
Εικονική πραγματικότητα και 
gaming 



Tι είναι η εικονική 
πραγματικότητα:

Η εικονική πραγματικότητα (VR) αναφέρεται συνήθως σε τεχνολογίες 
υπολογιστών που χρησιμοποιούν συσκευές ικανές να 
δημιουργήσουν ρεαλιστικές εικόνες, ήχους και άλλες αισθήσεις που 
αναπαράγουν ένα πραγματικό περιβάλλον ή δημιουργούν μια 
φανταστική ρύθμιση. Το VR προσομοιώνει επίσης τη φυσική 
παρουσία του χρήστη σε αυτό το περιβάλλον και έχει οριστεί ως "μια 
ρεαλιστική και συγκλονιστική προσομοίωση ενός τρισδιάστατου 
περιβάλλοντος 360 μοιρών, που δημιουργήθηκε με χρήση 
διαδραστικού λογισμικού και υλικού.



Το παρελθόν της εικονικής 
πραγματικότητας

Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρόσφατα δεν υπήρξε κάποια σημαντική πρόοδος 
στον χώρο της εικονικής πραγματικότητας και διαδιδόταν μόνο μέσω ταινιών 
επιστημονική φαντασίας.

Η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια πάρθηκε από τον κινηματογραφιστή Morton 
Heilig με το Sensorama το 1956 το οποίο αναπαρήγαγε περιβάλλον οδήγησης 
μοτοσικλέτας χρησιμοποιώντας τρισδιάστατη εικόνα και ρεαλιστικούς ήχους.

Επίσης πρωτοπόρος υπήρξε ο Ivan Sutherland ο οποίος εισήγαγε 
αλληλεπιδραστικά γραφικά στον υπολογιστή για πρώτη φορά το 1963 μέσω 
της εφαρμογής Sketchpad. 

Τέλος ένα ακόμα σημαντικό επίτευγμα πραγματοποιήθηκε από την Atari, αφού 
το 1972 κατάφερε να προσφέρει στο ευρύ κοινό αλληλεπιδραστικά γραφικά 
πραγματικού χρόνου με το πασίγνωστο παιχνίδι “Pong”



Oculus Rift
To 2012 εμφανίστηκε μία φιλόδοξη εταιρεία ονόματι Oculus VR η οποία

παρουσίασε το Oculus Rift κλέβοντας τις εντυπώσεις. Σύντομα έθεσε σε

κυκλοφορία το πρώτο δοκιμαστικό Oculus Rift Headset (Development

Kit I). Το προϊόν αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό καθώς πρόκειται για την 

πρώτη ουσιαστική προσπάθεια να μπει η εικονική πραγματικότητα στο 

σπίτι του μέσου χρήστη μέσω του gaming αφού το Oculus συνδέεται με τον 

προσωπικό υπολογιστή. Στη συνέχεια προτού καν η Oculus VR προλάβει να 

συνεχίσει το project της, αγοράστηκε από την  Facebook Inc. έναντι 2 

δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Έπειτα η Oculus VR προχώρησε στην 

κυκλοφορία ακόμα ενός δοκιμαστικού προϊόντος το οποίο παρουσίαζε 

αρκετές βελτιώσεις. Μετά από αυτήν την ενθαρρυντική αρχή η εν λόγω 

εταιρεία κυκλοφόρησε στην αγορά το τελικό της προϊόν τον Μάρτιο του 2016

με τιμή που ξεπερνούσε τα 600 ευρώ



HTC Vive

Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του Oculus Rift η πασίγνωστη 
εταιρεία HTC έδωσε στο καταναλωτικό κοινό το δικό της σετ 
αναπαραγωγής εικονικού περιβάλλοντος το οποίο έφερνε στο 
τραπέζι εκπληκτικές λειτουργίες όπως, το να καταγράφει τον χώρο 
με ειδικούς σένσορες δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να 
περιφέρεται ελεύθερα στο χώρο του ενώ ταυτόχρονα
καταγράφονταν οι κινήσεις του. Η τιμή του ανέρχεται στα 900
ευρώ.



SONY Playstation VR

Η SONY βλέποντας το πόσο καλά δέχθηκε η gaming 
κοινότητα την εικονική πραγματικότητα δεν θα μπορούσε
να μείνει άπραγη. Έτσι λοιπόν τον Οκτώβρη του 2016
κυκλοφόρησε το Playstation VR το οποίο λάνσαρε ως
αξεσουάρ για την κονσόλα Playstation 4. To Playstation
VR συνδέεται με την παραπάνω κονσόλα και με την 
χρήση ειδικής κάμερας καταγράφει τις κινήσεις του 
παίκτη. Η τιμή του ανέρχεται στα 400 ευρω.



Δημοφιλή τρομακτικά παιχνίδια 
εικονικής πραγματικότητας

▶ Resident Evil 7 : Το παιχνίδι λαμβάνει 
χώρα μέσα σε μία έπαυλη μίας όχι και 
τόσο φυσιολογικής οικογένειας. Στόχος 
του παιχνιδιού, να βγείτε ζωντανός. 

▶ A chair in a room : Aρχικά μπορεί να 
ακούγεται άκακο αλλά πρόκειται για μία 
πολύ τρομακτική εμπειρία που 
περιλαμβάνει τον παίκτη να κάθεται σε 
ένα δωμάτιο ενώ του συμβαίνουν 
διάφορα, ανήμπορος να αντιδράσει.



Δημοφιλή παιχνίδια προσομοίωσης 
σε εικονική πραγματικότητα 

▶ Job Simulator : Σε έναν κόσμο 30 χρόνια από 
σήμερα που τα ρομπότ έχουν αντικαταστήσει 
πλήρως τους ανθρώπους, κάνε την αλλαγή 
και δες πως ήταν να δουλεύεις μέσω ενός 
προσομοιωτή με αρκετή δόση χιούμορ. 

      
▶ Aerofly FS2 : Πρόκειται για έναν άκρως 

ρεαλιστικό προσομοιωτή πτήσης αεροπλάνων 
που δίνει την δυνατότητα στον παίκτη να 
πιλοτάρει πολλά διαφορετικά είδη 
αεροσκαφών.



ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Εργάστηκαν οι :

Μάνεσης Γεράσιμος
Γραμμένος Γεράσιμος

Παρίση Κατερίνα
Όλγα Τριπτσόγλου 

Γιαννακάς Κωνσταντίνος
Μήλιος Αλέξης


