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Περίλευε
Η βηνκεραλία ηνπ ειεθηξνληθνύ βηβιίνπ, επαλαπξνζδηνξίδεη ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν κε ηνλ νπνίν
εθδνηηθνί νίθνη, ζπγγξαθείο, εηθνλνγξάθνη θαη ινηπνί επαγγεικαηίεο ζηνλ θιάδν, δεκηνπξγνύλ θαη
εθδίδνπλ ηα βηβιία ηνπο. Σε κηα αγνξά ε νπνία εθηηκάηαη όηη ζα αλέιζεη ζηα $18 δηο κέρξη ην 2018, ε
είζνδνο ηεο ηερλνινγίαο επηηξέπεη ηελ εκθάληζε δηαθνξεηηθώλ κνληέισλ θαη δηαδηθαζησλ παξαγσγήο
ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ κε ηελ απηό-έθδνζε λα θεξδίδεη έδαθνο. Σε απηό ην λέν πιαίζην παξαγσγήο θαη
πώιεζεο, πιαηθόξκεο ππνζηήξημεο έρνπλ εηζέιζεη κε ζηόρν λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο επαγγεικαηίεο
ζηελ ζπλνιηθή δηαδηθαζία, κε πξσηνπόξν ηελ Amazon. Καζώο ε δηαδηθαζία από ηελ αξρηθή ηδέα κέρξη
ην νινθιεξσκέλν ειεθηξνληθό βηβιίν απαηηεί πιεζώξα επαγγεικαηηώλ ζε δηαθνξεηηθό ζηάδην θαη κε
δηαθνξεηηθό βαζκό εκπινθήο, απαηηείηαη ζηελή παξαθνινύζεζε, σο επίζεο θαη νκαιή αιιειεπίδξαζε
κεηαμύ ησλ επαγγεικαηηώλ πνπ εκπιέθνληαη ζε θάζε ειεθηξνληθό βηβιίν.
Τν Q-Tales είλαη έλα ζπλεξγαηηθό νηθνζύζηεκα όπνπ επαγγεικαηίεο ζηνλ ρώξν ηνπ παηδηθνύ βηβιίνπ,
ζε ζπλεξγαζία κε επηκειεηέο θαη γνλείο παξάγνπλ λέα (ή κεηαζρεκαηίδνπλ ππαξθηά) παξακύζηα ζε
ειεθηξνληθά παξακύζηα θαη δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο γηα παηδηά. Μέζσ κηαο πιαηθόξκαο ζπλεξγαζίαο,
νη ζπγγξαθείο έξρνληαη ζε επηθνηλσλία κε εηθνλνγξάθνπο θαη ινηπνύο επαγγεικαηίεο θαη δεκηνπξγνύλ
κέζσ ηνπ εξγαιείνπ ειεθηξνληθήο ζπγγξαθήο ηξηζδηάζηαηεο εθαξκνγέο θαη δηαδξαζηηθά ειεθηξνληθά
βηβιία ζε κνξθή εθαξκνγώλ έμππλσλ ηειεθώλσλ. Αθνινύζσο, ηα παξακύζηα κεηαθέξνληαη ζε
εηδηθνύο επηκειεηέο πξνο αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηάο ηνπο, βάζεη παηδαγσγηθήο επάξθεηαο θαη κεηά από
έγθξηζε γίλνληαη δηαζέζηκα ζην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο πξνο πώιεζε.
Καζώο ε δηαδηθαζία είλαη πνιύπινθε θαη απαηηεί πςειή θαη ζπλερή αιιειεπίδξαζε ην gamification
επηιέρζεθε λα ππνζηεξίμεη ην ζύλνιν ηνπ νηθνζπζηήκαηνο σο κέζν αύμεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ησλ δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ, κε ζπλνιηθό ζηόρν ηελ παξαγσγή πνηνηηθώλ
ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ. Η παξαδνζηαθή δηαδηθαζία παξαγσγήο, ζην ζύλνιό ηεο, κεηαζρεκαηίζηεθε ζε
κηα λέα δηαδηθαζία πνπ παξνκνηάδεη έλα ζπιινγηθό παηρλίδη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο επαγγεικαηίεο.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ κεηαζρεκαηηζκνύ, δνκηθά ζηνηρεία παηρληδηώλ (όπσο πόληνη, εκβιήκαηα,
πίλαθεο θαηάηαμεο, αμηνιόγεζε κειώλ, επίπεδα δπζθνιίαο θαη αληαπνδνηηθά θίλεηξα)
ελζσκαηώζεθαλ ζε δπλακηθέο αξρηηεθηνληθέο gamification θαη δεκηνπξγήζεθε ην Q-Tales
Gamification Framework. Τα πξώηα δεδνκέλα από ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο έδεημαλ όηη ηα
εκβιήκαηα απνηέιεζαλ ηνλ θαηεπζπληήξην κνριό αλάδεημεο επαγγεικαηηώλ θαη νη πίλαθεο θαηάηαμεο
βάζεη απνηειεζκάησλ ησλ επηκειεηώλ θαηεπζπληήξην κνριό πσιήζεσλ.

