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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ME TO 
ASSEMBLR 

 
Υπενθύμιση: Αυτοί οι χάρτες πορείας θα επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση της ροής 
εργασίας της παραγωγής ψηφιακού διαδραστικού περιεχομένου μέσω πρακτικών συστάσεων 
και μαρτυριών επαγγελματιών. 
Με αυτόν τον τρόπο, σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε τους μαθητές και τους δασκάλους στις 
μάθειές τους, αλλά και μετά την εκπαίδευση, στην πρακτική εργασιακή τους ζωή. 
 

1. Σχετικά με την τεχνολογία 
 

Η τεχνολογία που 
χρησιμοποιείται 

Επαυξημένη πραγματικότητα 

Τελικός στόχος και 
αποτέλεσμα 

Δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου AR χρησιμοποιώντας το 
Assemblr. 
Θα χρησιμοποιήσουμε ένα μοντέλο 3D από το Sketchfab για να 
δημιουργήσουμε μια εμπειρία μάθησης AR. 

Περιγραφή του 
εργαλείου 
 

Το Assemblr είναι μια πλατφόρμα για την εύκολη ανάπτυξη 
περιεχομένων 3d και AR. Είναι δυνατή η ανάπτυξη περιεχομένου με 
tablet ή κινητό τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής Assemblr ή στον 
υπολογιστή με το Assemblr Studio. 
 
Το Assemblr διαθέτει βιβλιοθήκη τρισδιάστατων και AR 
περιεχομένων που αναπτύχθηκε από αυτούς και την κοινότητα. 

Μέσο που 
χρησιμοποιείται 
(υπολογιστής, tablet, 
τηλέφωνο) 

Αυτό το μοντέλο μπορεί να αναπτυχθεί μέσω μιας εφαρμογής για 
κινητά ή ενός φορητού υπολογιστή, αλλά θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε ένα κινητό ή ένα tablet με κάμερα και σύνδεση στο 
Διαδίκτυο για να δείτε τα αποτελέσματα. 

Πού θα είναι 
προσβάσιμο 
(εφαρμογή, 
πλατφόρμα, 
ιστότοπος…) 

Στην εφαρμογή Assemblr και στην εφαρμογή Assemblr edu. 

Πόσος χρόνος 
χρειάστηκε για την 
ανάπτυξη αυτού του 
εργαλείου; 

2 ώρες και 30 λεπτά 
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2. Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε 
 

Όνομα του 
λογισμικού 

Assemblr 

Ονομα της εταιρείας Assemblr 
 

Κατάσταση 
πνευματικών 
δικαιωμάτων 
(cc, ιδιόκτητο 
σύστημα, κ.λπ.) 

Το Assemblr είναι ένα ιδιόκτητο σύστημα. Υπάρχουν πολλές επιλογές 
τιμολόγησης και ένα δωρεάν πακέτο. 
 
Το Sketchfab είναι ένας ιστότοπος για την κοινή χρήση 
τρισδιάστατων περιεχομένων με διαφορετικές άδειες. 

 
Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει επιπλέον πόρους για το περιεχόμενο του εργαλείου 
σας, περιγράψτε τους παρακάτω: 

 
 
 
 

 
3. Κόστος 

 

Κόστος δημιουργίας 
αυτού του εργαλείου 

0€. 
Χρησιμοποιώντας το δωρεάν πρόγραμμα υπάρχει περιορισμός 8mb 
συνολικού μεγέθους για προσαρμοσμένες μεταφορτώσεις 
αντικειμένων 3D. 

Γενικό πρόγραμμα 
τιμολόγησης 

Το Assemblr διαθέτει δωρεάν, βασικό, μεσαίο και premium πακέτο, 
με βάση το μέγεθος των προσαρμοσμένων τρισδιάστατων 
μεταφορτώσεων. 

 
Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει επιπλέον πόρους για το περιεχόμενο του εργαλείου 
σας, αναφέρετε λεπτομερώς το κόστος τους παρακάτω: 
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4. Βήματα παραγωγής 
 

Περιγράψτε κάθε βήμα της παραγωγής του εργαλείου 
Φάση σχεδιασμού 

Γιατί δημιουργήσατε αυτό το 
εργαλείο; 

Ο στόχος αυτού του μοντέλου είναι να δείξει ένα μουσικό 
όργανο, τις προδιαγραφές και το μέγεθός του και να ρίξει 
μια πιο προσεκτική ματιά χωρίς να έχει πραγματικό. 
 

Τι λειτουργίες έχει; Μία από τις κύριες χρήσεις του AR είναι η εμφάνιση 
εικονικών αντικειμένων σε τρεις διαστάσεις και η 
παρατήρησή τους με διαφορετικές γωνίες. Το Assemblr 
επιτρέπει την προσθήκη τρισδιάστατου κειμένου, καθώς 
και εικόνων και βίντεο μαζί με τα τρισδιάστατα 
αντικείμενα. 

Ποιος θα είναι ο σκοπός του; 
(παιδαγωγική, επικοινωνία, 
παιχνίδια κ.λπ.) 

Παιδαγωγική 

 
5. Φάση δημιουργίας 

 
Παρακαλώ ονομάστε και περιγράψτε παρακάτω τα διάφορα βήματα της δημιουργίας του 
εργαλείου (ελάχιστο 5) 

Προετοιμασία - Χρησιμοποιώντας υπολογιστή, κατεβάστε το Assemblr studio 
 
Είναι επίσης δυνατό να αναπτυχθεί ένα έργο από 
Συστήματα Apple (προτείνουμε iOS 13 ή μεταγενέστερη έκδοση) ή Android 
 
Προς το παρόν είναι δυνατή η αποστολή προσαρμοσμένων τρισδιάστατων 
αντικειμένων μόνο από το στούντιο Assemblr (έκδοση φορητού 
υπολογιστή), αλλά στην εφαρμογή περιλαμβάνονται επίσης πολλά 
αντικείμενα 3d. 
 
- Δημιουργία λογαριασμού: Κάντε κλικ στο μητρώο και εισαγάγετε τα 
στοιχεία σας. 

Δημιουργία 
ενός πρότζετκ 

Στο νέο προφίλ σας κάντε κλικ στη δημιουργία νέου έργου. 
Στη συνέχεια μπορείτε να προσθέσετε έναν τίτλο για το έργο, αυτό μπορεί 
επίσης να αλλάξει αργότερα. 
 

https://assemblrworld.com/studio
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Προσθέστε ένα 
3D πρότζεκτ 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο + στην κάτω δεξιά γωνία και επιλέξτε 
τρισδιάστατο αντικείμενο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρισδιάστατα 
αντικείμενα που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή. 

 
Προαιρετικό: 
Προσαρμοσμέν
ο μοντέλο 3D 

Το Assemblr υποστηρίζει προσαρμοσμένα τρισδιάστατα μοντέλα στο .fbx, 
όπως αναφέρουμε παραπάνω, με το δωρεάν σχέδιο μπορούμε να 
ανεβάσουμε αρχεία έως και 8mb. 
 
Για αυτό το παράδειγμα κατεβάσαμε ένα τρισδιάστατο μοντέλο 
ηλεκτρικής κιθάρας από τον Voldepreuss. 
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Για να προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο μοντέλο 3d, απλώς κάντε κλικ 
στην εισαγωγή και επιλέξτε το αρχείο .fbx 

 
 
Κάντε κλικ και σύρετε έξω από το αντικείμενο για να αλλάξετε την 
προβολή. 
Πατήστε οπουδήποτε για να τοποθετήσετε το αντικείμενο και 
χρησιμοποιήστε τα βέλη για να μετακινήσετε, να κλιμακώσετε ή να 
περιστρέψετε το αντικείμενο. 
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Προσθήκη 
κειμένου 

Για να προσθέσετε κάποιο κείμενο, κάντε κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε 
το μέρος όπου πρόκειται να βρίσκεται. 
 

 
 
Στη δεξιά πλευρά μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο, τη γραμματοσειρά, το 
χρώμα, την εξώθηση και επίσης τη θέση και την περιστροφή του κειμένου, 
μπορείτε επίσης να μετακινήσετε το κείμενο με τα κίτρινα βέλη. 

Προσθήκη 
εικόνας 

Για να προσθέσετε μια εικόνα απλώς κάντε κλικ στο εικονίδιο της εικόνας 
και τοποθετήστε την, επιλέξτε την εικόνα στη δεξιά πλευρά, από ένα 
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αρχείο ή με ένα url. 
 

 
Προσθήκη 
βίντεο 

Για να προσθέσετε ένα βίντεο απλώς κάντε κλικ στο εικονίδιο βίντεο 
και επικολλήστε τη διεύθυνση URL. 
 

 
Προεπισκόπηση Πριν από τη δημοσίευση, βεβαιωθείτε ότι όλα έχουν τοποθετηθεί εκεί που 

πρέπει να είναι, κάντε κλικ στην προεπισκόπηση και μετακινηθείτε για να 
βεβαιωθείτε ότι όλα είναι στο σωστό μέρος. 
Συνιστάται να κάνετε προεπισκόπηση επίσης με το κινητό ή το tablet, για 
να δοκιμάσετε την τοποθέτηση σε περιβάλλον AR. 

Δημοσίευση Κάντε κλικ στο "Δημοσίευση", προσθέστε μια περιγραφή και κάντε κλικ 
στο "Δημοσίευση τώρα". 
Αντιγράψτε τον σύνδεσμο για κοινή χρήση με άλλους, μπορείτε να δείτε 
το μοντέλο σε smartphone ή tablet χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 



 

The #DIMPAproject has been funded with support from the European Commission. Its content and material reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project code: 2018-1-FR01-KA202-048220 

Assemblr και αυτόν τον σύνδεσμο: 

https://app.assemblrworld.com/?action=creation&data=-MBJM-
iXEAV0FIH_ZFq2  
 

 
 
 
  

https://app.assemblrworld.com/?action=creation&data=-MBJM-iXEAV0FIH_ZFq2
https://app.assemblrworld.com/?action=creation&data=-MBJM-iXEAV0FIH_ZFq2
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6. Φάση δοκιμής 
 
Έχει δοκιμαστεί το εργαλείο από κάποιον άλλο από εσάς; 
- Εάν ναι, συμπληρώστε τις ακόλουθες ερωτήσεις 
- Εάν όχι, πηγαίνετε στην ερώτηση 7 
 

Αριθμός χρηστών  

Κατηγορία χρηστών 
(εκπαιδευτικοί, νέοι, 
επαγγελματίες κ.λπ.) 

 

Σωρευμένος χρόνος 
δοκιμής από τους 
χρήστες 

- 

 
Περιγράψτε τη δοκιμή των εργαλείων 

 

 
Τι μάθατε από αυτό; 

 
 
 
 

 
Αλλάξατε κάτι στο περιεχόμενο μετά τη δοκιμή; 

 
 
 

Εάν ναι, εξηγήστε τα διάφορα βήματα: 

 
 
 
- 
 
 
 

 
Κυκλοφορία 

Πού δημοσιεύσατε το 
εργαλείο; 

Στο Assemblr: 

https://app.assemblrworld.com/?action=creation&data=-

https://app.assemblrworld.com/?action=creation&data=-MBJM-iXEAV0FIH_ZFq2
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MBJM-iXEAV0FIH_ZFq2  

 

Γιατί; 
 

Αυτό το περιεχόμενο λειτουργεί μόνο στη δική τους 
εφαρμογή και κοινότητα 

Αντιμετωπίσατε δυσκολίες 
σε αυτό το βήμα; 

Όχι 

Εάν ναι, εξηγήστε 
 
 
 

 

 
 

7. Συμπεριληπτική προσέγγιση 
 

Ποια ενέργεια εφαρμόσατε για να καταστήσετε αυτό το εργαλείο χωρίς αποκλεισμούς σε όσο 
το δυνατόν περισσότερους χρήστες; 

 
Αυτό το μοντέλο μπορεί να γίνει με διαφορετικά εργαλεία: υπολογιστής ή tablet: apple ή 
android και είναι συμβατό μεταξύ αυτών των πλατφορμών. 
 
 
 
 

 
  

https://app.assemblrworld.com/?action=creation&data=-MBJM-iXEAV0FIH_ZFq2
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8. Καλές/κακές πρακτικές 
 

Θα συνιστούσατε αυτό το 
λογισμικό στους χρήστες; 

Ναι  

Παρακαλώ εξηγήστε Το Assemblr είναι γεμάτο από έτοιμα παιδαγωγικά περιεχόμενα 
και μια μεγάλη κοινότητα για εκπαιδευτικούς, είναι εύκολο στη 
χρήση και συμμετοχή. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ποια πρόταση θα δώσατε σε άτομα που δημιουργούν ένα τέτοιο εργαλείο ή δημιουργούν 
περιεχόμενο σε αυτήν την τεχνολογία; 

 
 
Θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε όλα τα εργαλεία που διαθέτει το Assebmlr για τον 
εκπαιδευτικό τομέα. Για να βελτιώσετε το περιεχόμενο AR, θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο 
για να εξοικειωθείτε με τη διεπαφή και να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι καλά τοποθετημένα. 
 
Το Assemblr EDU έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει εικονικές αίθουσες διδασκαλίας και 
είναι μια αναπτυσσόμενη κοινότητα για εκπαίδευση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


