσει ο
μαθητής, περιορίζοντας την ελευθερία δράσης του. Δύο περιπτώσεις που
επεκτείνουν την ελευθερία δράσης σε περιβάλλοντα υπερμέσων, χωρίς όμως
να προσφέρουν πλήρη ελευθερία κινήσεων και δράσης σε περιβάλλοντα
μιμούμενα το φυσικό κόσμο αποτελούν τα προσαρμοστικά συστήματα
υπερμέσων, και ο μαθητής - δημιουργός.
Με την είσοδο του μαθητή σε ένα προσαρμοστικό σύστημα υπερμέσων
(adaptive hypermedia), το interface προσαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον
τύπο μάθησης και ο μαθητής καθοδηγείται σε κόμβους με τρόπο και
περιεχόμενο στο οποίο μπορεί να ανταποκριθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, το
σύστημα περιέχει προκαθορισμένα μοντέλα μαθητών, και προσαρμόζεται
κατάλληλα. Μειονεκτήματα είναι οι συγκεκριμένοι τύποι μάθησης που
περιλαμβάνονται και δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε μαθητή, οι
συγκεκριμένοι τρόποι πλοήγησης, και ο διδιάστατος τρόπος παρουσίασης
των διαφόρων συστημάτων συμβόλων.
Η περίπτωση του μαθητή - δημιουργού εκπαιδευτικών περιβαλλόντων
πολυμέσων δίνει τη δυνατότητα για ελεύθερη σχεδίαση και δράση, αλλά
προϋποθέτει την κατανόηση των εννοιών και των διδακτικών στόχων από τον
ίδιο το μαθητή, πράγμα δύσκολο ή αδύνατο. Επίσης, απαιτείται μεγάλος
χρόνος εξοικείωσης με την τεχνολογία που πολλές φορές ξεπερνά τις γνώσεις
του. Αποτέλεσμα είναι η απόκτηση δεξιοτήτων από το μαθητή για τη
διαχείριση των δεδομένων και την ανάπτυξη της εφαρμογής, χωρίς την
αλλαγή της γνωστικής του κατάστασης σχετικά με το υπό μελέτη αντικείμενο.
Η νεοεμφανιζόμενη αποκαλούμενη τέταρτη γενιά εκπαίδευσης με υπολογιστές
βασίζεται στις εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης, αναζητά "άδειες
τεχνολογίες", και προτείνει την ΕΠ ως εργαλείο.
Η ΕΠ θεωρείται ως ένα υψηλού επιπέδου interface που περιλαμβάνει
προσομοιώσεις σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπει αλληλεπιδράσεις μέσα
από πολλαπλά κανάλια αισθήσεων. Η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός
συστήματος ΕΠ πρέπει να έχει τον άνθρωπο στο κέντρο του συστήματος με

βασική αρχή τη συμβατότητα με τους τρόπους που ο άνθρωπος
αντιλαμβάνεται και ενεργεί, προσαρμόζοντας την τεχνολογία στον άνθρωπο,
και όχι το αντίθετο.
Αν η γνώση δεν είναι συμβολική και η μάθηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με
τη δράση και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, η γνώση μπορεί να
οικοδομηθεί μέσα από την αλληλεπίδραση με εικονικούς κόσμους. Ο Papert
χρησιμοποιεί τη λέξη "consτructionism" για την περιγραφή της κατασκευής της
γνώσης που προέρχεται από τη φυσική αλληλεπίδραση με αντικείμενα στον
κόσμο. Πιστεύουμε, ότι η εικονική πραγματικότητα επιτρέπει τέτοιες φυσικές
αλληλεπιδράσεις, καθώς και αλληλεπιδράσεις αντίληψης.
Τα εικονικά περιβάλλοντα δομούνται από δεδομένα και πληροφορίες, και
επιτρέπουν στο χρήστη τριών ειδών εμπειρίες για την κατασκευή της γνώσης
που δεν είναι διαθέσιμες στο φυσικό κόσμο, και έχουν πολλές δυνατότητες για
την εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα τη διδασκαλία των επιστημών. Αυτές
είναι το μέγεθος, η μετατροπή, και η αναπαράσταση αφηρημένων εννοιών με
κάποια συγκεκριμένη "υλική" υπόσταση.
Ως προς το μέγεθος, τα εικονικά περιβάλλοντα επιτρέπουν την προσέγγιση
και εξέταση εξαιρετικά μικρών ή μεγάλων αντικειμένων. Έτσι στο παράδειγμα
των lasers, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μελετήσει τη δημιουργία της
ακτινοβολίας από την αρχή, να εμβυθιστεί στο υλικό του laser, και να δει τα
φωτόνια laser να γεννώνται από την αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με την
ύλη, φαινόμενο που στο φυσικό κόσμο γίνεται μόνο έμμεσα αντιληπτό.
Η μετατροπή αφορά σε συσκευές που επιτρέπουν σε πληροφορίες να
γίνουν αντιληπτές μέσω των αισθήσεων του χρήστη, και τη δημιουργία
δράσεων στο λογισμικό του συστήματος από αυτές. Έτσι ο χρήστης μπορεί
να ακινητοποίηση και να μελετήσει τα μόρια του υλικού laser, να
συναρμολογήσει με φυσικές κινήσεις μια συσκευή laser και να τη θέσει σε
λειτουργία. Το μέγεθος και η μετατροπή προσφέρουν τη δυνατότητα για
εμπειρίες πρώτου προσώπου αδύνατο να προσληφθούν με άλλο μέσο από
το χρήστη.
Η "υλοποίηση" των αναπαραστάσεων, ξεπερνά τα όρια της προσομοίωσης.
Ένα μικροσκόπιο στον εικονικό κόσμο φανερώνει μια λεπτομερή εικόνα του
υλικού laser, πράγμα παρατηρήσιμο με ένα πραγματικό όργανο και τους
περιορισμούς που θέτει. Στο εικονικό περιβάλλον, ο χρήστης ξεπερνά τα όρια
των οργάνων, περνά από την αντίθετη πλευρά, αλλάζει το μέγεθος και τις
ιδιότητές του, και εξερευνά από κοντά τη σωματιδιακή φύση του φωτός,
"υλοποιώντας" αφηρημένες αναπαραστάσεις. Η θεώρηση αυτή βοηθά το
χρήστη να δημιουργήσει νοητικά μοντέλα.

1.5.3. Αισθητηριακή Εργονομία και Εικονική Πραγματικότητα
Η μάθηση θεωρείται ως η διαδικασία απόκτησης, συγκράτησης και
χρησιμοποίησης των πληροφοριών. Η γνωστική ψυχολογία έχει θέσει το
πρόβλημα της μάθησης σε νέα βάση και μελετά τον τρόπο με τον οποίο ο
άνθρωπος μαθαίνει. Ο άνθρωπος μαθαίνει όχι ως παθητικός δέκτης των
περιβαλλοντικών ερεθισμάτων, αλλά διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη

διαδικασία της μάθησης. Ο ενεργός ρόλος εντοπίζεται κυρίως στο ότι η
μάθηση δεν προσφέρεται, αλλά κατακτιέται μετά από συνειδητή προσπάθεια.
Τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας, την επιλογή και πρόσληψη
των ερεθισμάτων (φορείς πληροφοριών), αλλά και στον ενεργό ρόλο του
μαθητή, φαίνεται η ανάγκη για διδακτικά-εποπτικά εργαλεία που μεσολαβούν
για την πραγμάτωση της μάθησης. Βέβαια οι μαθητές μαθαίνουν πάντοτε, με
ή χωρίς και ανεξάρτητα από τα διδακτικά μέσα. Ερωτήματα γεννώνται και
είναι ιδιαίτερα φανερά στη διδασκαλία των επιστημών, σχετικά με την
κατανόηση βασικών εννοιών, τις παρανοήσεις, την αποδοτικότερη μάθηση με
τη λιγότερη σπατάλη νοητικής ενέργειας, μικρότερο γνωστικό φόρτο και
μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Ο υπολογιστής θεωρείται ως το αποδοτικότερο
διδακτικό μέσο, όχι μόνο εξαιτίας της γρήγορης επεξεργασίας μεγάλου όγκου
πληροφοριών, αλλά και εξαιτίας των δυνατοτήτων του για διαχείριση
διαφορετικών συστημάτων συμβόλων.
Υποστηρίζουμε ότι η εικονική πραγματικότητα βοηθά τη διαδικασία της
μάθησης ουσιαστικά κατά το αρχικό της στάδιο, καθώς και στον ενεργό ρόλο
του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτά υλοποιούνται κυρίως μέσω
του φαινομένου της συναισθησίας, περιλαμβάνοντας όλες τις αισθήσεις του
χρήστη για την ενίσχυση των εμπειριών του. Ο μαθητής έχει δυνατότητα
επιλογής της ή των αισθήσεων που θα εκμεταλλευθεί για την πρόσληψη
συγκεκριμένων πληροφοριών.
Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα από παιδαγωγικές θεωρίες, αφού
εμπλέκονται γενικά στη διαδικασία της μάθησης και μάλιστα στο αρχικό της
στάδιο, της επιλογής και πρόσληψης ερεθισμάτων.
Η γνωστική ψυχολογία που παίζει σημαντικό ρόλο στη σχεδίαση
συστημάτων αλληλεπίδρασης ανθρώπου - μηχανής, θεωρεί το νου κατά τη
διαδικασία μάθησης ανάλογο του υπολογιστή. Αυτό προέρχεται από το ότι η
ανθρώπινη συμπεριφορά θεωρείται ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης των
πληροφοριών που προσλαμβάνονται από το περιβάλλον και των γνωστικών
δομών που έχουν ήδη διαμορφωθεί. Αυτό ισχύει μόνο επιφανειακά, και το
υποστηρίζουν οι επιστήμονες της "ισχυρής"
τεχνητής ευφυΐας ως προς τις δυνατότητες επεξεργασίας που έχουν οι
μηχανές. Έτσι, η σχεδίαση συστημάτων αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής προσπαθεί να αναπτύξει συστήματα για τη βελτίωση της γνωστικής
κατάστασης των χρηστών τους.
Η γνώση όμως βρίσκεται στο μυαλό των ανθρώπων, και το μόνο που
μπορούν να κάνουν οι υπολογιστές είναι να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν
τις εμπειρίες των χρηστών. Είναι αποτέλεσμα ερευνών της νευροφυσιολογίας
ότι η εμπειρία και ιδιαίτερα τα διαφορετικά είδη εμπειρίας αλλάζουν τον
εγκέφαλο των παιδιών. Η φυσική δομή του εγκεφάλου προκύπτει από τον
τρόπο με τον οποίο αυτός χρησιμοποιείται. Ο υπολογιστής συνεισφέρει στον
εμπλουτισμό των εμπειριών μέσω της συναισθησίας.
Με βάση τις εμπειρίες σχηματίζονται οι έννοιες, χωρίς τις οποίες δε μπορεί
να υπάρξει διάρκεια προσοχής, αφού οι μαθητές δε γνωρίζουν το αντικείμενο
της συζήτησης. Το νευρικό σύστημα είναι δυναμικό, ευαίσθητο στο εσωτερικό
και εξωτερικό του περιβάλλον. Με συνεχώς εμπλουτιζόμενα περιβάλλοντα τα
νευρικά κύτταρα μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους,
αναπτύσσονται δενδρίτες. Επίσης, οι συνάψεις - οι συνδέσεις μεταξύ των
κυττάρων - αυξάνουν τις διαστάσεις τους. Με τη μεταβολή των δενδριτών και

των συνάψεων σε συνάρτηση με τις εμπειρίες, νέοι δρόμοι ανοίγονται και το
παιδί γίνεται ικανό για νέες δεξιότητες.
Ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών, ο εγκέφαλος λειτουργεί σε
τρία επίπεδα. Πρόσληψη αισθητηριακών ερεθισμάτων, οργάνωσή τους σε
πρότυπα με νόημα για την κατανόηση του κόσμου και συσχετισμό των
προτύπων για την ανάπτυξη αφηρημένων τύπων μάθησης και σκέψης.
Μπαίνει λοιπόν το θέμα της αναδιοργάνωσης του εγκεφάλου των παιδιών με
τις δυνατότητες που προσφέρουν οι μέθοδοι και τα μέσα διδασκαλίας.
Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών για την ανάπτυξη του εγκεφάλου,
θεωρούμε ότι η εικονική πραγματικότητα προσφέρεται ως διδακτικό μέσο
αφού εμπλέκει και χρησιμοποιεί όλες τις αισθήσεις και την κιναισθησία,
παρέχοντας ένα τρισδιάστατο μεταβαλλόμενο περιβάλλον που μιμείται αλλά
και ξεπερνά την πραγματικότητα, επιτρέποντας στο μαθητή να εμπλουτίσει,
επεξεργαστεί και δομήσει τις εμπειρίες του.
Η εικονική πραγματικότητα ως ενισχυτή ς εμπειριών εκμεταλλεύεται το
φαινόμενο της συναισθησίας, κατά το οποίο ο κάθε άνθρωπος βιώνει
φαινόμενα και καταστάσεις μέσα από διαφορετικές αισθήσεις. Έτσι ο χρήστης
εντοπίζει τις πληροφορίες, τις προσλαμβάνει μέσω ήχου, εικόνας, κίνησης,
αφής, ή και συμβολισμών και διαμορφώνει το περιβάλλον εργασίας του. Ο
υπολογιστής δρα όχι ως γνωστικό εργαλείο, αλλά ως ενισχυτής εμπειριών.

1.5.4. V-LASER (Virtual Approach to Stimulated Emission of
Radiation)
Η προσέγγισή μας στην εικονική πραγματικότητα ως διδακτικού εργαλείου
αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος που υπάρχει
μεταξύ των ανθρωπιστικών και των επιστημών του νευρικού συστήματος.
Τόσο από την πλευρά των νευροεπιστημών όσο και από αυτήν της
ψυχολογίας, η αντίληψη μέσω των εμπειριών αποτελεί πρωταρχικό και
σημαντικό στάδιο στη διαδικασία της μάθησης.
Το πρωταρχικό προϊόν της αντίληψης είναι ένα ψυχονοητικό αντικείμενο
του οποίου η δράση καθορίζεται από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.
Οι νευρώνες που συντελούν στη γένεση των προϊόντων της αντίληψης
εντοπίζονται στις περιοχές του εγκεφάλου που προβάλλονται τα αισθητήρια
όργανα.
Το προτεινόμενο εικονικό περιβάλλον για τη φυσική των lasers παρέχει στο
μαθητή ένα χώρο ελεύθερης
πλοήγησης και δράσης. Με αυτόν
τον τρόπο η προσπάθεια
στοχεύει στη φυσική μεταβολή
του εγκεφάλου με τη δημιουργία
νέων συνάψεων, παρέχοντας στο
μαθητή ένα πλαίσιο
επιστημονικής σκέψης και
ερευνητικής δραστηριότητας. Ο
Εικόνα 1. Είσοδος και πλοήγηση στο
χρήστης έχει τη δυνατότητα να
εικονικό εργαστήριο laser με χρήση
περιεργαστεί τα τρισδιάστατα
γαντιού δεδομένων.

εικονικά εξαρτήματα που αποτελούν μια συσκευή laser, να τα χρησιμοποιήσει
κατάλληλα, να συναρμολογήσει τη συσκευή, να τη θέση σε λειτουργία και να
μελετήσει τις συνθήκες λειτουργίας της. Οι δραστηριότητες γίνονται σε ένα
επιτραπέζιο σύστημα εικονικής πραγματικότητας και με φυσιολογικούς
χειρισμούς του χρήστη χωρίς την ανάγκη για εκπαίδευση στη
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.
Με ένα γάντι δεδομένων (data glove) στο δεξί του χέρι, ο χρήστης
περιηγείται στο εικονικό εργαστήριο, και με κινήσεις του χεριού του πιάνει και
μεταφέρει τα αντικείμενα για το στήσιμο της συσκευής (εικόνα 1). Ηλεκτρικά
σήματα σε κάθε δάκτυλο του γαντιού καθορίζουν τη θέση του και το λογισμικό
αντιλαμβάνεται τις ενέργειες του χρήστη.
Με την ολοκλήρωση του laser ο χρήστης το τροφοδοτεί με φωτεινή
ενέργεια και μεταβάλλει τις παραμέτρους μέχρι να περάσει το κατώφλι
ενέργειας που θέτει το laser σε λειτουργία. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
δει τη δημιουργία του φωτός laser από τα λίγα αρχικά αυθόρμητα
εκπεμπόμενα φωτόνια. Έχει τη δυνατότητα ελέγχου της ισχύος εξόδου, και
του χρώματος που εκπέμπει το laser. Επιπλέον μπορεί να εισέλθει στο υλικό
του laser και να μελετήσει τη σωματιδιακή φύση του φωτός, κάτι αδύνατο
ακόμη και στην πραγματικότητα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εμβύθισης,
τρισδιάστατης όρασης και αλλαγής του οπτικού του πεδίου με κινήσεις του
κεφαλιού του, με τη χρήση ειδικών γυαλιών (εικόνα 2).
Το διδακτικό εργαλείο βασίζεται στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των
εμπειριών "πρώτου προσώπου" του χρήστη που στη διδασκαλία των
επιστημών και ιδιαίτερα των
αφηρημένων εννοιών θεωρείται
δύσκολο, έχοντας διαρκώς ενεργή
συμμετοχή στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Χωρίς να ακολουθείται ουσιαστικά
αυστηρά μια ορισμένη
παιδαγωγική θεωρία για τη
σχεδίαση του περιβάλλοντος
εργασίας, η εποικοδομητική
μάθηση με τις προεκτάσεις του
Εικόνα 2. Εμβύθιση, πλοήγηση και
Papert, ταιριάζει σ' αυτό.
χειρισμοί στο εικονικό εργαστήριο laser.
Σε εξέλιξη βρίσκεται πιλοτική
ποιοτική έρευνα με φοιτητές του Τμήματος Φυσικής και του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, για τα πρώτα αποτελέσματα του
εργαλείου. Οι άξονες της έρευνας αφορούν στο υλικό και το λογισμικό μέρος
του συστήματος.
Ως προς το υλικό γίνεται μελέτη για τη διαπίστωση της εργασίας στον
εικονικό κόσμο χωρίς προηγούμενη εξάσκηση, δηλαδή την προσαρμογή της
τεχνολογίας στον άνθρωπο. Οι χρήστες φορούν το γάντι δεδομένων και τα
γυαλιά τρισδιάστατης όρασης (όταν κρίνεται απαραίτητο) και είναι έτοιμοι για
την ξενάγηση στο περιβάλλον εργασίας. Διαπιστώνεται η ευχρηστία των
περιφερειακών συσκευών, και κατά πόσο συνεισφέρουν στην ενίσχυση
εμπειριών, εκτελώντας χειρονομίες παρόμοιες με αυτές που εκτελούν στο
πραγματικό περιβάλλον. Ορισμένοι από τους χρήστες της έρευνας έχουν
εμπειρία σε πραγματικό εργαστήριο laser και διερευνάται η υπόθεση της
μεταφοράς σε εικονικά περιβάλλοντα. Από την άλλη πλευρά άλλοι χρήστες

δεν είναι εξοικειωμένα με τέτοιου είδους πραγματικά περιβάλλοντα και
διερευνάται η δυνατότητα μεταφοράς των εμπειριών από το εικονικό στο
πραγματικό εργαστήριο.
Ως προς το λογισμικό ερευνάται η ενίσχυση εμπειριών κατά την εργασία σε
εικονικό περιβάλλον μιμούμενο ένα πραγματικό, και οι δυνατότητες
εμβάθυνσης των υποκειμένων σε βασικές έννοιες της φυσικής και των lasers.
Διαπιστώνεται αν οι εμπειρίες από το εικονικό εργαστήριο κατά τη μελέτη των
φυσικών φαινομένων μεταβάλλουν τη μαθησιακή κατάσταση των χρηστών και
τους παρέχονται πνευματικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση θεμάτων από
τη φυσική των lasers.
Η έρευνα έχει ποιοτικό χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια της εργασίας των
χρηστών θα γίνουν, προσπάθειες και για κλινικές μετρήσεις για την
καταγραφή της φυσιολογικής και ψυχολογικής του κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ.

2.7

Εισαγωγή.

Η ιατρική απεικόνιση, μαζί με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, είναι ένας από τους
σημαντικότερους τομείς εφαρμογής της εικονικής πραγματικότητας (ΕΠ). Η
εφαρμογή της ΕΠ στην ιατρική υποκινήθηκε αρχικά από την ανάγκη του
ιατρικού προσωπικού να απεικονίσει με ρεαλιστικό τρόπο πολύπλοκα ιατρικά
δεδομένα που απαιτούνται σε διάφορους τομείς, όπως πχ ο σχεδιασμός
χειρουργικών επεμβάσεων, η ιατρική εκπαίδευση κλπ.
Η ιατρική εκπαίδευση ήταν η πρώτη περιοχή όπου η ΕΠ συνέβαλε
σημαντικά για τρεις κυρίως λόγους:





Ο πρώτος είναι ότι η ΕΠ ήταν ήδη ανεπτυγμένη τεχνολογία σε άλλους
τομείς εκπαίδευσης (στρατιωτικούς, εκπαίδευση πιλότων κλπ), με
αποτέλεσμα να είναι εύκολη η προώθησή της στην ιατρική (Technology
push).
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η εκπαίδευση είναι λιγότερο κρίσιμη, από
την άποψη της επιβίωσης και ταλαιπωρίας του ασθενή, απ’ ότι η
πραγματική χειρουργική επέμβαση.
Ο τρίτος λόγος είναι η αυξανόμενη δυσκολία εκπαίδευσης στις ειδικές
δεξιότητες που απαιτούνται από γιατρούς ορισμένων ειδικοτήτων σε
περίπλοκες ιατρικές πράξεις (πχ επεμβάσεις) με συμβατικούς τρόπους
διδασκαλίας.

Όπως προαναφέρθηκε, οι τεχνικές πλοήγησης με τη βοήθεια της ΕΠ στο
ανθρώπινο σώμα έχουν επωφεληθεί από τις αντίστοιχες τεχνικές που έχουν
αναπτυχθεί ήδη για την εκπαίδευση των πιλότων στα σύγχρονα εμπορικά και
στρατιωτικά αεροσκάφη. Υπάρχουν αρκετά ισχυρές ομοιότητες μεταξύ αυτών
των δύο πεδίων εφαρμογών δεδομένου ότι και τα δύο συνδυάζουν την
ανάγκη για μεγάλη επιδεξιότητα σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον με
πρόσβαση σε πληροφορίες και λήψεις αποφάσεων, κρίσιμες για την επιβίωση
ανθρώπων. Βεβαίως, οι ιατρικοί "προσομοιωτές πτήσης" δεν είναι ακόμα
τόσο αναπτυγμένοι όσο εκείνοι που χρησιμοποιούνται στην αεροπορική
εκπαίδευση, ωστόσο το κενό μεταξύ τους καθημερινά μικραίνει. Με τη
ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας αυτής μπορεί να θεωρηθεί πιθανό ότι στο
μέλλον ένα εικονικό περιβάλλον θα είναι δύσκολο να διαχωριστεί από τον
πραγματικό κόσμο.
Ένας άλλος τομέας της ιατρικής εκπαίδευσης στην οποία η ΕΠ εφαρμόζεται
είναι αυτός της αντιμετώπισης καταστροφικών εκτάκτων αναγκών που
βλάπτουν ή απειλούν να βλάψουν την υγεία μεγάλου αριθμού ανθρώπων:
Σεισμοί, συντριβές αεροπλάνων, μεγάλες πυρκαγιές, τοξικά και ραδιενεργά
απόβλητα και άλλα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται γενικές
τεχνικές ΕΠ για να μιμηθούν μια σκηνή καταστροφής. Το εκπαιδευόμενο
ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό χρησιμοποιεί τέτοια περιβάλλοντα για να
μάθει πώς να εντοπίζει διαθέσιμους πόρους, να ιεραρχεί τα περιστατικά για

περίθαλψη κτλ. Η σκηνή της εικονικής καταστροφής μπορεί να
αναπαρασταθεί άμεσα, να εντοπιστούν τα προβλήματα και να ληφθούν
άμεσες αποφάσεις.
Πιο πρόσφατα, το πεδίο των εφαρμογών ΕΠ στην ιατρική έχει διευρυνθεί
ώστε να περιλαμβάνει τη φυσική και ψυχιατρική αποκατάσταση και, σε
μικρότερη έκταση, τη διάγνωση. Η ΕΠ αποδεικνύεται, προς μεγάλη έκπληξη,
ως ισχυρό θεραπευτικό εργαλείο τόσο για τις διανοητικές όσο και για τις
σωματικές δυσλειτουργίες.
Σήμερα αναπτύσσεται μια σημαντική βιομηχανία γύρω από τις ιατρικές
εφαρμογές της ΕΠ. Η ιατρική θεωρείται ως ιδιαίτερα κερδοφόρα περιοχή από
τους κατασκευαστές τεχνολογίας λόγω των υψηλών τεχνικών απαιτήσεων
που συνδυάζονται με τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων για την αγορά ιατρικού
εξοπλισμού στις αναπτυγμένες κοινωνίες. Υπάρχει πλέον εμπορικά
διαθέσιμος, ένας μεγάλος αριθμός εμπορικών εφαρμογών και δεδομένων
καθώς επίσης κάποιο δωρεάν λογισμικό που είναι σχετικό με την ιατρική ΕΠ.
Θεωρώντας ότι οι φοιτητές μας θα ασκήσουν την ιατρική σ ένα περιβάλλον
όπου η ΕΠ δεν θα είναι κάτι απόμακρο από την καθημερινή άσκηση της
Ιατρικής.

2.8

Τεχνικές της ιατρικής ΕΠ: Ανάλυση των διαθέσιμων
προσεγγίσεων.

Η Ιατρική Εικονική Πραγματικότητα (ΙΕΠ) ορίζεται ως η χρήση της ΕΠ σε
μια ιατρική εφαρμογή. Περιλαμβάνει τουλάχιστον την απεικόνιση δεδομένων
(που είναι συνήθως δεδομένα ανατομίας) σε τρεις διαστάσεις και την
αλληλεπίδραση με τα απεικονιζόμενα δεδομένα μέσα σ ένα εικονικό
περιβάλλον.
Το εικονικό περιβάλλον (Virtual environment, VE) είναι µία τεχνητή
αισθητηριακή εμπειρία που μεταδίδει φυσικά και αφηρημένα στοιχεία. Αυτή η
αισθητηριακή εμπειρία παράγεται από ένα υπολογιστικό σύστημα µέσω της
παρουσίασης στις αισθήσεις του χρήστη ενός συστήματος διεπαφής
ανθρώπου-υπολογιστή που προσεγγίζει διάφορες ιδιότητες του πραγματικού
κόσμου. Αυτό το σύστημα διεπαφής έχει τη μορφή τρισδιάστατου
απεικονιστικού περιβάλλοντος, το οποίο συνίσταται σε αντικείμενα και
φαινόμενα.
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο άνθρωπος, εκτός από την όραση, έχει
εξελιγμένη ακοή, η οποία συνεργάζεται με την όραση για την αντίληψη του
περιβάλλοντος και την επικοινωνία με αυτό. Επομένως σε ένα VE, η χρήση
ήχων, επιπλέον και συμπληρωματικά με τις οπτικές πληροφορίες, αυξάνει την
αίσθηση του ότι βρίσκεται κανείς σε ένα χώρο.
Το ίδιο ισχύει και για την αφή: Η προώθηση απτικών ερεθισμάτων ενισχύει
την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας. Επομένως, πρόσθετο σημαντικό
χαρακτηριστικό γνώρισμα της ΕΠ είναι η ανατροφοδότηση σε μορφές που
διεγείρουν τις υπόλοιπες εκτός της όρασης αισθήσεις (ήχος, δύναμη, αφή,
οσμή). Τα δεδομένα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απεικονίζονται απλά οπτικά
και επομένως ο όρος «υπολογιστική απεικόνιση» εμπλέκει πολλές από τις
αισθήσεις του χρήστη και όχι μόνο την όραση.

Ένα εικονικό περιβάλλον μπορεί να αναλυθεί στα εξής επιμέρους τμήματα:


Περιεχόμενο: Τα αντικείμενα (objects) και τα δρώντα στοιχεία (actors)
τα οποία μπορούν να θεωρηθούν και αυτά σαν αντικείμενα αλλά που
έχουν τη δυνατότητα να ξεκινούν από µίνα τους αλληλεπιδράσεις µε
άλλα αντικείμενα του VE. Ένα τέτοιο στοιχείο είναι και ο ίδιος ο
χρήστης που αντιπροσωπεύεται στο VE από τη δική του οπτική άποψη
(viewpoint) του περιβάλλοντος.



Γεωμετρία: Η περιγραφή του πεδίου όπου εξελίσσεται η
αλληλεπίδραση



Δυναμικές: Οι κανόνες της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα συστατικά
του περιβάλλοντος, οι οποίοι περιγράφουν τη συμπεριφορά των
συστατικών αυτών καθώς ανταλλάσσουν ενέργεια ή πληροφορία.

Μπορούμε να κατατάξουμε τις διάφορες μορφές ΕΠ σε σχέση µε τον τρόπο
µε τον οποίο ο χρήστης αντιλαμβάνεται το VE, ανάλογα δηλαδή µε το βαθμό
εµβύθισης (immersion) του χρήστη στο τεχνητό περιβάλλον.
Έτσι, ανάλογα µε την συσκευή οπτικής απεικόνισης, μπορούμε να
κατατάξουμε τις μορφές της ΕΠ σε:
1. Επιτραπέζια (Desktop) ΕΠ, όταν χρησιμοποιείται απλά μια οθόνη.
2. Εμβυθιζόμενη (Immersive) ΕΠ, όταν ο χρήστης εµβυθίζεται στο
περιβάλλον µέσω ενός ειδικού κράνους Head Mounted Display (HMD).
3. Σύστημα προβολής (Projection-based) ΕΠ, όταν η απεικόνιση δίνεται
µέσω μονοσκοπικής η στερεοσκοπικής προβολής.
4. Σύστημα αντανάκλασης (Mirror worlds), όταν το ΕΠ σύστηµα
παρουσιάζει στο χρήστη μία απεικόνιση του εαυτού του μέσα στο
εικονικό περιβάλλον, µε την οποία αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο.
Οι αδυναμίες της ΙΕΠ, περιλαμβάνουν τη χαμηλή πιστότητα των
παραστάσεων (το επίπεδο λεπτομέρειας αδυνατεί προς το παρόν να διακρίνει
τους διαφορετικούς τύπους ιστού, για παράδειγμα) σε σύγκριση με την
πραγματικότητα, την ταχύτητα της αλληλεπίδρασης (που είναι αντιστρόφως
ανάλογη της πιστότητας) και την έλλειψη ρεαλισμού (περιορισμένες μορφές
απεικόνισης, μη ρεαλιστική ανατροφοδότηση από τις αλληλεπιδράσεις).
Μια άλλη πτυχή του ρεαλισμού και της πιστότητας που χρειάζεται
περαιτέρω ανάπτυξη για χειρουργικές εφαρμογές, είναι ο συνδυασμός
δεδομένων από διαφορετικές πηγές (π.χ. MRI και CT) για να παραχθεί μια
ακριβής, σύνθετη πραγματικότητα με την οποία οι γιατροί μπορούν να
αλληλεπιδράσουν σε πραγματικό χρόνο. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο
σχεδιασμό συστημάτων ΕΠ και που βασίζονται στην αλληλεπίδραση

ανθρώπου με υπολογιστές είναι μικρή. Αναμένεται ότι η εστίαση στην
ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών καθώς και περισσότερες δοκιμές θα
βελτιώσουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της ΕΠ σε πραγματικές ιατρικές
συνθήκες.

2.3 Εικονική αναπαράσταση ανατομικών δομών σώματος
Η χειρουργική εξαρτάται σημαντικά από τα δεδομένα που υπάρχουν για
τον ασθενή. Στο σχεδιασμό χειρουργικών επεμβάσεων, οι χειρουργοί
αλληλεπιδρούν με ανατομικά μοντέλα ασθενών. Στη χειρουργική εκπαίδευση,
η επέμβαση πραγματοποιείται σε μοντέλα που δημιουργούνται από τα
δεδομένα του ασθενή. Αυτό προφανώς απαιτεί ώστε τα μοντέλα να είναι όσο
το δυνατόν ακριβέστερα σε σύγκριση με τα διαθέσιμα δεδομένα.
Τα δεδομένα του ασθενή που χρησιμοποιούνται στην ΕΠ μπορούν να
προέλθουν από διάφορες, γνωστές πηγές όπως:






Αξονική Τομογραφία.
Μαγνητική Τομογραφία.
Υπέρηχους.
Μορφολειτουργικές απεικονίσεις της Πυρηνικής Ιατρικής(PET, SPECT).
Άλλες (πχ range finders, κτλ.)

Η απεικόνιση περιλαμβάνει τη συλλογή των ανατομικών ή φυσιολογικών
δεδομένων από τον ασθενή. Μετά, ακολουθεί η χρησιμοποίηση τεχνικών
ηλεκτρονικής γραφιστικής (όπως η απόδοση (rendering) και η
μοντελοποίηση (modeling)) για τη δημιουργία ενός εικονικού σώματος (ή
τμήματος αυτού) τέτοιου ώστε μπορεί να ελεγχθεί και να εξεταστεί.
Τα σύνολα δεδομένων απεικονίζονται ως voxels (στοιχεία όγκου), τα οποία
όπως προαναφέρθηκε, προέρχονται είτε από ανατομική απεικόνιση (CT, MRI,
MRA, MRV, υπέρηχους) ή από κάποια φυσιολογική λειτουργία (PET, SPECT,
fMRI).

Visible Human as 2D slices (a stack of CT scans)

Με την προ ΕΠ τεχνολογία, οι ιατροί βλέπουν, ότι στην πραγματικότητα είναι
τρισδιάστατες πληροφορίες, σαν μεγάλα σύνολα δισδιάστατων τομών.
Μια από τις πολλές δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν από τον ιατρό
είναι να φανταστεί νοητικά, το πώς οι δισδιάστατες εικόνες σχετίζονται με την
τρισδιάστατη ανατομική πραγματικότητα. Πολύ απλά, η ΕΠ παρουσιάζει
δεδομένα σε τρεις διαστάσεις κάτι, που χωρίς αυτήν, βασίζεται στη
διορατικότητα του ιατρού. Αυτή η τρισδιάστατη απεικόνιση της ΕΠ μπορεί να
εξεταστεί λεπτομερώς, να κοινοποιηθεί και να συζητηθεί με άλλους και να
αντιπροσωπεύει ακριβώς τη φυσική πραγματικότητα (όπως π.χ. στις
στερεοτακτικές χειρουργικές επεμβάσεις).
Ένα άλλο πλεονέκτημα της ΕΠ είναι ότι δεδομένα από διαφορετικές πηγές
π.χ. ακτίνες X, CT, MRI, ΡΕΤ, μπορούν να συνδυαστούν ή να καταχωρηθούν
(register) μαζί στην ίδια τρισδιάστατη απεικόνιση. Αυτό είναι εξαιρετικά
χρήσιμο στην κατανόηση του πώς διαφορετικοί ιστοί σχετίζονται ανατομικά
μεταξύ τους – αιμοφόρα αγγεία και οστά, παραδείγματος χάριν.

Voxelman showing registration of several data sources
Για τη δημιουργία αυτών των εικονικών αναπαραστάσεων των ανατομικών
δομών του σώματος, χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές.

2.3.1 Απόδοση επιφάνειας και υβριδικά μοντέλα
Η διαμόρφωση επιφανειών (surface rendering) μετατρέπει τους όγκους σε
απλά γεωμετρικά σχήματα χρησιμοποιώντας μια μορφή ισοϋψών καμπύλων
(Isocontour). Το Isocontouring στηρίζεται σε «κατώφλι», το οποίο απαιτεί τη
γνώση δεδομένων, αφού ο θόρυβος καθιστά δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ των
διαφόρων περιοχών. Αυτό, φυσικά, οδηγεί σε μια σημαντική απώλεια

πληροφοριών από τα αρχικά ογκομετρικά στοιχεία. Είναι δημοφιλής τεχνική
επειδή είναι εύκολα εφαρμόσιμη με όρους ηλεκτρονικής γραφιστικής.
Βασίζεται στη γνωστή πολυγωνική γεωμετρία που εφαρμόζεται άμεσα στο
διαθέσιμο υλικό. Επιτρέπει σκίαση και άλλους υπολογισμούς,
συμπεριλαμβανομένων των παραμορφώσεων των επιφανειών. Έτσι η
πολυπλοκότητα των δεδομένων μειώνεται και έτσι η απόδοσή της
επιταχύνεται, επειδή εξετάζονται μόνο οι επιφάνειες και όχι το εσωτερικό τους.

Visible Productions skull

From Erlangen: skull and mesh

From PTI

Ένα πρόβλημα με την απόδοση επιφάνειας είναι ότι η αποκοπή μιας
επιφάνειας δεν είναι εύκολη, δεδομένου ότι πρέπει να υπολογιστεί και να
προσδιοριστεί το κατώφλι που καθορίζει το εσωτερικό και το εξωτερικό της.
Αυτό απαιτεί χρόνο, της τάξης των ωρών. Κάθε φορά που δημιουργείται μια
επιφάνεια (χρησιμοποιώντας μια καθιερωμένη τεχνική ηλεκτρονικής
γραφιστικής που ονομάζεται «Marching Cubes») παράγονται εκατομμύρια
πολύγωνα. Με άλλα λόγια, αν και η απόδοση μιας επιφάνειας είναι γρήγορη,
επειδή οι μηχανές γραφιστικής εξετάζουν εκατομμύρια πολύγωνα σε μερικά
δευτερόλεπτα ή λιγότερο, η δημιουργία των επιφανειών παίρνει πολύ
περισσότερο χρόνο.
Τα υβριδικά μοντέλα χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως και αποτελούνται
από τα πολυγωνικά μοντέλα επιφανειών με δισδιάστατες υφές που
«χαρτογραφούνται» επάνω τους.

Αυτό μπορεί να παραγάγει ένα αρκετά ρεαλιστικό εφέ, αν και μπορούν να
φανούν οι ανακρίβειες όταν το αντικείμενο απεικονίζεται από διαφορετικές
γωνίες – διότι οι υφές επιφανείας (surface textures) που εφαρμόζονται,
τείνουν να είναι ομοιόμορφες και δεν αλλάζουν σύμφωνα με τη γωνία όψης ή
την απόσταση.
Στα επιτυχέστερα εκπαιδευτικά προγράμματα χειρουργικών επεμβάσεων –
ιδιαίτερα για την ενδοσκοπική χειρουργική, αλλά και για μερικές σχετικά
απλές, ανοικτές διαδικασίες χειρουργικών επεμβάσεων - χρησιμοποιούνται
τέτοια υβριδικά μοντέλα.

Boston Dynamics Suture Trainer

EVL eye

2.3.2 Απόδοση Όγκου.
Η απόδοση όγκου (volume rendering) εξαρτάται από τη διανομή των
ακτίνων (ray casting) από τον εν λόγω όγκο στο μάτι. Τα πλεονεκτήματα
βρίσκονται στην άμεση μετατροπή των ογκομετρικών στοιχείων σε μια
αληθινά τρισδιάστατη απόδοση. Κάτι τέτοιο δίνει περισσότερες δυνατότητες,
όπως π.χ. την εκλεκτική διαφάνεια, όψεις αποκοπών, κτλ. Η στερεοσκοπική
όραση είναι σημαντική σε αυτές τις περιπτώσεις και βοηθά στη διευκρίνιση
των σχετικών θέσεων των διαφόρων υφών. Στα μειονεκτήματα σημειώνονται
τα τεράστια ποσά δεδομένων που πρέπει να επεξεργαστούν, κάτι που απαιτεί
εξειδικευμένο και ακριβό hardware.

Volume rendering
from MRA, MRI data.

volume rendering from CT, MRI data

Η απόδοση όγκου είναι επίσης ένας φυσικός τρόπος να ενωθούν δεδομένα
από διαφορετικές πηγές - δηλ. από περισσότερες από μια μορφές εικόνων
(CT, MRI, κ.λπ.) - μια διαδικασία γνωστή ως καταχώρηση (registration).
Η απόδοση όγκου χρησιμοποιείται στα ογκομετρικά δεδομένα και
πραγματοποιείται εφαρμόζοντας κάθε φορά τις τεχνικές απόδοσης σε
ολόκληρο το σύνολο των δεδομένων. Αυτό αποφεύγεται στην απόδοση
επιφάνειας, η οποία αποκόπτει πρώτα μια επιφάνεια από τα ογκομετρικά
στοιχεία και έπειτα χειρίζεται την επιφάνεια. Κάτι τέτοιο είναι αποδεκτό εάν ο
ιατρός θέλει να εξετάσει μόνο την επιφάνεια των πραγμάτων (π.χ. να εξετάσει
έναν σκελετό), αλλά όποτε θέλει να κοιτάξει στο εσωτερικό, χρειάζεται την
απόδοση των εσωτερικών δεδομένων. Η απόδοση όγκου μπορεί να χειριστεί
τέτοιες καταστάσεις, αλλά η επεξεργασία είναι απαιτητική (τα σύνολα των
δεδομένων μπορούν να ανεβούν σε εκατοντάδες megabytes) – κάτι που
αποτελεί τον πρωταρχικό λόγο για τον οποίο αναπτύχθηκε η απόδοση
επιφανειών – η οποία πάντα παρουσιάζει μέρος των δεδομένων.
Για την άμεση επεξεργασία των όγκων, έχουν επινοηθεί από παλιά πολλές
τεχνικές. Η πρόκληση είναι να γίνει σε πραγματικό χρόνο και εδώ είναι πολύ
χρήσιμη μία τεχνική που ανέπτυξε η Silicon Graphics και ονομάζεται "volume
rendering using 3D textures", στην οποία εκμεταλλεύεται εξειδικευμένο
hardware για την ταχύτατη απόδοση όγκων.
Συνοπτικά, η απόδοση όγκου χρησιμοποιείται επειδή είναι πιστή στα
αρχικά δεδομένα (δεν χρησιμοποιούνται τεχνικές κατωφλίων που
αποκόπτουν δεδομένα) και έτσι αποφεύγεται το στάδιο χρήσης κατωφλίου,
αλλά απαιτεί μεγάλη υπολογιστική ισχύ για να μεταφερθούν τα δεδομένα
(συνήθως διαστάσεων 256x256x100 εικονοστοιχείων) στην οθόνη.

2.4

Μοντελοποίηση ανατομικών δομών.

Η μοντελοποίηση των ανατομικών δομών είναι το πρώτο βήμα στην
προσθήκη εννοιολογικής αξίας σε αυτά που οι υπολογιστές ανιχνεύουν και
παρουσιάζουν. Το πρόβλημα συνίσταται αρχικά σε πρόβλημα
προσδιορισμού: Ποια είναι τα όργανα ή τμήματα του σώματος που
ενδιαφέρουν από ένα σύνολο ογκομετρικών δεδομένων; Μόλις αυτά
προσδιοριστούν, είναι δυνατή η προσομοίωση των συμπεριφορών που
συνδέονται με τα διαφορετικά όργανα ή τις δομές του σώματος.
Υπάρχουν πολλοί ηλεκτρονικοί ανατομικοί άτλαντες, οι οποίοι βασίζονται
κυρίως στο έργο Visible Human ή σε συμβατικούς άτλαντες που
χρησιμοποιούνται στη χειρουργική.

The Visible Human

Segmented and labelled at KRDL, Singapore, from Visible Human data

Talairach and Tournoux Atlas. Schaltenbrand and Wahren Atlas.
Έχοντας προσδιορίσει τα αντικείμενα ενδιαφέροντος, είναι δυνατό να
γίνουν διάφορα πράγματα με αυτά, όπως πχ να τονιστούν, να αποδοθούν ως
διάφανα αντικείμενα, να περιστραφούν ή να μετακινηθούν με διάφορους
τρόπους.

VIVIAN from KRDL

Voxelman from University of Hamburg

Περαιτέρω, μέσω της φυσικής μοντελοποίησης, είναι δυνατό να
διαμορφωθούν συμπεριφορές που «εμφυτεύονται» στα ίδια τα αντικείμενα

όπως ο τρόπος που αυτά συμπιέζονται ή κάμπτονται όταν εφαρμόζεται πίεση
με διάφορους τρόπους.

Catheter simulation (da Vinci) from KRDL
Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της προσομοίωσης είναι ότι επιτρέπει την
πρόβλεψη καταστάσεων και όχι μόνο τον προγραμματισμό επεμβάσεων.
Παραδείγματος χάριν, μπορεί να απεικονιστεί ένα πρόσωπο, όπως αυτό θα
είναι μετά από μια πλαστική χειρουργική επέμβαση, αποκτώντας έτσι μια
εικόνα του μετεγχειρητικού αποτελέσματος.

Craniofacial surgery simulation from Erlangen, Germany

2.5 Τεχνολογίες παρουσίασης και αλληλεπίδρασης
Οι τεχνικές αλληλεπίδρασης για την ΕΠ αφορούν μια στενή σχέση μεταξύ
της εξόδου στο χρήστη και της εισόδου από αυτόν. Συχνά, έχουν εξεταστεί
χωριστά (με διαφορετικές συσκευές), αλλά όλο και περισσότερο γίνεται
αντιληπτό ότι είναι αδύνατο να διαχωριστούν. Εδώ, εξετάζουμε και την είσοδο
και την έξοδο, είτε μαζί είτε ξεχωριστά.

2.5.1 Οπτική Απεικόνιση: Εικονικά περιβάλλοντα εµβύθισης
(Immersive ΕΠ)
Το κέντρο οποιασδήποτε εικονικής πραγματικότητας σήμερα, είναι η οπτική
απεικόνιση. Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΠ αναπτύχθηκε από την ηλεκτρονική
γραφιστική και αφορά ακόμα κατά ένα μεγάλο μέρος, το πώς μπορούν να
παρουσιαστούν καλύτερα οπτικά κάποια δεδομένα, προκειμένου να
αποδώσουν μια αίσθηση ρεαλισμού. Μια σημαντική πτυχή του επιζητούμενου
ρεαλισμού, είναι το πως αποδίδεται οπτικά μια στερεοσκοπική αίσθηση.
Συνήθως αποπειράται η μίμηση της διοφθαλμικής όρασης με την απόδοση
δύο διαφορετικών εικόνων υπό ελαφρώς διαφορετική γωνία, ώστε να δοθεί
μια τρισδιάστατη αίσθηση.
Με μια άλλη τεχνική, παρακολουθείται η κίνηση του κεφαλιού του χρήστη.
Οι μετακινήσεις του κεφαλιού (Motion Parallax) χρησιμεύουν ως μέσο
δημιουργίας αίσθησης στερεοσκοπικής όρασης. Η χρησιμότητα της τεχνικής
αυτής είναι αμφισβητήσιμη: Υπάρχει πιθανόν μικρό όφελος, με υψηλό
υπολογιστικό κόστος. Η ανίχνευση κίνησης αντικειμένων παρέχει επίσης ένα
αίσθημα βάθους, αλλά μόνο όταν τα αντικείμενα κινούνται το ένα σε σχέση με
το άλλο. Κάποιες άλλες στερεοσκοπικές τεχνικές που συμβάλλουν στην
ανθρώπινη αντίληψη του βάθους (προσαρμογή [accommodation], η συστολή
μυών, μορφή και πίεση βολβών του ματιού, οι ροές υφών [texture flows],
κ.λπ.) γενικά δεν χρησιμοποιούνται.
Τα επιτραπέζια συστήματα ΕΠ χρησιμοποιούνται γιατί υπάρχουν αρκετές
εφαρμογές στις οποίες η χρήση εµβύθισης δεν είναι απαραίτητη ή είναι
ανεπιθύμητη. Στα συστήματα αυτά δεν υπάρχει η αναγκαιότητα της
εµβύθισης, αλλά το VE βιώνετε από το χρήστη µέσω της οθόνης. Για τη
δημιουργία τρισδιάστατης απεικόνισης, χρησιμοποιούνται γυαλιά µε
διαφράγματα LCD (shutter glasses): Το κεντρικό σύστηµα δημιουργεί την
απεικόνιση του VE που θα έβλεπε το κάθε µάτι και οι απεικονίσεις αυτές
παρουσιάζονται εναλλάξ στην οθόνη, µε ρυθμό περίπου 60 εικόνων ανά sec,
σε συγχρονισμό µε την εναλλαγή των LCD διαφραγμάτων. Έτσι, κάθε µάτι
βλέπει µόνο την εικόνα που του αντιστοιχεί, η όλη εναλλαγή δεν γίνεται
αντιληπτή, µε αποτέλεσμα ο χρήστης να αντιλαμβάνεται την οθόνη σαν
τρισδιάστατη, µε κάποιο σχετικό βάθος.
Τα επιτραπέζια συστήματα ΕΠ έχουν υψηλότερη ανάλυση, αλλά το ότι ο
χρήστης δεν βυθίζεται στο VE αναπόφευκτα μειώνει την αίσθηση της
παρουσίας (presence) μέσα στο VE. Επειδή ο χρήστης δεν «εμβυθίζεται» στο
παραγόμενο σκηνικό, δεν μπορεί άνετα να «σκύψει» στο «χώρο» για να
χειριστεί τα αντικείμενα - είτε τα χέρια του μπαίνουν μπροστά στην οθόνη εάν
η στερεοσκοπική εικόνα εμφανίζεται μπροστά από αυτή ή η οθόνη μπαίνει
μπροστά του εάν το αντικείμενο παρουσιάζεται πίσω από αυτήν. Αυτά τα
προβλήματα προκύπτουν, φυσικά, επειδή ο τρισδιάστατος χώρος παράγεται
στην πραγματικότητα σε μια δισδιάστατη οθόνη. Αυτό μπορεί κάπως να
διορθωθεί με τη χρησιμοποίηση ενός καθρέφτη για την παραγωγή ενός
υποτιθέμενου τρισδιάστατου όγκου.
Σε ένα immersive σύστηµα ΕΠ, ο χρήστης απομονώνεται από το
πραγματικό περιβάλλον και βυθίζεται σε ένα τεχνητό, απεικονιστικό

περιβάλλον, µε το οποίο αλληλεπιδρά µε τρόπους όμοιους µε αυτούς που
ενεργεί στο πραγματικό.
Για τη δημιουργία ενός συστήματος immersive ΕΠ απαιτούνται:
1. Μια κεντρική μονάδα (virtual environment generator). Στην κεντρική αυτή
μονάδα διακρίνουμε :
• Ένα υποσύστημα γραφικών που συνθέτει σε πραγματικό χρόνο, τη
σχεδίαση των πολυγώνων που συνθέτουν το εικονικό περιβάλλον (Virtual
environment - VE)
• Μια βάση δεδομένων που περιγράφει γεωμετρικά το VE, δηλαδή τα
αντικείμενα που το συνθέτουν, τις κινήσεις, τη συμπεριφορά κ.λ.π
• Το hardware που τρέχει την εφαρμογή και υπολογίζει την άποψη του VE
που θα απεικονισθεί, τη θέση, τον προσανατολισμό και τη συμπεριφορά των
αντικειμένων του VE, σαν αποτέλεσµα της εισόδου που δέχεται λόγω της
αλληλεπίδρασης µε το χρήστη.
Για να συντηρηθεί η τρισδιάστατη ψευδαίσθηση της πραγματικότητας είναι
απαραίτητο η κεντρική μονάδα να επανασχεδιάζει την εικόνα του VE
τουλάχιστον 24 - 30 φορές ανά δευτερόλεπτο, για κάθε µάτι. Ο αριθμός των
εικόνων (frames) που σχεδιάζει το σύστηµα µέσα σε ένα δευτερόλεπτο
ονομάζεται ρυθμός εναλλαγής (frame-refresh rate). Αυτός ο ρυθμός εξαρτάται
από την πολυπλοκότητα του VE, δηλαδή από το μέγεθος της βάσης
δεδομένων που το περιγράφει.
2. Συσκευές απεικόνισης (Head Mounted Display – HMD)
Όπως προαναφέρθηκε, απαραίτητη προϋπόθεση για την εµβύθιση
(immersion) του χρήστη είναι ένα κράνος HMD, το οποίο τον απομονώνει από
την πραγματικότητα ενώ συγχρόνως του δημιουργεί τη ψευδαίσθηση του
τεχνητού, τρισδιάστατου περιβάλλοντος.

HMD from Virtual Research
Vista Medical: HMD for operating theatre, microscope image

Η λειτουργία του HMD βασίζεται στην τοποθέτηση δύο µμικροσκοπικών
οθονών σε ελάχιστη απόσταση από τα µάτια του χρήστη, οι οποίες µε τη
βοήθεια κατάλληλων φακών, του δίνουν τη ψευδαίσθηση ότι πραγματικά
βρίσκεται µέσα στο περιβάλλον που απεικονίζουν. Η εµβύθιση επιτυγχάνεται
λόγω του ότι ένα μεγάλο µέρος του οπτικού πεδίου του χρήστη καλύπτεται
από την απεικόνιση και λόγω της απομόνωσης από το πραγματικό
περιβάλλον, µέσω του κράνους.
Οι κινήσεις του κεφαλιού του χρήστη εισάγονται στο σύστηµα από
κατάλληλους ανιχνευτές κίνησης/προσανατολισμού και αντίστοιχα ορίζουν τις
απόψεις (viewpoints) του περιβάλλοντος, που θα απεικονίσει το σύστημα για
να συντηρηθεί η ψευδαίσθηση. Πέρα από την υποτιθέμενη μεταβολή θέσης
του βλέµατος του χρήστη μέσα στο VE, υπάρχει η δυνατότητα κίνησης στις
τρεις διαστάσεις µέσω διαφόρων συσκευών εισόδου.
Οι οθόνες του ΗΜD μπορεί να είναι είτε:


Cathode Ray Tubes (CRT): Έχει σαν πλεονέκτημα ότι θεωρείται η
καλύτερη επιλογή από άποψη ανάλυσης, ευκρίνειας και αντίθεσης της
εικόνας. Τα μειονεκτήματα τους είναι ο μεγάλος όγκος και το βάρος
τους.



Liquid Crystal Displays (LCD): Οι οθόνες αυτές έχουν μικρότερο βάρος,
μικρότερες απαιτήσεις σε ισχύ ρεύματος, στοιχίζουν πολύ λιγότερο.
Σήμερα η τεχνολογία TFT έχει βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα
εικόνας των LCDs.

Άλλες, λιγότερο διαδεδομένες τεχνολογίες απεικόνισης, που
χρησιμοποιούνται σε HMD είναι:


Οι σωλήνες φωτός (light pipe), δηλαδή ένα σύστηµα που χρησιμοποιεί
µία δεσμίδα από παράλληλες οπτικές ίνες (fiber optics) για να
μεταφέρει µία εικόνα και να την προβάλλει στο µάτι, µέσω μιας σειράς
φακών. Η ανάλυση είναι ιδιαίτερα υψηλή αλλά με αυξημένο κόστος



Η ανίχνευση του αμφιβληστροειδή με Laser (Virtual Retinal Laser
Scanner), όπου χρησιμοποιείται µια ακτίνα laser χαμηλής ισχύος για να
σχεδιαστεί η εικόνα κατευθείαν στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του
ματιού. Η ανάλυση και ο ρυθμός εναλλαγής των εικόνων είναι μεγάλα,
αλλά η τεχνολογία αυτή βρίσκεται ακόμα σε τελείως πειραματικό
στάδιο. Είναι πιθανό ότι η μέθοδος δείχνει να προσεγγίζει,
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, την ολοκληρωτική εµβύθιση στο
VE.

Πρέπει να τονιστεί πάντως ότι η εµβύθιση µέσω HMD παρουσιάζει αρκετά
προβλήματα: Έτσι π.χ. όσο γρήγορος και αν είναι ο ρυθμός εναλλαγής των
εικόνων που παράγει η γεννήτρια γραφικών, πάντα υπάρχει µία ελάχιστη

ασυμφωνία μεταξύ της απεικόνισης που βλέπει ο χρήστης και των μηνυμάτων
που δέχεται από το σώμα του.

HUD from University of North Carolina
Η ανάλυση της εικόνας είναι σχετικά χαμηλή, η παρακολούθηση των
«ελεύθερων» χεριών και του κεφαλιού ανακριβής και αργή. Χαρακτηριστικά, οι
χρήστες τέτοιας «εμβυθιζόμενης» ΕΠ παρουσιάζουν ναυτία (ασθένεια του
εξομοιωτή) λόγω της αργής ενημέρωσης των εικόνων όταν κινούν το κεφάλι
τους. Η ακρίβεια της παρακολούθησης του κεφαλιού τείνει επίσης να
μειώνεται με το χρόνο.
Για εφαρμογές που δεν είναι αναγκαία η ολική εµβύθιση, υπάρχει η λύση
της απεικόνισης µέσω του Head Coupled Display (HCD). Το HCD είναι µία
κινητή, διοπτρική συσκευή απεικόνισης, η οποία στηρίζεται στο άκρο ενός
αρθρωτού βραχίονα, έτσι ώστε το όλο σύστηµα να διευκολύνει την κίνηση στο
χώρο µε όλους τους δυνατούς τρόπους. Ο χρήστης απλά πλησιάζει τους
φακούς της συσκευής, όταν θέλει να εισχωρήσει στο VE και κινεί το HCD µε
τα χέρια του προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Αυτή η μέθοδος απεικόνισης
είναι ιδανική για εφαρμογές όπου χρειάζεται εναλλαγή μεταξύ immersive και
desktop καταστάσεων. Πάντως, µε τη χρήση HCD, η κίνηση περιορίζεται από
τις διαστάσεις του βραχίονα και η αίσθηση της εµβύθισης είναι μικρότερη από
εκείνη που προσφέρει ένα καλό HMD.
Υπάρχουν επίσης τα Head Up Displays (HUDs) τα οποία δίνουν τη
δυνατότητα στο χρήστη να εµβυθίζεται σε ένα εικονικό κόσμο όταν στρέψει το
βλέµµα του προς τα επάνω, ενώ συγχρόνως του επιτρέπουν να έχει οπτική
επαφή µε το περιβάλλον του εάν κοιτάξει προς τα κάτω. Χρησιμεύουν σε
εφαρμογές που ο χρήστης πρέπει να διατηρεί συγχρόνως οπτική επαφή µε
τον πραγματικό και τον εικονικό κόσµο και να εναλλάσσεται μεταξύ των δύο.
Σε ένα σύστηµα προβολής, ο χρήστης αντιλαμβάνεται το VE µέσω προβολής
της απεικόνισης σε µία η περισσότερες οθόνες, που τον περιβάλλουν. Η
οθόνη προβολής, μολονότι καταλαμβάνει πολύ μεγαλύτερο μέρος του οπτικού
πεδίου από µία οθόνη CRT, λειτουργεί σαν ένα παράθυρο από όπου ο
χρήστης παρακολουθεί το VE, ευρισκόμενος όμως πάντα στο πραγματικό
περιβάλλον. Βέβαια, όταν ο χρήστης περιβάλλεται από οθόνες προβολής,
αισθάνεται ως ένα βαθμό εµβυθισµένος στο τεχνητό περιβάλλον.
Το πλεονέκτημα που παρουσιάζει ένα τέτοιο σύστηµα, σε σχέση με ένα
σύστημα εμβύθισης, είναι η δυνατότητα να συμμετάσχουν ταυτόχρονα πολλοί

χρήστες. Η χρήση shutter glasses βοηθά στην παροχή της εντύπωσης
βάθους μέσα στη δισδιάστατη οθόνη και ενισχύει την αληθοφάνεια της
απεικόνισης.
Συστήµατα µε οθόνες προβολής χρησιμοποιούνται συνήθως σε εξομοιωτές
πτήσης ή άλλου τύπου προσομοιώσεις που χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση
στο χειρισμό οποιουδήποτε οχήματος ή για διασκέδαση (arcade games). Στις
περιπτώσεις αυτές, ο χειριστής βρίσκεται μέσα σε ένα πιστό αντίγραφο του
θαλάμου πλοήγησης και η προσομοίωση προβάλλεται σε οθόνες που
καλύπτουν τα παράθυρα του θαλάμου.

The CAVE from EVL, University of Illinois

Immersadesk, aka Immersive
Workdesk from Pyramid Systems

Responsive Workbench, from GMD

Τα συστήματα προβολής, που χρησιμοποιούν τοίχους και πίνακες, είναι
χρήσιμα για ομάδες διδασκαλίας ή για συζητήσεις συνεργασίας, αλλά είναι

λιγότερο κατάλληλα για μεμονωμένη εξέταση δεδομένων ή για την κατάρτιση
σε χειρουργικές δεξιότητες με ένα ρεαλιστικό τρόπο.
Τέλος, τα συστήματα αντανάκλασης χρησιμοποιούν την εικονική εικόνα από
έναν καθρέφτη για να παραγάγουν ένα εικονικό χώρο υψηλής ανάλυσης στο
οποίο ο χρήστης μπορεί να φτάσει ανενόχλητος.

Boston Dynamics

CMU Enhanced Reality

KRDL Virtual Workbench

Penn State University mirror display

2.5.2 Παρακολούθηση.
Η παρακολούθηση αφορά την ανίχνευση της θέσης των μερών του
σώματος, έτσι ώστε η παρουσίαση να μπορεί να αλλάξει για να αποτυπώσει
τις ενέργειες των χρηστών, όπως π.χ. κινήσεις της κεφαλής, των χεριών και
περιστασιακά του υπολοίπου σώματος.
Για να διατηρηθεί η ψευδαίσθηση της εµβύθισης στο VE, πρέπει οι
πραγματικές κινήσεις του χρήστη να συμπίπτουν µε τις εικονικές κινήσεις τού
βλέµµατος και του σώματος του μέσα στο VE και επομένως µε την αντίστοιχη
άποψη (viewpoint) του VE που θα απεικονίσει το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι
το σύστημα πρέπει να ανιχνεύει συνεχώς και µε συχνότητα τουλάχιστον ίση
µε το frame rate της γεννήτριας γραφικών, τη θέση και τον προσανατολισµό
του κεφαλιού, άλλων μερών του σώματος ή και άλλων αντικειμένων που
κινούνται μέσα στον πραγματικό χώρο.
Τα συστήματα παρακολούθησης δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να
αλληλεπιδρά µε τον υπολογιστή με κατάλληλες συσκευές εισόδου/εξόδου, µε
τις οποίες μπορεί να κάνει διάφορους χειρισμούς και αντίστοιχα να δεχτεί
απτικά ερεθίσματα. Με τη βοήθεια αυτών των συσκευών, ο χρήστης
εκμεταλλεύεται τις φυσικές του επιδεξιότητες μέσω του χειρισμού εικονικών
αντικειμένων. Οι συσκευές αυτές είναι αναγκαίες και για την πλοήγηση μέσα
στο τρισδιάστατο VE, για αυτό και πρέπει να επιτρέπουν την κίνηση µε όλους
τους δυνατούς τρόπους.
Ο πλέον φυσιολογικός τρόπος για να παρέχει ο χρήστης πληροφορίες
εισόδου στο σύστηµα (πέρα από την ομιλία) είναι µέσω των χεριών του. Για
αυτό χρησιμοποιούνται ανάλογες συσκευές εισόδου, όπως τα διάφορα
συνδεδεμένα καλώδια (wires), γάντια (gloves), sticks, πηδάλια (props) και
ειδικευμένους ανιχνευτές, που µπορούν να ανιχνεύσουν κίνηση στις τρεις
διαστάσεις.
Το γάντι δεδομένων (dataglove) είναι µία συσκευή εισόδου, στην οποία
χρησιμοποιούνται αισθητήρες για την ανίχνευση των πραγματικών κινήσεων
του χεριού του χρήστη. Τα δεδομένα που προκύπτουν από την ανίχνευση
αυτή, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της εικονικής αναπαράστασης του
χεριού και των κινήσεών του μέσα στο VE ενισχύοντας κατά πολύ την
αίσθηση της παρουσίας (presence) του χρήστη μέσα στο VE.
Η απεικόνιση της αίσθησης της αφής ή της απτικής αντίδρασης (tactile και
force feedback) ενισχύει ακόμα περισσότερο την αληθοφάνεια της εμπειρίας.
Υπάρχουν επίσης αρκετές συσκευές εισόδου που χρησιμοποιούνται για
πλοήγηση, χειρισμό εικονικών χειριστηρίων και αλληλεπίδραση µε εικονικά
αντικείμενα. Όλες τους υποστηρίζουν την κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις
και την περιστροφή µε τους τρεις δυνατούς τρόπους (γύρω από τους άξονες
x, y, z δηλαδή έξι βαθμούς ελευθερίας).
Όταν χρησιμοποιούνται στη χειρουργική, οι ανιχνευτές «επιστρέφουν»
πίσω μια τρισδιάστατη θέση και τον προσανατολισμό στο χώρο. Συνήθως
στηρίζονται σε συνδέσεις ραδιοκυμάτων RF και όχι καλώδια, δεδομένου ότι
αυτό επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα κινήσεων και επιτρέπει επίσης την
ανεμπόδιστη αλληλεπίδραση.

Πολύ συχνά χρησιμοποιούνται ανιχνευτές γενικής χρήσης, όπως π.χ. ο
Polhemus stylous και ο Ascension Bird. Χρησιμοποιούνται επίσης πηνία
(coils) στην παρακολούθηση καθετήρων.
Άλλες μέθοδοι σύνδεσης περιλαμβάνουν:


Υπερήχους, ο οποίοι είναι χαμηλού κόστους αλλά πάσχουν από
τυφλές περιοχές



Μηχανική σύζευξη, η οποία είναι ακριβής, αλλά ογκώδης και έχει
επίσης τυφλές περιοχές



Υπέρυθρες ακτίνες, που είναι χαμηλότερου κόστους, αλλά απαιτούν
ελεύθερο πεδίο, κάτι που επίσης οδηγεί στις τυφλές περιοχές.

Wired glove from UC Berkeley Robotics Department

University of Virginia
"Props" Interface

Polhemus stylus

Bat (U. Alberta)

Joysticks (Division)

2.5.3 Ανατροφοδότηση Αφής και Δύναμης
Ο σκοπός της ανατροφοδότησης αφής είναι να μεταβιβάσει την αίσθηση
της αφής ενός αντικειμένου ή μιας επιφάνειας - τη σύσταση, το βάρος, την
αντίδραση στην πίεση κτλ.

UC Berkeley, Robotics and Intelligent Machines Laboratory
Οι συσκευές αφής-δόνησης εξαρτώνται είτε από πηνία ήχου είτε από
πιεζοηλεκτρικούς δονητές, οι οποίοι εφαρμόζονται στην άκρη των δακτύλων
σε επαφή με μια επιφάνεια με διαφορετικές συχνότητες. Ομοίως, οι συσκευές
ήλεκτρο-αφής (electro-tactile) δημιουργούν δονήσεις στις άκρες των
δακτύλων (λειτουργούν όπως οι συσκευές που χρησιμοποιούν οι
φυσιοθεραπευτές για να υποκινήσουν τους μύες ηλεκτρικά).
Οι συστοιχίες μικροκαρφιτσών είναι περιπλοκότερες και μπορούν να
αποδώσουν πολύπλοκες υφές επιφανειών. Περιλαμβάνουν έναν πίνακα που
αποτελείται από πολλές μικρές καρφίτσες κάθε μια από τις οποίες μπορεί να
εφαρμόσει πίεση στο δέρμα, αποδίδοντας τη σύσταση της επιφάνειας.
Αντίθετα από τις συσκευές δόνησης, οι συστοιχίες μικροκαρφιτσών μπορούν
επίσης να παρέχουν πληροφορίες για γωνίες.
Τα συστήματα Αεροκίνητα (Pneumatic) πηγαίνουν ένα στάδιο περαιτέρω
και επιτρέπουν τη μεταβίβαση πληροφοριών για τη μορφή, την υφή και τις
γωνίες του οργάνου που εξετάζεται. Λειτουργούν συνήθως σε συνδυασμό με
ένα γάντι και λειτουργούν γεμίζοντας θήκες στο γάντι με αέρα για να
μεταβιβάσουν την αίσθηση ενός αντικειμένου. Εντούτοις, δεν μεταβιβάζουν
δυνάμεις και έτσι η αίσθηση καταστρέφεται όταν εφαρμόζεται πίεση στα
δάχτυλα, τα οποία φαίνονται να περνούν μέσα από το αντικείμενο.
Τα συστήματα ανατροφοδότησης δύναμης συνδυάζουν την έξοδο των
δυνάμεων από το σύστημα, με την είσοδο των θέσεων και των δυνάμεων σ’
αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης αισθάνεται τη δύναμη των αντικειμένων σε
απάντηση στις δυνάμεις που επιβάλλει. Τα αντικείμενα έχουν προφανώς
βάρος και αδράνεια. Για να λειτουργήσουν, απαιτούν μια δομή με την οποία
μπορούν να παραχθούν δυνάμεις. Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με τη βοήθεια

εξωσκελετών που εγκαθίστανται γύρω από το χέρι ή το γάντι, ή με τη βοήθεια
ενός εξειδικευμένου "μεταλλικού σκελετού" (gantry) μέσω του οποίου πρέπει
να γίνουν όλοι οι χειρισμοί. Για να αποτραπεί στο χέρι να περάσει μέσα από
το αντικείμενο όταν εφαρμοστούν μεγάλες δυνάμεις, ο εξωσκελετός ή ο
μεταλλικός σκελετός πρέπει να στερεωθεί σε ένα περισσότερο-ή-λιγότερο
ακίνητο αντικείμενο, όπως ένα βαρύ γραφείο ή το πάτωμα. Τέτοιες συσκευές
χρησιμοποιούνται στη ρομποτική χειρουργική. Επίσης τα συστήματα
ανατροφοδότησης δύναμης είναι κατάλληλα για την προσομοίωση
ενδοσκοπήσεων, αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ χονδροειδή για να
μεταβιβάσουν τις λεπτές διαφορές στην αφή μεταξύ των τύπων των μαλακών
ιστών.

Rutger's Force Feedback Glove

SRI Robotic Input Device

Finger Force Feedback - SensAble`s PHANToM

Boston Dynamics Surgical Skills Simulator Immersion Laparoscopic Impulse
Engine

2.5.4 Ακουστικές «Οθόνες»
Ο ήχος χρησιμοποιείται μόνο για τη διαβίβαση απλών σχετικά
πληροφοριών. Εντούτοις, η δυνατότητα των ακουστικών «οθονών» είναι πολύ
μεγαλύτερη: Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί στην ανίχνευση των μεταβολών σε
ένα ακουστικό σήμα και αυτό επιτρέπει τη χρήση ήχων για τη μεταβίβαση
λεπτών μεταβολών στη σύσταση. Οι ήχοι μπορούν επίσης να μεταβιβάσουν
πληροφορίες θέσης και να παρέχουν ανατροφοδότηση για το εάν
ακολουθείται επακριβώς μια προκαθορισμένη διαδρομή.
Οι ακουστικές «οθόνες» έχουν τη προοπτική να χρησιμοποιηθούν σε όλες
τις περιοχές της ιατρικής ΕΠ - από εκπαιδευτές εφαρμογές ενδοσκοπικής
χειρουργικής μέχρι σε σύνθετους σχεδιασμούς χειρουργικών επεμβάσεων. Το
βασικό μειονέκτημα συνίσταται στην ανωριμότητα της σχετικής τεχνολογίας,
αλλά παραμένει να εξεταστεί πόσο σημαντικό αυτό είναι στην πράξη.

2.6 Αυξημένη πραγματικότητα
Η αυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality) αναφέρεται στο
συνδυασμό του προσομοιωμένου εικονικού κόσμου (από ιατρικά δεδομένα)
με τον πραγματικό κόσμο (από κανονική όραση ή βίντεο).
Η οπτική επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον διατηρείται στην περίπτωση
διάφανων HMDs τα οποία χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ενισχυτές
πραγματικότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χρήστης μπορεί να βλέπει τον
πραγματικό χώρο γύρω του, γιατί το HMD δεν τον απομονώνει απ’ αυτόν,
αλλά μπορεί να βλέπει συγχρόνως να προβάλλονται μπροστά στο οπτικό του
πεδίο τρισδιάστατα γραφικά τα οποία τον βοηθούν στο να φέρει σε πέρας
κάποια λειτουργία εργαζόμενος στο πραγματικό περιβάλλον. Μια δημοφιλής
εφαρμογή είναι στη μαιευτική, που χρησιμοποιεί τα στοιχεία που λαμβάνονται
από τις σαρώσεις υπερήχων σε πραγματικό χρόνο.

Ultrasound data seen in HUD
superimposed on real world

University of North Carolina

Το βασικό πρόβλημα στις συσκευές αυξημένης πραγματικότητας, είναι η
καταχώρηση δύο ή περισσότερων πηγών με ακρίβεια. Υπάρχει επίσης μια
άποψη κατά την οποία, οι χειρουργοί είναι δυσαρεστημένοι με την αυξημένη
πραγματικότητα επειδή εμπεριέχει μια υποβάθμιση της άμεσης όψης του
ασθενή: Προτιμούν τη μεταπήδηση από τη μια όψη στην άλλη, παρά το
συγκερασμό των δύο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ.

3.1

Εισαγωγή.

Η ΕΠ εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα των ιατρικών περιοχών
ενδιαφέροντος, όπως η έρευνα, η χειρουργική, η ιατρική εκπαίδευση, η
σωματική και ψυχική υγεία κλπ., στις οποίες θα αναφερθούμε διεξοδικότερα
παρακάτω. Επίσης χρησιμοποιείται και σε διάφορες άλλες εφαρμογές όπως
π.χ. τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Πράγματι η ΕΠ είναι ιδεώδες μέσο για την ενίσχυση των δυνατοτήτων
ανθρώπων που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν µία ή περισσότερες από
τις αισθήσεις τους. Ένα γάντι δεδομένων (dataglove), για παράδειγμα, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σαν συσκευή εισόδου από ένα βαρήκοο άτομο το οποίο
επικοινωνεί µέσω χειρονομιών και στη συνέχεια τα μηνύματα του, µέσω του
συστήματος, να μεταφραστούν σε κείμενο (για απομακρυσμένο βαρήκοο
συνομιλητή), ομιλία (για τυφλό συνομιλητή) ή Braille (μέθοδος ανάγνωσης για
τυφλούς).

3.2 Έρευνα.
Η πολύπλοκη δομή των µορίων γίνεται ευκολότερα κατανοητή µε
τρισδιάστατα μοντέλα παρά µε δυσδιάστατες αναπαραστάσεις. Επομένως, η
χρήση συστημάτων ΕΠ για την προσομοίωση µοριακών ενώσεων, βοηθά
στην καλύτερη αντίληψή τους αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν
εργαλείο για την ανίχνευση καινούργιων ενώσεων. Ένα σύστηµα
προσομοίωσης των βιοχημικών δομών, το οποίο κάνει χρήση οπτικής αλλά
και απτικής απεικόνισης πληροφοριών δημιουργεί μία τρισδιάστατη εικόνα
των µοριακών ενώσεων, η οποία προβάλλεται σε µία οθόνη ενώ ο χρήστης
αλληλεπιδρά µε τα µόρια µέσω ενός αρθρωτού βραχίονα, ο οποίος
κατευθύνει τις κινήσεις των µορίων αλλά παρέχει και απτική αντίδραση στο
χέρι του χρήστη.
Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων αναπαρίστανται µέσω
της απτικής αντίδρασης του βραχίονα, υποδεικνύοντας ποιες ενώσεις είναι
εφικτές και ποιες όχι, βοηθώντας έτσι σημαντικά στην προσπάθεια για
ανακάλυψη καινούργιων ενώσεων.
Επίσης τρισδιάστατα μοντέλα μερών του ανθρωπίνου σώματος
χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό ορθοπεδικών ή πλαστικών
εγχειρήσεων. Ήδη, γίνονται προσπάθειες για την κατασκευή του ψηφιακού
µοντέλου ενός ποδιού µε βάση την βιο - μηχανική (biomechanical) του
συμπεριφορά, µε στόχο η προσομοίωση των συνεπειών του προβλήματος
του να βοηθά τον προγραμματισμό τυχόν εγχειρήσεων. Στο μέλλον οι
προσπάθειες θα στραφούν στη επέκταση του μοντέλου και σε άλλα μέρη του

σώματος και στην πιθανή διαδικασία μεταβολής του για την παραγωγή ενός
μοντέλου που να αντιστοιχεί στον εκάστοτε ασθενή.

3.3 Η ΕΠ στη χειρουργική επέμβαση.
Ο συνδυασμός της τεχνολογίας ΕΠ µε τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο
της απεικόνισης ιατρικών δεδομένων και την υιοθέτηση μερικών καινούργιων
χειρουργικών διαδικασιών, αλλάζουν το τοπίο της χειρουργικής.
Η χειρουργική επέμβαση είναι συνήθως συνδυασμός οπτικής αντίληψης και
χειρωνακτικής εργασίας.
Η ΕΠ περιλαμβάνει τις εφαρμογές διαδραστικών, «εμβυθιζόμενων»
τεχνολογιών υπολογιστών για να βοηθήσει, να σχεδιάσει, να εκτελέσει και να
μιμηθεί τις χειρουργικές διαδικασίες. Με άλλα λόγια, η ΕΠ χρησιμοποιείται για
να δώσει στο χειρουργό τρισδιάστατες όψεις περιοχών μέσα στο σώμα του
ασθενή.
Στην πράξη, η ΕΠ καθοδηγεί το χειρουργό και μερικές φορές ένα ρομπότ
εκτελεί τη διαδικασία υπό τον έλεγχο του χειρουργού (π.χ. για να μειώσει το
τρεμούλιασμα των χεριών και να αυξήσει την ακρίβεια των χειρισμών σε
μικροχειρουργικές επεμβάσεις).
Ο σχεδιασμός πραγματοποιείται προεγχειρητικά, για να βρεθεί η καλύτερη
προσέγγιση στη χειρουργική επέμβαση, που αντιστοιχεί στην ελάχιστη ζημία.
Περιοχές όπου η ΕΠ εφαρμόζεται είναι:
• Ανοικτή χειρουργική επέμβαση καθοδηγούμενη από εικόνες
• Ενδοσκοπική χειρουργική επέμβαση
• Ραδιοχειρουργική
• Παρεμβατική τομογραφία μέσω βίντεο
Στην ανοικτή χειρουργική επέμβαση, ο χειρουργός ανοίγει το σώμα και
χρησιμοποιεί τα χέρια του και τα χειρουργικά εργαλεία για να εγχειρήσει. Αυτή
είναι η πιο διεισδυτική μορφή χειρουργικής επέμβασης, με μακροχρόνιους
χρόνους αποκατάστασης. Υπάρχει μια ισχυρή τάση απομάκρυνσης από την
ανοικτή χειρουργική επέμβαση προς βελτιωμένες τεχνικές χειρουργικής
επέμβασης με ελάχιστη επεμβατικότητα.

Ανοικτή χειρουργική επέμβαση

Η ενδοσκόπηση είναι μια μορφή χειρουργικής επέμβασης μέσα από
φυσικές οπές του σώματος ή από μικρές τομές (χειρουργική επέμβαση
«κλειδαρότρυπας»): Λαπαροσκόπηση, θωρακοσκόπηση, αρθροσκόπηση κτλ.
Χρησιμοποιείται μια μικρή ενδοσκοπική κάμερα σε συνδυασμό με διάφορα
μακριά, λεπτά, άκαμπτα όργανα. Η τάση είναι να γίνονται με αυτόν τον τρόπο,
όσο το δυνατό περισσότερες επεμβάσεις, ώστε να ελαχιστοποιείται ο
κίνδυνος για τους ασθενείς με αποτέλεσμα οι ενδοσκοπικές χειρουργικές
επεμβάσεις να γίνονται όλο και περισσότερο δημοφιλείς.

Ενδοσκοπική χειρουργική επέμβαση
Τα πλεονεκτήματα για τον ασθενή περιλαμβάνουν:
Λιγότερο πόνο, ελάχιστη καταπόνηση του οργανισμού και γρηγορότερη
αποκατάσταση. Προκαλούνται επίσης σχετικά μικροί τραυματισμοί και
υπάρχει και οικονομικό κέρδος που προκύπτει μέσω του σύντομου χρόνου
θεραπείας και ανάρρωσης.
Εντούτοις, για το χειρουργό, υπάρχουν διάφορα μειονεκτήματα, όπως π.χ.
περιορισμένη όραση και κινητικότητα, δύσκολος χειρισμός των οργάνων,
δύσκολος συντονισμός χεριού-ματιών και καμία αντίληψη αφής εκτός από την
ανατροφοδότηση δύναμης. Υπάρχει λιγότερος χώρος διαθέσιμος και η
αλληλεπίδραση δακτύλων των χεριών πρέπει να είναι εξαιρετικά ακριβής.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά δημιουργούν ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις
για την υποβοήθηση με ΕΠ, όπως η σε πραγματικό χρόνο αντίδραση στην
ενέργεια του χρήστη. Επομένως απαιτούνται συσκευές εισόδου με γρήγορες
αντιδράσεις. Οι εικόνες πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης και ακριβείς στα
πραγματικά δεδομένα των ασθενών, δεδομένου ότι σε αυτά βασίζονται
κρίσιμες για τη ζωή του ασθενή αποφάσεις.
Ωστόσο η ενδοσκοπική χειρουργική είναι η δημοφιλέστερη χειρουργική
εφαρμογή της ΕΠ, εν μέρει επειδή επεκτείνεται σε αυτό που είναι ήδη μια
"αφύσικη" όψη του αντικειμένου λειτουργίας. Ένας άλλος λόγος είναι ότι η
ενδοσκοπική χειρουργική επέμβαση είναι σχετικά εύκολη να απομιμηθεί λόγω
της υπάρχουσας περιορισμένης πρόσβασης, της περιορισμένης
ανατροφοδότησης (ιδιαίτερα αφής) και της περιορισμένης ελεύθερης κίνησης
των οργάνων. Οι ενδοσκοπικοί προσομοιωτές διατίθενται εμπορικά από
πολλές επιχειρήσεις.
Μια άλλη πρόσφατη τάση είναι προς την αποκαλούμενη εικονική
ενδοσκόπηση. Αυτή είναι μια τεχνική με την οποία τα στοιχεία από τις μη

επεμβατικές τεχνικές συνδυάζονται σε ένα εικονικό μοντέλο στοιχείων, που
μπορεί να εξερευνηθεί από το χειρουργό σαν ένα ενδοσκόπιο, που εισάγεται
στον ασθενή. Η ΕΠ χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να παρέχει
στους ιατρούς μια σημαντική και διαδραστική τρισδιάστατη όψη περιοχών και
δομών που ειδάλλως θα ήταν ανίκανοι ή απρόθυμοι να ασχοληθούν άμεσα.

Elekta's Gammaknife

X-knife from Radionics

Η ΕΠ είναι κατάλληλη για το σχεδιασμό ραδιοχειρουργικών επεμβάσεων,
δεδομένου ότι οι τελευταίες απαιτούν τη λεπτομερή κατανόηση τρισδιάστατων
δομών. Στη ραδιοχειρουργική, οι ακτίνες X ακτίνες από ένα γραμμικό
επιταχυντή, εστιάζονται και στοχεύουν ακριβώς σε ένα τραύμα. Στα δημοφιλή
προϊόντα περιλαμβάνονται το Χ-knife και το γ-knife.

3.4 Χειρουργική επέμβαση καθοδηγούμενη από εικόνες
Η ΕΠ μπορεί σε γενικές γραμμές να εφαρμοστεί για να ενισχύσει την
πραγματικότητα στη καθοδηγούμενη από εικόνες χειρουργική επέμβαση.
Όταν εφαρμόζεται με αυτό τον τρόπο, οι εικόνες πρέπει προφανώς να είναι
διαθέσιμες διεγχειρητικά και η ακριβής καταχώρηση του ασθενή με τα
δεδομένα αποκτά κρίσιμο χαρακτήρα.

Brain tumour surgery guidance images

Σήμερα, η ΕΠ χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο για τον προεγχειρητικό
σχεδιασμό παρά για να καθοδηγήσει την πραγματική χειρουργική επέμβαση.
Όταν ΕΠ χρησιμοποιείται διεγχειρητικά, τείνει να εφαρμοστεί ως μια μορφή
αυξημένης πραγματικότητας. Η καθοδηγημένη από εικόνες χειρουργική
επέμβαση είναι επίσης μια προϋπόθεση της τηλεϊατρικής και της
συνεργασίας.

Image-guided surgery, implemented as Augmented Reality,
at the University of N. Carolina

ARTMA (University of Vienna) system for Image-guided Ear,
Nose & Throat Surgery

3.5 Παρεμβατική Τομογραφία μέσω Βίντεο (Interventional
Video Tomography, IVT).
Η Παρεμβατική Τομογραφία μέσω Βίντεο (IVT) είναι μια νέα μορφή
απεικόνισης της κατευθυνόμενης από εικόνες χειρουργικής επέμβασης, που
απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο διεγχειρητικά τη χωρική θέση των
χειρουργικών οργάνων σχετικά με την ανατομία του ασθενή. Υπάρχει ένας
τηλεοπτικός ανιχνευτής απεικόνισης που είναι βασισμένος σε μια ειδική
κάμερα που εξοπλίζεται με ένα οπτικό σύστημα λήψης και φωτισμού και
ηλεκτρονικούς τρισδιάστατους αισθητήρες. Αυτός συνδυάζεται με ένα
ενδοσκόπιο που χρησιμοποιείται για την εξέταση του εσωτερικού των
κοιλοτήτων και των κοίλων οργάνων του σώματος από πολλές διαφορετικές
γωνίες. Η τοπογραφία της επιφάνειας των αντικειμένων αναδημιουργείται
από μια ακολουθία μονοφθάλμιων τηλεοπτικών ή ενδοσκοπικών εικόνων.

The Zeiss MKM Microscope transport. It is a 6 degree of freedom
robot with a surgical stereomicroscope attached.
Για να αυξηθεί η ακρίβεια και η ταχύτητα της αναδημιουργίας, ακολουθείται
συνεχώς η σχετική μετακίνηση μεταξύ των αντικειμένων και του ενδοσκοπίου
από τους ηλεκτρονικούς αισθητήρες. Η ακολουθία της εικόνας IVT
αντιπροσωπεύει ένα τετραδιάστατο σύνολο δεδομένων του χώρου και
περιέχει εικόνα, την τοπογραφία της επιφάνειας και τα δεδομένα κίνησης.
Έτσι αποκτάται πριν από τη χειρουργική επέμβαση μια ακολουθία εικόνων
IVT της προγραμματισμένης χειρουργικής διαδικασίας. Για τη μίμηση της
χειρουργικής διαδικασίας, τα διατμηματικά δεδομένα απεικόνισης,
συγκεράζονται με τη ψηφιακά καταχωρημένη ακολουθία εικόνων IVT.
Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, η τηλεοπτική ακολουθία της
προσομοίωσης IVT αντικαθίσταται από τη ζωντανή τηλεοπτική πηγή. Η
τεχνολογία IVT καθιστά ξεπερασμένη τη χρήση των τρισδιάστατων

ανιχνευτών ψηφιοποίησης στον έλεγχο του μετασχηματισμού της εικόνας του
ασθενή.
Η ανάμιξη δεδομένων ιατρικών εικόνων με ζωντανές τηλεοπτικές πηγές
είναι η πρώτη πρακτική χρήση της αυξημένης πραγματικότητας στην ιατρική.
Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης χρησιμοποιείται μια HMD
οθόνη για να επικαλύψει τα διατμηματικά δεδομένα εικόνων σε πραγματικό
χρόνο με τη ζωντανή τηλεοπτική εικόνα.
Ένα βασικό εργαλείο για την παραδοσιακή χειρουργική επέμβαση την
καθοδηγημένη από εικόνες, είναι το μικροσκόπιο. Τα μικροσκόπια μπορούν
επίσης, σε γενικές γραμμές, να χρησιμεύσουν ως φορείς ανάπτυξης της ΕΠ,
δεδομένου ότι επιτρέπουν τις τρισδιάστατες όψεις. Οι χειρούργοι αποδέχονται
εύκολα τις εικόνες από μικροσκόπια από τα οποία μπορούν εύκολα να
στρέψουν το βλέμμα τους, ενώ είναι λιγότερο άνετοι με τις επικαλύψεις που
τοποθετούνται στην αρχική άμεση αντίληψή τους για τον ασθενή – κάτι που
κάνει η παραδοσιακή προσέγγιση στην αυξημένη πραγματικότητα.

3.6 Εκπαίδευση και κατάρτιση.
Σήμερα υπάρχει ένα αυξανόμενο πρόβλημα στην ιατρική εκπαίδευση,
ιδιαίτερα στη χειρουργική: Δεδομένου ότι οι τεχνικές γίνονται όλο και πιο
περίπλοκες και απαιτείται από τους χειρουργούς μεγαλύτερη κατάρτιση,
αναδύονται όλο και λιγότερες ευκαιρίες για τέτοιου είδους κατάρτιση. Η
εκπαίδευση στο ίδιο το χειρουργικό τραπέζι συνεπάγεται αυξανόμενο κίνδυνο
για τον ασθενή και πιο μακροχρόνιες διαδικασίες. Οι νέες χειρουργικές
διαδικασίες απαιτούν την εκπαίδευση από άλλους γιατρούς, οι οποίοι είναι
συνήθως απασχολημένοι με την κλινική εργασία τους. Επίσης είναι δύσκολο
να εκπαιδευθούν παθολόγοι στις νέες διαδικασίες και τεχνικές σε αγροτικές
περιοχές. Οι ευκαιρίες κατάρτισης για τους χειρουργούς είναι σε κάθε μια
περίπτωση διαφορετικές. Τα πειράματα σε ζώα είναι ακριβά και φυσικά η
ανατομία είναι διαφορετική.
Η λύση σε αυτά τα προβλήματα φαίνεται να είναι η ανάπτυξη των
προσομοιωτών κατάρτισης ΕΠ. Η προσομοίωση χρησιμοποιείται συνήθως
στην εκπαίδευση, κάνοντας χρήση των δεδομένων των ασθενών που
καταχωρούνται συχνά ταυτόχρονα με ανατομικές πληροφορίες από έναν
άτλαντα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατάρτιση εργασιών ρουτίνας ή να
εστιάσει σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις και στις νέες χειρουργικές
τεχνικές. Επιτρέπουν στον ιατρό να πραγματοποιεί δύσκολες επεμβάσεις υπό
τον έλεγχο υπολογιστών. Η συνηθισμένη αναλογία που γίνεται είναι με τους
προσομοιωτές πτήσης, όπου οι εκπαιδευόμενοι πιλότοι κερδίζουν πολλές
ώρες εμπειρίας πριν μπουν σε ένα πραγματικό πιλοτήριο.
Τα πλεονεκτήματα των προσομοιωτών κατάρτισης είναι προφανή. Η
κατάρτιση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και οπουδήποτε ο εξοπλισμός είναι
διαθέσιμος. Καθιστούν πιθανή τη μείωση των ενεργών κινδύνων που
συνδέονται με τη χρήση των νέων τεχνικών, μειώνουν τη χειρουργική
νοσηρότητα και τη θνησιμότητα.
Έτσι η ΕΠ χρησιμοποιείται ευρέως στην Ανατομία. H ΕΠ παρέχει ένα
μοναδικό εργαλείο εκπαίδευσης, για την ανατομική δομή του ανθρωπίνου

σώματος. Ένα από τα βασικά προβλήματα στην ιατρική εκπαίδευση γενικά,
είναι να προσφέρει μια ρεαλιστική αίσθηση της αμοιβαίας σχέσης των
ανατομικών δομών σε τρεις διαστάσεις.
Με την ΕΠ, ο εκπαιδευόμενος μπορεί επανειλημμένα να ερευνήσει τις
δομές ενδιαφέροντος, να τις διαχωρίσει, να τις τοποθετήσει μαζί και να τις δει
από σχεδόν οποιαδήποτε προοπτική. Αυτό είναι προφανώς αδύνατο με έναν
ζωντανό ασθενή και είναι οικονομικά απραγματοποίητο με πτώματα (που εν
πάση περιπτώσει, έχουν χάσει ήδη πολλά από τα σημαντικά χαρακτηριστικά
του ζωντανού ιστού). Έτσι, στην ΕΠ χρησιμοποιείται ένα «ψηφιακό πτώμα»
(virtual cadaver) δηλαδή ένα τρισδιάστατο μοντέλο του ανθρωπίνου σώματος,
συμπεριλαβαίνοντας δέρμα, μυικούς ιστούς, αιμοφόρα αγγεία και οστά,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση φοιτητών της ιατρικής στην
ανατομία.

Boston Dynamics open surgery anastomosis trainer
Όπως προαναφέρθηκε, συστήματα ΕΠ χρησιμοποιούνται για την
εκπαίδευση σε καινούργιες χειρουργικές τεχνικές (ενδοσκοπήσεις,
λαπαροσκοπήσεις), οι οποίες απαιτούν νέες μορφές χειρουργικών
ικανοτήτων, που μπορούν να αποκτηθούν µόνο µέσω της προσομοίωσης των
ειδικών συνθηκών της κάθε επέμβασης.
Ένα άλλο πλεονέκτημα της ΕΠ για την ιατρική εκπαίδευση είναι ότι οι
επιδείξεις και οι ασκήσεις ή οι εξερευνήσεις μπορούν εύκολα να συνδυαστούν.
Παραδείγματος χάριν, ένας "κονσερβοποιημένος" γύρος μιας συγκεκριμένης
δομής, ίσως συνοδευμένος από το σχολιασμό ενός ειδικού, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να παρέχει μια επισκόπηση της συγκεκριμένης δομής ή
οργάνου. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί έπειτα να ερευνήσει τη δομή ελεύθερα
και, αργότερα, να του ανατεθεί η εργασία να εντοπίσει ιδιαίτερες πτυχές αυτής
της δομής. Είναι επίσης δυνατό να σχεδιαστούν ιδιαίτερα διδακτικά
περιστατικά, κάτι που θα ήταν αδύνατο με άλλα μέσα.
Εντούτοις, η μεγάλη πρόκληση της ΕΠ, είναι να μιμηθεί με ικανοποιητική
ακρίβεια τις δεξιότητες που μεταφέρονται από την προσομοίωση στην

εκτέλεση της χειρουργικής επέμβασης στους ασθενείς. Η ακρίβεια είναι
δύσκολο να επιτευχθεί και απαιτείται πολύ περισσότερη αξιολόγηση των
διαφορετικών προσεγγίσεων στην προσομοιωμένη κατάρτιση. Πολλοί
πεπειραμένοι χειρούργοι προβλέπουν ότι στο μέλλον, η εμπειρία με τους
προσομοιωτές κατάρτισης θα αποτελεί ένα συστατικό της ιατρικής
πιστοποίησης. Αλλά αυτό θα απαιτήσει νέους κανονισμούς και σχετική
νομοθεσία.
Τα καυτά θέματα που απασχολούν τη χρήση της ΙΕΠ για εκπαίδευση και
κατάρτιση περιλαμβάνουν τη χρήση της ανατροφοδότησης δύναμης, την
αυξανόμενη ακρίβεια στην απόδοση των μαλακών ιστών και την απόδοση
ρόλου στην ακουστική ανατροφοδότηση.
Για τις απλές διαδικασίες όπως το ράψιμο και την τοποθέτηση βελονών
βιοψιών, η ΕΠ είναι αποτελεσματική, αλλά ίσως είναι υπερβολική για την
εκπαίδευση δεξιοτήτων που μπορούν εύκολα και φτηνά να αποκτηθούν με
άλλους τρόπους.

Karlsruhe Endoscopic Surgery Trainer
Οι πιο χρήσιμες και προσιτές περιοχές για την ανάπτυξη των
προσομοιωτών κατάρτισης είναι οι διάφορες τεχνικές ενδοσκοπικής
χειρουργικής επέμβασης, που είναι σε πολύ διαδεδομένη χρήση. Είναι
σχετικά εύκολο να αναπαραχθεί με ΕΠ το περιορισμένο οπτικό πεδίο και η
περιορισμένη αίσθηση αφής της ενδοσκοπικής χειρουργικής επέμβασης.
Είναι πιο δύσκολο να αναπαραχθούν ρεαλιστικά τεχνικές ανοικτής
χειρουργικής επέμβασης. Για τις σύνθετες ανατομικές δομές, αυτό είναι
σίγουρα ακόμα αδύνατο.
Για να μιμηθεί ρεαλιστικά μια λειτουργία, η μέθοδος αλληλεπίδρασης
πρέπει να είναι η ίδια με την πραγματική περίπτωση (όπως με τους
προσομοιωτές πτήσης). Όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται, η ΕΠ μπορεί να

χρησιμεύσει ως ένα εκπαιδευτικό σύστημα ανατομίας, παρά ως
προσομοίωση κατάρτισης.
Ένας τρόπος αύξησης του ρεαλισμού της αλληλεπίδρασης είναι να
συνδυαστεί η ΕΠ με φυσικά μοντέλα.

Gatech: Endoscopic Surgical Simulator

Gatech: Eye Surgery Simulator

Bronchoscope Simulator from Penn State University Hospital at Hershey

The EVL eye, from the Electronic Visualisation Lab, University of Illinois at
Chicago

The EVL eye used by a group in the CAVE
Ο πιο τεχνολογικά προκλητικοί τομείς των προσομοιωτών κατάρτισης
αποτελούν οι ιδιαίτερα εξειδικευμένες πτυχές των κρίσιμων για τη ζωή
διαδικασιών όπως η χειρουργική επέμβαση εγκεφάλου.

JHU/KRDL Skull-base Surgery Simulator

3.7 Προεγχειρητικός σχεδιασμός.
Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι προσομοιωτές αποτυπώνουν την
εκπαίδευση και δεν πρέπει να συγχέονται με τα συστήματα για τον
προεγχειρητικό σχεδιασμό ενός συγκεκριμένου ασθενούς. Τα συστήματα
προγραμματισμού μερικές φορές συνδυάζονται με την αυξημένη
πραγματικότητα, δεδομένου ότι ο προγραμματισμός γίνεται για έναν
πραγματικό, συγκεκριμένο ασθενή, έτσι ώστε η φυσική πραγματικότητα (ο
ασθενής) και η ΕΠ να ενώνονται φυσιολογικά στο σχεδιασμό.
Στόχος αυτού του σχεδιασμού είναι να μελετηθούν τα στοιχεία ασθενών
πριν από τη χειρουργική επέμβαση και να προγραμματιστεί έτσι ο καλύτερος
τρόπος πραγματοποίησης της χειρουργικής επέμβασης.

Ο προεγχειρητικός σχεδιασμός πρέπει να:


Χρησιμοποιήσει τα πραγματικά δεδομένα ασθενών που θα
εγχειριστούν.



Μην χρησιμοποιήσει ένα εξιδανικευμένο μοντέλο, ή έναν άτλαντα, ή
ένα σύνολο δεδομένων από το Visible Human.



Είναι γρήγορος.



Είναι ακριβής.



Είναι πολυμορφικός (διαφορετικές πηγές δεδομένων): να εμφανίζει τα
αγγεία αίματος, τους μαλακούς ιστούς, οστά, κ.λπ.



Επιστρέφει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Radionics' Stereoplan - a 'pure' planning system
Στόχος ενός τέτοιου συστήματος είναι να επιτρέπει στους χειρουργούς να
εξετάζουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για τον ασθενή και να
αξιολογεί τις πιθανές διαδρομές για την επέμβαση. Περαιτέρω, το σύστημα
πρέπει να παρέχει τις συντεταγμένες για τα στερεοτακτικά πλαίσια που
χρησιμοποιούνται για να καθοδηγήσουν τη διαδρομή για τη χειρουργική
επέμβαση εγκεφάλου.

KRDL Brainbench for stereotactic frame-based neurosurgery planning

Combined neurosurgery planning and augmented reality from Harvard
Medical School
Σε προεγχειρητικό σχεδιασμό η αλληλεπίδραση δεν χρειάζεται να είναι
ρεαλιστική και γενικά, δεν είναι. Η βασική εστίαση των συστημάτων αυτών
είναι να ερευνηθούν τα δεδομένα των ασθενών όσο το δυνατόν πληρέστερα
και η αξιολόγηση των πιθανών διαδικασιών επέμβασης σε αυτά τα δεδομένα
και όχι η αναπαραγωγή της πραγματικής λειτουργίας.

University if Virginia "Props" Interface used in pre-operative planning

KRDL VIVIAN: the Virtual Workbench used for stereotactic tumor
neurosurgery planning
Φυσικά, η προσομοίωση πρέπει να είναι ακριβής. Λαμβάνοντας υπόψη
αυτό, οι τεχνικές που αναπτύσσονται για το σχεδιασμό, μπορούν μερικές
φορές να εφαρμοστούν στην πρόβλεψη των εκβάσεων των επεμβάσεων,
όπως στις αποκαταστάσεις οστών ή στην πλαστική χειρουργική. Τέτοιες
προσομοιώσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην κατάρτιση και στη
συνεργασία γιατρών και ασθενών.

3.8 Τηλεϊατρική και Συνεργασία
Μια πολλά υποσχόμενη περιοχή όπου η ΕΠ μπορεί να συνεισφέρει, είναι
σε περιπτώσεις όπου δύο ιατροί συνεργάζονται σε ένα περιστατικό, έχοντας
μπροστά τους την ίδια τρισδιάστατη εικόνα, βρισκόμενοι σε διαφορετικές,
απομακρυσμένες περιοχές.
Μια άλλη εφαρμογή που συζητείται αρκετά, είναι η απομακρυσμένη
χειρουργική επέμβαση μέσω ρομποτικής ή μέσω της επικουρικής βοήθειας
από άλλο χειρουργό. Το μεγάλο πρόβλημα αυτών των περιπτώσεων είναι η
δικτυακή καθυστέρηση, καθώς επιβάλλεται άμεση αλληλεπίδραση. Η μικρή
καθυστέρηση που παρατηρείται σε δορυφορικές επικοινωνίες είναι μη
αποδεκτή στις απομακρυσμένες επεμβάσεις. Οι συζητήσεις περί
απομακρυσμένων επεμβάσεων σε αστροναύτες στο διάστημα ή ακόμα και
στον Άρη αποτελούν επιστημονική φαντασία (θα απαιτούσαν ταχύτητες
μεγαλύτερες από αυτές του φωτός).
Είναι αναγκαίο να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ της τεχνολογίας της
τηλεροµποτικής / τηλεχειρισµού (telerobotics / teleoperation) και της ΕΠ.

Ένα σύστηµα ΕΠ μπορεί να λειτουργήσει σαν interface για ενίσχυση
(augmentation) ενός συστήματος τηλεχειρισμού αλλά πιο συχνά η απεικόνιση
που αντιλαμβάνεται ο χειριστής ενός τέτοιου συστήματος είναι το σήμα video
από την μακρινή θέση του τηλεχειρισμού. Συστήματα ΕΠ μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την προσομοίωση διαδικασιών τηλεχειρισμού και την
εκπαίδευση των μελλοντικών χειριστών στα καθήκοντα αυτά.
Τα ρομπότ χρησιμοποιούνται κυρίως τοπικά, για την πραγματοποίηση
λεπτών διαδικασιών, όπως η αντικατάσταση ισχίου (hip replacement). Το
είδος των επεμβάσεων στις οποίες χρησιμοποιούνται τα ρομπότ είναι σε
συχνά επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό κερδίζουμε στην
ακρίβεια αλλά και στο κόστος.
Μια σχετικά νέα εξέλιξη, είναι η χρήση των ρομπότ για την
πραγματοποίηση επεμβάσεων «κλειδαρότρυπας», όπου παλιότερα
χρησιμοποιούνταν ανοικτή χειρουργική. Η ΕΠ είναι πολύ σημαντική εδώ, διότι
μπορεί να δώσει μια λεπτομερή τρισδιάστατη εικόνα στο χειρουργό, ώστε να
πραγματοποιήσει την επέμβαση οδηγώντας εξαιρετικά μικρά ρομποτικά
όργανα. Μεγάλες επεμβάσεις μπορούν να γίνουν με αυτόν τον τρόπο, όπως
by-pass στεφανιαίας, μειώνοντας τον τραυματισμό και το χρόνο ανάρρωσης
του ασθενή.

Remote surgeon workstation at the University of Virginia
Η τεχνικές δυνατότητες υπάρχουν, για την πραγματοποίηση επεμβάσεων
από ελεγχόμενα ρομπότ, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα πολλές συζητήσεις και
νομικές ρυθμίσεις για θέματα νομικά και ηθικά, προτού οι διαδικασίες αυτές
μπουν στην πράξη. Η έρευνα αυτή δεν ασχολείται ιδιαίτερα με την
τηλερομποτική η οποία αποτελεί από μόνη της ένα μεγάλο πεδίο έρευνας.

SRI Telepresence: telerobotics and stereo video interface, surgeon interaction

SRI Telepresence: telerobotics and stereo video interface, patient interaction

3.9 Φυσική και διανοητική υγεία και αποκατάσταση.
Είναι σαφές ότι αυτή είναι μια από τις ιατρικές περιοχές όπου η ΕΠ μπορεί
να εφαρμοστεί άμεσα και με επιτυχία. Αυτό είναι γεγονός, διότι οι τεχνικές
απαιτήσεις, ιδιαίτερα από την άποψη της λεπτομέρειας, της απεικόνισης και
της αλληλεπίδρασης, είναι πραγματικά λιγότερο αυστηρές απ' ότι σε μερικές
άλλες περιοχές, όπως η χειρουργική επέμβαση. Συχνά αυτά τα συστήματα
μιμούνται το φυσικό περιβάλλον και τα αντικείμενα που περιβάλλουν το
χρήστη. Τα περισσότερα από αυτά είναι στερεά και έτσι η φυσική που πρέπει
να γίνει κατανοητή, ώστε μπορούν να μοντελοποιηθούν είναι πολύ
απλούστερη και η πολυπλοκότητα της αλληλεπίδρασης με τους χρήστες είναι
πολύ μικρότερη.

Βασικοί τομείς εφαρμογής:


Θεραπεία διανοητικής υγείας: Υψοφοβία, φόβος για τα αεροπλάνα,
διάφορες άλλες φοβίες, διατροφικές διαταραχές, έλεγχο άγχους,
σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου



Αυτισμός



Αποκατάσταση ασθενή: treadmills, αναπηρικές καρέκλες, άνθρωποι με
τις σωματικές αναπηρίες



Νόσος του Parkinson, θεραπεία εγκεφαλικού επεισοδίου - με τη
φυσιολογική ανατροφοδότηση (physiological feedback). Η εξερεύνηση
και η κατανόηση ασυνήθιστων πνευματικών/σωματικών καταστάσεων
είναι επίσης ένας πιθανός τομέας εφαρμογής.

3.10 Μελλοντική ανάπτυξη της ΙΕΠ.
Στα επόμενα χρόνια, αναμένεται ότι η ΙΕΠ να αναπτυχθεί στους παρακάτω
τομείς:


Οσμή.



Ανατροφοδότηση Ήχου.



Η ανατροφοδότηση δύναμης είναι χονδροειδής και αφορά μόνο μια
πλευρά της αφής.



Η ανατροφοδότηση αφής, ειδικά πλευρές της αφής που δεν
καλύπτονται από την ανατροφοδότηση δύναμης.



Συνδυασμό δεδομένων από πολλές πηγές.



Συνδυασμό του πραγματικού και του εικονικού «κόσμου» και/η
εναλλαγή μεταξύ των δύο.



Ακριβής προσομοίωση των συμπεριφορών και άλλων χαρακτηριστικών
των μαλακών ιστών.

Μεγάλο μέρος της έρευνας σε αυτό το πεδίο, κυρίως στις ΗΠΑ,
χρηματοδοτείται από το κράτος και το στρατό. Υπάρχουν μερικά εντυπωσιακά
παραδείγματα εφαρμογών όπως:


Μια «έξυπνη» μπλούζα η οποία ανιχνεύει την πορεία της σφαίρας που
χτύπησε το στρατιώτη, καταγράφει την κατάσταση της υγείας του, την
τοποθεσία που βρίσκεται κτλ, ώστε αφενός μεν οι διασώστες να

αποφασίσουν αν «αξίζει» η διάσωση αφετέρου δε οι μάχιμες μονάδες
να προσβάλλουν το μέρος από όπου προήλθε η σφαίρα.


Έναν προσομοιωτή τραύματος που χρησιμοποιεί το PHANTOM (της
εταιρείας MusculoGraphics στη Βοστόνη)



Ένα φορείο και συσκευές καταγραφής ζωτικών λειτουργιών



Ένα «επιδέξιο» ρομπότ που ονομάζεται ParaDex.

Η προσομοίωση αφής είναι μία περιοχή ενδιαφέροντος της ΙΕΠ, αφού έρχεται
να ενεργοποιήσει μία ακόμα αίσθηση. Υπάρχουν και αναπτύσσονται συνεχώς
νέα συστήματα ανίχνευσης οσμών αλλά απέχουν ακόμα σημαντικά από την
πρακτική εφαρμογή τους.

Η ΕΠ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Ο περισσότερος κόσμος ίσως δεν γνωρίζει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν
συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας αλλά και ερευνητικό έργο πάνω στον
τομέα αυτό. Βέβαια υστερούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό διότι η ενασχόληση με
την Εικονική Πραγματικότητα έχει πολύ υψηλό κόστος. Κόστος όχι τόσο για το
λογισμικό, αφού υπάρχουν πάρα πολύ καλά εργαλεία ανοιχτού λογισμικού,
αλλά κυρίως όσον αφορά τον υλικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι πανάκριβος και
δεν διατίθεται σε μεγάλες ποσότητες.
Μάλιστα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να δούν απο κοντά
τέτοια σύστηματα επισκεπτόμενοι το Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Ι.Μ.Ε.
http://vr.ime.gr). Εκεί η Εικονική Πραγματικότητα χρησιμοποιείται για
εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό σκοπό. Το Ι.Μ.Ε. διαθέτει δύο συστήματα
Εικονικής Πραγματικότητας. Το πρώτο το οποίο ονομάζεται «Kιβωτός» είναι
ένα δωμάτιο διαστάσεων 3X3X3 μέτρα, όπου το πάτωμα και οι τοίχοι
αποτελούν οθόνες προβολής. Για να έχουν τρισδιάστατη αίσθηση του χώρου
οι επισκέπτες της «Kιβωτού», φορούν ειδικά στερεοσκοπικά γυαλιά. Το
δεύτερο σύστημα το οποίο ονομάζεται «Μαγική Οθόνη», είναι μια μεγάλη
φωτεινή οθόνη σε σχήμα σχεδιαστικού τραπεζιού και αποτελεί το πρώτο
έκθεμα Εικονικής Πραγματικότητας στην Ελλάδα. Η «Μαγική Οθόνη», ή
αλλιώς σύστημα ImmersaDesk, έχει πλάτος 1,5 και ύψος 1,2 μέτρα. Το
μέγεθος και η κεκλιμένη θέση της δίνουν τη δυνατότητα ευρυγώνιας οπτικής
σε έξι περίπου άτομα, που με τη βοήθεια ειδικών γυαλιών και μιας συσκευής
πλοήγησης μπορούν να αλληλεπιδράσουν με την ψηφιακή εικόνα που
προβάλλεται στην οθόνη. Και τα δύο συστήματα αξιοποιούνται από το Ι.Μ.Ε.
για να μεταφέρουν μικρούς και μεγάλους σε μαγικούς κόσμους της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως η αρχαία Μίλητος και ο ναός του Δία
στην Ολυμπία.
Επίσης στο Ίδρυμα Ευγενίδου (www.eugenfound.edu.gr) λειτουργεί ένα
υπερσύγχρονο πλανητάριο, το οποίο θα καθηλώσει όσους το επισκεφθούν,
αφού θα συμμετάσχουν σε ένα πανηγύρι των αισθήσεων. Ο παλιός Αστρικός
Προβολέας Zeiss έχει αντικατασταθεί απο τα υπερσύγχρονα Ψηφιακά
Συστήματα Αστρικών Προβολών Digistar της αμερικανικής εταιρείας
προσομοιωτών Evans and Sutherland και Digital Sky της εταιρείας Sky Skan
Inc. Τα νέα αυτά συστήματα έχουν την δυνατότητα παρουσίασης δεκάδων
χιλιάδων άστρων έτσι όπως φαίνονται από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη
μας, του ηλιακού συστήματος αλλά επί πλέον και από οποιοδήποτε άλλο
άστρο σε απόσταση εκατοντάδων ετών φωτός από τη Γη. Η πλοήγηση σ'
αυτό τον χώρο γίνεται σε δευτερόλεπτα δίνοντας έτσι στους θεατές την
ψευδαίσθηση μεταφοράς τους, με μία μηχανή του χώρου και του χρόνου, σε
τρισδιάστατα ταξίδια στο εσωτερικό του Γαλαξία μας, αλλά και πέρα απ' αυτόν
σ' ολόκληρο το Σύμπαν των 100 δισεκατομμυρίων γαλαξιών. Από τα πιο
θεαματικά προβολικά συστήματα που περιλαμβάνει το νέο Πλανητάριο είναι
τρία "Συστήματα Τρισδιάστατης Εικονικής Πραγματικότητας" (SkyVisionTM ΑΒ και Digistar 3) που καλύπτουν πλήρως την οθόνη με την βοήθεια 12
βιντεοπροβολέων υψηλής ανάλυσης. Μια από τις σημαντικότερες δυνατότητες
των συστημάτων αυτών είναι και η ευχέρεια που έχει να δείχνει φαινόμενα
που δεν ανήκουν στην άμεση καθημερινή εμπειρία αφού οι παραστάσεις
αυτές κάνουν τον χρόνο άλλοτε να τρέχει πιο γρήγορα και άλλοτε πιο αργά, ή

ακόμη και να σταματούν μια διαδικασία με τρόπο που να μας δώσει την
ευκαιρία να γίνουμε μάρτυρες φαινομένων που δεν είναι δυνατόν να συλλάβει
το ανθρώπινο μάτι, δείχνοντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα φαινόμενα που
χρειάζονται ολόκληρους μήνες, αιώνες ή και εκατομμύρια χρόνια για να
εκτελεστούν. Και όλα αυτά με την ηχητική κάλυψη 7-κάναλου ψηφιακού
συστήματος ήχου (SS 6.1 Digital Surround Sound System) συνολικής ισχύος
40.000 watt το οποίο μεταφέρει με την βοήθεια 44 ειδικών ηχείων τη μουσική
και την αφήγηση των παραστάσεων στην αίθουσα προβολών.

Screenshot απο τα ViPs. Φαίνονται οι πατούσες, τα δακτυλικά αποτυπώματα
πάνω στην πόρτα καθώς και τα απολιθώματα (η μπανάνα).
Όσον αφορά το ερευνητικό πεδίο, τα τελευταία χρόνια γίνονται αρκετές
προσπάθειες στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), στο Ινστιντούτο
Πληροφορικής (Ι.Π.) και πιο συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Επικοινωνίας
Ανθρώπου - Μηχανής (HCI) στο Ηράκλειο της Κρήτης.Οι έρευνες αυτές
προσανατολίζονται στο πώς θα βοηθηθεί ένας χρήστης ενός συστήματος
Εικονικής Πραγματικότητας να πλοηγηθεί και να αλληλεπιδράσει με ένα
Εικονικό Περιβάλλον.
Εκεί δημιουργήθηκε και η ιδέα των ViPs (Virtual Prints,
http://www.ics.forth.gr/hci/vips), όπου εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι ο
άνθρωπος είναι οικείος με τα αποτυπωμάτα στον πραγματικό κόσμο, γίνεται
προσπάθεια ενσωμάτωσής τους στα Εικονικά Περιβάλλοντα, σαν "εικονικά
αποτυπώματα". Aυτά τα "εικονικά αποτυπώματα" θα βοηθήσουν τον χρήστη
στην εύρεση δρόμου (wayfinding), την πλοήγηση (navigation) και τον
προσανατολισμό (οrientation), τομείς που σύμφωνα με έρευνες
προβληματίζουν τους χρήστες εικονικών συστημάτων, ιδιαίτερα τους
αρχάριους. Συγκεκριμένα προτείνονται τρία είδη εικονικών αποτυπωμάτων
(ViPs):
Oι πατημασιές (FootViPs), τις οποίες αφήνει ο χρήστης καθώς πλοηγείται
στον κόσμο.
Οι δακτυλιές (FingerViPs), τις οποίες αφήνει ο χρήστης όποτε αλληλεπιδρά
με κάποιο αντικείμενο του κόσμου.
Τα απολιθώματα (FossilViPs), τα οποία αφήνει ο χρήστης όποτε το θελήσει,
για να μαρκάρει συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου.

Ένας νεαρός χρήστης των ViPs, φορώντας το HMD V8 της Virtual Research
στην "Eβδομάδα έρευνας και τεχνολογίας".
Όλα τα παραπάνω "εικονικά αποτυπώματα", μπορούν να ενσωματώνουν
πληροφορία που μπορεί να φανεί χρήσιμη στους χρήστες (π.χ. ιστορικό), ενώ
παράλληλα αποτελούν και τα ίδια αλληλεπιδραστικά αντικείμενα του
Εικονικού Κόσμου, παρέχοντας λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στην
πλοήγηση, στον προσανατολισμό και στην εύρεση δρόμου. Μάλιστα, σε
αντίθεση με τα πραγματικά αντίστοιχά τους, επειδή τα ViPs είναι από τη φύση
τους ψηφιακά αντικείμενα, μπορούμε πολύ εύκολα να τα επεξεργαστούμε με
ψηφιακό τρόπο (π.χ. με λίστες και "αγαπημένα" όπως στις κλασικές
εφαρμογές υπολογιστών) και οι πληροφορίες αυτές να γνωστοποιηθούν και
σε μελλοντικούς χρήστες του κόσμου.
Πιθανές εφαρμογές, εκτός από την ενσωμάτωση του σε κάθες είδους
εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας με σκοπό να βοηθήσει το χρήστη στην
πλοήγηση, τον προσανατολισμό και την εύρεση δρόμου, θα μπορούσαν να
είναι η εκπαίδευση μαθητευόμενων σε Εικονικά Περιβάλλοντα, όπως για
παράδειγμα στην εκπαίδευση αστροναυτών με τη χρήση της Εικονικής
Πραγματικότητας, όπου ο εκπαιδευτής θα άφηνε τα αποτυπώματά του στον
κόσμο μόνο μια φορά και οι εκπαιδευόμενοι θα προσπαθούσαν να μιμηθούν
την πορεία και τις ενέργειες του. Στο τέλος μάλιστα θα μπορούσε να γίνει και
σύγκριση της απόδοσης των εκπαιδευόμενων σε σχέση με τον εκπαιδευτή.
Επιπλέον θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ξεναγήσεις σε εικονικά ή
πραγματικά μουσεία (με τη βοήθεια της Επαυξημένης Πραγματικότητας),
όπου οι πατούσες θα μπορούσαν να δείχνουν κάποιες διαδρομές βασισμένες
σε χρονολογική ή θεματική σειρά και τα δακτυλικά αποτυπώματα να δίνουν
παραπάνω πληροφορίες για συγκεκριμένα σημεία ενός πίνακα για
παράδειγμα. Επίσης είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και για την μέτρηση
αποστάσεων μέσα σε ένα Εικονικό Περιβάλλον.
Τέλος παρατηρήθηκε ότι πολλοί χρήστες, με κάποιες καλλιτεχνικές
ανησύχιες μάλλον, χρησιμοποίησαν τα ViPs και σαν ένα τρόπο για να
αφήσουν το καλλιτεχνικό τους στίγμα μέσα σε ένα εικονικό κόσμο, κάνοντας
διάφορα περίτεχνα σχέδια! Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα για τα ViPs του Εργαστηρίου Επικοινωνίας
Ανθρώπου - Μηχανής στο Ι.Τ.Ε.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ.
Υπάρχουν πολλές έρευνες και προγράμματα που «τρέχουν» σε όλο τον
κόσμο και αφορούν την εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας στην
ιατρική. Το δύσκολο πρόβλημα στη χειρουργική επέμβαση, που δεν έχει λυθεί
εντελώς, είναι να παρασχεθεί μεγάλη λεπτομέρεια και γρήγορη
αλληλεπίδραση. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο με τους μαλακούς ιστούς που
κινούνται - π.χ. η περιοχή της κοιλίας - όπου στρέφεται το μεγαλύτερο μέρος
των χειρουργικών επεμβάσεων. Ο εγκέφαλος και η σπονδυλική στήλη, αν και
είναι πιο σύνθετα όργανα και επομένως απαιτούν πολύ μεγάλη λεπτομέρεια
στην απεικόνιση, δεν κινούνται πολύ και επομένως μπορούν να
αντιμετωπιστούν πιο εύκολα.
Παρόλο ότι υπάρχουν πολλοί προσομοιωτές ενδοσκόπησης με ρεαλιστική
αίσθηση (δεδομένου ότι οι τα πραγματικά ενδοσκόπια παρέχουν μια
χονδροειδή ανάδραση υφής), δεν υπάρχει κανένας που να είναι απόλυτα
ρεαλιστικός, ειδικά όταν οι χειρουργοί προσπαθούν να αλληλεπιδράσουν με
τα εικονιζόμενα όργανα ή ιστούς. Η μεγάλη αδυναμία είναι στη μίμηση της
συμπεριφοράς και της εμφάνισης των μαλακών ιστών, διαφορετικών
πυκνοτήτων, κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης.
Από αυτή την έρευνα έχουν αποκλειστεί εφαρμογές που αφορούν στην
υγειονομική αγωγή για το ευρύ κοινό (που καλύπτεται κατά ένα μεγάλο μέρος
από διαδικτυακές πηγές και παρουσιάσεις πολυμέσων σε CD-ROM και δεν
εξετάζονται από την ΕΠ), την απεικόνιση μεγάλης κλίμακας ιατρικών βάσεων
δεδομένων (δηλ. ιατρικά αρχεία από τους μεγάλους αριθμούς ασθενών - αν
και η ΕΠ εφαρμόζεται σε αυτήν την περιοχή) και τις εφαρμογές ΕΠ στον
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ιατρικών κέντρων.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις τάσεις, η έρευνα της ΙΕΠ εστιάζεται στις
ακόλουθες τρεις ευρείες περιοχές:
1. διανοητική και σωματική διάγνωση και αποκατάσταση.
2. ιατρική απεικόνιση πολύπλοκων ιατρικών δεδομένων για τη διάγνωση και
τον προγραμματισμό χειρουργικών επεμβάσεων συμπεριλαμβανομένων των
τηλεϊατρικών (απομακρυσμένων διαγνωστικών) εφαρμογών.
3. ενσωματωμένοι προσομοιωτές για την ιατρική κατάρτιση, ειδικά σε σχέση
με το 2.
Και τα τρία πεδία, μοιράζονται την ανάγκη για ρεαλισμό, ακριβή και γρήγορη
αλληλεπίδραση με τις σύνθετες, τρισδιάστατες απεικονίσεις των δεδομένων.
Λιγότερο κατάλληλες είναι οι εφαρμογές που εξαρτώνται από τη μηχανική
προσομοίωση.

Για τη διανοητική και φυσική αποκατάσταση, οι εικονικοί κόσμοι που
δημιουργούνται πρέπει να είναι πιστευτοί και ρεαλιστικοί, συνδυάζοντας τη
λεπτομέρεια και τους γρήγορους χρόνους απόκρισης. Για την απεικόνιση των
σύνθετων ανατομικών στοιχείων, για τη διάγνωση και τον προγραμματισμό
χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς επίσης και την κατάρτιση σε τέτοιες
διαδικασίες, οι ανάγκες είναι οι ίδιες.
Ίσως οι δύο βασικές αδυναμίες των υπαρχουσών εφαρμογών ΕΠ στην
ιατρική είναι ο σχετικά φτωχός ρεαλισμός και η μικρή χρηστικότητα. Και τα
δύο ζητήματα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν χρησιμοποιώντας τις
τοπικές δεξιότητες (local skills). Το βασικό ερευνητικό ζήτημα στην ιατρική ΕΠ
είναι να συνδυαστούν οι λεπτομερείς τρισδιάστατες δομές με την πολύ
γρήγορη αλληλεπίδραση. Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων, που
τείνουν να είναι αντιστρόφως ανάλογες μεταξύ τους, είναι το κλειδί στη
χρησιμοποίηση της ΕΠ στην ιατρική για κάτι περισσότερο από τις
χονδροειδείς προσομοιώσεις των σχετικά απλών διαδικασιών ρουτίνας.
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