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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ 

Στις μέρες μας, η ευρεία διαθεσιμότητα πληροφοριών έχει οδηγήσει σε επανάσταση 

στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία επιλέγει το περιεχόμενο στο οποίο έχει πρόσβαση. 

Πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι στις μέρες μας το ψηφιακό περιεχόμενο με 

κινούμενα σχέδια είναι η πιο χρησιμοποιούμενη επιλογή από τους χρήστες για 

πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η μεγάλη 

επίδραση που δημιουργούν οι πλατφόρμες οπτικοακουστικού περιεχομένου και τα 

εκπαιδευτικά βιντεοπαιχνίδια. 

Ένας από τους πυλώνες στους οποίους βασίζεται το έργο είναι η δημιουργία ενός 

διαδραστικού εργαλείου εκμάθησης πολυμέσων που θα διατίθεται σε όλους τους 

εργαζόμενους στον κλάδο της πέτρας, με κύριο στόχο τη δημιουργία ασφαλών 

εργασιακών περιβαλλόντων για τη χρήση και εφαρμογή νανοϋλικών σε προϊόντα 

πέτρας. Ο λόγος οτι υπάρχει μεγάλη έλλειψη γνώσης σχετικά με τις συνέπειες της 

χρήσης τους. Η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους που προκύπτουν από 

τη χρήση νανοϋλικών βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι η έρευνα και η εμπορική 

ανάπτυξη αυτών των υλικών προχωρά πολύ πιο γρήγορα από τη μελέτη των 

προβλημάτων υγείας και ασφάλειας που δημιουργούν. 

Ως εκ τούτου, η αναγκαιότητα ανάπτυξης αυτού του εργαλείου επικεντρώνεται στην 

ευαισθητοποίηση και στο να τεθεί επί τάπητος ο υπάρχων κίνδυνος που προέρχεται 

από την εφαρμογή και χρήση αυτών των νανοσύνθετων υλικών και να τεθεί στη 

διάθεση της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κοινότητας όλο το απαραίτητο 

εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και ως προς την αξιοποίηση των διαφορετικών 

δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες ως μέσο διάχυσης και 

οπτικοποίησης των υλικών πολυμέσων που έχει αναπτυχθεί στο έργο IO2 του 

NanoSafe. 

Εκμεταλλευόμενη αυτή την τάση, η κοινοπραξία NanoSafe έχει δημιουργήσει ένα 

εκπαιδευτικό τρισδιάστατο εργαλείο που περιλαμβάνει 10 τρισδιάστατα σενάρια 

κινδύνου που βασίζονται στην εφαρμογή και ασφαλή χρήση νανοϋλικών στον τομέα 

της πέτρας που δείχνουν τους κύριους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση τους, 

καθώς και τα προληπτικά μέτρα απαιτούνται για τον μετριασμό τους. 

Αυτό το εκπαιδευτικό εργαλείο διατίθεται δωρεάν στην πλατφόρμα του έργο, το οποίο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό υποστήριξης για τα μαθήματα που θα 

αναπτυχθούν για την ευαισθητοποίηση και εκμάθηση σχετικά με ασφαλή 

περιβάλλοντα στη βιομηχανία πέτρας για την εφαρμογή νανοϋλικών. Αυτά τα 

τρισδιάστατα κινούμενα σχέδια θα σχεδιαστούν και θα παραχθούν με βάση όλες τις 
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προηγούμενες πληροφορίες που αναπτύχθηκαν στο έργο, για την υποστήριξη της 

υλοποίησης εκπαιδευτικών μαθημάτων NanoSafe και του OER. 

Μπορείτε να κατεβάσετε το εκπαιδευτικό εργαλείο εδώ: 

https://www.nanosafeproject.eu/nanosafe-products/ 

https://www.nanosafeproject.eu/nanosafe-products/
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2. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ NANOSAFE 

Αυτή η ενότητα περιέχει τις διάφορες παρατηρήσεις που είναι απαραίτητες για τη 

σωστή χρήση του εργαλείου που αναπτύχθηκε σε αυτό το έργο. 

2.1. Εξαρτήματα συστήματος 

Ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη διενέργεια δοκιμών και δοκιμών των θέσεων που 

περιλαμβάνονται σε αυτό το εργαλείο φαίνεται παρακάτω. 

1. Μια συσκευή εικονικής πραγματικότητας. 

2. Ένας υπολογιστής για την εγκατάσταση της εφαρμογής. 

3. Ένα καλώδιο USB. 

2.2. Πριν την πρώτη χρήση 

Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε την 

εφαρμογή: 

- Μια συσκευή εικονικής πραγματικότητας και, εάν απαιτείται, έναν υπολογιστή. 

Το Unity καθορίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

Εικόνα 1. Απαραίτητη απόδοση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.. 

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευή εικονικής 

πραγματικότητας για να τη συνδέσετε σε υπολογιστή.  

- Ελέγξτε ότι η σύνδεση είναι σωστή. 

- Στην περίπτωση χρήσης του Oculus, θα είναι απαραίτητο να παρέχετε 

δικαιώματα σε άγνωστους για να συνεχίσετε.  
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Εικόνα 2. Παρέχετε δικαιώματα στο Oculus..  

- Μόλις συνδεθεί στον υπολογιστή, στην περίπτωση του Oculus μέσω oculus link.  

- Κάντε λήψη της αυτόνομης εφαρμογής που παρέχεται στον ιστότοπο NanoSafe 

στον υπολογιστή. 

- Μόλις γίνει αυτό, ανοίξτε το εκτελέσιμο αρχείο της αυτόνομης εφαρμογής στον 

υπολογιστή.  

- Η αλληλεπίδραση μπορεί στη συνέχεια να ξεκινήσει. 

2.3. Χρησιμοποιώντας το NanoSafe 

Η εμπειρία χρήστη NanoSafe ακολουθεί τη δομή που περιγράφεται στην ενότητα 

ανάπτυξης λειτουργικότητας. Τα βήματα που θα ακολουθήσει ο χρήστης κατά τη χρήση 

του εργαλείου είναι τα εξής: 

1. Στην αρχή της εμπειρίας, ο χρήστης θα εμφανιστεί με το κύριο μενού. 

2. Αρχικά επιλέγεται η γλώσσα. 

3. Δεύτερον, ο χρήστης επιλέγει τη σκηνή που θα αξιολογήσει. 

4. Στη συνέχεια, θα μπείτε στη σκηνή και θα πρέπει να διαβάσετε τις πληροφορίες 

καλωσορίσματος και τις οδηγίες που εμφανίζονται. 

5. Μετά από αυτό, θα προχωρήσετε στην πρώτη αποστολή. Εδώ θα πρέπει να 

επιλέξετε τον ατομικό σας προστατευτικό εξοπλισμό. 
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6. Αν περάσετε αυτή την αποστολή, θα προχωρήσετε στην επόμενη. Και ούτω 

καθεξής μέχρι να φτάσετε στην τελευταία αποστολή.. 

Μετά από αυτό, θα σας δοθεί η επιλογή να επιστρέψετε στο κύριο μενού για να 

επαναλάβετε κάθε ένα από τα βήματα ξανά με οποιαδήποτε από τις σκηνές. 


