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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1 : Ε Ι  Α Γ Ω Γ H  

1.1 Σι είναι η Δικονική Πραγμαηικόηηηα 

Αλ επηρεηξνύζακε λα δώζνπκε έλαλ νξηζκό γηα ηελ Δηθνληθή 

Πξαγκαηηθόηεηα, ηόηε ζα ιέγακε όηη ζεσξνύκε σο Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα 

(Virtual Reality, VR) είηε κηα ηξηζδηάζηαηε (Three-Dimensional, 3-D) ξεαιηζηηθή 

εηθόλα ή έλα πιήξεο ηερλεηό πεξηβάιινλ, θαηαζθεπαζκέλα κε ζπλδπαζκό Τιηθνύ 

(Hardware) θαη Λνγηζκηθνύ (Software), δίλνληαο ζηνλ ρξήζηε ηελ εληύπσζε όηη 

βξίζθεηαη κέζα ζε έλα πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ κε ην νπνίν κπνξεί λα 

αιιειεπηδξάζεη κε εληειώο θπζηθό ηξόπν. Γειαδή, ν ρξήζηεο νπζηαζηηθά βιέπεη 

έλαλ θαληαζηηθό θόζκν, ν νπνίνο ζηα κάηηα ηνπ θαληάδεη πξαγκαηηθόο, 

πξνζνκνίσζε ε νπνία πξνέξρεηαη ηερλνινγηθά από Ηλεκτρονικό Τπολογιστή (Η/Τ) 

θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ ρξήζηε κέζσ ζπζηεκάησλ αθήο, αθνήο θαη όξαζεο, ζπλήζσο 

ζπλδεδεκέλσλ πάλσ ζην ζώκα ηνπ [1]. 

Η Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζε νπνηνλδήπνηε ρξήζηε 

λα δήζεη εηθνληθά νπνηαδήπνηε ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία πξαγκαηηθήο δσήο επηζπκεί. 

Ο νπζηαζηηθόο ζηόρνο ηεο είλαη λα πείζεη ηνλ ρξήζηε όηη ε εκπεηξία πνπ βηώλεη είλαη 

αιεζηλή θαη λα ηνλ σζήζεη λα απνξξίςεη ηελ ηδέα όηη βξίζθεηαη ζε έλα ςεύηηθν 

ηερλεηό πεξηβάιινλ. Όζνλ αθνξά ηα ηερλεηά πεξηβάιινληα, πνηθίινπλ αλάινγα κε 

ηηο απαηηήζεηο. Αλ νη απαηηήζεηο ελόο ρξήζηε είλαη λα δήζεη εηθνληθά κηα θαζεκεξηλή 

εκπεηξία, ηόηε ε θαηαζθεπή κηαο εηθνληθήο πινπζηνπάξνρεο νηθίαο κάιινλ ζα ηνλ 

αθήζεη πιήξσο ηθαλνπνηεκέλν. Γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ αλαδεηνύλ λα δήζνπλ 

πξσηόγλσξεο εκπεηξίεο, ηόηε ην πεξηβάιινλ ζα κπνξνύζε λα είλαη πρ έλα αγσληζηηθό 

βηληενπαηρλίδη (racing videogame) κε νρήκαηα από ηελ Formula1. Μάιηζηα, ε 

ηερλνινγία VR θαιύπηεη αθόκα θαη πξνζνκνηώζεηο γηα πεξηβάιινληα πνπ 

θαηαξξίπηνπλ ηνπο λόκνπο ηεο Φπζηθήο, όπσο γηα παξάδεηγκα δηα-γαιαμηαθά ηαμίδηα 

ζε μέλνπο πιαλήηεο ρσξίο ηελ ύπαξμε βαξύηεηαο [1]. 
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Δηθόλα 1: Γηαζηεκηθό πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο VR 

κέζσ αθήο θαη όξαζεο [2].  

 

1.2 Ιζηορική Αναδρομή 

Γηα λα θηάζνπκε ζε ζεκείν λα έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα δήζνπκε εκπεηξίεο 

πνπ παιαηόηεξα βιέπακε κόλν ζε ηαηλίεο βγαικέλεο από ζελάξηα επηζηεκνληθήο 

θαληαζίαο, έπξεπε από θάπνπ λα γίλεη ε αξρή. Γηα λα δνύκε ινηπόλ πόηε κπήθαλ ηα 

ζεκέιηα θαη νη βάζεηο γηα λα θηάζεη ε Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα ζηελ εμειηγκέλε 

κνξθή πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα, ζα πξέπεη λα πάκε έλα ηαμίδη πεξίπνπ 100 ρξόληα 

πίζσ – ζην 1920 [3]. 

Βξηζθόκαζηε ζηε δεθαεηία ηνπ 1920, δεθαεηία ζηελ νπνία παξαηεξήζεθε κηα 

ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα ησλ εξεπλεηώλ γηα ηελ θαηαζθεπή εμειηγκέλσλ ζπζθεπώλ 

πξνζνκνίσζεο. εκαληηθόηαην νξόζεκν ηεο δεθαεηίαο απηήο ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ 

πξώηνπ πξνζνκνησηή πηήζεο (flight simulator) ην 1929 από ηνλ Edwin Link, 

πξνζνκνησηήο ν νπνίνο νλνκάζηεθε Link Trainer θαη βξήθε θαηά θόξνλ εθαξκνγή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ όηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

εηθνληθή εθπαίδεπζε 500.000 αεξνπόξσλ [3]! 
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Δηθόλα 2: Link Trainer δηαηεξεκέλν ζε κνπζείν ηνπ Καλαδά [4]. 

 

Από ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη έπεηηα, έρνπκε ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο 

αλάπηπμεο γπαιηώλ Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο (VR goggles), κε ηελ ηόηε νλνκαζία 

ηνπο λα νξίδεηαη σο νζόλεο ηνπνζεηεκέλεο ζε θεθαιή (Head-mounted Display, 

HMD). Σν 1962 ινηπόλ, ν Morton Heilig ζα ιαλζάξεη έλα πξσηόηππν κεραλήο 

εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο κε ηελ νλνκαζία Sensorama, πνπ βαζίζηεθε ζην όξακα 

πνπ γηα θαηξό είρε γηα κηα θαηλνηόκα εκπεηξία θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ πνπ ζα 

ελζσκάησλε όξαζε, ήρν, νζκή θαη αθή. Η κεραλή απηή, απόξξνηα ηεο πξώηκεο 

κνξθήο ηεο, πξνζέθεξε ηελ δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ελόο ζπλόινπ κόιηο πέληε 

ηαηληώλ [3]. 

 

Δηθόλα 3: Η κεραλή Sensorama γηα πξνβνιή ηαηληώλ [5]. 
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Σν 1968, θαηαζθεπάδεηαη θαη επίζεκα ε πξώηε ζπζθεπή HMD, ε νπνία 

πξνζέθεξε δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο θίλεζεο θαη ζπλδεζηκόηεηαο κε ειεθηξνληθό 

ππνινγηζηή. Καηαζθεπαζηέο ηεο πξσηνπνξηαθήο απηήο ζπζθεπήο ήηαλ ν Ivan 

Sutherland ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ καζεηή ηνπ Bob Sproull. Καζώο ήηαλ ε πξώηε 

πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο HMD, ε ζπζθεπή ήηαλ αξθεηά πξσηόγνλε ηόζν ζηελ 

εκθάληζε ηεο, όζν θαη ζηελ δηεπηθάλεηά ηεο, κε απνηέιεζκα ην ππεξβνιηθό βάξνο ηεο 

ζπζθεπήο λα αλαγθάζεη ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο λα ηελ ζηεξίμνπλ ζην ηαβάλη γηα 

επηπιένλ πξνζηαζία, γεγνλόο πνπ ζπλέβαιιε ζηελ ηειηθή νλνκαζία ηεο ζπζθεπήο σο 

Σο σπαθί τοσ Δαμοκλή [3]. 

 

Δηθόλα 4: Σν σπαθί τοσ Δαμοκλή ζε ρξήζε [3]. 

 

Γέθα ρξόληα κεηά (δειαδή ην 1978), έρνπκε ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο 

θαηαζθεπήο νιόθιεξσλ εηθνληθώλ πεξηνρώλ, κε κηα νκάδα ηνπ Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) λα θαηαζθεπάδεη έλα ζύζηεκα πινήγεζεο γηα ηελ πόιε 

ηνπ Aspen ζην Colorado. Σν πξόγξακκα νλνκάζηεθε Aspen Moviemap θαη ηαμίδεπε 

κε πξνζνκνίσζε ηνπο ρξήζηεο εληόο ηεο πόιεο ηνπ Aspen, δίλνληαο ηνπο επηινγέο 

πεξηήγεζεο ζηελ αλαθνξηθά κε αλ ήζειαλ Καινθαίξη, Υεηκώλα ή αλαπαξάζηαζε κε 

3-D πνιύγσλα [3]. 
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ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή καο, έσο ώξαο έρνπκε εμεηάζεη κνληέια VR πνπ δελ 

ήηαλ δηαζέζηκα γηα ην επξύ θαηαλαισηηθό θνηλό. Οη πξώηεο ζπζθεπέο VR επξέσο 

δηαζέζηκεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο ήξζαλ ζην θσο ηε δεθαεηία ηνπ 1990, όπνπ όπσο ζα 

δνύκε παξαθάησ, εηαηξίεο θνινζζνί ζηνλ ηνκέα ησλ βίληεν-παηρληδηώλ έξρνληαη ζην 

θώο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1991, ε SEGA ζα πξσηνπνξήζεη παξνπζηάδνληαο ην 

SEGA VR Headset, έλα πξσηόηππν HMD πνπ ελζσκάησλε Οθόνη Τγρού Κρσστάλλοσ 

(Liquid Crystal Display, LCD), ζηεξενθσληθά αθνπζηηθά, αιιά θαη αηζζεηήξεο 

αδξάλεηαο γηα παξαθνινύζεζε ηεο θεθαιήο ηνπ ρξήζηε. Σέζζεξα ρξόληα κεηά, ηελ 

ζθπηάιε αλάπηπμεο ζπζθεπώλ VR παίξλεη έλαο άιινο εηαηξηθόο θνινζζόο, ε 

Nintendo, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο ζα κείλεη ζηε ηζηνξία σο ε πξώηε εηαηξία πνπ 

θαηαζθεύαζε θνξεηή θνλζόια βίληεν-παηρληδηώλ, ηθαλή λα παξνπζηάζεη αιεζηλά 3-D 

γξαθηθά! ΣνVirtual Boy – όπως νλνκάζηεθε – ηεο Nintendo εμειίρζεθε παξαδόμσο 

ζε κηα απνηπρία, θαζώο νη ρξήζηεο αλέθεξαλ όηη ε ζέζε πνπ θάζνληαλ γηα λα παίμνπλ 

ήηαλ αξθεηά άβνιε, ελώ ζεκαληηθό ξόιν έπαημαλ ηόζν ε απνπζία ινγηζκηθνύ όζν 

θαη δίρξσκε νζόλε (θόθθηλν θαη καύξν ρξώκα) [3]. 

 

Δηθόλα 5: Έλα πξσηόηππν ηνπ Sega VR Headset [3]. 

 

 

 

 



 – 6 – 

Από ην 2000 θαη έπεηηα, παξαηεξνύκε ηελ ηερλνινγία VR λα αλαπηύζζεηαη κε 

γνξγνύο ξπζκνύο θαη ηελ εθαξκνγή πνιιώλ θαηλνηόκσλ ηδεώλ θαη βειηηώζεσλ. 

Δξρόκαζηε ζην 2007, κε ηελ Google λα παξνπζηάδεη ην Street View, κηα ππεξεζία 

εηθνληθνπνίεζεο ελόο ζπλόινπ γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ πνπ επεθηεηλόηαλ ζε 

νιόθιεξε ηνλ πιαλήηε, ελώ ηξία ρξόληα κεηέπεηηα, εηζήγαγαλ ηελ επηινγή γηα 3-D 

ζηεξενζθνπηθή απεηθόληζε ησλ πεξηνρώλ ζε 360
ν
 κνίξεο. Σελ ίδηα ρξνληά, ν Palmer 

Luckey ζα θέξεη ζην θσο κηα αξθεηά εμειηγκέλε HMD ζπζθεπή πνπ έθεξε ην όλνκα 

Oculus Rift θαη ε νπνία ππνζηήξηδε έλα πξσηόγλσξν νπηηθό πεδίν 90
ν
 κνηξώλ γηα ηελ 

επνρή εθείλε, απνηειώληαο αλακθηζβήηεηα ην λέν ζεκαληηθό νξόζεκν ζηηο HMD 

ζπζθεπέο [3]. 

 

Δηθόλα 6: Έλα από ηα απηνθίλεηα ηεο Google κε θάκεξα γηα ιήςε 

θσηνγξαθηώλ πνπ ζα κπνπλ ζην StreetView[3]. 

 

Σν 2014 παξαηεξείηαη κηα έμαξζε ζπζθεπώλ ηερλνινγίαο VR, κε εηαηξίεο 

όπσο ε Sony θαη ε Valve λα ιαλζάξνπλ ζηα πξσηόηππά ηνπο ζην επξώ θαηαλαισηηθό 

θνηλό. Αληίζηνηρα, ε Google επέιεμε λα αθνινπζήζεη κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή 

ζηξαηεγηθή, παξνπζηάδνληαο ην Google Cardboard, κηα ζπζθεπή 3-D απεηθόληζεο 

γηα ζπζθεπέο ηειεθσλίαο θαηαζθεπαζκέλε κνλάρα κε ραξηόλη θαη ζεσξείηαη σο ε πην 

θζελή θαη απιή ιύζε γηα εκπεηξίεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο. Έλα ρξόλν 

κεηέπεηηα, ε Valve ζε ζπλεξγαζία κε ηελ HTC ζα αλαθνηλώζνπλ έλα ζύζηεκα 

εηθνληθήο παξαθνινύζεζεο γεσγξαθηθνύ ρώξνπ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε 

ρεηξηζηήξηα θαη HMD’s. Η ζπζθεπή απηή νλνκάζηεθε HTC Vive θαη αλακθίβνια ε 

ηειηθή εκπεηξία πνπ πξνζέθεξε απνηειεί έσο ζήκεξα ην ηειεπηαίν ζεκαληηθό 

νξόζεκν ηεο VR ηερλνινγίαο [3]. 
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1.3 Λοιπές εθαρμογές ηης ηετνολογίας VR 

Έσο ώξαο, έρνπκε δεη κηα κεγάιε πιεζώξα εθαξκνγώλ γηα ηελ ηερλνινγία 

VR, μεθηλώληαο από ελζσκάησζε ζηελ ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε θαη θηάλνληαο κέρξη 

θαη ζηα ζεκεξηλά ζύγρξνλα βηληενπαηρλίδηα. Δθηόο όκσο ησλ πιαηζίσλ πνπ 

αλαθέξακε, ε ηερλνινγία VR κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε πνιιά άιια ζελάξηα 

πξαγκαηηθνύ θόζκνπ θαη λα σθειήζεη έλα αξθεηά κεγαιύηεξν θάζκα ρξεζηώλ.  

Γηα παξάδεηγκα, ε Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

επξέσο ζηελ Ιαηξηθή εθπαίδεπζε, όπνπ νη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

εμεηάζνπλ ηελ αλαηνκία ησλ εμεηαδόκελσλ νξγαληζκώλ κε ηελ βνήζεηα 3-D 

ζπζθεπώλ.  Η ηερλνινγία απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αθόκε θαη από ηελ 

Αζηπλνκία ζηα πιαίζηα Αλαθαηαζθεπήο θελώλ Δγθιήκαηνο (Crime Scene 

Reconstruction) κέζσ ηεο ςεθηαθήο εηθνληθνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ εγθιήκαηνο. 

Πξσηνζηάηεο ηεο ηδέαο απηήο ήηαλ ν Lars Ebert, ππάιιεινο ηεο Γηθαζηηθήο Ιαηξηθήο 

ζηελ Διβεηία, ν νπνίνο ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ε αλά-δεκηνπξγία κηαο ζθελήο 

εγθιήκαηνο ζε 3-D, κε ηελ ηερλνινγηθή ππνζηήξημε γηα ππνινγηζκό ηξνρηάο ηεο 

ζθαίξαο, ζα ήηαλ επαλαζηαηηθή γηα ηελ ζπιινγή απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ, ηθαλή λα 

επηβάιιεη ηνλ λόκν κε δίθαην ηξόπν ζηα δηθαζηήξηα [6]. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2 :  Κ Α Σ Η Γ Ο Ρ Ι Ε   

Σ Ε Υ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α   V R  

Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ ηερλνινγίαο VR γίλεηαη κε βάζε ην 

επίπεδν ηεο εθβάζπλζεο ηνπ ρξήζηε ζηνλ ςεθηαθό θόζκν θαη δηαθξίλνληαη ζε 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. 

2.1 Προζομοιώζεις Μηδενικής Δκβάθσνζης 

Οη πξνζνκνηώζεηο κεδεληθήο εθβάζπλζεο (non-immersive simulations) 

απνηεινύλ ην θαηώηεξν – θαη θαηά κηα έλλνηα θησρόηεξν – επίπεδν Δηθνληθήο 

Πξαγκαηηθόηεηαο. ην επίπεδν απηό, ζπλήζσο δηεγείξνληαη αηζζήζεηο όπσο ε αθνή, ε 

όξαζε θαη ε αθή, ελώ ν ρξήζηεο κπνξεί κε επθνιία λα αληηιεθζεί θαη ζπγρξόλσο λα 

απνδερηεί ηνλ εμσηεξηθό θόζκν σο ηνλ πξαγκαηηθό ηνπ θόζκν. Οη πξνζνκνηώζεηο 

ηέηνηνπ ηύπνπ θαληάδνπλ σο ε ηδαληθή ιύζε γηα πξνζσπηθή ή/θαη νηθηαθή ρξήζε, 

θαζώο δελ απαηηνύλ εμεδεηεκέλν ή αθξηβό εμνπιηζκό. Αληηζέησο, απαηηνύλ κνλάρα 

ηελ ύπαξμε κηαο νζόλεο Η/Τ πςειήο επθξίλεηαο (High Definition, HD) θαη ζε 

ζπλδπαζκό κε αιιεινεπηδξώκελα αληηθείκελα, όπσο πρ έλα ρεηξηζηήξην, νη ρξήζηεο 

βξίζθνληαη ζε ζέζε λα γεπηνύλ έλα κηθξό θνκκάηη ηνπ θιάδνπ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

ηερλνινγία VR [1] [7]. 

 

Δηθόλα 7: Πξνζνκνίσζε κεδεληθήο εθβάζπλζεο [1]. 
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2.2 Προζομοιώζεις Ημι-Δκβάθσνζης 

Οη πξνζνκνηώζεηο εκη-εθβάζπλζεο (semi immersive simulations) πξνζθέξνπλ 

κηα πην πξαγκαηηθή εκπεηξία ελόο εηθνληθνύ θόζκνπ θαη απνηεινύλ ηελ γέθπξα 

κεηαμύ πξνζνκνηώζεσλ κεδεληθήο εθβάζπλζεο θαη πξνζνκνηώζεσλ πιήξνπο 

εθβάζπλζεο [4].  

    Σν θαηαιιειόηεξν παξάδεηγκα ηέηνηαο πξνζνκνίσζεο είλαη κηα 

πξνζνκνίσζε πηήζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θόξνλ ζηελ εθπαίδεπζε πηιόησλ. Οη 

πξνζνκνηώζεηο απηέο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο αξθεηά 

πςειώλ απνδόζεσλ ζε ζπλδπαζκό κε κηα ή πνιιαπιέο νζόλεο πςειήο επθξίλεηαο. Η 

ππνινγηζηηθή δύλακε είλαη ζε ζέζε παξάγεη γξαθηθά πςειήο επθξίλεηαο, δίλνληαο 

ζηνλ ρξήζηε κηα πξαγκαηηθά αιεζηλή εκπεηξία ελόο εηθνληθνύ πεξηβάιινληνο. ε 

απηό ην επίπεδν εθβάζπλζεο, νη ρξήζηεο αξρίδνπλ λα πηζηεύνπλ ζηγά-ζηγά όηη ε 

εκπεηξία πνπ δνπλ είλαη πξαγκαηηθή θαη αληηδξνύλ θπζηνινγηθά [4]. 

 

Δηθόλα 8: Πξνζνκνίσζε εκη-εθβάζπλζεο [1]. 
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2.3 Προζομοιώζεις Πλήροσς Δκβάθσνζης 

Οη πξνζνκνηώζεηο πιήξνπο εθβάζπλζεο (full immersive simulations) 

ζεσξνύληαη σο ε αιεζνθαλέζηεξε - θαη ηαπηόρξνλα πην εμειηγκέλε - εκπεηξία 

Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο. Τιηθό θαη Λνγηζκηθό είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα 

κεηαμύ ηνπο, δίλνληαο ζηνλ ρξήζηε κηα πιήξσο ξεαιηζηηθή εκπεηξία πνπ δηεγείξεη 

όιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ [1]. 

Σέηνηνπ είδνπο πξνζνκνηώζεηο ρξεζηκνπνηνύλ έλαλ ζπλδπαζκό από ζπζθεπέο 

HMD θαη ζπζθεπέο αλίρλεπζεο θίλεζεο, απμάλνληαο θαηά πνιύ ην δηαζέζηκν νπηηθό 

πεδίν (Field of View, FOV). Οη νζόλεο ζέαζεο παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθά πςειά 

επίπεδα αλάιπζεο θαη αληηζέζεσλ, πείζνληαο ηνλ ρξήζηε όηη ν θόζκνο ζηνλ νπνίν 

πεξηθέξεηαη είλαη πξαγκαηηθόο. Η επίηεπμε ηεο πιήξνπο εθβάζπλζεο επηηπγράλεηαη 

κε ηελ πξνβνιή πνιιαπιώλ εηθόλσλ (ζπλήζσο δύν ή ηξηώλ) κε ζύκπηπμε, πνιύ 

θνληά ζην αλζξώπηλν κάηη, κε απνηέιεζκα ν ρξήζηεο λα βιέπεη έλα ηειηθό 

απνηέιεζκα κηαο θαη κόλν εηθόλαο [1] [7]. 

 

Δηθόλα 9: Πξνζνκνίσζε πιήξνπο εθβάζπλζεο [1]. 
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2.4 σνεργαηικό Δικονικό Περιβάλλον 

Σν πλεξγαηηθό Δηθνληθό Πεξηβάιινλ (Collaborative Virtual Environment, 

CVE) είλαη ε ιηγόηεξε γλσζηή κνξθή VR πξνζνκνίσζεο, θαζώο άξρηζε λα 

εμειίζζεηαη ξαγδαία κόιηο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Τπνζηεξίδεη ηελ ζύλδεζε 

πνιιαπιώλ ζπλδεδεκέλσλ ρξεζηώλ από απόζηαζε ζε έλα εληαίν πεξηβάιινλ 3-D 

πξνζνκνίσζεο, ζε αληίζεζε κε όηη μέξακε έσο ζήκεξα όπνπ ν θάζε ρξήζηεο βίσλε 

ηελ Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα ζε πξνζσπηθό κνλάρα επίπεδν. Βξίζθεη εθαξκνγή 

θπξίσο ζε θαηαλεκεκέλεο πξνζνκνηώζεηο θαη ζε 3-D βίληεν-παηρλίδηα πνιιαπιώλ 

παηθηώλ (Multiplayer Video-games). Δπηπξόζζεηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αθόκα 

θαη γηα ηελ ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε ινγηζκηθνύ [7] [8]. 

Απνηειεί αλακθηζβήηεηα ηελ εμέιημε ηελ ηερλνινγίεο VR, θαζώο δίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα ζηνπο απνκαθξπζκέλα ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο λα αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ 

ηνπο ζε έλα εληαία θαηαλεκεκέλν πεξηβάιινλ. Τπάξρνπλ δπν δηαθνξεηηθνί ηύπνη 

CVE, ην πιήξεο CVE θαη ε Δληζρπκέλε Πξαγκαηηθόηεηα (Augmented Reality, AR). Η 

ηερλνινγία AR, ζε αληίζεζε κε ηελ πιήξε CVE, απνηειεί κηα ζπλέλσζε ηόζν ηνπ 

εηθνληθνύ, όζν θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ. ε θάζε πεξίπησζε όκσο, αλακέλεηαη 

λα καο απαζρνιήζεη ζεκαληηθά ηα επόκελα ρξόληα, κηαο θαη όπσο αλαθέξακε 

παξαπάλσ, αλαπηύζζεηαη κε γνξγνύο ξπζκνύο [9]. 

ηελ παξαθάησ εηθόλα, παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα γηα έλα δηαδηθηπαθό 

παηρλίδη πνιιαπιώλ ρξεζηώλ πνπ νλνκάδεηαη VRChat. Σν παηρλίδη απηό δίλεη ηελ 

επηινγή ζηνπο απνκαθξπζκέλνπο παίθηεο ηνπ λα παίμνπλ κε νπνηαδήπνηε HMD 

ζπζθεπή δηαζέηνπλ θαη λα επεμεξγαζηνύλ πιήξσο ηνπο ραξαθηήξεο ηνπο [10]. 

 

Δηθόλα 10: Έλα ζηηγκηόηππν ηνπ παηρληδηνύ VRChat [10]. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3 :  Π Ω   Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ε Ι  

Η  Σ Ε Υ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α  V R  

Μηα εύινγε εξώηεζε ζε απηό ην ζεκείν ζα ήηαλ πσο θηάζακε ζην ζεκείν λα 

έρνπκε ηόζν εμειηγκέλεο ζπζθεπέο εηθνληθνπνίεζεο πξαγκαηηθόηεηαο. Πσο 

θαηαθέξακε λα μεθηλήζνπκε πξηλ από έλαλ αηώλα λα κειεηάκε ζπζθεπέο Δηθνληθήο 

Πξαγκαηηθόηεηαο γηα πξνζσπηθή ρξήζε θαη ζήκεξα κπνξνύκε λα παίδνπκε 

δηαδηθηπαθά κε παίθηεο από όιν ηνλ θόζκν, κε ηνλ θαζέλα καο λα είλαη εμνπιηζκέλνο 

ηε δηθή ηνπ ζπζθεπή; 

Γηα λα απαληήζνπκε ζε ηέηνηα εξσηήκαηα, ζα πξέπεη αξρηθά λα εμεηάζνπκε 

έλαλ ηνκέα ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο πνπ έσο ώξαο δελ έρνπκε αλαθεξζεί 

θαζόινπ. Ο ηνκέαο απηόο δελ είλαη άιινο από ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζθεπώλ 

απηώλ. ηα θεθάιαην απηό ινηπόλ, ζα εμεηάζνπκε ελδειερώο ην πώο ιεηηνπξγεί κηα 

ζπζθεπή πνπ πξνζνκνηώλεη έλα πξαγκαηηθό θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ην πξνβάιιεη σο 

3-D εηθνληθό πεξηβάιινλ. Μάιηζηα, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο πξέπεη λα θνηηάμνπκε 

πνιύ-πνιύ πξνζεθηηθά γηα λα πεηζηνύκε όηη όλησο δελ βξηζθόκαζηε ζην πεξηβάιινλ 

πνπ βιέπνπκε κπξνζηά ζηα κάηηα καο, αιιά (βξηζθόκαζηε) εληόο κηαο πξνζνκνίσζεο 

ειεγρόκελεο από ππνινγηζηέο ή θνλζόιεο. 

 

3.1 Γενικές Βαζικές Λειηοσργίες 

Σν πξώην αληηθείκελν πνπ ζα καο απαζρνιήζεη είλαη ην πώο κεηαθέξνληαη ηα 

δεδνκέλα ζηνλ ρξήζηε. Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, νη εηθόλεο ή θαη ηα βίληεν 

κεηαθέξνληαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (νξηζκέλεο θνξέο θαη από θνλζόιεο, 

π.ρ Playstation 4) ζηελ ζπζθεπή HMD. πλήζσο, γηα ηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ 

ζε ζπζθεπέο, όπσο ην HTC Vive ή ην Oculus Rift, ρξεζηκνπνηείηαη θαιώδην High 

Definition Multimedia Interface (HDMI), ελώ ζε πεξίπησζε πνπ αλαθεξόκαζηε ζε 

ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην θηλεηό ηειέθσλν σο είζνδν δεδνκέλσλ, όπσο πρ ην 

Google Cardboard, ην θαιώδην HDMI δελ βξίζθεη εθαξκνγή [11]. 
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Δθόζνλ ε πιεξνθνξία θηάζεη ζηελ ζπζθεπή HMD, ηόηε νη ζπζθεπέο έρνπλ δπν 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ρεηξηζκνύ ησλ δεδνκέλσλ. Από ηελ κηα κεξηά, νξηζκέλεο 

ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνύλ δπν δηαθνξεηηθά ζήκαηα πιεξνθνξίαο, ηα νπνία ηα 

ηξνθνδνηνύλ σο έλα εληαίν ζήκα ζηελ ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε. Δλαιιαθηηθά, άιιεο 

ζπζθεπέο παξέρνπλ, γηα ην θάζε κάηη ηεο ζπζθεπήο, δπν νζόλεο LCD. Οη γπάιηλνη 

θαθνί (lenses) πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηα κάηηα ηνπ ρξήζηε θαη ζηα εηθνλνζηνηρεία 

(pixels) παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηεο απόζηαζεο από ην αλζξώπηλν 

κάηη, θάλνληαο ηελ ζπζθεπή πην επεθηάζηκε θαη ρξήζηκε γηα ην επξύηεξν 

θαηαλαισηηθό θνηλό. Γηα λα θαηαθέξνπλ νη θαθνί απηνί λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 3-D 

εηθόλα, ηξνπνπνηνύλ ηελ εζηίαζε ησλ δπν νζνλώλ ζηελ ζπζθεπή, όπσο αθξηβώο 

ιεηηνπξγνύλ θαη ηα αλζξώπηλα κάηηα [11]. 

Σν ηειεπηαίν – αιιά εμίζνπ ζεκαληηθό – ηκήκα ηεο βαζηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο είλαη ηα θαξέ αλά δεπηεξόιεπην (frames per second, 

fps). Η κεηξηθή απηή εθθξάδεη ηελ ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη δηαδνρηθά 

θαξέ (δειαδή εηθόλεο) ζε κηα νζόλε θαη όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ηηκή ηεο ζπρλόηεηαο, 

ηόζν πην αιεζηλή θαη δσληαλή εκπεηξία βηώλεη ν ρξήζηεο. Καηά ζπλέπεηα, νη εηαηξίεο 

παξαγσγήο ζπζθεπώλ Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο επηδηώθνπλ λα έρνπλ αξθεηά 

πςειά fps – 60 fps θαη’ ειάρηζην – ζηηο ζπζθεπέο πνπ θαηαζθεπάδνπλ, ώζηε νη 

ρξήζηεο λα μεράζνπλ ηα πεξί ππνινγηζηώλ θαη ζπζθεπώλ αιιειεπίδξαζεο θαη λα 

ζπκπεξηθεξζνύλ όπσο ζα ζπκπεξηθέξνληαλ θαη ζηελ θαλνληθή δσή [11] [12]. 

 

3.2 Σο εζωηερικό μιας ζσζκεσής HMD 

Αλ είρακε ηελ δπλαηόηεηα λα δνύκε ηα ηερλνινγηθά κέιε ηα νπνία ζπλζέηνπλ 

κηα ζπζθεπή HMD, ηόηε ζα παξαηεξνύζακε έλα ζύλνιν από αηζζεηήξεο, νζόλεο, 

θαθνύο αιιά θαη άιια ινηπά εμαξηήκαηα. Σα εμαξηήκαηα απηά ζα ηα αλαθέξνπκε 

(μαλά) θαη ζα ηα αλαιύζνπκε δηεμνδηθά ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο. 
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3.2.1 Αισθητήρες 

Τπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηύπνη αηζζεηήξσλ ζε κηα ζπζθεπή HMD, ηα 

μαγνητόμετρα, ηα επιτατσνσιόμετρα θαη ηα γσροσκόπια [1]. 

 Σν μαγνητόμετρο (magnetometer) πξνζνκνηώλεη ηελ ιεηηνπξγία κηαο 

ςεθηαθήο ππμίδαο γηα ηελ HMD ζπζθεπή, ελεκεξώλνληάο ηελ γηα ηελ 

θαηεύζπλζε πξνο ηελ νπνία θνηηάδεη ν ρξήζηεο κεηξώληαο ηα 

καγλεηηθά πεδία, όπσο αθξηβώο θαη κηα θαλνληθή ππμίδα. 

 Σν επιτατσνσιόμετρο (accelerometer) ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηνλ 

θαηαθόξπθν πξνζαλαηνιηζκό ηεο ζπζθεπήο θαη γηα λα επηηεπρζεί ε 

κέηξεζε απηή, απαηηείηαη κηα πιεζώξα ζπλεξγαδόκελσλ 

επηηαρπλζηόκεηξσλ. 

 Σν γπξνζθόπην (gyroscope) είλαη ηνπνζεηεκέλν εληόο ηεο ζπζθεπήο 

γηα ηνλ αθξηβή ππνινγηζκό ή θαη ηελ αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ 

ηεο [1]. 

 

3.2.2 Φακοί  

Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ αλαθνξά καο ζηνπο θαθνύο, ζην ζεκείν απηό ζα 

ζπκίζνπκε όηη κε ηνλ όξν θαθόο (lense) κηαο ζπζθεπήο HMD αλαθεξόκαζηε ζην 

γπάιηλν θαθό ηνπνζεηεκέλν αλάκεζα ζην αλζξώπηλν κάηη θαη ηα pixels ηεο νζόλεο 

πξνβνιήο ηεο ζπζθεπήο. Ο ζθνπόο ύπαξμήο ηνπο είλαη έλαο, λα πξνζνκνηώζνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξώπηλσλ καηηώλ, ηα νπνία ζπλδπάδνπλ 2 δηαθνξεηηθέο εηθόλεο 

ζε κηα εληαία 3-D εηθόλα. Γηα λα ην θαηαθέξνπλ απηό, αλαδηακνξθώλνπλ ηελ 

δηζδηάζηαηε (Two-Dimensional, 2-D) εηθόλα πνπ ππάξρεη ζε θάζε κάηη ηνπ ρξήζηε 

μερσξηζηά. Ωο απνηέιεζκα, ν ρξήζηεο αληηθξίδεη κηα ζηεξενζθνπηθή εηθόλα πεδίνπ 

πνπ ηνλ πείζεη όζνλ αθνξά ην βάζνο ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ [1]. 
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3.2.3 Οθόνες  

Οη νζόλεο ιεηηνπξγνύλ αθξηβώο όπσο ζα πεξίκελε ν θαζέλαο καο, πξνβάιινπλ 

ηα δεδνκέλα εηθόλαο πνπ ιακβάλνπλ σο είζνδν. Η ηξνθνδνζία εηθόλαο κπνξεί λα 

πξνέξρεηαη από ππνινγηζηή, θνλζόια ή ηειέθσλν θαη πξνβάιιεηαη ζηνλ ρξήζηε 

κέζσ ησλ θαθώλ ηεο ζπζθεπήο. Γηα ηελ κεηαθνξά ηεο εηθόλαο, απαηηείηαη ζπλήζσο 

θαιώδην HDMI όηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ή θνλζόια, ελώ 

αλ ε πεγή καο είλαη έλα θηλεηό ηειέθσλν, ηόηε ε ίδηα ε ζπζθεπή παξέρεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πξνο ηελ HMD ζπζθεπή [1]. 

ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπζθεπώλ HMD, ρξεζηκνπνηνύληαη LCD νζόλεο, ελώ 

παξάιιεια ξαγδαία αλάπηπμε θαη εθαξκνγή έρνπλ θαη νη Organic Light-Emitting 

Diode (OLED) νζόλεο. ε αληίζεζε κε ηηο LCD νζόλεο νη νπνίεο απαηηνύλ 

αλεμάξηεην ζπλερή νπίζζην θσηηζκό ζηα θξύζηαιιά ηνπο, ηα νπνία κε ηελ ζεηξά 

ηνπο δεκηνπξγνύλ ηα pixels ζηελ, νη νζόλεο OLED δελ ρξεηάδνληαη νπίζζην θσηηζκό. 

Οη νξγαληθνί δίνδνη πνπ ηηο ζπλζέηνπλ είλαη ηθαλνί λα παξάμνπλ από κόλνη ηνπο ην 

δηθό ηνπο θσο, εθόζνλ πξνθαλώο ππάξρεη ηξνθνδνζία ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζηελ 

ζπζθεπή. Η ρξεζηκνπνίεζε OLED νζόλεο έρεη ηα εμήο νθέιε [13]: 

1. Δπηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή πην ιεπηώλ θαηαζθεπώλ - όπσο κηαο 

ηειεόξαζεο ή ελόο θηλεηνύ - ιόγσ ηεο απνπζίαο ηεο αλάγθεο γηα 

νπίζζην θσηηζκό. 

2. Απμάλεη ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο (ζε ζπζθεπέο πνπ 

ηξνθνδνηνύληαη από κπαηαξία), μαλά ιόγσ ηεο απνπζίαο ηεο αλάγθεο 

γηα νπίζζην θσηηζκό. 

3. Πξνζθέξεη θαιύηεξε αληίζεζε νζόλεο, θαζώο κπνξεί λα δείμεη πιήξεο 

καύξν απιά απελεξγνπνηώληαο ηα απαηηνύκελα pixel, ελώ ζηηο LCD 

νζόλεο ν νπίζζηνο θσηηζκόο είλαη ζπλερώο ελεξγόο [13]. 

Οη OLED νζόλεο, παξόιν πνπ όπσο ζα έπξεπε λα αλακέλεη θαλείο, είλαη 

αθόκα αξθεηά αθξηβέο ζε ηηκή, ρξεζηκνπνηνύληαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζε 

θαζεκεξηλέο ζπζθεπέο θαη κε ζηαζεξά βήκαηα, αλακέλεηαη ζε ιίγα ρξόληα λα 

αληηθαηαζηήζνπλ πιήξσο ηηο LCD νζόλεο [13]. 
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3.3 Λειηοσργία Παρακολούθηζης Κεθαλής 

Η Λεηηνπξγία Παξαθνινύζεζεο Κεθαιήο (Head Tracking) απνηειείηαη από 

ηηο κεζόδνπο νη νπνίεο ππνινγίδνπλ ηελ αιιαγή ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ ηνπ ρξήζηε όηαλ 

ε νπηηθή ηνπ αιιάδεη πξνζαλαηνιηζκό πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε. Υξεζηκνπνηεί 

ηνπο ήδε ππάξρνληεο αηζζεηήξεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ HMD 

ζπζθεπώλ. Η θαζπζηέξεζε (lag) ζηελ αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνύ νθείιεη λα είλαη όζν 

ην δπλαηόλ ρακειόηεξε γίλεηαη, ώζηε ν ρξήζηεο λα βιέπεη απόιπην ζπγρξνληζκό 

κεηαμύ ησλ αιιαγώλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αιιαγώλ ζηελ νπηηθή ηνπ ζέαζε. Ωο 

αλώηεξν πξνο απνθπγή όξην απόθξηζεο έρνπλ ηεζεί ηα 50 milliseconds (ms). 

Πξνθαλώο, θαζπζηεξήζεηο άλσ ησλ 50 ms κεηαμύ πεξηβαιινληηθώλ αιιαγώλ θαη 

νπηηθώλ αιιαγώλ κπνξεί λα απνβνύλ κνηξαίεο ζηελ πξνζπάζεηα ν ρξήζηεο λα βηώζεη 

ηελ εκπεηξία ηεο πιήξεο εθβάζπλζεο [1]. 

Η ιεηηνπξγία απηή είλαη βαζηζκέλε πάλσ ζε έλα ζύζηεκα πνπ νλνκάδεηαη Έμη 

Βαζκνί Διεπζεξίαο (Six Degrees of Freedom, 6DoF). Σν 6DoF είλαη ππεύζπλν γηα λα 

αληηζηνηρίζεη θαη λα ζπλδέζεη ηηο θηλήζεηο ζηνλ πξαγκαηηθό ρώξν ηεο θεθαιήο 

(άμνλεο x,y θαη z) κε ηηο θηλήζεηο εληόο ηεο πξνζνκνίσζεο. Οη δηαζέζηκνη 

πξνζαλαηνιηζκνί ζηελ πξνζνκνίσζε είλαη ηξείο: πάλσ-θάησ (pitch), πιάη-πιάη (yaw) 

θαη ώκν-ώκν (roll). Έπεηηα, ην ζύζηεκα δξνκνινγεί κηα επηθνηλσλία κε ηελ Κεληξηθή 

Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο (Central Processing Unit, CPU) ηνπ Η/Τ, ελεκεξώλνληάο ηελ 

γηα ηνλ ηξέρνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ρξήζηε. Ο CPU κε ηελ ζεηξά ηνπ ιακβάλεη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό θαη επηζηξέθεη ζηελ HMD νζόλε ηνπ ρξήζηε ηηο θαηάιιειεο 

δηακνξθσκέλεο εηθόλεο [1] [14]. 

 

Δηθόλα 11: Αληηζηνίρεζε Πξαγκαηηθώλ Αμόλσλ κε Άμνλεο Πξνζνκνίσζεο 

[14]. 
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3.4 Λειηοσργία Παρακολούθηζης Κίνηζης 

Η Λεηηνπξγία Παξαθνινύζεζεο Κίλεζεο (Motion Tracking) αληρλεύεη ηηο 

αλζξώπηλεο θηλήζεηο κέζσ αηζζεηήξσλ ζηνλ αλζξώπηλν ζώκα θαη νη 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπο ηξνθνδνηνύλ ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηνπ Η/Τ κε ςεθηαθά 

δεδνκέλα πνπ αλαπαξηζηνύλ ηηο εθάζηνηε αλζξώπηλεο θπζηθέο θηλήζεηο. Απνηειεί γηα 

πνιινύο κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εθαξκνγέο ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο, 

θαζώο έρεη θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηε πιήξε εθβάζπλζε ηνπ ρξήζηε ζην εηθνληθό 

πεξηβάιινλ. Τπάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο γηα παξαθνινύζεζε θίλεζεο, ε 

νπηηθή θαη ε κε-νπηηθή παξαθνινύζεζε [15]. 

 

3.4.1 Οπτική Παρακολούθηση Κίνησης 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ηερλνινγία Οπτικής Παρακολούθησης Κίνησης, γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ κεηξηθώλ ηνπ ρξήζηε είλαη ππεύζπλε κηα 

νπνηαδήπνηε ζπζθεπή πξνβνιήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξαθνινύζεζε θίλεζεο 

μεθηλάεη κε ηελ ηνπνζέηεζε ζεκαδηώλ (markers) πςειήο αλάθιαζεο ζηα 

ζεκαληηθόηεξα κέξε ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο ή ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ζηηο 

ζπζθεπέο HMD θαη ζηα ρεηξηζηήξηα. Οη θπζηθέο θηλήζεηο ζώκαηνο ηνπ ρξήζηε 

παξαθνινπζνύληαη θαη αλαιύνληαη κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα κπνξεί λα γίλεη 

αληηζηνίρηζε θαη θαη’ επέθηαζε ραξηνγξάθεζε ζε 3-D πεδίν [15]. 

H ζπζθεπή Kinect ηεο Microsoft απνηειεί ην θαιύηεξν παξάδεηγκα ζπζθεπήο 

Οπηηθήο Παξαθνινύζεζεο Κίλεζεο, ζπκβαηή κε ηηο θνλζόιεο Xbox 360/One θαη κε 

Η/Τ κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows. Η ζπζθεπή απηή δελ απαηηεί ν ρξήζηεο λα 

είλαη εμνπιηζκέλνο κε markers. Αληίζεηα, ην Kinect είλαη βαζηζκέλν πάλσ ζε έλαλ 

ζπλδπαζκό από έμππλνπο αιγνξίζκνπο θαη θάκεξεο πςειήο αθξίβεηαο. Γηα λα γίλεη 

θαηαγξαθή ηεο θίλεζεο ηνπ ρξήζηε, ε ζπζθεπή ρξεηάδεηαη απιά θαη κόλν λα 

εληνπίζεη ηνλ ρξήζηε, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε κηα ινγηθή απόζηαζε. Σν κεηνλέθηεκα 

όκσο ηεο κε ρξεζηκνπνίεζεο δηαθξηηώλ markers δελ είλαη άιιν από ηελ πνηόηεηα 

ησλ κεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ από 

άπνςε αθξίβεηαο κε ηηο κεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ πξαγκαηηθνί markers ζηνπο 

ρξήζηεο [15]. 
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3.4.2 Μη-Οπτική Παρακολούθηση Κίνησης 

ύκθσλα κε ηελ Μη-Οπτική Παρακολούθηση Κίνησης, έρνπκε έλα πιήζνο 

αηζζεηήξσλ πνπ εκπεξηέρνληαη είηε ζηελ HMD ζπζθεπή, είηε ζηα ρεηξηζηήξηα 

αιιειεπίδξαζεο. Οη αηζζεηήξεο – όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζε παξαπάλσ εδάθην – 

είλαη ηξηώλ εηδώλ [15]: 

 Μαγλεηόκεηξα, γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πξνζαλαηνιηζκό ζε καγλεηηθό 

πεδίν 

 Δπηηαρπλζηόκεηξν, γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο θίλεζεο ζηνλ 3-D ρώξν 

 Γπξνζθόπην, γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο πεξηζηξνθήο 360
ν
 κνηξώλ [15]. 

Σν επξύηεξν θάζκα ησλ ζπζθεπώλ Με-Οπηηθήο Παξαθνινύζεζεο Κίλεζεο 

πνπ βαζίδνληαη ζε ηέηνηνπο αηζζεηήξεο παξέρνπλ αξθεηά θαιέο απνθξίζεηο θαη 

αθξίβεηεο, αιιά θαη ρακειά επίπεδα θαζπζηεξήζεσλ. Οη ζπζθεπέο απηέο, ζηελ 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηελ Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα, κίθξπλαλ πνιύ ζε κέγεζνο 

θαη ηαπηόρξνλα κεηώζεθε θαηά πνιύ νη ηηκή ηνπο, κε ζθνπό λα παξνηξπλζεί ε κέζε 

θαηαλαισηηθή νκάδα ηερλνινγίαο θαη λα γίλνπλ πην πξνζηηέο σο ιύζεηο 

θαζεκεξηλόηεηαο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπζθεπώλ είλαη ην Playstation Move, ην 

Oculus VR θαη ην Steam VR [15]. 

 

 

Δηθόλα 12: Παξαθνινύζεζε Κίλεζεο κε αηζζεηήξεο ρεηξόο θαη ζπζθεπή 

HMD [1]. 

 



 – 21 – 

3.5 Λειηοσργία Παρακολούθηζης Μαηιού 

Η Λειτοσργία Παρακολούθησης Ματιού (Eye Tracking) είλαη κηα ιεηηνπξγία ε 

νπνία έρεη αλαπηπρζεί κόιηο ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηνλ ηνκέα ηεο Δηθνληθήο 

Πξαγκαηηθόηεηαο. Βξίζθεη εθαξκνγή ζηηο ζπζθεπέο HMD θαη αληρλεύεη ηελ 

θαηεύζπλζε εζηίαζεο ηνπ αλζξώπηλνπ καηηνύ. Καη’ επέθηαζε, είλαη ζε ζέζε λα 

δώζεη έκθαζε θαη αθξίβεηα ζηα δεδνκέλα πνπ αληηζηνηρίδνληαη ζηελ πεξηνρή 

εζηίαζεο ηνπ καηηνύ θαη λα πξνζθέξεη πξσηόγλσξεο εκπεηξίεο Δηθνληθήο 

Πξαγκαηηθόηεηαο ηθαλέο λα πείζνπλ αθόκα θαη ηνλ πην δπζθνιόπηζην ρξήζηε όηη 

βηώλεη κηα πιήξσο πξαγκαηηθή εκπεηξία θαη λα μεράζεη όηη βξίζθεηαη εληόο κηαο πξν-

θαηαζθεπαζκέλεο πξνζνκνίσζεο [16]. 

Μέρξη πξόηηλνο, γλσξίδακε όηη ηερλνινγηθά, γηα λα ελεκεξώζνπκε ζρεηηθά κε 

ηελ πξόζεζή καο λα εζηηάζνπκε ζε θάπνην αληηθείκελν, ζα έπξεπε είηε λα 

αιιειεπηδξάζνπκε κε θάπνηα νζόλε αθήο, είηε λα ρεηξηδόκαζηε θάπνην πνληίθη αλ 

ήηαλ Η/Τ ή ρεηξηζηήξην αλ ήηαλ θνλζόια. Η λενζύζηαηε απηή ηερλνινγία ζα 

θαηαθέξεη λα θαηαξξίςεη ηα όζα μέξακε έσο ζήκεξα, βγάδνληαο ηνλ ελδηάκεζν 

κεζάδνληα κεηαμύ αλζξώπηλεο πξόζεζεο θαη ππνινγηζηηθήο εθηέιεζεο. Μάιηζηα, ζα 

ηξνθνδνηεί ηνλ πάξνρν ηεο ζπζθεπήο κε πνιύ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη 

ζηαηηζηηθά από όηη νη άιιεο ηερλνινγίεο. Σα δεδνκέλα απηά ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο, κε απώηεξν ζθνπό ηελ βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε 

(User Experience, UX) [16].  

Η πξώηε HMD ζπζθεπή κε πιήξε ππνζηήξημε παξαθνινύζεζεο καηηνύ ήξζε 

κόιηο ζην 2016, θάησ από ην όλνκα FOVE από ηελ νκώλπκε θαηαζθεπάζηξηα 

εηαηξία FOVE, κε έδξα ζηελ Ιαπσλία. Μέζα ζε ζρεηηθά κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, 

εηαηξίεο θνιινζνί όπσο ε Google, ε Apple θαη ην Facebook έδεημαλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ζηηο ηερλνινγίεο VR κε ππνζηήξημε παξαθνινύζεζεο καηηνύ, 

βαζηδόκελεο ζηα βήκαηα ηεο FOVE. Σν κόλν ζίγνπξν είλαη όηη ε ηερλνινγία απηή ζα 

καο απαζρνιήζεη ζίγνπξα ζην κέιινλ [16]. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  4 :  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε   

Σ Ε Υ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α   V R  

Έρνπκε παξνπζηάζεη ήδε από ην Κεθάιαην 1 έλα ζύλνιν εθαξκνγώλ πνπ 

θαιύπηεη ε Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα. Μηιήζακε γηα ζηξαηησηηθέο εθπαηδεύζεηο, 

νηθηαθή ρξήζε, gaming, γεσγξαθηθέο πξνζνκνηώζεηο έσο θαη αλαθαηαζθεπέο ζθελώλ 

εγθιήκαηνο.  ηηο εθαξκνγέο απηέο (πνπ αλαιύζεθαλ ήδε) δελ ζα αλαθεξζνύκε μαλά. 

ην Κεθάιαην 4 ινηπόλ, ζα επηρεηξήζνπκε λα εμεηάζνπκε έλα επξύηεξν θάζκα 

εθαξκνγώλ θαη ζα θάλνπκε κηα πξόβιεςε γηα ην ηη καο επηθπιάζζεη ην πξνζερέο 

κέιινλ ζηνλ ηνκέα απηό. 

4.1 Δργαζιακός Σομέας 

Η έιεπζε ηεο ηερλνινγίαο VR ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία καο ζα πξνζθέξεη κηα 

πιεζώξα πιενλεθηεκάησλ θαη ζα θάλεη ηελ δσή καο επθνιόηεξε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

όζνλ αθνξά ηνπο εξγαδνκέλνπο, ζα είλαη πην παξαγσγηθνί όηαλ ζα δηαρεηξίδνληαη 

πνιιαπιέο εηθνληθέο νζόλεο ζηηο νπνίεο ζα θαηαλέκνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο 

ηνπο, παξά όηαλ εξγάδνληαη κόλν ζε κηα. Οη ππάιιεινη ηέηνησλ εηαηξηώλ ζα είλαη 

ζαθώο πην πξνεηνηκαζκέλνη ελάληηα ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο, κέζσ πξνζνκνηώζεσλ 

πνπ νη εηαηξίεο ζα νθείινπλ λα δηεμάγνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα [17]. 

Από ηελ πιεπξά ησλ εηαηξηώλ, δελ ζα ππάξρεη πηα αλάγθε νύηε γηα εηαηξηθέο 

ζπλαληήζεηο, νύηε γηα ηεξάζηηα γξαθεία, αθνύ ε Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα κπνξεί λα 

ηα πξνζθέξεη κέζσ απνκαθξπζκέλσλ ζπλδέζεσλ ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα 

ηελ εθάζηνηε εηαηξία πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία απηή. Η δηεμαγσγή 

ζπλεληεύμεσλ ζα βειηησζεί θαηαθόξπθα, θαζώο νη ππεύζπλνη πξνζιήςεσλ ζα έρνπλ 

ηελ δπλαηόηεηα λα ππνβάιινπλ ηνπο ππνςήθηνπο ππαιιήινπο ζε δνθηκαζηηθέο 

δνθηκέο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο θαη λα ζπληάμνπλ κηα ζαθέζηεξε αμηνιόγεζε. 

Δπηπξόζζεηα, νη δηεπζπληέο ηέηνησλ εηαηξηώλ δελ ζα ρξεηάδεηαη πηα λα αλεζπρνύλ γηα 

ηελ αζθάιεηα ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ, θαζώο ηα εηθνληθά 

πεξηβάιινληα ζα είλαη πιήξσο αζθαιή θαη αβιαβή [17]. 
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4.2 Δρεσνηηικός Σομέας 

Ο Δξεπλεηηθόο ηνκέαο απνηειεί άιινλ έλαλ ηνκέα ν νπνίνο ζα επσθειεζεί 

επξέσο από ηελ ηερλνινγία VR. Οη επηζηήκνλεο πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο VR ζα έρνπλ ην πιενλέθηεκα δηεμαγσγήο δνθηκαζηηθώλ κεδεληθνύ 

θόζηνπο εληόο ελόο εηθνληθνύ πεξηβάιινληνο, γεγνλόο πνπ κεηέπεηηα ζα ζπκβάιιεη 

ζηελ ζπιινγή κεγαιύηεξνπ θαη αληηθεηκεληθόηεξνπ θάζκαηνο δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ. Σα πεηξάκαηα ζα παξέρνπλ πιήξε αζθάιεηα ζηνπο επηζηήκνλεο, 

θαζώο ν λένο ρώξνο εξγαζίαο ηνπο ζα είλαη αβιαβήο θαη δελ ζα ππάξρεη ν θόβνο 

θάπνηαο ρεκηθήο αληίδξαζεο ή ινηπώλ θηλδύλσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα βάινπλ ζε 

θίλδπλν ηε δσή απηώλ θαη ησλ ππνινίπσλ επηζηεκόλσλ [17].  

Οη επηζηήκνλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηέηνηεο ηερλνινγίεο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

δηεμάγνπλ πεηξάκαηα πάλσ ζε εηθνληθά αλζξώπηλα ζώκαηα, θάηη πνπ έσο θαη ζήκεξα 

δελ επηηξεπόηαλ γηα ιόγνπο εζηθήο θαη ζσκαηηθήο αζθάιεηαο. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα πξνζνκνίσζεο θαη εκβάζπλζεο ζε εηθνληθά πεξηβάιινληα, ηα νπνία ζηνλ 

θαλνληθό θόζκν είλαη είηε απαγνξεπκέλα, είηε επηθίλδπλα, είηε απξόζηηα. Σέινο, νη 

δπλαηόηεηεο εηθνληθνπνίεζεο αηνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη ε ειεύζεξε επεμεξγαζία ηνπο 

εληόο ηνπ εηθνληθνύ πεξηβάιινληνο ζα απμήζεη ηηο δηαζέζηκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζα 

πξνζθέξεη πεξηζζόηεξε γλώζε ζε πεδία πνπ αθόκε θαη ζήκεξα γλσξίδνπκε πνιύ 

ιίγεο πιεξνθνξίεο [17].  

 

4.3 Βιομητανικός Σομέας 

Άιινο έλαο ηνκέαο ν νπνίνο αλακθίβνια ζα δεη ξηδηθέο αιιαγέο κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο VR είλαη ν Βηνκεραληθόο ηνκέαο. Δξγαδόκελνη ζε πιήξσο 

θαηαλεκεκέλα ζπλεξγαηηθά VR πεξηβάιινληα, θαηαζθεπαζηέο από δηαθνξεηηθά 

εξγνζηάζηα ζα κπνξνύλ λα ζπλεξγάδνληαη καδί κε απνκαθξπζκέλεο ζπλδέζεηο, 

αλαπηύζζνληαο ηα κνληέια θαη ηα πξντόληα από θνηλνύ. Οη θπζηθέο εγθαηαζηάζεηο 

αλάπηπμεο πιηθώλ αγαζώλ ζα αληηθαηαζηαζνύλ από πιήξσο εηθνληθά αζθαιή πξνο 

ην ρξήζηε πεξηβάιινληα, ζηα νπνία αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ ζαθείο βειηηώζεηο 

ζηηο απνδόζεηο θαη ζηελ παξαγσγηθόηεηά ηνπο [17]. 
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Όζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζηηθό κέξνο, νη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ζα 

γιπηώλνπλ έλα πνιύ κεγάιν πνζό ησλ εμόδσλ ηνπο ην νπνίν δηέζεηαλ γηα επηδείμεηο 

θαη marketing, αθνύ όια πηα ζα γίλνληαη κέζσ Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο. Αθόκα 

θαη ν ηνκέαο ησλ δνθηκώλ θαη αμηνινγήζεσλ ζα ππνζηεί αιιαγέο (πξνο ην θαιύηεξν), 

θαζώο ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δηεμαγσγήο πην αλαιπηηθώλ (θαη ζαθέζηαηα 

νηθνλνκηθόηεξσλ) δνθηκαζηηθώλ γηα ηα πξντόληα, επηζηξέθνληαο πίζσ πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζηαηηζηηθώλ ζηνπο θαηαζθεπαζηέο [17]. 

 

4.4 Φαρμακεσηικός Σομέας 

ην Φαξκαθεπηηθό ηνκέα, νη επεξρόκελεο αιιαγέο αλακέλεηαη λα 

απνηειέζνπλ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ επνρή ζηελ νπνία ζα εθαξκνζηνύλ. Οη 

ρεηξνύξγνη ηνπ κέιινληνο, ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα εμαζθνύληαη ζε εηθνληθέο 

εγρεηξίζεηο πνπ ζα ηνπο πξνζθέξνπλ θαιύηεξε εθπαίδεπζε θαη πξνεηνηκαζία γηα ηηο 

θαλνληθέο ζπλζήθεο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Θα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα 

ρεηξίδνληαη ηαηξηθά πιηθά ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κε ηα νπνία ζα εμνηθεησζνύλ θαη ζα 

κπνξνύλ κεηέπεηηα λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ κε επθνιία [17]. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηερλνινγηώλ VR ζηελ Ιαηξηθή δελ 

ζηακαηνύλ εθεί. Πνιινί γηαηξνί νη νπνίνη βξίζθνληαη γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιόγν 

αληηκέησπνη κε θνβίεο ή αθόκα θαη κε Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνύ ηξεο 

(Posttraumatic Stress Disorder, PTSD) ζα κπνξέζνπλ κέζσ ηεο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο ελδνηαζκνύο ηνπο άθνβα, κέζα ζε έλα 

αθίλδπλν γηα απηνύο εηθνληθό πεξηβάιινλ. Γπλαηόηεηεο 3-D πξνζνκνίσζεο ηνπ 

εμεηαδόκελνπ αζζελνύο ζα βειηηώζεη ηηο πηζαλόηεηεο ζσζηήο δηάγλσζεο ηεο 

αζζέλεηαο ρσξίο ν αζζελήο λα θαηαπνλείηαη πεξαηηέξσ από ηηο ηαηξηθέο κειέηεο θαη 

δηαδηθαζίεο δηάγλσζεο [17]. 
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4.5 Σομέας Ακινήηων 

ηνλ ηνκέα ησλ Αθηλήησλ, ηελ παξάζηαζε ζηελ ελζσκάησζε ησλ εθαξκνγώλ 

VR θιέβεη ε δπλαηόηεηα πξνζνκνίσζεο θαη εθβάζπλζεο ζε κε-ηειεησκέλα θαλνληθά 

πεξηβάιινληα. Απαληάεη ζηηο αηώληεο εξσηήζεηο πνπ έρεη θάζε άλζξσπνο πνπ ζέιεη 

λα θηηάμεη ην δηθό ηνπ ζπίηη, όπσο πρ [17]: 

 Πσο ζα είλαη ην ζπίηη εζσηεξηθά; 

 Πσο ζα θαίλνληαη ηα ρξώκαηα από έμσ; 

 Πσο ζα θαηλόηαλ αλ αιιάδακε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξώκα; 

 Πσο ζα ήηαλ θαιύηεξν λα δηαηάμνπκε ηα νηθηαθά ζθεύε; 

ε ηέηνηεο αιιά θαη ζε πνιιέο άιιεο εξσηήζεηο πνπ γηα ρξόληα βαζάληδαλ ηνλ 

νπνηνδήπνηε έξρεηαη λα δώζεη απάληεζε ε Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα, ε νπνία 

πξνθαλώο δελ ζηακαηάεη εθεί. Γίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο θαηαζθεπαζηέο λα δηεμάγνπλ 

αλαιπηηθέο κεηξήζεηο θαη λα ζπληάμνπλ αλαθνξέο έρνληαο δηαζέζηκεο πνιύ 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν. Οη επηζεσξεηέο έξγνπ δελ ζα ρξεηάδεηαη πηα 

λα βξίζθνληαη εληόο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ έξγνπ, ζα κπνξνύλ απνκαθξπζκέλα λα 

δηεμάγνπλ ηηο απαξαίηεηεο νγθνκεηξηθέο εμεηάζεηο θαη λα θαηαιήγνπλ ζπλεπώο ζε 

ζπκπεξάζκαηα εμ’ απνζηάζεσο [17]. 

 

4.6 Σο μέλλον ηης ηετνολογίας VR 

Θα ήηαλ παξάιεηςε αλ δελ αλαθέξακε ην ζεκαληηθόηεξν κεηνλέθηεκα ηεο 

ηερλνινγίαο VR, ηνλ θαηαλαισηή! Όλησο, ην κόλν ζεκαληηθό εκπόδην πνπ έσο θαη 

ζήκεξα, ε Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα δελ έρεη θαηαθέξεη λα μεπεξάζεη είλαη λα 

θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ θαηαλαισηή. Παξά ην γεγνλόο όηη νη εηαηξίεο-

θνιινζνί αλάπηπμεο ηέηνησλ ηερλνινγηώλ μνδεύνπλ ακύζεηα πνζά εηεζίσο ζε όιν 

θαη πην βειηησκέλεο θαη αλεπηπγκέλεο κνξθέο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο, ηα 

ρακειά λνύκεξα ησλ πσιήζεσλ καξηπξνύλ έλα θαη κόλν πξάγκα, όηη νη θαζεκεξηλνί 

ρξήζηεο ηερλνινγίαο δελ έρνπλ πεηζηεί πιήξσο [18]. 
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Υσξίο δεύηεξε ζθέςε, ε πξώηε απόξξνηα ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ πνπ καο 

έξρεηαη ζην κπαιό είλαη νη πςειέο ηηκέο. Πξάγκαηη, ην εξώηεκα ζρεηηθά κε ηελ 

δήηεζε ηέηνησλ πξντόλησλ πξνθαιεί ζε όινπο ηνπο άκεζα εκπιεθόκελνπο - από ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην (Γ) έσο θαη ηνλ ηειεπηαίν πξνγξακκαηηζηή ή αλαιπηή κηαο 

εηαηξίαο - έληνλε αλεζπρία ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο θαη 

ηνπο σζεί λα αλαζεσξήζνπλ ηηο πξνβιέςεηο πνπ είραλ θάλεη [18]. 

Σαπηόρξνλα, παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν πνιινί ρξήζηεο λα βηώλνπλ 

εκπεηξίεο πνπ ηνπο πξνθαινύλ δαιάδεο, κόιηο κεηά από ιίγε ώξα ρξήζεο ησλ 

ζπζθεπώλ VR. Ο νπνηνζδήπνηε ζα απνγνεηεπόηαλ, αλ δερόηαλ λα πιεξώζεη έλα 

αμηνζέβαζην πνζό ζηελ ζεκεξηλή επνρή γηα κηα ζπζθεπή - ή θαη πνιιέο θνξέο καδί 

κε ρεηξηζηήξηα αιιειεπίδξαζεο - γηα λα θαηαιήμεη ελ ηέιεη λα αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα πγείαο. ε ζπλδπαζκό κάιηζηα κε ην γεγνλόο όηη ε ηερλνινγία VR 

ζεσξείηαη αθόκα θαη ζήκεξα όηη βξίζθεηαη ζε πεηξακαηηθό ζηάδην θαη θαηά ζπλέπεηα 

δελ κπνξεί λα απνδώζεη αθόκε ηα αλακελόκελα, απσζεί ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ λα πάξεη ην κεγάιν ξίζθν πξνο ην κέιινλ. Μάιινλ ζα 

ρξεηαζηεί λα αλακέλνπκε ιίγα ρξόληα αθόκα κέρξη ε πξσηνπνξηαθή ηερλνινγία ηεο 

Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε καο θαη κπεη ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά καο... 
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