
 

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 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: WEB XR ΜΕ GLITCH ΚΑΙ A-FRAME 
 
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 
τεχνολογί
α που 
χρησιμοπο
ιείται 

Χρησιμοποιώντας το GLITCH και το A-FRAME για την ανάπτυξη της εικονικής 
πραγματικότητας. 

Τελικός 
στόχος και 
αποτέλεσμ
α 

Αναπτύξτε και κωδικοποιήστε την εμπειρία 3D με έναν κύβο που κάνει 
περιστροφή 360 ° γύρω από το έδαφος. 
Αυτή η εμπειρία είναι εύκολα εφαρμόσιμη και μπορεί να είναι ορατή με τα 
ακουστικά VR και επίσης να εμφανίζεται σε WEB XR (πρώην Web VR) χάρη στα 
A-Frame και Glitch. 

Περιγραφ
ή του 
εργαλείου 
 

Το VR είναι πάντα ένα προσομοιωμένο περιβάλλον (εικονικός κόσμος - βύθιση - 
η αλληλεπίδραση είναι οι 3 πυλώνες του VR) 
Σε αυτό το εργαλείο θέλουμε να δείξουμε ότι είναι δυνατό να αναπτυχθεί VR 
στο Web-XR (πρώην Web-VR) χάρη στη χρήση κωδικοποίησης html στο Glitch με 
ένα CDN (δίκτυο παράδοσης περιεχομένου, δηλαδή έναν τρόπο για να 
καταστήσετε το αρχείο διαθέσιμο παγκοσμίως) σε υψηλή ταχύτητα) από το A-
Frame. 
Το Web-XR είναι το γεγονός ότι μπορείτε να πλοηγηθείτε στο Διαδίκτυο σε VR 
(θυμηθείτε το παράδειγμα από το Mozilla https://mixedreality.mozilla.org/hello-
webxr/). 
Για να μπορέσετε να ζήσετε το Web-XR θα χρειαστείτε ένα ακουστικό (ένα 
ακουστικό smartphone όπως χαρτόνι google ή ονειροπόληση ή οποιοδήποτε 
άλλο ακουστικό VR) 
Σε αυτό το παράδειγμα θα δημιουργήσουμε έναν έγχρωμο τρισδιάστατο κύβο 
(οι συμμετέχοντες μπορούν να τον αλλάξουν σε σφαίρα, ή κύλινδρο ή 
τρίγωνο…) που θα περιστρέφεται σε έναν πολύ βασικό κόσμο εικονικής 
πραγματικότητας. 
Ενα πλαίσιο 
Το A-Frame είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
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προγραμματιστές ιστού. Είναι ένα πλαίσιο εικονικής πραγματικότητας για το VR, 
δηλαδή ένα πλαίσιο που καθιστά εύκολο να ξεκινήσει η δημιουργία εμπειριών 
εικονικής πραγματικότητας από το μηδέν μόνο με βασικό κώδικα html. 
Για αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιούμε ένα δίκτυο παράδοσης περιεχομένου 
για να εφαρμόσουμε τις δυνατότητες VR στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού. 
Όταν βλέπετε το τετράγωνο VR στην κάτω αριστερή γωνία, σημαίνει ότι το Web 
XR έχει υλοποιηθεί, ή με άλλα λόγια, ότι μπορείτε να δείτε αυτήν τη σελίδα με 
ακουστικά Vr και τα στοιχεία θα είναι σε 3D. 
  

 
 
GLITCH 
      Το glitch.com (παλαιότερα γνωστό ως Fog Creek Software) είναι μια εταιρεία 
λογισμικού που ειδικεύεται σε εργαλεία διαχείρισης έργων. 
Το Glitch είναι γνωστό ότι είναι ένα μέρος για τους ανθρώπους να δημιουργούν 
απλές εφαρμογές ιστού χρησιμοποιώντας JavaScript. Είναι τοποθετημένο ως 
εργαλείο "προβολής πηγής" που επιτρέπει στους χρήστες να "ανασυνδυάζουν 
κώδικα με χρήσιμους τρόπους". 
Το Glitch περιλαμβάνει άμεση φιλοξενία και αυτοματοποιημένη ανάπτυξη και 
ζωντανή βοήθεια από μέλη της κοινότητας. Το Glitch επικεντρώνεται στο να 
είναι μια φιλική, προσβάσιμη κοινότητα. από την έναρξή του, πάνω από ένα 
εκατομμύριο άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο για να κάνουν 
εφαρμογές Ιστού Ο ιστότοπος Glitch είναι αυτο-φιλοξενία (εκτός από το 
πρόγραμμα επεξεργασίας και το API), επιτρέποντας στους χρήστες να 
προβάλλουν ή να κάνουν remix του πηγαίου κώδικα του ιστότοπου. 
Πηγή: Wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Glitch_(company)#:~:text=Website,management%
2C%20and%20code%20review%20tools 
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Μέσο που 
χρησιμοπο
ιείται 
(υπολογισ
τής, tablet, 
τηλέφωνο) 

Χρησιμοποιήσαμε έναν υπολογιστή για να κωδικοποιήσουμε και να 
αναπτύξουμε το εργαλείο. 
Η κωδικοποίηση είναι πάντα ευκολότερη με έναν υπολογιστή έναντι ενός 
τηλεφώνου ή ενός tablet. 
Αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να παρατηρηθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα 
περιήγησης και με ακουστικά VR ή smartphone με χαρτόνι google (ή παρόμοιο) 

Πού θα 
είναι 
προσβάσι
μο 
(εφαρμογ
ή, 
πλατφόρμ
α, 
ιστότοπος
…) 

Θα είναι προσβάσιμο από το Διαδίκτυο, σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης και 
πλατφόρμα, κάθε τηλέφωνο Android και iPhone από iOS 11. 

Πόσος 
χρόνος 
χρειάστηκ
ε για την 
ανάπτυξη 
αυτού του 
εργαλείου
; 

Από 45 λεπτά έως 1 ώρα. 
 
- Δημιουργήστε έναν λογαριασμό δυσλειτουργίας: 5 λεπτά 
- Κατανοήστε τα βασικά του Gitch: 5 λεπτά 
- Εξερευνήστε το A-Frame και όλες τις ευκαιρίες του: 20 λεπτά 
- Εφαρμογή κώδικα στο Glitch και δοκιμή: 20 λεπτά 
 
Εξατομίκευση και επαναχρησιμοποίηση μπορεί να χρειαστούν έως και 5 λεπτά ή 
μερικές ώρες ανάλογα με τις παραμέτρους, τους στόχους και τη γνώση του 
κώδικα. 
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2. Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε 
 

Όνομα του 
λογισμικού 

Glitch.com (πρόγραμμα επεξεργασίας html) https://glitch.com/ 
A-Frame https://aframe.io/ 

Ονομα της εταιρείας Glitch 
A-Frame 
  
  

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

MIT License 
A short and simple permissive license with conditions only requiring 
preservation of copyright and license notices. Licensed works, 
modifications, and larger works may be distributed under different 
terms and without source code. 
 

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

 
 
 

 
3. Κόστος 

 

Κόστος δημιουργίας 
αυτού του εργαλείου 

0 € 
Εάν χρησιμοποιείτε σχήματα, κείμενο ή δωρεάν εικόνες ή 
αντικείμενα 3D, ορισμένα αντικείμενα 3D ενδέχεται να υπόκεινται σε 
χρέωση. 

Γενικό πρόγραμμα 
τιμολόγησης 

 

 
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; 

Θέλαμε να δείξουμε ότι είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε 
μια πολύ βασική σκηνή VR χρησιμοποιώντας απλό κώδικα 
html. 
Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιήσαμε το Glitch όπου 
είναι δυνατόν να κωδικοποιήσουμε το html και να δούμε 
τα αποτελέσματα απευθείας σε άλλη καρτέλα και στη 
συνέχεια έχουμε λάβει τους ήδη αναπτυγμένους κωδικούς 
που προτείνονται στο A-Frame και το έχουμε εφαρμόσει 
στο Glitch. 
 
Αυτό το εργαλείο είναι βασικό, είναι απλώς ένα κουτί 
(κύβος) 360 ° που περιστρέφεται γύρω από το έδαφος 
(επίπεδη επιφάνεια) 
Κάθε ενέργεια και κίνηση είναι ενεργοποιημένη με 
γραμμές κωδικοποίησης που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη A-
Frame. 

Τι λειτουργίες έχει; Σε αυτό το στάδιο δεν έχει λειτουργίες, είναι απλώς μια 
πρώτη εισαγωγή για να δείξουμε όλες τις ευκαιρίες που 
προσφέρουν οι Glitch και A-Frame με βασικό html για τη 
δημιουργία κόσμων από το μηδέν. 
 
Για αυτούς τους λόγους, ελπίζουμε ότι οι συμμετέχοντες 
θα είναι σε θέση να αισθάνονται καλύτερα εξοικειωμένοι 
με το Web-XR και ως εκ τούτου, ανυπομονούν να 
δοκιμάσουν ορισμένες γραμμές κώδικα και να 
κατανοήσουν τις διαφορετικές εντολές από μόνες τους. 
Για την εφαρμογή της αλληλεπίδρασης, θα χρειαζόταν να 
εισαγάγετε περισσότερο τεχνικό κώδικα που συνδέεται με 
ακουστικά VR, συγκεκριμένες εντολές ή αξεσουάρ, οπότε 
αποφασίσαμε να το κρατήσουμε όσο το δυνατόν πιο απλό. 

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

Ο σκοπός αυτού του μοντέλου είναι κυρίως να δείξει 
στους συμμετέχοντες ότι το σύμπαν των δυνατοτήτων 
είναι ατελείωτο. 
Αυτό το είδος μοντέλων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
στην τριγωνομετρία ή στην επιστήμη γενικότερα: το 
ηλιακό σύστημα, να μάθει να διαβάζει τον χρόνο, να 
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κατανοεί την κίνηση, να απεικονίζει τη γεωμετρία στο 
διάστημα και ούτω καθεξής. Με κάποια φαντασία και 
κάποιες δεξιότητες κωδικοποίησης, αυτός ο συνδυασμός 
A-Frame + Giltch είναι πολύ ισχυρός. 

 
5. Φάση δημιουργίας 

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

Ξεκινήστε ένα 
έργο 

Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον φορητό υπολογιστή σας (το 
Google Chrome ή ο Firefox έχουν δοκιμαστεί), μεταβείτε στη διεύθυνση 
https://glitch.com/ και δημιουργήστε έναν λογαριασμό με το E-mail, το 
Facebook, το GitHub ή τον λογαριασμό σας Google. 
 
Το Glitch είναι ένα εργαλείο όπου είναι δυνατή η εύκολη κατασκευή και 
δοκιμή εφαρμογών ιστού, για την ανάπτυξη αυτού του εργαλείου 
απαιτείται ένας απλός δωρεάν λογαριασμός. 

 
Μόλις μπείτε στο πρόβλημα, κάντε κλικ στο Νέο έργο και επιλέξτε γεια-
ιστοσελίδα 
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Εξοικειωθείτε 
με το 
περιβάλλον 

Κάνοντας κλικ στον τίτλο, μπορούμε να το μετονομάσουμε και να 
προσθέσουμε μια περιγραφή. 

 
Εάν κάνετε κλικ στην εκπομπή, μπορείτε να δείτε αμέσως το οπτικό 
αποτέλεσμα του τι μόλις κωδικοποιήσατε και πώς φαίνεται η εφαρμογή. 
Αυτό επιτρέπει τις διορθώσεις να γίνονται και να τροποποιούνται αμέσως 
εάν είναι απαραίτητο. 
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Στην αριστερή πλευρά έχουμε πολλές καρτέλες για να γράψουμε κώδικα, 
αυτά είναι τα αρχεία στον ιστότοπό μας, για αυτό το μοντέλο 
χρησιμοποιούμε μόνο την καρτέλα index.html ή το αρχείο. 
 
Το Format This FIle θα μας βοηθήσει να βρούμε πιθανά λάθη και να 
διορθώνουμε αυτόματα μερικά από αυτά. 
 
Διαγράψτε όλο τον κώδικα στο index.html για να ξεκινήσετε από το 
μηδέν. 

 
Τώρα που έχετε μια κενή σελίδα, μπορείτε να ξεκινήσετε την 
κωδικοποίηση! 
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Το σενάριο VR Και τώρα ας ξεκινήσουμε την κωδικοποίηση. 

Κάθε φορά που ξεκινάτε την κωδικοποίηση ενός έργου, πρέπει να 
αναφέρετε τι θα χρησιμοποιήσετε. 
Στην περίπτωσή μας πρόκειται να είναι μόνο HTML: 
<html> </html> 
Πρώτον, πρέπει να δημιουργήσουμε το πλαίσιο μας για να μπορέσουμε να 
κωδικοποιήσουμε και να δούμε VR στο πρόγραμμα περιήγησής μας και 
επίσης να το δούμε στα ακουστικά VR στα smartphone μας. 
Για να γίνει αυτό, αντιγράψαμε τον παρακάτω σύνδεσμο από ένα ήδη 
αναπτυγμένο έργο σε VR. 
 
<script src = "https://aframe.io/releases/1.0.4/aframe.min.js"> </script> 
   Η πρώτη γραμμή είναι: 
<html> 
     <script src = "https://aframe.io/releases/1.0.4/aframe.min.js"> </script> 

Λάβετε τον 
κώδικα από το 
A-Frame 

Μεταβείτε στη διεύθυνση https://aframe.io/ 

 

https://aframe.io/
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Κάνετε κλικ στο GET STARTED 
Στην αριστερή στήλη παρακάτω, κάτω από τα στοιχεία της ενότητας, θα 
βρείτε μια μεγάλη ποσότητα κώδικα για οποιοδήποτε είδος συστατικών: 
δρομείς, κάμερα, φως, θέση… και παρακάτω θα βρείτε τους κωδικούς για 
πρωτόγονους, δηλαδή βασικά αντικείμενα εισαγάγετε σε μια σκηνή: μια 
σφαίρα, ένα τρίγωνο, έναν ήχο… 

 
Δημιουργήστε 
τη σκηνή σας 

Για να ανοίξετε τη σκηνή σας, πρέπει να εισαγάγετε: 
<a-scene> και εδώ θα κωδικοποιήσετε τη σκηνή σας </a-scene> 
Επειδή θέλουμε το μοντέλο μας να παραμένει απλό και εύκολα 
διπλότυπο, δεν εισάγουμε κανένα σημείο όρασης ή φωτογραφικής 
μηχανής. 
Αυτό σημαίνει ότι ο θεατής θα πρέπει να αναζητήσει την κινούμενη εικόνα 
και η κάμερα δεν θα πρέπει απαραίτητα να κατευθύνεται κατευθείαν στην 
κινούμενη εικόνα. 
Πρώτον, για να αποφευχθεί το λευκό φόντο που μπορεί να είναι λίγο 
εκθαμβωτικό, θα εισαγάγουμε ένα έγχρωμο φόντο. 
Το έχουμε πάρει από το A-Frame, οπότε πρέπει να το εισαγάγουμε στον 
κωδικό μας αναλόγως. 
 
Στο A-Frame βρίσκουμε τον ακόλουθο κώδικα για να αλλάξουμε το φόντο 
μας. Το φόντο A-Frame προτείνει το φόντο να είναι κόκκινο, αλλά θα το 
αλλάξουμε στο έργο μας. 
<a-scene background = "color: red"> </a-scene> 
Έχουμε αλλάξει το χρώμα και έτσι έχουμε την ακόλουθη γραμμή: 
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       <a-scene background = "color: # 7BC8A4"> 

Εισαγωγή των 
αντικειμένων 

Θέλουμε να εισάγουμε έναν κύβο και ένα έδαφος (θα μπορούσε να είναι 
μια σφαίρα ή ένα τρίγωνο ή οποιοδήποτε είδος αντικειμένων που 
βρίσκετε στο A-Frame) 
 
Πρώτα ας δημιουργήσουμε το έδαφος μας που ονομάζεται αεροπλάνο σε 
τρισδιάστατη μοντελοποίηση. 
Συνεπώς, πηγαίνουμε στο A-Frame στις ενότητες <a-plane> πρωτόγονων 
και βρίσκουμε ένα βασικό επίπεδο: 
 

  
 
Έτσι, κωδικοποιούμε με το GLITCH και προσαρμόζουμε στη σκηνή μας: 
θέση σύμφωνα με την κάμερα, περιστροφή, πλάτος, ύψος και το χρώμα. 
 
Σχετικά με τα χρώματα: 
Για χρώματα μπορείτε είτε να γράψετε χρώμα = "πράσινο" είτε να 
χρησιμοποιήσετε την αναφορά του χρώματος για παράδειγμα χρώμα = "# 
EF2D5E" 
 
Σχετικά με τη θέση και την περιστροφή: 
Η θέση καθορίζεται με x; y; z 
Η περιστροφή καθορίζεται με x; y; z αλλά με μοίρες (15 ° - 90 ° - 180 °…) 
Επομένως, πρέπει να αλλάξετε τα δεδομένα αναλόγως 
 
Σχετικά με τα σχήματα / αντικείμενα: 
Ανάλογα με το αντικείμενο που έχετε επιλέξει. θα έχετε διαφορετικές 
μετρήσεις: 
Για ένα κουτί: depth = "2" height = "4" width = "0,5" 
Για κύκλο: radius = "20" 
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Για ένα τρίγωνο: vertex-c = "1 -1 0" 
 
 
Στο παράδειγμά μας θα έχουμε τον παρακάτω κωδικό: 
<a-level color = "# EF2D5E" position = "0 0 -4" rotation = "- 90 0 0" width = 
"10" height = "6"> </a-plane> 
 
Στη συνέχεια εισάγουμε έναν κύβο, που ονομάζεται κουτί σε τρισδιάστατη 
μοντελοποίηση. 
Πηγαίνουμε στο A-frame και παίρνουμε τον κωδικό και τροποποιούμε έτσι 
ώστε να ταιριάζει με τη σκηνή μας. 

 
  
 
<a-box position = "- 1 1 -3" rotation = "0 45 0" color = "yellow"> </a-box> 
 
 
Σε αυτό το στάδιο, όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα προβολής στη σελίδα 
Glitch, βλέπετε έναν κίτρινο κύβο σε μια ροζ επιφάνεια με πράσινο φόντο. 
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Δώστε κίνηση Θέλουμε να ζωντανεύουμε το κουτί. 

 
Για να το κάνουμε, παίρνουμε τον κωδικό περιστροφής στο A-Frame και 
τον εφαρμόζουμε στη σκηνή μας. 
Δεδομένου ότι θέλουμε να μετακινηθεί ο κύβος, εισάγουμε το <a-box> στο 
<a-entity> </a-entity> 
 
<a-entity rotation = "0 0 0" animation = "ιδιότητα: rotation; to: 360 0 0; 
loop: true; dur: 10000"> 
         <a-box position = "- 1 1 -3" rotation = "0 45 0" color = "yellow"> </a-
box> 
</a-entity> 

Ας 
προσθέσουμε 
λίγη 
διασκέδαση 

Αντί να έχουμε ένα κίτρινο κουτί, θα θέλαμε να έχουμε μια εικόνα σε 
αυτό. 
Για να γίνει αυτό, πρέπει να εισαγάγουμε μια εικόνα ή μια υφή. 
 
Σε αυτό το παράδειγμα μας αρέσει αυτό το μικρό gif μανιταριών VR: 

 
  
Πηγή: https: //media.giphy.com/media/3NwK7WdGsvvytYR5HU/giphy.gif 
 
Έτσι, αντί να έχουμε έναν κίτρινο κύβο, θα έχουμε έναν κύβο με αυτό το 
μανιτάρι. 
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Απλώς πρέπει να αλλάξετε την πηγή (src) του <a-box> 
 
<a-box src = 
"https://media.giphy.com/media/3NwK7WdGsvvytYR5HU/giphy.gif" 
position = "- 1 1 -3" rotation = "0 45 0"> </a-box> 
 
Τώρα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα αλλά με ένα κουτάλι μανιταριών αντί για 
ένα κίτρινο κουτί. 

 
Ανακεφαλαίωσ
η 

Τώρα, έχουμε όλα τα στοιχεία μας στο Glitch index.html 
 
Ο πλήρης κωδικός σεναρίου είναι: 
 
<html> 
     <script src = "https://aframe.io/releases/1.0.4/aframe.min.js"> </script> 
<a-scene> 
       <a-scene background = "color: # 7BC8A4"> 
       <a-level color = "# EF2D5E" position = "0 0 -4" rotation = "- 90 0 0" 
width = "10" height = "6"> </a-plane> 
       <a-entity rotation = "0 0 0" animation = "ιδιότητα: rotation; to: 360 0 0; 
loop: true; dur: 10000"> 
         <a-box src = 
"https://media.giphy.com/media/3NwK7WdGsvvytYR5HU/giphy.gif" 
position = "- 1 1 -3" rotation = "0 45 0"> </a-box> 
</a-entity> 
     </a-scene> 
</html> 

Τεστ Μόλις τελειώσει ο κωδικός, μεταβείτε στο κουμπί SHOW στο Glitch, 
επιλέξτε να δείτε το αποτέλεσμα σε ένα νέο παράθυρο ή δίπλα στον 
κώδικα. 
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Θα πρέπει να μπορείτε να δείτε αυτό: https://dimpa-vr-model.glitch.me/ 
 
Αντιγράψτε επικολλήστε τον κώδικα στην καρτέλα index.html του 
λογαριασμού σας Glitch και παίξτε μαζί του, αλλάξτε τα μεγέθη, τις 
εικόνες, την περιστροφή, τα χρώματα, τον προσανατολισμό, εφαρμόστε 
νέα στοιχεία χάρη στη βιβλιοθήκη A-Frame και προσπαθήστε να δείτε τι 
εσείς θα μπορούσε να αναπτυχθεί από αυτό το εργαλείο. Για παράδειγμα, 
δημιουργήστε μια μπλε σφαίρα που περιστρέφεται γύρω από μια κίτρινη 

σφαίρα       
 

 
 
 
Σημειώστε ότι μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Κοινή χρήση με 
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δυσλειτουργία, μπορείτε να αντιγράψετε τον σύνδεσμο και να τον 
ανοίξετε σε smartphone, tablet και σε οποιονδήποτε υπολογιστή για να 
δείτε το αποτέλεσμα. 

 
      
 
Όταν παρακολουθείτε τη σκηνή με ένα έξυπνο τηλέφωνο σε VR, θα τη 
δείτε όπως οι παρακάτω εικόνες (είναι μια λήψη οθόνης από ένα 
smartphone) 
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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; 

Έχουμε ενσωματώσει το μοντέλο στο MOOC, δηλαδή 
κοινοποιήσαμε και δημοσιεύσαμε την πηγή καθώς και την 
εφαρμογή στην εργασία DIMPA MOOC Virtual reality -> 
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τεχνική παρουσίαση. 

Γιατί; 
 

Χάρη στο Glitch καταφέραμε να ενσωματώσουμε τόσο το 
σενάριο όσο και την εφαρμογή, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες 
να καταλάβουν ότι μερικές απλές γραμμές κώδικα αρκούν 
για να δημιουργήσουν μια απλή σκηνή με ορισμένα 
κινούμενα στοιχεία. 

Αντιμετωπίσατε δυσκολίες σε 
αυτό το βήμα; 

Κανένα 

Εάν ναι, εξηγήστε 
 
 
 

 

 
 

7. Συμπεριληπτική προσέγγιση 
 

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

 
Το εργαλείο είναι πλήρως κατασκευασμένο με λογισμικό και εργαλεία ανοιχτού κώδικα, είναι 
cross-browser, λειτουργεί σε κάθε τηλέφωνο Android και iPhone πάνω από iOS 11 και 
υπολογιστές. 
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8. Καλές/κακές πρακτικές 
 

Θα συνιστούσατε αυτό το 
λογισμικό στους χρήστες; 

Ναι, το Glitch και το A-Fame είναι ένας πολύ ισχυρός και 
αποτελεσματικός συνδυασμός. 
Για άτομα που δεν είναι άνετα με κωδικοποίηση και html, το 
Glitch και το A-Frame το καθιστούν πολύ προσιτό και εύκολο 
στην κατανόηση. 
Είναι δυνατό να δοκιμάσετε, να τροποποιήσετε και να 
βελτιώσετε τον κώδικα, επειδή στο Glitch το αποτέλεσμα είναι 
άμεσα ορατό. 
 
Επιπλέον, το Glitch και το A-Frame δίνουν τη δυνατότητα χρήσης 
κώδικα και εργαλείων ανοιχτού κώδικα. 

Παρακαλώ εξηγήστε Είναι ένα καλό εργαλείο για να εξερευνήσετε τις δυνατότητες 
του VR και έναν από τους ευκολότερους τρόπους. 
Για να επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν και να 
εξοικειώνονται με δωρεάν και ανοιχτές πηγές βιβλιοθήκες και 
δυνατότητες. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινότητα που 
υποστηρίζει το WebXR και το VR εν γένει, καθώς είναι μια 
αναπτυσσόμενη τεχνολογία με απεριόριστες δυνατότητες. 

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

Για να αναπτύξετε ένα τέτοιο εργαλείο, είναι καλύτερα να έχετε λίγη κατανόηση του html και 
να είστε πολύ υπομονετικοί. Πράγματι, είναι απαραίτητο να δοκιμάσετε, να τροποποιήσετε, 
να ελέγξετε, να δοκιμάσετε ξανά και να τροποποιήσετε ... έως ότου εισαχθεί ο σωστός 
κώδικας και η σκηνή είναι όπως θέλετε. 
Στην περίπτωσή μας, το άτομο που ανέπτυξε αυτήν την εφαρμογή δεν έχει καμία γνώση ή 
δεξιότητες στο html αλλά πολύ υπομονή! 

 
 


