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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο NanoSafe δημιουργήθηκε ένα τρισδιάστατο εκπαιδευτικό εργαλείο που 

περιελάμβανε 10 τρισδιάστατα σενάρια κινδύνου με βάση την εφαρμογή και την 

ασφαλή χρήση νανοϋλικών στον τομέα της πέτρας που δείχνουν τους κύριους 

κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση τους, καθώς και τα προληπτικά μέτρα που 

απαιτούνται για τον μετριασμό τους. 

Το τρισδιάστατο εκπαιδευτικό εργαλείο βελτιώθηκε, επομένως η beta έκδοση του 

εργαλείου τροποποιήθηκε με τις βελτιώσεις που εντοπίστηκαν στην αξιολόγηση από 

τους συνεργάτες, καθώς και στις δοκιμές σε μαθήματα των συμμετεχόντων. Επιπλέον, 

ελήφθησαν υπόψη τα τεχνικά συμπεράσματα των Διεθνών Σεμιναρίων. 

 

Μεθοδολογία και λειτουργία της εφαρμογής 

Η έρευνα και ανάπτυξη του NanoSafe έχει χωριστεί σε πολλά διακριτά μέρη που 

αντιστοιχούν στην ανάπτυξη των σχεδιαζόμενων πακέτων εργασίας. 

Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τη μεθοδολογία αξιολόγησης στην οποία 

βασίστηκε το έργο, καθώς και τη λειτουργία του και τις βελτιώσεις που εφαρμόστηκαν. 
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1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 

Αυτό το έργο βασίζεται στην εμβάθυνση που μας επιτρέπει η Εικονική Πραγματικότητα. 

Επί του παρόντος, ο πιο συνηθισμένος τρόπος ανάπτυξης εφαρμογών με αυτήν την 

τεχνολογία είναι μέσω μηχανών γραφικών βιντεοπαιχνιδιών. Γι’ αυτό και η διαδικασία 

που ακολουθείται στη δημιουργία του εργαλείου βασίζεται στην ανάπτυξη ενός 

βιντεοπαιχνιδιού, στην προκειμένη περίπτωση για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Αυτό μπορεί να χωριστεί σε τρεις κύριες εργασίες που θα καλυφθούν εκτενώς στις 

επόμενες ενότητες:  

- Σχεδιασμός των σκηνών. 

- Ανάπτυξη τρισδιάστατων περιβαλλόντων. 

- Ανάπτυξη της λειτουργικότητας και της καθηλωτικής εμπειρίας. 

Για να πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη αποτελεσματικά και αποτελεσματικά, θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές τεχνολογίες:  

- Blender: Λογισμικό πολλαπλών πλατφορμών αφιερωμένο στην επεξεργασία, 

μοντελοποίηση, απόδοση και άλλες εργασίες που σχετίζονται με τρισδιάστατα 

γραφικά. Είναι ανοιχτού κώδικα και έχει μια μεγάλη κοινότητα με βίντεο και 

τεκμηρίωση, γεγονός που καθιστά πολύ εύκολη την εκμάθησή του. 

- Unity: Αυτό είναι ένα άλλο λογισμικό ανοιχτού κώδικα, αλλά σε αυτήν την 

περίπτωση είναι μια μηχανή γραφικών και χρησιμοποιείται συνήθως για την 

ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών. Είναι εξαιρετικά επεκτάσιμο, επιτρέποντάς σας να 

προσθέσετε τις δικές σας ενότητες μέσω σεναρίων κώδικα και έχει επίσης μια 

ενδιαφέρουσα κοινότητα και τεκμηρίωση.  

- Oculus Quest: Αυτή είναι μια πολύ προσιτή και προσβάσιμη συσκευή εικονικής 

πραγματικότητας. Αναπτύχθηκε από τη Meta ως ένας από τους πυλώνες της 

νέας της φιλοσοφίας. Δεν απαιτούν καλώδια για χρήση και έχουν εύκολη 

ενσωμάτωση με το Unity. 
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2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΚΗΝΩΝ 

Αυτή είναι η διαδικασία με την οποία επινοείται καθένα από τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθηθεί από το σημείο εισόδου στο εργαλείο μέχρι να ολοκληρωθεί η βύθιση. Με 

άλλα λόγια, δημιουργία του σεναρίου ανάπτυξης για την εφαρμογή. 

Πρώτον, έχουν επιλεγεί 10 καταστάσεις εργασίας στις οποίες η χρήση νανοϋλικών με 

λάθος τρόπο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή την κατάσταση του 

περιβάλλοντος. Οι επιλεγμένες καταστάσεις είναι οι ακόλουθες:   

- Χρήση πριονιστηρίου με υδρόψυξη για μείωση της σκόνης: Σε αυτή την 

περίπτωση, ένας χώρος ενός σπιτιού πρέπει να πλακόστρωτο. Για το σκοπό 

αυτό, πρέπει να χρησιμοποιηθεί υδρόψυκτο πριόνι για τη μείωση της σκόνης. 

Η συσκευή αναπαραγωγής πρέπει να εκτελέσει τα απαραίτητα βήματα για να 

χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο με ασφάλεια. 

- Εφαρμογή διαφορετικών προϊόντων σε εργοστάσιο πέτρας (μέρος I): Σε αυτήν 

την περίπτωση, διαφορετικά προϊόντα θα εφαρμοστούν στη φυσική πέτρα στο 

εργοστάσιο. Πρέπει να ληφθούν τα σωστά βήματα για να μην τεθεί σε κίνδυνο 

το προϊόν και η υγεία μας. 

- Έκχυση σκόνης νανοϋλικού σε υγρή μήτρα για να δημιουργηθεί ένα μείγμα: 

Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να φτιάξει ένα μείγμα σκόνης σε 

υγρή μήτρα που θα εφαρμοστεί σε περιβάλλον κατασκευής. 

- Νανοϋλικό εφαρμόζεται με πιστόλι ψεκασμού σε πέτρινη επιφάνεια: Αυτή η 

κατάσταση στοχεύει στην προετοιμασία ενός εξωτερικού χώρου εργασίας όπου 

τα νανοϋλικά θα εφαρμοστούν στις πέτρινες επιφάνειες με ένα πιστόλι 

ψεκασμού. Η εφαρμογή θα γίνει σε πισίνα και οι περιβαλλοντικές συνθήκες δεν 

θα είναι βέλτιστες. 

- Νανοϋλικό σε συμπαγή μήτρα που βρίσκεται υπό διάτρηση: Σε αυτή τη σκηνή, 

η εργασία συνίσταται στην προετοιμασία ενός περιβάλλοντος κατασκευής για 

διάτρηση στην επικαλυμμένη πέτρινη επιφάνεια για την τοποθέτηση της 

ηλεκτρικής καλωδίωσης για τα φωτιστικά εξωτερικού χώρου. Εστίαση στην 

πρόληψη των κινδύνων από την παραγωγή νανοϋλικών. 

- Εφαρμογή διαφορετικών προϊόντων σε εργοστάσιο πέτρας (μέρος II): 

Προετοιμάστε έναν εσωτερικό χώρο εργασίας όπου τα νανοϋλικά θα 

εφαρμοστούν στις πέτρινες επιφάνειες με πιστόλι ψεκασμού και ρολό βαφής. 

Αυτό θα γίνει στο εργοστάσιο φυσικής πέτρας. 

- Μείγματα σκόνης-αέρα σε εργοστάσιο: Αυτή η σκηνή διαδραματίζεται σε ένα 

εργοστάσιο φυσικής πέτρας. Ζητείται να κοπούν πέτρες για την αποκατάσταση 

μιας εκκλησίας. Ο στόχος είναι να δοκιμαστεί η λήψη αποφάσεων για να 

αποτραπεί η επίδραση των νανοϋλικών στους εργαζόμενους στο εργοστάσιο. 
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- Διαχείριση νανοαποβλήτων για την προστασία του περιβάλλοντος: Αυτή η 

σκηνή θα περιέχει μια σειρά αποστολών με στόχο τη διαχείριση του αέρα και 

των απορριμμάτων σε ένα εργοστάσιο φυσικής πέτρας. Για να επιτευχθεί ένα 

ασφαλές περιβάλλον χωρίς νανοϋλικά που θα μπορούσαν να βλάψουν τους 

εργαζόμενους. 

- Νανοϋλικό που εφαρμόζεται ως αεροζόλ: Σε αυτή τη σκηνή η πισίνα θα πρέπει 

να τελειώσει χρησιμοποιώντας αντιολισθητικό σπρέι. Αυτό θα γίνει στη σκηνή 

που τελειώνει η κατασκευή ενός σπιτιού. Θα πρέπει να κάνουμε τα σωστά 

βήματα για να μην βλάψουμε την υγεία μας. 

- Καθαρισμός ή αποκάκρυνση απορριμμάτων μετά τις ώρες εργασίας: Σε αυτή 

τη σκηνή ο χρήστης θα πρέπει να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα απόβλητα που 

παράγονται σε ένα εργοστάσιο φυσικής πέτρας. 

Η υγεία και η ασφάλεια είναι ο κύριος στόχος αυτού του έργου, μια ανάλυση καθεμιάς 

από αυτές τις καταστάσεις και τη λήψη αποφάσεων που απαιτούνται για τη χρήση των 

διαφόρων νανοπροϊόντων που επιλέχθηκαν για αυτό το έργο. Χάρη σε αυτή την 

ανάλυση, μπορούμε να συνοψίσουμε κάθε κατάσταση στο παρακάτω διάγραμμα:  

 

Εικόνα 1: Διάγραμμα των καταστάσεων κινδύνου. 

Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένα μοντέλο σκηνής με διαδοχικά 

βήματα ή αποστολές (όπως θα λέγαμε στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών), δηλαδή μόνο 

εάν ολοκληρωθεί το πρώτο βήμα μπορεί να πραγματοποιηθεί το επόμενο, κ.ο.κ. ούτω 

καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης αναγκάζεται να ολοκληρώσει την όλη 

διαδικασία με ασφάλεια από την αρχή μέχρι το τέλος και η αποτυχία να το κάνει 

θεωρείται αποτυχία στη σκηνή. 

Για την προσομοίωση καθενός από τα βήματα, έχουν δημιουργηθεί διαφορετικά 

πλαίσια με πληροφορίες που θα πρέπει να διαβάσει ο χρήστης για να ενεργήσει. 

Τα πάνελ που βρίσκονται σε κάθε σκηνή μπορούν να ταξινομηθούν στους ακόλουθους 

τύπους. 



7 

  
 

Consortium members: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV), Bildungszentren des Baugewerbes e.V, 
Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM), Scuola Edile 

CPT- Centro per la Formazione e la Sicurezza Edile di Padova, National Technical University of Athens (NTUA), 
Delta Materials and Innovation Solutions. 

Improving technification, safe production and 

use of nanomaterials in stone sector 

2020-1-DE02-KA202-007674 

2.1. Γενικές οδηγίες 

Αυτά είναι πάνελ που εμφανίζονται στην αρχή κάθε σκηνής. Εξηγούν τη διαδικασία που 

πρέπει να ακολουθήσετε για να φτάσετε στις αποστολές, καθώς και γενικές 

πληροφορίες για ορισμένα εργαλεία.  

Κάθε αποστολή θα ξεκινά με ένα πάνελ καλωσορίσματος και δύο πάνελ με βασικές 

οδηγίες: 

Αποστολές: Αυτός ο πίνακας θα υποδεικνύει ποιος τύπος σήματος θα υποδεικνύει πού 

θα βρεθεί η επόμενη αποστολή. Αυτό για την καθοδήγηση του χρήστη κατά τη διάρκεια 

της σκηνής.  

 

 

 

Παράθυρο αποστολών 
 
Πρέπει να ολοκληρώσετε κάποιες αποστολές. 
 
Για να τα βρείτε αναζητήστε το παρακάτω σημά: 

 
 

 
 

Πίνακας 1.Παράθυρο αποστολών. 

Τηλεμεταφορά: Αυτός ο πίνακας εξηγεί το εργαλείο τηλεμεταφοράς και τον τρόπο 

χρήσης του. Αυτό το εργαλείο είναι σημαντικό γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις το 

σενάριο θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέρος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για 

την εικονική πραγματικότητα, επομένως το περπάτημα δεν αποτελεί επιλογή. 

 

Παράθυρο τηλεμεταφοράς 
 
Για να μετακινηθείτε στη σκηνή, χρησιμοποιήστε το εργαλείο τηλεμεταφοράς. 
 
Αυτό ενεργοποιείται χρησιμοποιώντας το κύριο κουμπί (A ή X). 

Συνέχεια 
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Πίνακας 2.Παράθυρο τηλεμεταφοράς. 

2.2. Παράθυρο αποτυχίας 

Κάθε φορά που μια αποστολή αποτυγχάνει, θα εμφανίζεται ο ακόλουθος πίνακας: 

 

 

 

 

Απέτυχες την αποστολή. 
 

 
 

 
 
 

Πίνακας 3.Παράθυρο αποτυχίας. 

2.3. Παράθυρο Επιτυχίας 

Κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια αποστολή, θα εμφανίζεται ο ακόλουθος πίνακας: 

Συγχαρητήρια! 
 
Ολοκλήρωσες την αποστολή! 

 
 

 
 
 

Συνέχεια 

Προσπάθησε ξανά 

Επόμενη Αποστολή 
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Πινακας 4.Παράθυρο επιτυχίας. 

2.4. Παράθυρο σκηνής αποτυχίας 

Αυτό το πλαίσιο θα εμφανιστεί όταν αποτυγχάνετε 3 φορές κατά τη διάρκεια της 

σκηνής. Αυτό είναι ένα μέτρο που λαμβάνεται για να αποτρέψει τον χρήστη από το να 

παραμείνει βυθισμένος στην εικονική πραγματικότητα για πολύ καιρό, καθώς μπορεί 

να προκαλέσει ζάλη. Επιπλέον, είναι ένας τρόπος να αναγκάσετε τον χρήστη να 

κατανοήσει όλες τις έννοιες κάθε σκηνής. 

Έχετε αποτύχει πάρα πολλές φορές. 
 
Ελέγξτε το εγχειρίδιο ή τις πληροφορίες του καθηγητή και δοκιμάστε ξανά. 
 
 
 
 

Πίνακας 5.Παράθυρο Σκηνής Αποστυχίας. 

2.5. Αποστολή ΜΑΠ 

Αυτή η αποστολή θα είναι κοινή σε κάθε σκηνή. Συνίσταται στην επιλογή του 

εξοπλισμού ατομικής προστασίας που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση της 

εργασίας. 

Αποστολή 1: 
 
Επιλέξτε τον εξοπλισμό ασφαλείας για την εργασία. 
 
 
 
 

Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο: 
 
Αγγίξτε το με το χέρι σας. 
 
Τραβήξτε τη σκανδάλη με το μεσαίο δάκτυλο σας. 
 
 
 
 

Επιλέξτε τα αντικείμενα και ελέγξτε εάν η επιλογή σας είναι σωστή: 
 

Συνέχεια 

Συνέχεια 

Κυρίως Μενού 
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Έλεγχος του εξοπλισμού ασφαλείας σας... 
 

(Παραθυρο επιτυχίας) 
 

(Παράθυρο αποτυχίας) 
 

Δεν ειναι αυτός ο σωστός εξοπλισμός. 
 

Πίνακας 6.Αποστολή ΜΑΠ. 

2.6. Αποστολή (Παράδειγμα) 

Αυτοί οι πίνακες θα ποικίλλουν ανάλογα με την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί, 

καθώς περιέχουν πληροφορίες, ερωτήσεις, διαλόγους ή εντολές που πρέπει να 

ολοκληρωθούν. Θα υπάρχουν μεταξύ 3 και 6 αποστολές για κάθε περίπτωση. 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 5: 
 
Η δεξαμενή του νερού είναι γεμάτη και πρέπει να αδειάσει. 
 
 
 

Κουίζ: 
 
Που πρέπει να αδειάσει το νερό? 
 

1. Στο πάτωμα.  
2. Μέσα σε ένα δοχείο αποβλήτων. 

 

Πάρτε τον κουβά και βάλτε τον στο 
σωστό μέρος για να ρίξετε το νερό μέσα. 

 

(Παράθυρο αποτυχίας) 
 

Κουίζ 
 
Τι κάνετε με το δοχείο απορριμμάτων? 
 

1. Πέρνα το από σύστημα φίλτρων και απόρριψη των αποβλήτων. 

Έλεγχος 

Συνέχεια 
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2. Πότησε το γκαζόν. 
3. Πέταξε το νερό στο ποτάμι. 

 

(Παράθυρο επιτυχίας) 
 

(Παράθυρο αποτυχίας) 
 

Πίνακας 7.Παράδειγμα αποστολής. 
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3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Στην ανάπτυξη εργαλείων σε μηχανές γραφικών βιντεοπαιχνιδιών, συνήθως 

εργαζόμαστε με αντικείμενα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η δεύτερη σημαντική 

εργασία συνίσταται στη δημιουργία καθενός από τα αντικείμενα ή τα στοιχεία που 

ορίζονται άμεσα και έμμεσα στα σενάρια που δημιουργήθηκαν στην προηγούμενη 

ενότητα. 

Αυτή η διαδικασία με τη σειρά της χωρίζεται σε τρεις εργασίες: 

- Μοδελλινγ: Μια μαθηματική αναπαράσταση ενός τρισδιάστατου αντικειμένου 

γίνεται με τη χρήση ειδικού λογισμικού. Σε αυτή την περίπτωση, έχει 

χρησιμοποιηθεί το Blender. 

- Rigging: Αυτή είναι η διαδικασία με την οποία τα διαφορετικά μέρη ενός 

αντικειμένου διαχωρίζονται προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ελεγχόμενο 

σύστημα που επιτρέπει αποτελεσματικές και αποδοτικές κινούμενες εικόνες. Το 

Blender έχει χρησιμοποιηθεί ως λογισμικό. Αυτό θα είναι απαραίτητο για τα 

αντικείμενα που πρόκειται να κινηθούν.  

- Texturization: Αυτή είναι η διαδικασία με την οποία δίνεται χρώμα και 

λεπτομέρεια στα τρισδιάστατα αντικείμενα. Το Blender έχει χρησιμοποιηθεί ως 

λογισμικό. 

Η λίστα των αντικειμένων που αναπτύχθηκαν για αυτό το έργο είναι πολύ μεγάλη και 

ποικίλη, από πολύ απλά αντικείμενα έως πολύπλοκα μηχανήματα με πολλές 

λεπτομέρειες. Τα αντικείμενα που δημιουργούνται μπορούν να ταξινομηθούν στις 

ακόλουθες κατηγορίες.   

- - Δοχεία, Κτίρια, Καταστήματα και πολλά άλλα στοιχεία διακόσμησης.  
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ΕΙκόνα 2: Πέτρινες πλάκες. 
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Εικόνα 3:Δοχεία και πέτρες. 

- - Προσωπικός εξοπλισμός και άλλα χρήσιμα αντικείμενα. 

    

Εικόνα 4: Άλλα στοιχεια. 
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- - Ειδικά μηχανήματα για διαφορετικές καταστάσεις.  

 

Εικόνα 5:Ειδκά μηχανήματα. 
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Εικόνα 6:Πριονιστήριο. 

Μετά την ανάπτυξη καθενός από τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν, 

προετοιμάζονται τα σενάρια έτσι ώστε η ανάπτυξη της λειτουργικότητας να είναι όσο 

το δυνατόν ακριβέστερη και όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τελική κατάσταση. Αυτή η 

διαδικασία δεν είναι συνήθως οριστική, καθώς η διαδικασία δοκιμής μπορεί να 

οδηγήσει σε τροποποιήσεις. Αυτή η διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί με τη μηχανή 

γραφικών Unity, καθώς είναι αυτή που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία της 

εφαρμογής. 

Αν αναλύσουμε τις περιγραφές καθεμιάς από τις καταστάσεις που περιγράφηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια:  

- Εργοστάσιο πέτρας: Είναι ένα εργοστάσιο που βασίζεται σε φυτό φυσικής 

πέτρας. Χωρίζεται σε πολλά δωμάτια, μεταξύ των οποίων το μηχανοστάσιο, την 

αποθήκη χημικών και την αίθουσα εξόρυξης απορριμμάτων. 
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Εικόνα 7: Σενάριο σε εργοστάσιο πέτρας. 

- Οικοδομή: Αυτό το μοντέλο δείχνει ένα εργοτάξιο με διάφορα μέρη, 

σκαλωσιές, τον σκελετό ενός κτιρίου και μερικές μηχανές εργασίας. 

 

 

Εικόνα 8: Σενάριο Οικοδομής. 
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- Σπίτι προς ολοκλήρωση: Αυτό είναι ένα σπίτι με πισίνα, με μερικά ημιτελή 

τελειώματα. Διαθέτει γραφείο διαχείρισης και κάποια διακοσμητικά 

αντικείμενα. 

 

Εικόνα 9:Σενάριο σπιτιού. 
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4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Η ανάπτυξη λειτουργικότητας είναι η διαδικασία με την οποία διαμορφώνεται όλη η 

συλλεγόμενη θεωρία. Με άλλα λόγια, ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να κάνει το 

εργαλείο χρησιμοποιήσιμο. Για την ανάπτυξή του έχει χρησιμοποιηθεί η μηχανή 

γραφικών Unity, καθώς παρέχει μια απλή ενσωμάτωση της Εικονικής Πραγματικότητας 

και διαθέτει μεγάλη κοινότητα. 

Τα έργα στο Unity χωρίζονται σε Σκηνές, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν με 

γεγονότα. Οι σκηνές αποτελούνται από διαφορετικά αντικείμενα που θα περιέχουν 

συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία δίνουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ή συμπεριφορές 

στα αντικείμενα. 

Η ανάπτυξη της λειτουργικότητας είναι ένα ευρύ έργο, αλλά μπορεί να υποδιαιρεθεί 

σε διάφορες διαδικασίες: Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική, Μοντελοποίηση Δεδομένων, 

SDK integration και Διαχείριση γεγονότων. 

4.1. Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική 

Αυτή είναι η διαδικασία διαμόρφωσης του σεναρίου που αναπτύχθηκε σε 

προηγούμενες ενότητες, δηλαδή επινοώντας τη διαδρομή και τη λήψη αποφάσεων 

που θα συνεπάγεται κάθε σκηνή ή οθόνη. 

Η εμπειρία του εργαλείου έχει δύο διακριτά μέρη. Η δομή που θα παρουσιάσει 

φαίνεται στο διάγραμμα ροής στην εικόνα 9. 

4.1.1. Κυρίως Μενού 

Η πρώτη οθόνη επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμοστεί στο εικονικό περιβάλλον στο 

οποίο θα εμπλακεί κατά τη χρήση του εργαλείου. Αν και οι κινήσεις είναι περιορισμένες 

προκειμένου να εστιαστεί η προσοχή του χρήστη στον πραγματικό στόχο της σκηνής, 

που είναι η επιλογή μιας από τις προτεινόμενες καταστάσεις για τη σωστή χρήση των 

νανοπροϊόντων. Προηγουμένως, είναι απαραίτητο να επιλέξουμε τη γλώσσα στην 

οποία θέλουμε να εκτελείται η εφαρμογή. 

Η επόμενη οθόνη θα εξαρτηθεί από την επιλογή που θα γίνει σε αυτήν την οθόνη. 
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Figure 10: Main Menu 

4.1.2. Scene N 

Αυτό είναι το σημαντικό μέρος του εργαλείου. Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε καθεμία 

από τις αποστολές που έχουν αναπτυχθεί, με την πρώτη να είναι η επιλογή του 

ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (ΜΑΠ). 

Αν περάσει μια αποστολή, θα προχωρήσουμε στην επόμενη. Αν είναι η τελευταία 

αποστολή, θα επιστρέψουμε στο κεντρικό μενού. Σε περίπτωση αποτυχίας μιας 

αποστολής, θα έχουμε την επιλογή να προσπαθήσουμε ξανά, εκτός εάν ο αριθμός των 

αποτυχιών κατά τη σκηνή είναι μεγαλύτερος από 2. 
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Εικόνα 11:Διάγραμμα ροής του εργαλέιου. 
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4.2. Μοντελοποίηδη των δεδομένων 

Σε αυτή την εργασία ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα γενικό σχήμα στο οποίο 

αποθηκεύονται και ανακτώνται οι πληροφορίες. Για να επιτευχθεί αυτό, έχει 

χρησιμοποιηθεί η λειτουργική μονάδα PlayerPrefs, η οποία είναι μια κλάση που 

παρέχεται από την Unity και επιτρέπει την αποθήκευση δεδομένων ως κλειδιού με το 

όνομα του έργου. 

Αυτές οι μεταβλητές σε μια εφαρμογή Oculus αποθηκεύονται ως αρχείο XML μέσα στην 

διεύθυνση /data/data/pkg-name/shared_prefs/pkg-name.v2.playerprefs.xml, όπου 

pkg-name θα είναι το όνομα της εφαρμογής. 

Επιπλέον, το Unity παρέχει μια πολύ εύκολη πρόσβαση σε αυτό το σύνολο δεδομένων 

χάρη στις λειτουργίες που παρέχονται από την κλάση PlayerPrefs. 

Η μόνη μεταβλητή που θα είναι κοινή και που θα πρέπει να αποθηκεύσουμε, λόγω της 

δομής αυτής της εφαρμογής, θα είναι αυτή που αναφέρεται στη γλώσσα. Για να το 

κάνουμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε τις ακόλουθες λειτουργίες: SetString (name, 

value): This function will allow us to write a string value on the name variable. In this 

case, the reference ISO code of the language selected in the menu will be entered. 

- GetString (name): Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή του ονόματος της 

μεταβλητής. Θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε μία από τις σκηνές για να γνωρίζουμε 

ποια γλώσσα έχει επιλεγεί. 

4.3. SDK Integration 

Η ανάπτυξη οποιουδήποτε τύπου εφαρμογής Εικονικής Πραγματικότητας απαιτεί τρία 

στοιχεία. Μια συμβατή συσκευή που μπορεί να συνδεθεί στον υπολογιστή, μια μηχανή 

γραφικών βιντεοπαιχνιδιών και ένα κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK). Οι δύο πρώτες 

απαιτήσεις εξηγήθηκαν στην αρχή του κεφαλαίου και θα είναι το Oculus και το Unity, 

αντίστοιχα. 

Ένα SDK είναι οποιοδήποτε σύνολο εργαλείων που επιτρέπουν σε έναν 

προγραμματιστή λογισμικού στη διαδικασία δημιουργίας. Στην περίπτωση της 

Εικονικής Πραγματικότητας, και συγκεκριμένα των πακέτων που μπορούν να 

προσαρμοστούν στο Unity, υπάρχουν πολλά, συμπεριλαμβανομένου ενός 

συγκεκριμένου για το Oculus. Όμως έχει επιλεγεί το XR Interaction Toolkit. Ένα πακέτο 

που αναπτύχθηκε από την Unity που επιτρέπει στο έργο ή την εφαρμογή να 

προσαρμοστεί σε κάθε τύπο συσκευής. Με άλλα λόγια, ακόμα κι αν το εργαλείο έχει 

αναπτυχθεί με το Oculus Quest, μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε συσκευή 

είναι συμβατή με το Unity. Έτσι, έχετε μια ευρύτερη εμβέλεια. 
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Για να δημιουργήσετε ένα έργο που εισάγει το SDK και επιτρέπει την αλληλεπίδραση 

στο Unity, πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα:  

1. Κατά το άνοιγμα του κινητήρα δημιουργήστε ένα έργο με το πρότυπο Universal 

Render Pipeline. Είναι σημαντικό να το κάνουμε με αυτό το πρότυπο, καθώς 

παρέχει βελτιστοποιημένα γραφικά, και αυτό είναι μια απαίτηση της Εικονικής 

Πραγματικότητας εάν θέλουμε να έχουμε μια σωστή εμπειρία.  

2. Εγκαταστήστε το SDK, δηλαδή το πακέτο XR Interaction Toolkit. Αυτό μπορεί να 

γίνει από το παράθυρο Διαχειριστής πακέτων, στο οποίο έχετε πρόσβαση από 

την επιλογή του μενού. 

3. Θα πρέπει να υποδείξουμε τον τύπο της συσκευής στην οποία πρόκειται να 

κατασκευαστεί. Για να το κάνετε αυτό, ενεργοποιήστε την επιλογή που 

υποστηρίζεται VR στο Project Settings/Player.   

Με αυτόν τον τρόπο, το έργο Unity είναι έτοιμο για ανάπτυξη Εικονικής 

Πραγματικότητας. Ωστόσο, για να ξεκινήσει η αλληλεπίδραση της συσκευής με το 

γραφικό περιβάλλον, πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα που περιγράφονται στην 

παρακάτω ενότητα.  

4.4. Διαχείρηση γεγονότων 

Η διαχείριση γεγονότων θα μπορούσε να θεωρηθεί η πιο εκτεταμένη εργασία στην 

ανάπτυξη της λειτουργικότητας. Αποτελείται από τη χρήση των στοιχείων που 

παρέχονται από το Unity και τη δημιουργία μικρών σεναρίων για την επίτευξη της 

αναμενόμενης αλληλεπίδρασης χρήστη-μηχανής. 

Αυτή η ενότητα θα μπορούσε να είναι πολύ μεγάλη, καθώς κάθε σκηνή έχει πολλές 

συγκεκριμένες λεπτομέρειες σε επίπεδο αλληλεπίδρασης. Εδώ όμως θα αποτυπωθούν 

μόνο τα κοινά και σημαντικά σημεία για την επίτευξη του στόχου.  

4.4.1. Προετοιμασία της σκήνης για αλληλεπίδραση με την εικονική πραγματικότητα  

Μόλις προετοιμαστεί το έργο Unity και τα σενάρια έχουν ρυθμιστεί ή προετοιμαστούν 

γραφικά, το επόμενο βήμα θα είναι η προετοιμασία της σκηνής έτσι ώστε η συσκευή 

αλληλεπίδρασης να μπορεί να συνδεθεί με μια κάμερα και να τη χρησιμοποιήσουμε 

για δοκιμή κατά την ανάπτυξη. Η διαδικασία που εξηγείται στα ακόλουθα βήματα θα 

επαναληφθεί για κάθε μία από τις σκηνές που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο:  

1. 1. Το πρώτο πράγμα είναι να αφαιρέσετε την προεπιλεγμένη κάμερα.  

2. Δημιουργήστε ένα κενό αντικείμενο με ένα εξάρτημα XR Rig, το οποίο θα είναι 

το δοχείο για όλη την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής. Το ονομάζουμε VR-

Rig. 
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3. Δημιουργήστε ένα θυγατρικό αντικείμενο, επίσης κενό, το οποίο θα είναι η 

θέση αναφοράς, όπου ο χρήστης θα ξεκινήσει την αλληλεπίδραση. Αυτό θα 

ονομάζεται Camera Offset.  

4. Δημιουργήστε μια κάμερα ως θυγατρικό του Camera Offset, με ένα στοιχείο 

Tracked Pose Driver. Αυτό είναι το αντικείμενο που θα λειτουργήσει ως τα μάτια 

μας και το πρόσθετο στοιχείο που θα μας επιτρέψει να περιστραφούμε.  

5. Μετά από αυτό, συμπληρώστε τις μεταβλητές του στοιχείου XR Rig (γονικό 

αντικείμενο, VR-Rig) με τη θέση αναφοράς και τη δημιουργημένη κάμερα. Και 

τοποθετήστε το πάτωμα ως την τιμή του χαρακτηριστικού Tracking Origin Mode, 

αυτό θα κάνει την κάμερα να προσαρμοστεί αυτόματα στο ύψος μας. Με αυτόν 

τον τρόπο, έχουμε τα μάτια του συστήματος πλήρως λειτουργικά.  

6. ια να επιτευχθεί κινητικότητα και ορατότητα των ελεγκτών, δημιουργούνται 

δύο νέα θυγατρικά μέσα στο αντικείμενο Camera Offset και προστίθεται το 

χαρακτηριστικό XR Controller. 

7. Προσθέστε το μοντέλο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ως ελεγκτές στο 

χαρακτηριστικό Model Prefab. 

8. Τέλος, σε αυτά τα δύο αντικείμενα προσθέτουμε το στοιχείο XR Direct 

Interactor, το οποίο θα δώσει στους ελεγκτές διαδραστικότητα με τα υπόλοιπα 

αντικείμενα της σκηνής. 

4.4.2. Χειρισμοί 

Αυτή είναι η διαδικασία με την οποία λαμβάνονται οι τιμές που δημιουργούνται με το 

πάτημα καθενός από τα κουμπιά στα πόμολα. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί για έναν 

τεράστιο αριθμό εργασιών, όπως η επιλογή αντικειμένων, η επιλογή επιλογών κ.λπ. 

Πριν δημιουργήσετε οτιδήποτε με αυτές τις τιμές, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι τύπο 

δεδομένων χειρίζεται καθεμία από τις εισόδους. Αυτό φαίνεται στο παράθυρο του XR 

Interaction Debugger, στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από το 

Window/Analysis.  
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Εικόνα 12:Χειρισμοί με τα χέρια. 

Με αυτές τις πληροφορίες, το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσετε ένα σενάριο για 

να λάβετε αυτές τις τιμές. Η κλάση που έχει δημιουργηθεί με αυτό ονομάζεται 

HandController και χρησιμοποιείται ως στοιχείο καθενός από τα τρισδιάστατα μοντέλα 

που προστέθηκαν στο χαρακτηριστικό Model Prefab των στοιχείων ελέγχου. Τα 

κυριότερα σημεία του κώδικα είναι:  
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Εικόνα 13: HandController class 

1. Το πρώτο πράγμα που βλέπετε στην παραπάνω εικόνα είναι η δήλωση 

μεταβλητών. Αυτά που είναι δημόσια θα αντιστοιχούν σε μεταβλητά 

χαρακτηριστικά του στοιχείου. 

2. Κατά τη δημιουργία μιας νέας δέσμης ενεργειών, δημιουργούνται πάντα 

αυτόματα δύο συναρτήσεις: Start(), η οποία εκτελείται μία φορά στην αρχή της 

εγκατάστασης, και Update(), η οποία εκτελείται επαναληπτικά για τη διάρκεια 

ζωής του στοιχείου.  

3. Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει μέσα σε αυτό το στοιχείο είναι η συνάρτηση 

TryInitialize(), σε αυτό η συσκευή VR λαμβάνεται σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά της. Για κάθε ελεγκτή το χαρακτηριστικό θα είναι αν είναι δεξιός 

ή αριστερός. Αυτό επιτυγχάνεται καλώντας τη συνάρτηση 

GetDevicesWithCharacteristics() μέσα στη λειτουργική μονάδα InputDevices.. 
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Εικόνα 14: Συνάρτηση TryInitialize()  

4. Στη συνέχεια εκτελείται η συνάρτηση Update(), η οποία καλεί τις συναρτήσεις 

UpdateEvents() και UpdateAnimations(). 

5. Η UpdateEvents() είναι υπεύθυνη για τη λήψη καθεμιάς από τις τιμές που 

δημιουργούνται από τον ελεγκτή μέσω της συνάρτησης TryGetFeatureValue() 

και τις αποθηκεύει στις δημόσιες μεταβλητές που δημιουργήθηκαν στην πρώτη 

περίπτωση.  

6. Η UpdateAnimations() είναι μια συνάρτηση που δημιουργήθηκε για να 

ενεργοποιήσει τα κινούμενα σχέδια που θα υπέθετε κάθε ένα από τα κουμπιά 

σε περίπτωση που υπάρχει ένα μοντέλο χειροποίητου. Σε κάθε περίπτωση, δεν 

είναι μια σημαντική συνάρτηση στο έργο της απόκτησης των τιμών.  
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Εικόνα 15: Συνάρτηση UpdateEvents()  

4.4.3. Διαχείρηση των κουίζ  

Για να γίνει η ανάπτυξη ευκολότερη και ταχύτερη, δημιουργήθηκε μια τάξη που 

ονομάζεται QuizManager για να τυποποιήσει τη διαδικασία δημιουργίας πάνελ. Αυτό 

το στοιχείο αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: 

1. Δημιουργούνται μεταβλητές για όλες τις ερωτήσεις, την τρέχουσα ερώτηση, τη 

σωστή απάντηση και τα στοιχεία διεπαφής χρήστη. 

2. Δημιουργείται η συνάρτηση InitQuiz(), η οποία είναι υπεύθυνη για την 

προετοιμασία καθεμιάς από τις μεταβλητές που θα χρειαστούν. Στη συνέχεια 

θα καλέσει τις συναρτήσεις SetNextQuestion(), για να προετοιμάσει το κουίζ.  

3. SetNextQuestion() και SetAnswerOptions(): Αυτές οι λειτουργίες ενημερώνουν 

τις μεταβλητές και τα στοιχεία του πίνακα, όπως κείμενα και κουμπιά, ορίζοντας 

την τιμή της επόμενης ερώτησης στην ουρά, αφαιρώντας την προηγούμενη, εάν 

υπήρχε. 

4. Η λειτουργία που ενεργοποιείται όταν πατηθεί ένα κουμπί απάντησης είναι 

SelectButton(Button but). Στην περίπτωση μιας ερώτησης με μία μόνο 

απάντηση, αυτή θα καλέσει τη συνάρτηση CheckResponse().  

5. CheckResponse(): Είναι η συνάρτηση με τη λογική που είναι υπεύθυνη για τον 

έλεγχο εάν η επιλεγμένη απάντηση είναι η σωστή. Εάν είναι, θα περάσει στον 
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επόμενο πίνακα, εάν δεν είναι, θα προσθέσει μια αστοχία στη σκηνή και θα 

οδηγήσει είτε στον πίνακα αποτυχίας είτε στον πίνακα αποτυχίας σκηνής. 

 

Εικόνα 16: Κουίζ 

4.4.4. Μεταφραστής (translator) 

Αυτή η διαδικασία ενεργεί σε κάθε μια από τις σκηνές στο παρασκήνιο για να παρέχει 

σε κάθε στοιχείο διεπαφής χρήστη του εργαλείου τα κείμενα μεταφρασμένα στην 

επιλεγμένη γλώσσα.  

Πρώτον, πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κειμένων σε καθεμία από τις γλώσσες των 

συμμετεχόντων εταίρων. Αυτά τα έγγραφα θα έχουν μια μορφή στην οποία κάθε λέξη 

ή φράση θα έχει ένα κλειδί, το οποίο θα μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση σε αυτήν 

τη φράση σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες. 

Για το σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί δύο κλάσεις:  

- MainTranslate: Αυτή η τάξη επιβλέπει τη δημιουργία της σύνδεσης μεταξύ των 

σεναρίων μετάφρασης και του περιβάλλοντος εργασίας, σε αυτήν την 

περίπτωση, του κώδικα. Κάθε φορά που εκτελείται μια αναζήτηση για αυτό το 

κλειδί που δημιουργήθηκε στην προηγούμενη δέσμη ενεργειών, αυτή η κλάση 

θα επιστρέψει τη λέξη ή τη φράση στη σωστή γλώσσα.  

- SceneTranslate: Αυτή η τάξη επιβλέπει την ένδειξη στο MainTranslate στην αρχή 

κάθε νέας κατάστασης, η οποία είναι η γλώσσα αναζήτησης που έχει επιλεγεί 

στο μενού. 

Με αυτές τις διαδικασίες, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αλλάξετε καθεμία από 

τις γραμμές κειμένου που σκοπεύατε να εισαγάγετε στην επόμενη γραμμή κώδικα: 
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Εικόνα 17: Translation line 

4.4.5. Αλληλεπίδραση με τις ακτίνες 

Αυτή η εργασία επιτρέπει στο χρήστη να αλληλεπιδρά με αντικείμενα ή πίνακες σε 

μια ορισμένη απόσταση. Περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας δέσμης που βγαίνει από 

το χέρι και επιτρέπει στο χρήστη να εκτελεί ενέργειες σε ορισμένα αντικείμενα. Για 

αυτό το έργο, θα είναι πολύ σημαντικό να απαντηθούν τα ερωτήματα που έχουν 

τεθεί. 

Για τη δημιουργία αυτού του τύπου αλληλεπίδρασης, θα απαιτηθούν τα ακόλουθα 

βήματα: 

1. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο Ray Interactor που εμφανίζεται στο μενού 

GameObject/XR για κάθε ένα από τα χέρια. 

2. Στη συνέχεια, επιλέξτε τα αντικείμενα στα οποία θα γίνει ενέργεια. Για να το 

κάνετε αυτό, αλλάξτε την παράμετρο Raycast Mask του στοιχείου XR Ray 

Interactor. Αυτό το χαρακτηριστικό θα μας δώσει την επιλογή να επιλέξουμε 

σε ποιο Επίπεδο θέλουμε να ενεργεί η ακτίνα, έτσι ώστε τα αντικείμενα στα 

οποία θέλουμε να δράσει η ακτίνα θα πρέπει να έχουν αυτό το Επίπεδο. 

3. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε επιλέξει το επίπεδο UI τα πάνελ που 

παρέχονται από το Unity. 

4. Τέλος, για να μην εμφανίζεται συνεχώς η ακτίνα, θα πρέπει να αλλάξουμε το 

χαρακτηριστικό Invalid Color Gradient του στοιχείου XR Interactor Line Visual 

σε μια διαφανή τιμή. Έτσι, μόνο όταν το χέρι δείχνει σε ένα πάνελ θα 

εμφανιστεί ο κεραυνός. 

5. Αυτά τα δύο αντικείμενα θα εισαχθούν ως παιδιά του Camera Offset, ενός 

αντικειμένου που δημιουργήθηκε στην προετοιμασία σκηνής, ώστε να 

συμπεριληφθεί στο αντικείμενο που αναφέρεται στη συσκευή VR. 

Με την υλοποίηση αυτής της ενότητας, έχουμε τη λειτουργικότητα που μας επιτρέπει 

να δημιουργήσουμε κάθε ένα από τα διαφορετικά πάνελ που περιγράφονται και να 

αλληλεπιδράσουμε μαζί τους. 
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Εικόνα 18: Αλληλεπίδραση με τις ακτίνες. 

4.4.6. NPC 

Ο κόσμος της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι πολύ ευρύς και περιλαμβάνει πολλούς 

διαφορετικούς κλάδους. Στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών, συνήθως νοείται ως ένας 

NPC (Non Playable Character) που λαμβάνει αποφάσεις με ημιαυτόνομο τρόπο. Σε αυτή 

την περίπτωση, είναι ένας χαρακτήρας που θα πει στον χρήστη ποια είναι η επόμενη 

αποστολή και θα αλληλεπιδράσει μαζί του σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Για να πάει ο χαρακτήρας στις διάφορες αποστολές, έχει δημιουργηθεί η κλάση 

NPCTargetPath, η οποία εκμεταλλεύεται τη λειτουργία Nav-mesh που παρέχεται από 

το Unity. Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν πράκτορα που κινείται μέσα σε 

έναν χώρο με εμπόδια. Για να δημιουργήσετε το τμήμα κώδικα αυτού, πρέπει να 

ακολουθήσετε και να κατανοήσετε τα ακόλουθα βήματα: 

1. Δημιουργήστε τις μεταβλητές που θεωρούνται σημαντικές. Σε αυτήν την 

περίπτωση, όλες θα είναι δημόσιες μεταβλητές που μπορούν να 

τροποποιηθούν. Κυρίως οι προορισμοί στους οποίους πρέπει να κινηθεί ο 

χαρακτήρας με τη σειρά. 

2. Δημιουργείται η συνάρτηση SetDestination(), η οποία ενεργοποιείται από την 

εφαρμογή και είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση του επόμενου προορισμού 

του χαρακτήρα, κάνοντάς τον να πάει αυτόματα σε αυτόν τον προορισμό, 

ενεργοποιώντας και τα κινούμενα σχέδια περπατήματος. 

3. Η συνάρτηση Update() θα ελέγξει αν ο χαρακτήρας κινείται ή όχι, για να 

ενεργοποιήσει τα στατικά κινούμενα σχέδια. 
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Εικόνα 19: Αλληλεπίδραση με NPC. 


