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 i 

Πεξίιεςε 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ αμηνιφγεζε κίαο ειεθηξνληθήο θνηλφηεηαο γηα ςεθηαθά θφκηθο, κέζα απφ ηελ 

νπνία νη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα δεκνζηεχνπλ δηθέο ηνπο δεκηνπξγίεο άιια θαη λα 

δηαβάδνπλ, λα εθηππψλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηζηνξίεο άιισλ ρξεζηψλ. Η 

θνηλφηεηα δηαζέηεη επηπιένλ ρψξν γηα εθπαηδεπηηθά θφκηθο ελψ ζηε δηάζεζε ησλ 

εγγεγξακκέλσλ κειψλ ηεο, βξίζθεηαη θαη έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο ζχληνκσλ 

ςεθηαθψλ θφκηθο κε ην φλνκα Cosy Comic Strip Creator, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη 

απφ βηβιηνζήθεο γξαθηθψλ έηνηκεο γηα ρξήζε. θνπφο ηνπ εξγαιείνπ απηνχ είλαη 

λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε ρξήζηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ην ηαιέλην ηνπ ζθίηζνπ 

λα δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο εχθνια θαη γξήγνξα εηζάγνληαο φπνηα 

εηθφλα επηζπκνχλ. ρεδηάδνληαο θαηάιιεια ην εξγαιείν ψζηε λα απεπζχλεηαη ζε 

καζεηέο ζρεδφλ φισλ ησλ ειηθηψλ, κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία σο έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο κεηαηξέπνληαο ηνπο 

καζεηέο απφ απνδέθηεο ζε δεκηνπξγνχο, ελψ ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γίλεηαη έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο ελαιιαθηηθνχ  εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ 

κπνξεί λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ησλ πην αδηάθνξσλ καζεηψλ. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ δχν πεηξακάησλ ηα νπνία έιαβαλ ρψξα ζε ζρνιεία ηεο 

Αζήλαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία, ήηαλ πνιχ ζεηηθά κηαο θαη ηα παηδηά 

φρη κφλν δελ αληηκεηψπηζαλ θακία δπζθνιία κε ην εξγαιείν, αληηζέησο ην 

δηαζθέδαζαλ θαη παξήρζεζαλ πςειήο πνηφηεηαο παξαδνηέα εξγαζηψλ. 
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Abstract 

 

This MSc Thesis describes the design, the development and the assessment of an 

online community for web comics. From this community, the  users will be able 

not only to upload and publish their comics, but also to read, download, print and 

vote stories from other users. This portal also hosts an easy to use tool for creating 

online comics strips named Cosy Comic Strip Creator, which is followed by 

graphic image libraries ready to be imported to the tool. This tool has been created 

to help users that cannot draw to create their own comic strips easily by dragging 

and dropping images in order to say their own story. The tool has also been 

designed to be used from early aged students in order to be used in classroom and 

change them to creators of educational materials. It can also be used from teachers 

in order to create educational material with comic stories and interactive activities 

that would attract students who are less interested in classroom. The two use cases 

that took place in Greek schools in Athens, had great results. Students didn‟t have 

difficulties by using the tool, but, contrariwise had fun and were effective with 

their exercises. 
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Δπραξηζηίεο 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ "Φεθηαθά πζηήκαηα – Καηεχζπλζε 

Ηιεθηξνληθή Μάζεζε" ηνπ Σκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. Η επίβιεςε ηεο εξγαζίαο έγηλε απφ ηνλ Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή θ. πκεψλ Ρεηάιε. 

 

Απεπζχλσ επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή κνπ, πνπ ρσξίο απηφλ δελ ζα 

ήηαλ δπλαηή ε αλάιεςε θαη ππνζηήξημε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

αθνχ κε ηηο ηδέεο ηνπ ζπλέβαιε ζηελ πινπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ 

εξγαιείνπ Cosy Comic Strip Creator. 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ θα Βαζηιαθνπνχινπ Μαξηάλζε γηα ηελ 

άςνγε ζπλεξγαζία καο ζηελ αληαιιαγή ηδεψλ, πιηθνχ αιιά θαη νξγάλσζεο θαη 

εθηέιεζεο ησλ πεηξακάησλ. 

 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηελ νκάδα ηνπ εξγαζηεξίνπ CosyLLab γηα ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο θαζψο επίζεο ηελ θα Μαξίλε Μαξία γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ γξαθηθψλ ηεο θνηλφηεηαο. 

 

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Αιηάλε Ισάλλε, γηα ηε ζπκκεηνρή θαη 

ππνζηήξημή ηνπ ζηα πεηξάκαηα ηα νπνία εθηειέζηεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

Cosy Comic Strip Creator, θαζψο επίζεο θαη γηα ηε βνήζεηά ηνπ ζηε ζπιινγή θαη 

επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  
Δηζαγσγή 

 

 

1.1. Σα θόκηθο γεληθά 

 

Σα θφκηθο φπσο θαη ε γεινηνγξαθία αλήθνπλ ζηηο γξαθηθέο ηέρλεο. Πξφθεηηαη γηα 

έλα είδνο θαληαζηηθήο ή θαη πξαγκαηηθήο αθήγεζεο πνπ γίλεηαη κε εηθφλεο, ιφγν 

ή θαη κε ήρνπο θαη απνδίδνληαη κε ηελ παξάζεζε γξακκάησλ (Αλησληάδεο, 1995). 

Ο Scott McCloud (1993) πξνζδηνξίδεη ηα θφκηθο σο "γξαθηθά ή άιιεο εηθφλεο ζε 

αληηπαξαβνιή κε κηα πξνκειεηεκέλε ζεηξά κε ζθνπφ λα κεηαθέξνπλ 

πιεξνθνξίεο, θαη/ή λα παξάμνπλ κηα αηζζεηηθή αληαπφθξηζε ζηνλ παξαηεξεηή". 

O Π. Μαξηλίδεο (1982) νλνκάδεη ηα θφκηθο "εηθνλνγξαθήκαηα θαη δσγξαθηζηή 

ινγνηερλία" απφ ηελ ειθπζηηθή δσγξαθηθή εηθφλα, κε ζαθείο ζπρλά ππαηληγκνχο. 

Γηαζέηνπλ κηα ηζηνξία, πεξηπέηεηα θαη ζπρλά αξθεηφ ρηνχκνξ, γνεηεχνληαο αθφκα 

θαη ηνπο ελήιηθνπο.  

 

Σα θφκηθο πεξηέρνπλ παλειάθηα (panels) ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ πιαίζην 

(border) θαη λα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο κε θάπνην δηάθελν (gutter). Τπάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ πιαίζηα ζηα παλειάθηα θαη δελ είλαη επδηάθξηηα ηα 

φξηά ηνπο. Κάζε πάλει πεξηέρεη θάπνηα εηθφλα ή ζθίηζν ππνβάζξνπ (background 

image) θαη ηνπο ραξαθηήξεο (comic character). Οη ραξαθηήξεο επηθνηλσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο κέζα απφ κπαινλάθηα δηαιφγσλ. Τπάξρνπλ δηάθνξα κπαινλάθηα, 

άιια γηα λα δείμνπλ έληαζε θσλήο, άιιν γηα ςίζπξν, άιιν γηα ζθέςε θ.ά. 

 

Σα πην ζπλεζηζκέλα είδε θφκηθο είλαη ηα θφκηθ ζηξηπ ζε εθεκεξίδεο θαη 

πεξηνδηθά, φπνπ κηα κηθξή ηζηνξία μεηπιίγεηαη κέζα ζε ηξία ή ηέζζεξα θαξέ κε 

θνηλσληθά ή πνιηηηθά ζρφιηα, ελψ νη κεγαιχηεξεο ηζηνξίεο ζε εηδηθά πεξηνδηθά, 

εηθνλνγξαθεκέλεο λνπβέιεο θαη άικπνπκ, γλσζηέο σο θφκηθο ή βηβιία θφκηθο 

φπνπ νη ηζηνξίεο παξνπζηάδνληαη είηε ζε ζπλέρεηεο είηε απηνηειψο. πλήζσο 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AD&action=edit
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δεκνζηεχνληαη ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν, αιιά θαη ζε απηνηειή ηεχρε 

πνπ θπθινθνξνχλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

 

Σν είδνο γλψξηζε αξρηθά κεγάιε επηηπρία ζηηο ΗΠΑ, φπνπ νη κειεηεηέο ηνπ έρνπλ 

πξνρσξήζεη αθφκε θαη ζε πεξηνδνιφγεζή ηνπ: Υξπζή Δπνρή απφ ηηο αξρέο ηνπ 

20νπ αηψλα σο ην 1950 κε ήξσεο ηνπο Popeye, Little Orphan Annie, Dick Tracy, 

Little Nemo θαη Buster Brown, Mickey Mouse, Superman, Batman, Flash 

Gordon, Daredevil, Captain America Wonder Woman θά, Αζεκέληα Δπνρή 1950-

1981: Legion of Super-Heroes. Master of King-Fu, Conan Giant Size X-Men θά., 

Μνληέξλα Δπνρή 1981- έσο ζήκεξα: Simpsons θά. Μεηά ην 2ν Παγθφζκην 

πφιεκν αλαπηχρζεθε θαη ζηελ Δπξψπε (Οη πεξηπέηεηεο ηνπ Σελ Σελ (Βέιγην), 

Λνχθπ Λνπθ (1946), Αζηεξίμ (1958) Γαιιία θά.  

 

ηελ Διιάδα, ην είδνο εκθαλίδεηαη κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε. Παξάιιεια κε ηα 

ακεξηθάληθα θφκηθο πνπ θπθινθνξνχλ αδηαθξίησο, αξρίδνπλ θαη νη θαζαξά 

ειιεληθέο πξνζπάζεηεο φπσο ε ειιεληθή κπζνινγία ζε θφκηθ κε ζθίηζα ησλ Κ. 

Μεηξφπνπινπ θαη Μπνζη, κνλνζέιηδα ζε πεξηνδηθά ή εθεκεξίδεο πνπ 

απνηεινχληαη απφ 9-12 ζθίηζα κε εληαίν ζέκα θπξίσο πνιηηηθνηλσληθνχ 

πεξηερνκέλνπ ζηε δεθαεηία ηνπ „80 (π.ρ. Κ. Μεηξφπνπινπ ζηνπ Σαρπδξφκν ηνπ 

ΚΤΡ, ζηελ Διεπζεξνηππία, θά) θαη ζπλερίδεηαη σο ηηο κέξεο καο απφ ηε λέα γεληά 

ζθηηζνγξάθσλ. Ξερσξηζηή θαηεγνξία απνηεινχλ ηα Κιαζηθά Δηθνλνγξαθεκέλα 

ησλ εθδφζεσλ Περιηβαλίδε ζηα νπνία δίλνληαη ζε πεξηιεπηηθή απφδνζε κε 

εηθφλα θαη ιφγν θιαζηθά έξγα ηεο ειιεληθήο θαη ηεο παγθφζκηαο ινγνηερλίαο. ε 

απηά ην πεξηερφκελν απνδίδεηαη φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξα θαη ιεηηνπξγνχλ σο 

αθνξκή γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ απζεληηθνχ θεηκέλνπ ηνπ έξγνπ (Αλησληάδεο, 

1995). 

 

ήκεξα, ηα θφκηθο δεκηνπξγνχληαη θαη δηαλέκνληαη θπξίσο ζε ςεθηαθή κνξθή. Ο 

πην απιφο ηξφπνο είλαη λα ςεθηνπνηεζνχλ (scanning) θαη λα ελζσκαησζνχλ ζε 

θάπνην ηζηφηνπν. Πνιινί θαιιηηέρλεο πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γλσζηά 

εξγαιεία επεμεξγαζίαο γξαθηθψλ, π.ρ. photoshop ψζηε λα εηνηκάζνπλ ηηο 

δεκηνπξγίεο ηνπο ζε ςεθηαθή κνξθή. Άιινη δεκηνπξγνί θφκηθο αζρνινχληαη κε 

http://www.dereksantos.com/comicpage/superman.html
http://www.dereksantos.com/comicpage/wonder-woman.gif
http://www.dereksantos.com/comicpage/lsh-small.gif
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ην λα ελζσκαηψζνπλ θηλνχκελεο εηθφλεο (animation) ζηα ςεθηαθά θφκηθο ηνπο. 

Πξφζθαηα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εξγαιεία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο ηα 

νπνία απεπζχλνληαη θπξίσο ζε δεκηνπξγνχο πνπ δελ δηαζέηνπλ κεγάιν ηαιέλην 

ζην ζθίηζν. 

 

1.2. Σα θόκηθο ζηελ εθπαίδεπζε 

 

Σα θφκηθο, απφ παηδαγσγηθή ζθνπηά, είλαη κηα γιψζζα παγθνζκίσο θαηαλνεηή, 

πξνθαιεί ηηο αηζζήζεηο, κεηαηξέπεη ην αθεξεκέλν ζε ζπγθεθξηκέλν θαη 

απνγεηψλεη ηε θαληαζία θπξίσο ησλ λέσλ (Burton, 1955). Δπίζεο, βαζίδνληαη ζηε 

ζεσξία ηεο δηπιήο θσδηθνπνίεζεο ηνπ Paivio (dual coding: Paivio, 1991) 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη απνζεθεχνπλ θαη απνθσδηθνπνηνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ζε δχν ζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα κλήκεο, ηε γιψζζα (ιεθηηθέο 

πιεξνθνξίεο) θαη ηηο εηθφλεο (κε ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο), δειαδή ηηο 

θσδηθνπνηνχλ κε δηπιφ ηξφπν. Οπφηε, ε εηθφλα γίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζηε 

κάζεζε, εθφζνλ ζπλνδεχεηαη απφ θείκελν θαη αληίζηξνθα. Οη Mayer θαη Moreno 

(1998, 2002) βαζίζηεθαλ ζηελ παξαπάλσ ζεσξία θαη δηεξεχλεζαλ ηξφπνπο, ψζηε 

ν ππνινγηζηήο λα ζπλδξάκεη ζηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε θαη πξφηεηλαλ 

ζηξαηεγηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηε δηδαζθαιία κε ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε 

αθήγεζεο θαη θηλνχκελσλ ζρεδίσλ (νισκνλίδνπ 2006). 

 

ηηο Η.Π.Α. κειέηεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟40 αζρνινχληαη κε ηε εθπαηδεπηηθή 

ρξήζε ηνπο. O W. W. D. Sones, θαζεγεηήο ζην University of Pittsburgh (1944) 

θαη άιινη δηεμήγαγαλ ζεηξά απφ ζρεηηθέο κειέηεο, ελψ ην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ 

Journal of Educational Sociology αθηέξσζε ην Volume 18, Issue 4, 1944 ζην 

ζέκα. Ο Gruenberg (1944) ζρνιίαζε φηη: "ρεδφλ φια ηα καζήκαηα πξνζθέξνληαη 

γηα παξνπζίαζε κέζσ απηνχ ηνπ κέζνπ". Δληνχηνηο, άιινη ζεψξεζαλ ην θφκηθο 

σο θξαγκφ ζηελ Δθπαίδεπζε, φπσο ν ςπρίαηξνο F.Wertham, ζηε κειέηε ηνπ "The 

Seduction of the Innocent", (1954) θαη κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50, ε 

ελαζρφιεζε κε ην δήηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο αμίαο ζηακάηεζε. 

Δπαλαθέξνληαη ην 1970 απφ νξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο ν R. W. Campbell, 
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πνπ ζεψξεζε φηη ήηαλ ρξήζηκα ζηε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο (Koenke, 1981), νη 

K. Haugaard (1973) θαη C. Alongi (1974), πνπ ηα ζχζηεζαλ γηα ηνπο απξφζπκνπο 

αλαγλψζηεο, ελψ ν B. Brocka (1979) ηα ζηξαηνιφγεζε σο ππεξάζπηζε ελάληηα ζε 

έλαλ λέν ερζξφ, ηελ ηειεφξαζε. Υξνληά νξφζεκν γηα ηε κεηαζηξνθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηέιεζε ην 1992, φηαλ ην βηβιίν θφκηθο "Maus" κε ζέκα ην 

Οινθαχησκα ηνπ Art Spiegelman θέξδηζε ην βξαβείν Pulitzer (Sturm, 2001).  

Σελ επφκελε δεθαεηία,  ηα θφκηθο άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη εθ λένπ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ο θηιφινγνο θαζεγεηήο R. Versaci (2001) δίδαμε βηβιία θφκηθο ζην 

θνιιέγην Palomar θαη ζην παλεπηζηήκην ηεο Μηλεζφηα, ελσ ν θαζεγεηήο Φπζηθήο 

J. Kakalios (2001) ηα ρξεζηκνπνίεζε ζε κάζεκά ηνπ κε ηίηιν "Science in Comic 

Books". Σέινο, κε ηελ θαζηέξσζε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηα θφκηθο ζην 

Savannah College of Art and Design (Sturm, 2001), εμειίρζεθαλ ζε κέζν άμην 

πξνο κειέηε.  

 

Όζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ν θηιφινγνο Αλησληάδεο Λ., (1995) 

ηνλίδεη φηη "νθείινπκε λα πξνζαξκφζνπκε ηε δηδαζθαιία καο, ρξεζηκνπνηψληαο 

θαη ηα θφκηθο σο κέζν γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο". ηα δηδαθηηθά βηβιία 

θφκηθο ε ζεκαηηθή πνηθίιιεη θαη αλαθέξεηαη ζε πνιιά γλσζηηθά αληηθείκελα 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: νη πεξηπέηεηεο ηνπ Αζηεξίμ ζηα Αξραία Διιεληθά θαη ην 

πληαθηηθφ ηεο Aξραίαο Διιεληθήο ζε θφκηθο. Απφ ηηο εθδφζεηο Μεηαίρκην 

θπθινθφξεζαλ νη θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε πνπ δηαζθεχαζαλ ζε θφκηθο νη Σ. 

Απνζηνιίδεο θαη Γ. Αθνθαιίδεο (Αραξλείο, Πινχηνο, Βάηξαρνη, Δηξήλε) θαη νη 

ηξαγσδίεο "Αληηγφλε" ηνπ νθνθιή θαη "Ιθηγέλεηα ζηελ Απιίδα" ηνπ Δπξηπίδε. 

Έρνπλ δηαζθεπαζηεί αθφκε ζε θφκηθο  νη Μχζνη ηνπ Αηζψπνπ, Η Διιεληθή 

Μπζνινγία , ε Φξνπηνπία ηνπ Δπγ. Σξηβηδά θ.ά. 

 

Οη εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ θφκηθο ζπλνςίδνληαη απφ ηνλ Yang G. (2003)  

ν νπνίνο αλαθέξεη φηη παξέρνπλ: 

 

α. Κίλεηξα: Παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο, αθφκε θαη ηνπο απξφζπκνπο. Ο Alongi 

(1974) πηζηνπνηεί "ηε καγλεηηθή έιμε πνπ αζθνχλ ζηα παηδηά".  
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β. Δπνπηεία: Δηθφλεο θαη θείκελν επσκίδνληαη ην θνξηίν ηεο ηζηνξίαο απφ θνηλνχ. 

Ο Versaci (2001) ζεσξεί φηη κπνξνχλ λα βάινπλ "αλζξψπηλν πξφζσπν" ζε έλα 

ζέκα κε ζπλέπεηα κηα νηθεία, ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη 

ραξαθηήξσλ κηαο ηζηνξίαο. Ο Sones (1944) δηαπίζησζε φηη ε νπηηθή ηνπο 

πνηφηεηα πξνάγεη ηελ κάζεζε. Σα ζπκπεξάζκαηα πξναλαγγέιινπλ κηα ηάζε πξνο 

ηε δηδαζθαιία κε βάζε ηε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο επθπΐαο (Gardner, 1983).  

 

γ. Μνληκφηεηα: Ο Williams (1995) αλαθέξεη ην "κφληκν, νπηηθφ ζπζηαηηθφ" ησλ 

θφκηθο σο έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπο. ε  ηαηλίεο ή ζε κηα παξαδνζηαθή 

δηάιεμε ε γιψζζα θαη νη πξάμεηο είλαη "εθήκεξεο". Σα θείκελα απφ ηελ άιιε 

έρνπλ ην "νπηηθφ" θαη κφληκν ζηνηρείν, αιιά φρη εηθφλεο. Η "νπηηθή κνληκφηεηα" 

επνκέλσο είλαη κνλαδηθή ζην θφκηθο, φπνπ ν αλαγλψζηεο ειέγρεη ην ξπζκφ ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

 

δ. Γηακεζνιαβεηηθφο ξφινο: Υξεζηκεχνπλ σο έλα ελδηάκεζν βήκα πξνο 

δπζθνιφηεξεο θαη ζπλζεηφηεξεο έλλνηεο, ελψ ε δεκηνπξγία θφκηθο είλαη κηα 

δηεπηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

ε. Γεκνηηθφηεηα: Σα παηδηά είλαη εμνηθεησκέλα κε ηε ιατθή θνπιηνχξα (popular 

culture). Ο Hutchinson (1949) πηζηεχεη φηη "πξέπεη λα ππάξμεη αξκνλία κεηαμχ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ δσήο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζην ζρνιείν - ε λέα 

κάζεζε είλαη πάληα ζπλέρεηα ή επέθηαζε ηεο κάζεζεο πνπ ήδε θαηέρεη ν 

καζεηήο". Δπηπιένλ, πξνάγνπλ ηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο 

(media literacy).  

 

ζη) Kαιιηέξγεηα θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη αλαιπηηθήο ζθέςεο: χκθσλα κε ην 

Versaci (2001) ε απάληεζε εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε 

εηθφλαο θαη θεηκέλνπ σζεί ηνπο καζεηέο ζε εμνηθείσζε κε απηά ηα δχν κέζα 

έθθξαζεο, απνθαιχπηνληαο βαζχηεξα λνήκαηα θαη πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ελδνζθφπεζεο. 
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Η δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή αιιάδεη ζηαδηαθά ην εθπαηδεπηηθφ ηνπίν. 

Μέζα φπσο θείκελν, εηθφλα, βίληεν, ήρνο κπνξνχλ πιένλ πνιχ εχθνια λα 

δεκηνπξγεζνχλ λα αλαπαξαρζνχλ θαη λα κεηαθεξζνχλ. Σα ίδηα ηα θφκηθο εμάιινπ 

εθ θχζεσο απνηεινχλ έλα "πνιπκεζηθφ κέζν (multimedia medium)" Jang (2003) 

πνπ αμηνπνηνχλ ηελ εηθφλα θαη ην θείκελν, ελψ ζηελ ςεθηαθή ηνπο κνξθή 

δχλαληαη λα αμηνπνηήζνπλ επηπιένλ ην δηαδίθηπν, ηα πνιπκέζα θαη ηα ππεξκέζα. 

Με ηε βνήζεηά ηνπο ν καζεηήο ζθέθηεηαη εηο βάζνο γηα θάζε πιεξνθνξία πνπ 

ζθνπεχεη λα κεηαβηβάζεη ζε κνξθή εηθφλαο ή θεηκέλνπ θαζψο θαη ηε κεηαμχ ηνπο 

ζπζρέηηζε, ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πνιπκέζσλ θαη ησλ ππεξκέζσλ, 

πξνεηνηκάδνληαο έηζη ηνλ εαπηφ ηνπ γηα ηε κειινληηθή ελήιηθε δσή ηνπ πνπ 

αλακθηζβήηεηα αθνξά έλαλ ςεθηαθφ θφζκν. 

 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηε ρψξα καο πνιιέο εηαηξίεο θαη εθπαηδεπηηθνί 

νξγαληζκνί θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο λα ςεθηνπνηήζνπλ θφκηθο ή cartoons θαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο. Απφ ηηο εθδφζεηο ηνπ 

∆εµνζηνγξαθηθνχ Οξγαληζκνχ Λακπξάθε, Σν Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ, ηηο 

εθδφζεηο ηεο Γελλαδίνπ ρνιήο θαη δηάθνξεο εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο (π.ρ. Siem, 

Πιεξνθνξηθή Σερλνγλσζία, Intelearn, Ιλζηηηνχην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λφγνπ, θ.ά.) 

θπθινθνξνχλ δηαδξαζηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε πξσηαγσληζηέο ήξσεο 

cartoon.  

 

ε επηζηεκνληθφ επίπεδν έρνπλ μεθηλήζεη ιίγεο έξεπλεο. ε πεηξακαηηθφ ζηάδην 

βξίζθεηαη ε πξνζπάζεηα ησλ Γαιαθψζηα et al, (2006) λα εληάμνπλ ηα 

ελλνηνινγηθά θφκηθο (concept cartoons) ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε γηα ηε 

δηδαζθαιία Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο ησλ 

Keogh & Naylor (1999) ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη cartoons (έλα μερσξηζηφ 

είδνο θφκηθο) γηα ηελ νπηηθή αλαπαξάζηαζε επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ, π.ρ. θπζηθά 

θαηλφκελα, ζπλνδεπφκελα απφ ζχληνκα γξαπηά θείκελα ζε δηαινγηθή κνξθή πνπ 

πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο γηα έλα επηζηεκνληθφ δήηεκα εθ ησλ 

νπνίσλ κία ή δχν είλαη νξζέο. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα εξσηήζεηο πνιιαπιήο 
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επηινγήο, φπνπ παξάιιεια κε ην θείκελν ππάξρεη θαη νπηηθφ εξέζηζκα 

(Γαιαθψζηα et al, 2006).  

 

Σα θφκηθο φκσο, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζε 

άιιεο κνξθέο, πέξαλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θιεηζηνχ πιηθνχ φπσο βηβιία θαη 

αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Η δηεξγαζία ηεο δεκηνπξγίαο απφ ηελ αξρή ή ηεο 

ζπλέρηζεο ελφο θφκηθ, απφ νκάδεο καζεηψλ ζηελ ηάμε ή κεκνλσκέλα, ζα 

κεηέηξεπαλ ηνπο καζεηέο ζε δεκηνπξγνχο θαη ηελ ηάμε ζε έλα ρψξν δεκηνπξγίαο 

θαη αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη απφςεσλ. Θα θαιιηεξγνχζε ηελ νκαδηθφηεηα θαη ζα 

ελίζρπε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, πνπ δελ δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ ζην 

κάζεκα κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. 

 

Γηα λα γίλεη φκσο απηφ εθηθηφ, ρξεηάδνληαη θαηάιιεια εξγαιεία δεκηνπξγίαο 

ςεθηαθψλ θφκηθο,  πνπ λα επηηξέπνπλ ζε καζεηέο, νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ην 

ηαιέλην ηνπ ζθίηζνπ, λα δεκηνπξγνχλ ηα δηθά ηνπο θφκηθο. Σα εξγαιεία απηά ζα 

πξέπεη λα είλαη εχθνια θαη γξήγνξα ζηε ρξήζε ηνπο, ελψ δελ ζα πξέπεη λα 

απαηηνχλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο ρξήζεο Η/Τ,  κηαο θαη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αθφκε θαη απφ παηδηά δεκνηηθνχ.  

 

1.3. θνπόο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαπηπρζνχλ ηξφπνη απνηειεζκαηηθήο δηάδνζεο θαη 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ςεθηαθψλ θφκηθο, αμηνπνηψληαο έηζη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαζψο θαη ησλ ππεξκέζσλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ ζα γίλεη ζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε, κίαο δηαδηθηπαθήο ειεθηξνληθήο 

θνηλφηεηαο ςεθηαθψλ θφκηθο, ππνζηεξηδφκελεο απφ έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο 

ειεθηξνληθψλ θφκηθο. 

 

Σν πξνηεηλφκελν απηφ εξγαιείν, ζα απινπνηεί ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο, δελ ζα 

απαηηεί δεμηφηεηεο ζθίηζνπ ή ζρεδηαζκνχ θαη ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

θάζε ρξήζηε πνπ δηαζέηεη βαζηθέο γλψζεηο ρεηξηζκνχ Η/Τ ρσξίο πεξηνξηζκφ 
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ειηθίαο. Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζα δηαηξείηαη ζε ζηάδηα ψζηε λα απινπνηεζεί 

θαη λα επηηαρπλζεί, ελψ ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε απηφ, κέζα απφ έλα εχρξεζην θαη ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Μέζα απφ ηε δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή θνηλφηεηα, νη επηζθέπηεο ζα κπνξνχλ λα 

πξνκεζεχνληαη δσξεάλ ην παξαπάλσ ινγηζκηθφ, αιιά θαη λα δεκνζηεχνπλ θαη λα 

αληαιιάζνπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο ιεηηνπξγψληαο ππνζηεξηθηηθά.   

 

1.4. Γνκή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

Η δηπισκαηηθή εξγαζία μεθηλά κε κία ζχληνκε αλαθνξά ζην ηη είλαη ηα θφκηθο, 

πνηα είλαη ε εμέιημή ηνπο κέρξη ζήκεξα, πνηεο είλαη νη εθπαηδεπηηθέο ηνπο 

δπλαηφηεηεο θαη πσο έρνπλ αμηνπνηεζεί ηα έληππα θφκηθο εθπαηδεπηηθά ζε 

Ακεξηθή, Δπξψπε θαη εηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα. Έπεηηα γίλεηαη αλαθνξά ζην πσο 

ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη πσο ζα κπνξνχζε ν 

ίδηνο ν καζεηήο λα γίλεη δεκηνπξγφο κέζα απφ εξγαιεία πνπ δελ απαηηνχλ 

ηθαλφηεηεο ζθηηζνγξαθίαο. 

 

ηελ Δλφηεηα 2 γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ ειεθηξνληθψλ θνηλνηήησλ γηα ςεθηαθά 

θφκηθο πνπ ππάξρνπλ παγθνζκίσο θαη πσο θάπνηα απφ απηά ιεηηνπξγνχλ 

ππνζηεξηθηηθά γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

θφκηθο ζηελ ηάμε.  

 

ηελ Δλφηεηα 3 γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία ζχληνκσλ 

θφκηθο πνπ ππάξρνπλ παγθνζκίσο  θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ιφγνπο. Σα εξγαιεία απηά έπεηηα, ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηηο 

δπλαηφηεηέο θαη ηηο  ιεηηνπξγίεο ηνπο. 

 

ηηο Δλφηεηεο 4 θαη 5 αληίζηνηρα, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα ε γεληθή ηδέα ηεο 

δηπισκαηηθήο θαη ηα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηφζν ηεο πξνο ζρεδίαζεο θνηλφηεηαο 

φζν θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο ζχληνκσλ θφκηθο. Γίλεηαη ε 
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αλάιπζε θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο ελψ ζηε 

ζπλέρεηα πξνζδηνξίδνληαη νη ηππηθνί ρξήζηεο ηνπο. Έπεηηα, αλαθέξνληαη νη 

γεληθνί πεξηνξηζκνί ησλ ζπζηεκάησλ θαη γίλεηαη κία ηεξαξρηθή αλάιπζε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία HTA δηαγξακκάησλ. Γίλεηαη παξνπζίαζε 

ησλ επηζπκεηψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ζπζηεκάησλ κέζα απφ πξφηππεο νζφλεο θαη 

έπεηηα αθνινπζεί ην κνληέιν πινήγεζεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

θηλείηαη έλαο ρξήζηεο αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο νζφλεο ηνπ εξγαιείνπ θαη ηεο 

θνηλφηεηαο. Η ελφηεηα θιείλεη κε κηα αλαθνξά ζηε δνκή ησλ δχν ζπζηεκάησλ 

θαη απφ πνηα ζπζηαηηθά απνηεινχληαη απηά. 

 

Οη Δλφηεηεο 6 θαη 7 αλαθέξνληαη ζην πεξηβάιινλ πινπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ, 

θαζψο επίζεο θαη ζηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αιιά θαη ζηα 

ππνζπζηήκαηα θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή πνπ αλαπηχρζεθαλ, γηα ηελ πινπνίεζε 

απηψλ. Έπεηηα γίλεηαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπο παξνπζίαζε κέζα απφ πξαγκαηηθά 

ζελάξηα ρξήζεο. 

 

Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ Δλφηεηα 8, φπνπ θαη αλαθέξνληαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εξγαιείνπ κε ηε κέζνδν ηεο Δπξεηηθήο 

Αμηνιφγεζεο απφ εηδηθνχο θαη ηεο Δκπεηξηθήο Αμηνιφγεζεο απφ εθπαηδεπηηθνχο 

θαη εθπαηδεπφκελνπο. ηελ Δκπεηξηθή Αμηνιφγεζε  ην εξγαιείν δεκηνπξγίαο 

ζχληνκσλ θφκηθο, ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ηάμε ζε δχν πεηξάκαηα ηα νπνία 

δηεμήρζεζαλ γηα απηφ ην ζθνπφ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο παξνπζηάδνληαη ζε 

απηή ηελ ελφηεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  

Ηιεθηξνληθέο Κνηλόηεηεο γηα Οnline Κόκηθο 

 

2.1. Κνηλόηεηεο Υσξίο Δξγαιείν Γεκηνπξγίαο Comic 

 

εκαληηθφ θνκκάηη ηεο δηάδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θφκηθο αλαιακβάλνπλ θαη νη 

δηαδηθηπαθέο πχιεο (Portals), κέζα απφ ηηο νπνίεο δηαηίζεληαη θαη αμηνινγνχληαη 

νη δηάθνξεο δεκηνπξγίεο θφκηθο, αιιά θαη εξγαιεία γηα ηελ ζπγγξαθή απηψλ. 

Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ δηαζεκφηεξσλ 

Διιεληθψλ θαη Γηεζλή ειεθηξνληθψλ θνηλνηήησλ Comic. 

 

ΓΙΔΘΝΗ 

 

World Famous Comics 

 

 
Δηθόλα 2.1. Κνηλφηεηα World Famous Comics 

(http://www.worldfamouscomics.com) 

 

Σν Justin of World Famous Comics (www.worldfamouscomics.com) είλαη απφ ηα 

κεγαιχηεξα θαη δεκνθηιέζηεξα δηεζλή Portals γηα comic books. ηφρνο ηνπ είλαη 

ε πξνψζεζε δεκηνπξγψλ θαη έξγσλ comics αιιά θαη ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε 

ηνπ κε ηελ χπαξμε θαη πξνψζεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο πνπ 

ελζσκαηψλεη. πλεξγάδεηαη κε ηα κεγαιχηεξα νλφκαηα μέλσλ δεκηνπξγψλ θαη 

http://www.worldfamouscomics.com/
http://www.worldfamouscomics.com/
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παξέρεη επηθνηλσλία κε ηνπο fans ηνπο κέζσ forum. Οη ζηήιεο ηνπ πεξηέρνπλ 

παξνπζηάζεηο θαη ζπλεληεχμεηο, θαζεκεξηλά strips θαη επεξρφκελα comics θαη 

δηνξγαλψζεηο εζσηεξηθψλ δηαγσληζκψλ. Σέινο, ππάξρεη έλαο ηνκέαο Gallery 

φπνπ δηάζεκνη δεκηνπξγνί αλεβάδνπλ sketches θ.α. 

 

Comic Collector Live 

 

 

Δηθόλα 2.2. Κνηλφηεηα Comic Collector Live 

(http://www.comiccollectorlive.com) 

To Comic Collector Live (http://www.comiccollectorlive.com) είλαη έλα Live 

Market (Mall φπσο απηνραξαθηεξίδεηαη), φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

παξαγγείινπλ, λα αγνξάζνπλ θαη λα πνπιήζνπλ Comic Books, Paperpabacks θαη 

Graphic Novels. Μπνξνχλ αθφκε θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο εηθνληθφ 

θαηάζηεκα κέζα ζην Community. Γηαζέηεη ζηνπο επηζθέπηεο δσξεάλ εθαξκνγή 

κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη εχθνια θαη γξήγνξα ηα comic ηνπο, αιιά 

θαη λα αγνξάδνπλ ή λα ηα παξαγγέιλνπλ κέζσ whishing list. χκθσλα κε ηελ 

ηζηνζειίδα Press Release (http://www.pr.com/press-release/52042), 717.980 

αληηθείκελα έρνπλ πξνζηεζεί ζηε wish list ηνπ Comic Collector Live ηνπο  

ηειεπηαίνπο δχν κήλεο. Απηή ε ξαγδαία αλαπηπζζφκελε θνηλφηεηα Αγγίδεη ηα 

3,140 comic books ηελ εκέξα ζηε wishing list θαη δείρλεη ηε ζέιεζε ησλ θίισλ 

ησλ Comics γηα ζπιινγή, αγνξά θαη πψιεζε. 

 

 

 

 

http://www.comiccollectorlive.com/
http://www.comiccollectorlive.com/
http://www.pr.com/press-release/52042


 12 

Online Comics 

 

 

Δηθόλα 2.3. Κνηλφηεηα Online Comics (http://www.onlinecomics.net/pages/) 

To Online Comics (http://www.onlinecomics.net/pages/) είλαη έλα Portal-κεραλή 

αλαδήηεζεο κφλν γηα comics. Γελ παξέρεη δηθφ ηνπ πιηθφ, πεξηέρεη links ζε 

πξνζσπηθά portals δεκηνπξγψλ, έξγσλ θαη πιηθψλ comics.  

 

IkComics 

 

 

Δηθόλα 2.4. Κνηλφηεηα IkComics (http://www.ikcomics.com/) 

Σν IkComics (http://www.ikcomics.com/) είλαη έλα  Portal πψιεζεο comic books. 

Όιε ε θνηλφηεηα βαζίδεηαη ζηελ πψιεζε comic books ελζσκαησκέλα ζε δηθή 

ηνπο εθαξκνγή viewer, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηα δηθαηψκαηα ησλ δεκηνπξγψλ. Η 

πξνζέιθπζε ζπλεξγαηψλ-δεκηνπξγψλ comics γίλεηαη κε ην επηρείξεκα φηη 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ θήκε θαη ρξήκαηα, δηαθπιάζζνληαο ηα πλεπκαηηθά ηνπο 

δηθαηψκαηα. Σν Portal είλαη θαηλνχξγην θαη ε εθαξκνγή Viewer έρεη αξθεηά 

πξνβιήκαηα. ηα κειινληηθά ζρέδηα  ηεο εηαηξίαο είλαη θαη ε αλάπηπμε 

εθαξκνγήο γηα θηλεηά. 

http://www.onlinecomics.net/pages/
http://www.onlinecomics.net/pages/
http://www.ikcomics.com/
http://www.ikcomics.com/
http://www.ikcomics.com/
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ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

 

COMICDOM 

 

 

Δηθόλα 2.5. Κνηλφηεηα COMICDOM (http://www.comicdom.gr) 

Σν ComicDom.gr (http://www.comicdom.gr) είλαη κία κε θεξδνζθνπηθή 

πξνζπάζεηα κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε, επηκφξθσζε θαη ςπραγσγία  ηνπ 

αλαγλψζηε comics, κέζσ εηδήζεσλ, παξνπζηάζεσλ, θξηηεξίσλ, άξζξσλ, 

ζπλεληεχμεσλ θαη πξνδεκνζηεχζεσλ. Απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο Comicdom Press, κε 

ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαη δηάδνζε ηεο 9εο Σέρλεο ζηελ Διιάδα. Γελ παξέρεη 

online comics ζην ρξήζηε, ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ πξνψζεζε έληππσλ θφκηθο. 

Ίδηνπ πεξηερνκέλνπ είλαη θαη ην αθφκε κεγαιχηεξν Portal ComicArt.gr 

(http://comicart.gr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comicdom.gr/
http://www.comicdom.gr/
http://comicart.gr/
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Lollidope 

 

Δηθόλα 2.6.  Κνηλφηεηα Lollidope (http://www.lollidope.gr/) 

To lollidope.gr (http://www.lollidope.gr/) είλαη κία πξνζπάζεηα κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ σο θχξην ζθνπφ έρεη ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε 

ηεο ειιεληθήο ζθελήο θφκηθο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Πεξηιακβάλεη κία ελφηεηα 

Κφκηθο, φπνπ θηινμελνχληαη επηιεγκέλεο δνπιεηέο Διιήλσλ δεκηνπξγψλ, 

θαηαμησκέλσλ ή θαη πξσηνεκθαληδφκελσλ. ηελ ελφηεηα Fanzines θηινμελείηαη 

ιίζηα ησλ αλεμάξηεησλ εθδφζεσλ πνπ θπθινθφξεζαλ ζηε ρψξα καο θαη 

θηινμελνχζαλ θφκηθο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο χιεο ηνπο. Πξνζθέξνληαη 

πιεξνθνξίεο, φπσο νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη ηίηινη ησλ έξγσλ ηνπο, ε εκεξνκελία 

θπθινθνξίαο, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη άιια. Σέινο, ζηελ ελφηεηα CBRs 

ππάξρνπλ δπζεχξεηα ειιεληθά fanzines ζε format CBR, θαζψο θαη ην απαξαίηεην 

ινγηζκηθφ γηα ηελ αλάγλσζε απηνχ ηνπ ηχπνπ αξρείσλ. Η δηάζεζε ησλ 

θηινμελνχκελσλ εθδφζεσλ είλαη δσξεάλ, απνιχησο λφκηκε θαη κε ηε ζχκθσλε 

γλψκε ησλ δεκηνπξγψλ θαη δηαλνκέσλ ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lollidope.gr/
http://www.lollidope.gr/
http://www.lollidope.gr/comics.htm
http://www.lollidope.gr/fanzines.htm
http://www.lollidope.gr/downloads.htm
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WebComics 

 

 

Δηθόλα 2.7. Κνηλφηεηα WebComics (http://www.webcomics.gr) 

Σν WebComics.gr (http://www.webcomics.gr) πξνζθέξεη επίζεο ελεκέξσζε 

αιιά εζηηάδεη ζηελ πξνψζεζε δεκηνπξγψλ θαη έξγσλ web comics. Πξνζθέξεη 

δείγκαηα online comic books θαζψο θαη forum ζπδεηήζεσλ γηα αληαιιαγή 

απφςεσλ. 

 

 

 

2.2. Κνηλόηεηεο Πνπ Γηαζέηνπλ Δξγαιείν Γεκηνπξγίαο Comic 

Η Κνηλόηεηα Comic Life 

 

 

Δηθόλα 2.8. Κνηλφηεηα Comic Life (http://forums.plasq.com/) 

http://www.webcomics.gr/
http://www.webcomics.gr/
http://www.webcomics.gr/
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Σν Comic Life αξρηθά ήηαλ θηηαγκέλν κφλν γηα πιαηθφξκα Macintosh ζήκεξα 

δνθηκάδεηαη θαη ζε Windows. θνπφο ηνπ εξγαιείνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία Comic 

Book κε θσηνγξαθίεο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή  (Photo Comic). Η θνηλφηεηα 

ππνζηήξημεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο plasq (Forum), απέθηεζε εηδηθφ ηνκέα κε 

αλαθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ην νπνίν εμειίρζεθε ζε θνηλφηεηα αληαιιαγήο 

ζελαξίσλ ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηξφπσλ αμηνπνίεζεο ηνπ εξγαιείνπ 

ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

H Κνηληεηα Garfield 

 

 

Δηθόλα 2.9. Κνηλφηεηα Garfield (http://www.garfield.com) 

Η ειεθηξνληθή θνηλφηεηα ηνπ Garfield παξέρεη online πιηθφ απφ ηνλ αγαπεκέλν 

ήξσα κηθξψλ θαη κεγάισλ. Δλεκεξψλνπλ ην πιηθφ κε comic strips ηνπ Garfield 

ηα νπνία ζηέιλεη θαη ζε θηλεηφ κε αλάινγε ρξέσζε (MMS). Δπίζεο, παξέρεη 

ινγηζκηθφ, ην Desktop Comic γηα άκεζε κεηαθνξά ησλ εκεξήζησλ comic, απφ ην 

Portal ζην desktop ηνπ ππνινγηζηή. Σέινο, παξέρεη θαη έλα εξγαιείν θαηαζθεπήο 

Comic αιιά ρσξίο δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο ή εηζαγσγήο εηθφλσλ. Οη ρξήζηεο 

πεξηνξίδνληαη ζηηο έηνηκεο βηβιηνζήθεο ηνπ εξγαιείνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3  

Δξγαιεία δεκηνπξγίαο ζύληνκσλ ςεθηαθώλ θόκηθο 

 

 

3.1. Παξνπζίαζε Δξγαιείσλ 

 

Σα εξγαιεία δεκηνπξγίαο ζχληνκσλ ςεθηαθψλ θφκηθο (Comic Strips) επηηξέπνπλ 

ην ζρεδηαζκφ θφκηθο έθηαζεο κεξηθψλ θαξέ, εηζάγνληαο απιψο εηθφλεο θαη 

θείκελν. 

 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη πην δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο δεκηνπξγίαο 

ζχληνκσλ ηζηνξηψλ θφκηθο πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαη αμηνπνηεζεί γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.  

 

Garfield Comic Strip Creator 

 

 

Δηθόλα 3.1. Garfield Comic Strip Creator 

(http://www.garfield.com/fungames/comiccreator.html) 

Tν Κέληξν Δξεπλψλ Καξδηάο, Πλεπκφλσλ θαη Αίκαηνο ηνπ Δζληθνχ Ιδξχκαηνο 

Τγείαο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, πξνζπαζψληαο λα έξζεη πην θνληά κε ηα παηδηά 

θαη ηνπο γνλείο, δεκηνχξγεζε έλα επράξηζην πεξηβάιινλ κε ηε βνήζεηα ελφο 

http://www.garfield.com/fungames/comiccreator.html
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αγαπεκέλνπ ήξσα ηεο παηδηθήο θαη φρη κφλν ειηθίαο, ηνπ Garfield, ζε κία 

πξνζπάζεηα πιεξνθφξεζεο πνπ βαζίδεηαη ζην παηρλίδη θαη ζηελ ςπραγσγία. 

θνπφο είλαη ε ελεκέξσζε παηδηψλ θαη γνλέσλ γηα ηηο δηαηαξαρέο απφ ηελ 

έιιεηςε χπλνπ, κε φζν ην δπλαηφ πην άκεζν θαη επράξηζην ηξφπν, 

ρξεζηκνπνηψληαο δειαδή παηρλίδηα αιιά θαη ςεθηαθά θφκηθο. Έηζη, 

δεκηνχξγεζαλ ηνλ Comic Creator 

(http://www.garfield.com/fungames/comiccreator.html), κία εθαξκνγή 

δεκηνπξγίαο θφκηθο κε βαζηθφ ήξσα ηνλ Garfield. Ο Comic Creator είλαη κία 

δηθηπαθή εθαξκνγή (online) πνπ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία εηθνλνγξαθεκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, θπξίσο Comic Strips κε ζθνπφ ηε κάζεζε, θπξίσο 

θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ χπλνπ, δεκηνπξγψληαο ηηο δηθέο ηνπο εηθνλνγξαθηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη ηηο δηθέο ηνπο εθπαηδεπηηθέο ηζηνξίεο. Eθηππψλνληαο ηηο 

ηζηνξίεο, νη δεκηνπξγίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 

αθνχ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έηζη νη 

ρξήζηεο-καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλζέζνπλ έλα δηθφ ηνπο ζελάξην γηα 

ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ χπλνπ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζε έλα 

δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ κε ηε βνήζεηα ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο ήξσα. 

 

ΚΑΒΑΜ! 

 

 

Δηθόλα 3.2. ΚΑΒΑΜ! 

(http://www.bam.gov/sub_yourLife/yourlife_comiccreator.html) 

http://www.garfield.com/fungames/comiccreator.html


 19 

Mία άιιε εθαξκνγή είλαη ην εξγαιείν ΚΑΒΑΜ πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ην 

Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Αζζελεηψλ ηεο Ακεξηθήο (Centers for Disease 

Control and Prevention U.S.A) κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ απφ 9-13 

ρξφλσλ ζε ζέκαηα θπζηθήο θαηάζηαζεο, άγρνπο θαη αζζελεηψλ. Σν ΚΑΒΑΜ 

παξνπζηάδεη ηζηνξίεο κε δηαιφγνπο κε ζεκαηηθέο ελφηεηεο φπσο ε πγεία αιιά θαη 

ηα θνηλσληθά θαη νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα.  Σν εξγαιείν επηηξέπεη ζην ρξήζηε 

λα θηηάμεη ηε δηθηά ηνπ ηζηνξία, κε έηνηκεο εηθφλεο θαη πιαίζηα δηαιφγνπ, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.2. 

 

Λεηηνπξγηθά, επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα επηιέμεη εηθφλεο γηα θφλην θαη ραξαθηήξεο 

απφ ηελ ελζσκαησκέλε βηβιηνζήθε γξαθηθψλ πνπ ην ζπλνδεχεη. Έπεηηα κπνξεί 

λα ηηο κεηαθηλήζεη, λα ηηο ηξνπνπνηήζεη σο πξνο ην κέγεζνο, ηνλ θαζξεπηηζκφ 

ηνπο αιιά θαη ην βάζνο ηνπο σο πξνο ηα άιια αληηθείκελα. 

 

Αληίζηνηρα ν ρξήζηεο επηιέγεη θαη ην είδνο ηνπ δηαιφγνπ πνπ κπνξεί λα εηζάγεη 

φπσο νκηιία, ςίζπξν, ζθέςε θαη έπεηηα εηζάγεη ην θείκελν πνπ επηζπκεί. Σέινο 

θάζε δηάινγνο δελ κπνξεί λα πεξηέρεη πάλσ απφ 59 ραξαθηήξεο. 

 

Όζνλ αθνξά ηα πάλει (θαξέ) ηεο ηζηνξίαο κπνξεί λα είλαη απφ έλα κέρξη επηά (1-

7). Οη δεκηνπξγίεο κπνξνχλ λα εθηππσζνχλ σο κία ζειίδα ην θάζε πάλει, αιιά 

φρη λα απνζεθεπηνχλ σο εηθφλα θαη λα ελζσκαησζνχλ ζε άιιν πιηθφ. 
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Πίλαθαο 3.1. πγθξηηηθφο Πίλαθαο Λεηηνπξγηψλ ησλ Δθαξκνγψλ Γεκηνπξγίαο 

Δθπαηδεπηηθψλ Ιζηνξηψλ Κφκηθο 

 Garfield 

Comic Strip 

Creator 

ΚΑΒΑΜ! 

Comic Strip 

Creator 

Δχρξεζην Πεξηβάιινλ  (drag and drop) 
  

Γπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο αληηθεηκέλσλ 

(κεηαθίλεζε, αιιαγή κεγέζνπο, θαζξεπηηζκφο)   

Γπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ δηαιφγσλ 

(Έληνλα, πιάγηα, ππνγξακκηζκέλα, κέγεζνο θαη 

ηχπν γξακκαηνζεηξάο) 

  

Γπλαηφηεηα εμαγσγήο δεκηνπξγηψλ ζε εηθφλα 
  

Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο εηθφλσλ θαη ραξαθηήξσλ 
  

Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο δεκηνπξγηψλ 
  

Γπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ θαξέ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4  

Αλάιπζε & ρεδίαζε Ηιεθηξνληθήο Κνηλόηεηαο 

Φεθηαθώλ Κόκηθο 

 

4.1. Γεληθή Ιδέα 

Μέρξη ζήκεξα νη ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο ςεθηαθψλ θφκηθο, είηε ιεηηνπξγνχζαλ 

απηφλνκα σο κέξνο ζπλάληεζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ θαη ηδεψλ πάλσ ζε 

έληππα θαη ςεθηαθά θφκηθο, είηε ππνζηεξηθηηθά ζηα εξγαιεία δεκηνπξγίαο πνπ 

πξνζέθεξαλ. Μφιηο κία απφ ηηο παξαπάλσ θνηλφηεηεο κε εξγαιείν δεκηνπξγίαο, 

εμειίρζεθε ζην λα γίλεη κέξνο αληαιιαγήο εθπαηδεπηηθψλ θφκηθο θαη ζελαξίσλ 

αμηνπνίεζεο, αιιά δελ θαηάθεξε λα αθκάζεη κηαο θαη ε εθαξκνγή ήηαλ εκπνξηθή 

θαη βαζηθή πξνυπφζεζε ήηαλ ε αγνξά ηεο, αιιά θαη γηαηί δελ είρε απφ ηελ αξρή 

ηηο ππνδνκέο κία θνηλφηεηαο αληαιιαγήο πιηθνχ, ήηαλ απιψο έλα forum. Οη 

ππφινηπεο θνηλφηεηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ εξγαιείν δεκηνπξγίαο, παξφιν πνπ 

έρνπλ ηηο ππνδνκέο γηα ηελ αληαιιαγή πιηθνχ απεπζχλνληαη κφλν ζε αλζξψπνπο 

πνπ δηαζέηνπλ ην ράξηζκα ηεο ζθηηζνγξαθίαο θαη έηζη δχζθνια ζα κπνξνχζαλ λα 

εηζάγνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζην πεδίν ηνπο.  

4.2. Η θαηλνηνκία ηεο θνηλόηεηαο ςεθηαθώλ θόκηθο 

Σν αληηθείκελν ινηπφλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε κίαο 

ειεθηξνληθήο θνηλφηεηαο γηα ειεθηξνληθά θφκηθο, κε δπλαηφηεηεο δεκνζίεπζεο 

θαη αμηνιφγεζεο πιηθνχ αιιά θαη απφςεσλ, κε εμεηδίθεπζε ζηα εθπαηδεπηηθά 

θφκηθο. Παξάιιεια κέζα απφ ηελ θνηλφηεηα ζα κπνξνχλ νη επηζθέπηεο λα 

πξνκεζεχνληαη δσξεάλ έλα ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο ψζηε λα 

δεκηνπξγνχλ θαη λα δεκνζηεχνπλ ην δηθφ ηνπο πιηθφ ρσξίο λα δηαζέηνπλ ην 

ράξηζκα ηνπ ζθίηζνπ. 

 

Η ειεθηξνληθή απηή θνηλφηεηα, είρε σο ζηφρν λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

επηζθέπηεο ηεο λα δεκνζηεχνπλ, λα αληαιιάζνπλ θαη λα αμηνινγνχλ εθπαηδεπηηθφ 
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πιηθφ ζε κνξθή θφκηθο. Γηα φζνπο ζα ήζειαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο 

πιηθφ ζε κνξθή θφκηθ αιιά δελ δηαζέηνπλ ηελ ηέρλε ηνπ ζθίηζνπ, ε θνηλφηεηα ζα 

παξέρεη δσξεάλ έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο. 

 

Έηζη δίλεηαη έλα λέν κέζσ έθθξαζεο θαη δεκνζίεπζεο ζε αλζξψπνπο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα δσγξαθίζνπλ ελψ παξάιιεια δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζε 

εθπαηδεπηηθνχο λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ είηε γηα λα θηηάμνπλ ην δηθφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη λα ην δεκνζηεχζνπλ, είηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

εξγαιείν ζηελ ηάμε θαη λα θηηάμνπλ νη εθπαηδεπφκελνη πιηθφ ζηα πιαίζηα 

θάπνηαο εξγαζίαο κε αληάιιαγκα νη θαιχηεξεο λα δεκνζηεπζνχλ ζηελ θνηλφηεηα 

ηνπ εξγαιείνπ. 

 

4.3. Πξνζδηνξηζκόο Σππηθώλ Υξεζηώλ 

 

Γηα ηελ  θνηλφηεηα ςεθηαθψλ θφκηθο νη ηππηθνί ρξήζηεο θαζνξίδνληαη νη εμήο: 

 

Πξσηεύνληεο Υξήζηεο 

Οη πξσηεχνληεο ρξήζηεο ηεο θνηλφηεηαο είλαη νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο. Η 

θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζε ρξήζηεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ζην 

έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο ηηο θνηλφηεηαο, αξθεί ν θάζε ελδηαθεξφκελνο λα έρεη 

απνθηήζεη έλα φλνκα ρξήζηε θαη έλα θσδηθφ πξφζβαζεο, γηα λα κπνξεί λα 

αλαγλσξηζηεί απφ ην ζχζηεκα.  

 

Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε 

ζηηο ηξεηο επηπιένλ ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ λα 

θαηεβάζεη ην εξγαιείν δεκηνπξγίαο θφκηθο θαη έλα ελδεηθηηθφ παθέην γξαθηθψλ 

κε ραξαθηήξεο θαη εηθφλεο θφληνπ, λα αλεβάζεη ηηο δηθέο ηνπ δεκηνπξγίεο ζηηο 

ζπιινγέο θφκηθο ηεο θνηλφηεηαο, θαη λα έρεη πξφζβαζε ζηα αξρεία βνήζεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο , κε ηηο πην ζπλεζηζκέλεο εξσηήζεηο (Frequently Asked Questions). 
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Έλαο επηπιένλ πξσηεχσλ ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ, ν 

νπνίνο κπνξεί λα ηξνπνπνηεί, δηαγξάθεη θαη ελεκεξψλεη ην πιηθφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, αιιά θαη λα ειέγρεη αλ ην πιηθφ πνπ δεκνζηεχνπλ νη ρξήζηεο είλαη 

ζσζηά ηνπνζεηεκέλν ζηηο θαηεγνξίεο θαη αλ είλαη πιηθφ πνπ κπνξεί λα 

δεκνζηεπζεί. 

 

Γεπηεξεύνληεο Υξήζηεο 

Οη δεπηεξεχνληεο ρξήζηεο είλαη νη κε εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο νη νπνίνη δε ζα είλαη 

ηαθηηθνί ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  Απηνί νη ρξήζηεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά κπνξνχλ λα έρνπλ ελεκέξσζε 

γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εθφζνλ εγγξαθνχλ ζε απηφ. Οη δεπηεξεχνληεο ρξήζηεο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θφκηθο κε βάζεη νξηζκέλα θξηηήξηα κέζα απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο  θαη ζηε ζπλέρεηα λα κειεηήζνπλ φζα απφ απηά 

ζειήζνπλ.  

 

4.4. Καηαγξαθή Βαζηθώλ Δξγαζηώλ πνπ ζα Γηεμάγνληαη από ηνπο 

Υξήζηεο 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα αλαθέξνληαη νη βαζηθέο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ ηνπο ρξήζηεο κέζα ζην ζχζηεκα. Κάπνηεο εξγαζίεο γηα λα εθηειεζηνχλ, 

απαηηείηαη ν ρξήζηεο λα είλαη αλαγλσξηζκέλνο απφ ην ζχζηεκα θαη άιιεο φρη. Οη 

βαζηθέο εξγαζίεο ηεο θνηλφηεηαο ςεθηαθψλ θφκηθο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 Πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ θνηλόηεηα θαη ην 

ινγηζκηθό (Γελ Απαηηείηαη ύλδεζε): νη ρξήζηεο κπνξνχλ κέζα απφ 

άξζξα λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνπο φξνπο ρξήζεο ηεο θνηλφηεηαο, ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηηο ηερληθέο ηνπ απαηηήζεηο, θαζψο 

επίζεο θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 Πξόζβαζε ζε ζπιινγέο θόκηθο πνπ αλεβάδνπλ νη ρξήζηεο ηεο 

θνηλόηεηαο  (Γελ Απαηηείηαη ύλδεζε): νη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζην 
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λα δηαβάζνπλ ηα θφκηθο ηεο θνηλφηεηαο, είηε θάζε θφκηθο μερσξηζηά είηε 

ζε κνξθή slide show. Δπίζεο κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ ηα θφκηθο πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο ζπιινγέο ηεο θνηλφηεηαο κε ζθνπφ λα ηα εθηππψζνπλ ή 

λα ηα επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ. 

 

 Απνζηνιή θαη Λήςε πιεξνθνξηώλ (Γελ Απαηηείηαη ύλδεζε): Οη 

επηζθέπηεο ηεο θνηλφηεηαο κπνξνχλ λα απνζηείινπλ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείν νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία – άξζξν ηνπο ελδηαθέξεη ή 

πηζηεχνπλ πσο ζα ελδηέθεξε θάπνηνλ γλσζηφ ηνπο ή λα ην θαηεβάζνπλ ζε 

κνξθή pdf. 

 

 Αμηνιόγεζε ησλ θόκηθο (Γελ Απαηηείηαη ύλδεζε): νη ρξήζηεο κπνξνχλ 

λα ςεθίζνπλ ηα αγαπεκέλα ηνπο θφκηθο, κέζα απφ ηηο εμήο βαζκίδεο 

αμηνιφγεζεο: πνιχ θαθφ (very bad), θαθφ (bad), νπδέηεξν (ok), θαιφ 

(good), πνιχ θαιφ (very good). 

 

 Πξνβνιή Απνηειεζκάησλ Φεθνθνξίαο  (Γελ Απαηηείηαη ύλδεζε): νη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο θαη λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ αξηζκφ θαη ην κέζν φξν ησλ ςήθσλ ηνπ θάζε 

θφκηθ. 

 

 Δγγξαθή ηνπ ρξήζηε ζην ζύζηεκα: νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ 

ζην ζχζηεκα θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο, 

ζπκπιεξψλνληαο θάπνηα ζηνηρεία κέζα απφ κηα θφξκα. Σν 

ζχζηεκα ελεκεξψλεη ηνπο ρξήζηεο αλ ε εγγξαθή ηνπο ζην ζχζηεκα έγηλε 

επηηπρψο, ελψ ζε πεξίπησζε ιάζνπο εκθαλίδεηαη ην θαηάιιειν κήλπκα. 

Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ν θάζε ελδηαθεξφκελνο είλαη ηα 

εμήο: 

 Name 

 UserName 

 Password 
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 Verify Password 

Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη ππνρξεσηηθά θαη πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ 

ζσζηά, γηα λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία εγγξαθή ησλ ρξεζηψλ. 

 

o Αλαγλώξηζε από ην ζύζηεκα (ύλδεζε): νη ρξήζηεο νη νπνίνη δηαζέηνπλ 

ινγαξηαζκφ αλαγλσξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα, θάλνληαο επηηπρή εηζαγσγή 

ησλ ζηνηρείσλ πξφζβαζεο ηνπο (UserName θαη Password). Αθνχ γίλεη ε 

αλαγλψξηζε ηνπο, έρνπλ πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

o Πξόζβαζε ζηε ζειίδα γηα ην θαηέβαζκα ηνπ ινγηζκηθνύ (Απαηηείηαη 

ύλδεζε):  νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηε ζειίδα κε ην 

ιηλθ γηα λα θαηεβάζνπλ ην εξγαιείν ηνλ νδεγφ ρξήζεο ηνπ θαη ελδεηθηηθά 

παθέηα ραξαθηήξσλ θαη εηθφλσλ θφληνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη 

λα έρνπλ ζπλδεζεί θαη αλ ηνπο έρεη αλαγλσξίζεη ην ζχζηεκα. 

 

o Αλέβαζκα (upload) έηνηκσλ θόκηθο ζε κνξθή εηθόλαο, ζηηο ζπιινγέο 

ηηο θνηλόηεηαο (Απαηηείηαη ύλδεζε):  Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο έρνπλ 

πξφζβαζε ζε έλα δηαρεηξηζηηθφ πάλει, πξνζσπηθφ γηα θάζε ρξήζηε, απ‟ 

φπνπ κπνξνχλ λα αλεβάδνπλ ζε κνξθή εηθφλαο ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο, λα 

ηηο ηαμηλνκνχλ ζηηο θαηάιιειεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, αιιά θαη λα ηηο 

δηαγξάςνπλ αλ δελ επηζπκνχλ πιένλ ηε δεκνζηνπνίεζή ηνπο κέζα απφ ηελ 

θνηλφηεηα. 

o Πξόζβαζε ζε άξζξν κε εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

θνηλόηεηα θαη ην εξγαιείν (Απαηηείηαη ύλδεζε):  νη εγγεγξακκέλνη 

ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηε ζειίδα κε απαληήζεηο ζηηο πην ζπλεζηζκέλεο 

εξσηήζεηο θαη ηα πην ζπλήζε πξνβιήκαηα (Frequently Asked Questions), 

γηα ηα νπνία έρνπλ επηθνηλσλήζεη επηζθέπηεο ηεο θνηλφηεηαο κε ηνλ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5  

Αλάιπζε & ρεδίαζε ηνπ Δξγαιείνπ Γεκηνπξγίαο 

Φεθηαθώλ Κόκηθο 

 

 

5.1. Ση είλαη ην Cosy Comic Strip Creator 

 

Σν Cosy Comic Strip Creator είλαη έλα εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία ζχληνκσλ 

ηζηνξηψλ θφκηθο. Η εθαξκνγή απηή επηηξέπεη ζε αλζξψπνπο πνπ δε δηαζέηνπλ ην 

ηαιέλην ηεο δεκηνπξγίαο λα ζπλζέζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζχληνκεο ηζηνξίεο θφκηθο 

(comic strips) κε ην λα εηζάγνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη εηθφλεο θαη θείκελα. 

Μέζα απφ απιέο δηαδηθαζίεο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εηθφλεο σο 

θφλην ή σο ραξαθηήξεο, λα εηζάγνπλ ηα θείκελά ηνπο ζε κηα πιεζψξα απφ 

πιαίζηα δηαιφγνπ (speech balloons), λα εμάγνπλ θαη λα δηακνηξάζνπλ ζε κνξθή 

εηθφλαο ηε δηθή ηνπο ηζηνξία απιά θαη γξήγνξα, κέζα απφ έλα θηιηθφ πεξηβάιινλ 

δεκηνπξγίαο πνπ απεπζχλεηαη ζρεδφλ ζε θάζε ειηθία. 

 

5.2. Η θαηλνηνκία ηνπ Cosy Comic Strip Creator 

 

Σα εξγαιεία ηα νπνία αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, παξέρνπλ 

ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ κία δηθηά ηνπο ηζηνξία κε απιά 

βήκαηα, αιιά ηαπηφρξνλα επηβάιινπλ θαη δεκηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

  

Ο πεξηνξηζκφο ησλ εηθφλσλ ζηηο βηβιηνζήθεο γξαθηθψλ ηνπ εξγαιείνπ, εκπνδίδεη 

ηελ εηζαγσγή πην εμεηδηθεπκέλσλ ραξαθηήξσλ θαη θφληνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηε 

δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ζε πην εμεηδηθεπκέλεο ελφηεηεο φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε Ιζηνξία θαη ηα Αξραία Διιεληθά. 
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Η κε ππνζηήξημε ηεο εμαγσγήο ηεο ηζηνξίαο ζε αξρείν εηθφλαο, δελ επηηξέπεη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθά. Δλψ, ν πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ραξαθηήξσλ ζηα πιαίζηα δηαιφγνπ, πεξηνξίδεη ην δεκηνπξγφ σο πξνο ην κέγεζνο 

θαη ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο. 

 

Έηζη ινηπφλ γελλήζεθε ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ εξγαιείνπ, πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζηελ απιφηεηα θαη ηελ επρξεζηία ησλ ππαξρφλησλ, αιιά ζα παξέρεη 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζηνπο ρξήζηεο ηεο θαη ζα επηηξέπεη φρη κφλν ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, αιιά θαη ζην καζεηή λα γίλεη απφ παζεηηθφο δέθηεο δεκηνπξγφο 

θαη λα ιάβεη ελεξγά κέξνο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 

ε αληίζεζε κε ηα online εξγαιεία πνπ ππάξρνπλ, ν Cosy Comic Strip Creator 

είλαη ζε εθηειέζηκε κνξθή θαη δελ απαηηεί ζχλδεζε  κε ην δηαδίθηπν.  Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε εηθφλα, ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ ππνινγηζηή γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο θνκηθ θαη δελ πεξηνξίδεη ην ρξήζηε ζηηο εηθφλεο πνπ ην 

ζπλνδεχνπλ σο βηβιηνζήθε. Θα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ 

δεκηνπξγνχ θαη ηίηινπ, ζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ρσξίο πξνβιήκαηα θάζε 

γιψζζα θαη θπξίσο ηα Διιεληθά, ελψ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηεο 

παξαγνκέλεο ηζηνξίαο ζε κνξθή εηθφλαο γηα πεξαηηέξσ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη 

δεκνζίεπζή ηεο ειεθηξνληθά ζηελ θνηλφηεηα ηνπ εξγαιείνπ. 

 

5.3. Πξνθίι Σππηθώλ Υξεζηώλ 

 

Γηα ην εξγαιείν δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο, σο ηππηθνί ρξήζηεο ηνπ, 

θαζνξίδνληαη φζνη ζέινπλ λα ζπλζέζνπλ ςεθηαθά θφκηθο θαη δελ δηαζέηνπλ ην 

ηαιέλην ηεο ζθηηζνγξάθεζεο, θαζψο επίζεο θαη φζνη έρνπλ ήδε θάπνηεο 

δεκηνπξγίεο θφκηθο θαη ζα ήζειαλ λα ηηο ςεθηνπνηήζνπλ κέζσ ηνπ εξγαιείνπ θαη 

λα ηηο δεκνζηεχζνπλ κέζσ ηεο θνηλφηεηαο. Οη ρξήζηεο απηνί κπνξεί λα είλαη 

εθπαηδεπηηθνί ή εθπαηδεπφκελνη αιιά θαη άλζξσπνη θάζε ειηθίαο πνπ δηαζέηνπλ 

βαζηθέο γλψζεηο ρεηξηζκνχ Η/Τ. 
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5.4. Καηαγξαθή Βαζηθώλ Δξγαζηώλ πνπ ζα Γηεμάγνληαη από ηνπο 

Υξήζηεο 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα αλαθέξνληαη νη βαζηθέο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ ηνπο ρξήζηεο θαη γίλεηαη κία ηεξαξρηθή αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, κέζα 

απφ ηε δεκηνπξγία HTA δηαγξακκάησλ. Οη βαζηθέο εξγαζίεο ηνπ εξγαιείνπ 

δεκηνπξγίαο ζχληνκσλ ςεθηαθψλ θφκηθο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

ηελ νζφλε δεκηνπξγίαο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα δηαρεηξηζηεί θάζε έλα 

απφ ηα ζηνηρεία ελφο θφκηθ. Σα πάλει ηνπ (frames), ην θφλην ηνπ θάζε πάλει 

(backgrounds), ηνπο ραξαθηήξεο  (cliparts) θαη ηνπο δηαιφγνπο (balloons). 

Παξαθάησ αλαιχνληαη νη εξγαζίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ αλά 

ζηνηρείν. 

 

Γηαρείξηζε Πάλει (Frames) 

 

 Πξνζζήθε Frame 

 Αιιαγή Μεγέζνπο Frame 

 Αλαζηξνθή Frame (Οξηδφληηα) 

 Αλαζηξνθή Frame (Κάζεηα) 

 Πεξηζηξνθή Frame 

 Γηαγξαθή Frame 

 

Γηαρείξηζε Φόληνπ γηα θάζε πάλει (Background) 

 

 Δηζαγσγή Δηθφλαο γηα θφλην 

 Αληηθαηάζηαζε εηθφλαο θφληνπ 
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 Γπλαηφηεηα γξήγνξεο ηνπνζέηεζεο ηξέρνληνο θφληνπ 

 

Γηαρείξηζε Υαξαθηήξσλ (Cliparts) 

 

 Πξνζζήθε Clipart 

 Αιιαγή Μεγέζνπο Clipart 

 Αλαζηξνθή Clipart (Οξηδφληηα) 

 Αλαζηξνθή Clipart (Κάζεηα) 

 Πεξηζηξνθή Clipart 

 Γηαγξαθή Clipart 

 

Γηαρείξηζε Γηαιόγσλ (Balloons) 

 

 Πξνζζήθε Γηαιφγνπ Οκηιίαο 

 Πξνζζήθε Γηαιφγνπ θέςεο 

 Πξνζζήθε Γηαιφγνπ Φίζπξνπ 

 Αιιαγή Μεγέζνπο Γηαιφγνπ 

 Πξνζζήθε Κεηκέλνπ ζηνπο Γηαιφγνπο 

 Αιιαγή Μεγέζνπο Γξακκαηνζεηξάο Κεηκέλνπ 

 Δπηινγή Έληνλεο, Πιάγηαο Γξαθήο & Τπνγξάκκηζεο Κεηκέλνπ 

 Αιιαγή Υξψκαηνο Κεηκέλνπ 

 Αλαδίπισζε Κεηκέλνπ 

 Γηαγξαθή Γηαιφγνπ 
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Δηζαγσγή Μεηαδεδνκέλσλ 

 

 Δηζαγσγή Σίηινπ Κφκηθ 

 Δηζαγσγή ηνηρείσλ Γεκηνπξγνχ 

 

Δμαγσγή 

 

 Απνζήθεπζε θφκηθ ζε κνξθή εηθφλαο 

 

5.5. Ιεξαξρηθή Αλάιπζε Δξγαζηώλ (ΗΣΑ Γηαγξάκκαηα) 

Η ηεξαξρηθή αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία HTA 

δηαγξακκάησλ, δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

 

Πεξηβάιινλ Γεκηνπξγίαο 

 

Δηθόλα 5.1. Γηάγξακκα δηεξγαζηψλ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγίαο 

 

Πιάλν 0 Εκηέλεζη ηου (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) με οποιαδήποηε ζειρά 
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Γηαρείξηζε Πάλει – Καξέ 

 

 

Δηθόλα 5.2. Γηάγξακκα δηαρείξηζεο πάλει 

 

Πιάλν 1 
Δθηέιεζε ησλ (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5) κε νπνηαδήπνηε 

ζεηξά 

Πιάλν 1.3 
Δθηέιεζε ησλ (1.3.1), (1.3.2), (1.3.3) κε νπνηαδήπνηε ζεηξά 

Δθηέιεζε ηνπ (1.3.4) παξάιιεια κε ην (1.3.1) 

Πιάλν 1.5 Δθηέιεζε ηνπ (1.5.1) ή (1.5.2) 

 

 

Γηαρείξηζε Φόληνπ 

 

Δηθόλα 5.3. Γηάγξακκα δηαρείξηζεο θφληνπ 

 

 

Πιάλν 1 Δθηέιεζε ηνπ (2.1), έπεηηα ηνπ (2.2), έπεηηα ηνπ (2.3) 
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Γηαρείξηζε Υαξαθηήξσλ 

 

Δηθόλα 5.4. Γηάγξακκα δηαρείξηζεο ραξαθηήξσλ 

 

 

 

Πιάλν 1 
Δθηέιεζε ησλ (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5) κε νπνηαδήπνηε 

ζεηξά 

Πιάλν 1.3 
Δθηέιεζε ησλ (1.3.1), (1.3.2), (1.3.3) κε νπνηαδήπνηε ζεηξά 

Δθηέιεζε ηνπ (1.3.4) παξάιιεια κε ην (1.3.1) 

Πιάλν 1.5 Δθηέιεζε ηνπ (1.5.1) ή (1.5.2) 
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Γηαρείξηζε Γηαιόγσλ 

 

Δηθόλα 5.5. Γηάγξακκα δηαρείξηζεο δηαιφγσλ 

 

 

 

 

Πιάλν 4 
Δθηέιεζε ησλ (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5) κε 

νπνηαδήπνηε ζεηξά 

Πιάλν 4.4 Δθηέιεζε ηνπ (4.4.1) ή ηνπ (4.4.2) 

Πιάλν 4.5 
Δθηέιεζε ησλ (4.5.1), (4.5.2), (4.5.3), (4.5.4) , (4.5.5)   

κε νπνηαδήπνηε ζεηξά 

Πιάλν 4.5.5 
Δθηέιεζε ησλ (4.5.5.1) – (4.5.5.5)  κε νπνηαδήπνηε 

ζεηξά 

Πιάλν 4.5.2 Δθηέιεζε ησλ (4.5.2.1), (4.5.2.2)  κε νπνηαδήπνηε ζεηξά 
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Δηζαγσγή Μεηαδεδνκέλσλ 

 

Δηθόλα 5.6. Γηάγξακκα εηζαγσγή κεηαδεδνκέλσλ 

 

 
 

 

 

 

 

Δμαγσγή σο Δηθόλα 

 

Δηθόλα 5.7. Γηάγξακκα δηαρείξηζεο εηθφλσλ 

 

 

 

 

 

Πιάλν 5 
Δθηέιεζε ησλ (5.1), (5.2) κε νπνηαδήπνηε ζεηξά 

Δθηέιεζε ηνπ (5.3) ή ηνπ (5.4) 

Πιάλν 6 
Δθηέιεζε ησλ (6.1), (6.2) κε νπνηαδήπνηε ζεηξά 

Δθηέιεζε ηνπ (6.3) ή ηνπ (6.4) 
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Έμνδνο 

  

 
 

Δηθόλα 5.8. Γηάγξακκα εμφδνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιάλν 7 Δθηέιεζε ηνπ (7.1) ή ηνπ (7.2) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6  

Τινπνίεζε – Σερλνινγίεο 

 

 

6.1. Σερλνινγίεο αλάπηπμεο ειεθηξνληθήο θνηλόηεηαο 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο θνηλφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε πιαηθφξκα 

αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ Joomla!. Σν ινγηζκηθφ Joomla! 

είλαη ην πιένλ δηαδεδνκέλν CMS ζχζηεκα κε πεξηζζφηεξνπο απφ 1.5 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο κέρξη ζηηγκήο. Πξφθεηηαη γηα δσξεάλ ινγηζκηθφ αλνηθηνχ 

θψδηθα θαη δηαλέκεηαη ππφ ηελ άδεηα ρξήζεο GNU General Public License (GNU 

GPL) πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεχζεξα θαη ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο. Σν Joomla! βξαβεχηεθε ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2007 σο ην θαιχηεξν 

Αλνηθηνχ Κψδηθα χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ ινγηζκηθφ. Έρεη κηα 

κεγάιε θνηλφηεηα ρξεζηψλ ππνζηήξημεο, αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ κε πεξηζζφηεξα απφ 200.000 κέιε, γεγνλφο πνπ εγγπάηαη ηε ζπλέρηζε 

ηνπ έξγνπ θαη ηε δηαξθή ππνζηήξημε ηνπ.  

 

Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ε εχθνιε επεθηαζηκφηεηα γηα ηελ 

ππνζηήξημε εηδηθψλ – ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ραξαθηεξηζηηθφ 

πνπ έθαλε ην Joomla! λα έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο βνεζεηηθέο επεθηάζεηο απφ θάζε 

άιιν CMS. Τπνζηεξίδεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα θιηκάθσζεο θαζηζηψληαο ηθαλή 

ηε δηαξθή θαη απξνβιεκάηηζηε πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ δηαηεξψληαο παξάιιεια 

ηελ ζσζηή νξγάλσζε ηνπ. Δίλαη εχθνιν ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ, 

ρσξίο λα απαηηείηαη ε χπαξμε εηδηθνχ ή ε εμάξηεζε απφ άιιεο εηαηξίεο θαη ηα 

πξντφληα ηνπο. Η δηαρείξηζε ηνπ δηεπθνιχλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν κέζσ ηεο 

δπλαηφηεηαο λα γίλεηαη ηνπηθά ή θαη απνκαθξπζκέλα. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

πιήξνπο παξακεηξνπνίεζεο, ππνζηεξίδεη πνιιέο γιψζζεο παξάιιεια θαη είλαη 

εχθνιν ζηε δηαρείξηζε ηεο δηαξξχζκηζεο θαη ηεο αιιαγήο δηαθφζκεζεο κε ηελ 

επηινγή ζεκάησλ (templates) γηα ηε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο θαη ηε ζπλερή 

αλαλέσζε ηεο ηζηνζειίδαο. Σν ινγηζκηθφ Joomla! εκπηζηεχνληαη γηα ηελ 
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νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπο πνιιέο θαη 

κεγάιεο εηαηξίεο θαη νξγαληζκνί φπσο: 

 

 United Nations (Governmental organization) - http://www.unric.org 

 Citibank (Financial institution intranet) 

 Harvard University (Educational) -  http://gsas.harvard.edu 

 

Σν Joomla! απφ πιεπξάο εμππεξεηεηή (Server Side), ρξεζηκνπνηεί MySql γηα ηελ 

απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ελψ γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο 

βάζεο κε ην πεξηβάιινλ ρξήζεο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία Php. 

 

Γηα ην πεξηβάιινλ ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο ην Joomla!, απν πιεπξάο πειάηε 

(Client Side) ρξεζηκνπνηεί ηελ  HTML δηακνξθσκέλν κε CSS v2, ελψ γηα 

κεγαιχηεξε δηάδξαζε κε ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε Javascript. 

 

6.2. Αξρηηεθηνληθή Κνηλόηεηαο 

Σν Joomla! πηνζεηεί ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ηξηψλ βαζκίδσλ (3tier), ζχκθσλα κε 

ηελ  νπνία ην ζχζηεκα δηαηξείηαη ζηηο αθφινπζεο βαζκίδεο: 

 

1
ε
 Βαζκίδα (1st tier): Παξνπζίαζε (presentation logic) 

 

-template engine 

-modules 

 

2
ε
 Βαζκίδα (2nd-tier): Δπηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία (business logic) 

-plugins 

 

 

3
ε
 Βαζκίδα (3rd-tier): Γεδνκέλα (data layer) 

-database abstraction 
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6.3. Πεξηβάιινλ Τινπνίεζεο Δξγαιείνπ 

 

Σν εξγαιείν δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο, δεκηνπξγήζεθε εμ‟ νινθιήξνπ ζην 

Adobe Flash CS3. Σν Adobe Flash είλαη ε θνξπθαία εθαξκνγή ινγηζκηθνχ γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε αιιειεπηδξαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Υξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζρεδηαζηψλ ζην internet θαη ηνπο επηηξέπεη 

λα δεκηνπξγήζνπλ παλίζρπξεο δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο κε animation, βίληεν, 

θείκελν, θαη ήρν. 

 

Με ηε βνήζεηα απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ έγηλε θαη ε πινπνίεζε ηνπ γξαθηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο εθαξκνγήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Adobe Photoshop 

CS2). 

 

Γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε εθηειέζηκε κνξθή θαη ηελ κνξθνπνίεζε ηνπ 

παξαζχξνπ ηεο εθαξκνγήο, πξνηηκήζεθε ε πιαηθφξκα MDM ZINC ε νπνία 

παξέρεη αξθεηέο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο αξρείσλ. 

 

6.4. Σερλνινγίεο Αλάπηπμεο Δξγαιείνπ 

Η εθαξκνγή Cosy Comic Strip Creator, αλαπηχρζεθε ζε ηερλνινγία ActionScript 

2.0 γηα ηε θφξησζε ησλ εηθφλσλ θαη ηελ θίλεζε ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο. ε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πιαηθφξκαο ZINC πνπ πξναλαθέξζεθε ε 

εθαξκνγή απέθηεζε δπλαηφηεηεο ηφζν ζε επίπεδν δηαρείξηζεο αξρείσλ θαη 

θαθέισλ, φζν θαη ζε ιεηηνπξγίεο φπσο ε εμαγσγή ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ ζε 

κνξθή εηθφλαο. 
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6.5. Αξρηηεθηνληθή εξγαιείνπ Cosy Comic Strip Creator 

 

Η εθαξκνγή βαζίδεηαη ζηελ πιαηθφξκα Adobe Flash, ελζσκαηψλνληαο έηζη 

πνιπκεζηθέο δπλαηφηεηεο πνπ θαζηζηνχλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε 

ην ρξήζηε εχθνιε θαη γξήγνξε. Οη πεξηνξηζκέλεο φκσο δπλαηφηεηεο ζηε 

δηαρείξηζε αξρείσλ νδήγεζε ζηελ ρξεζηκνπνίεζε κηαο αθφκε πιαηθφξκαο ηελ  

MDM Zinc. Ο ρξήζηεο παξ‟ φιν πνπ βξίζθεηαη θαη αιιειεπηδξά κε έλα Flash 

πεξηβάιινλ φιε ε δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ θαη ησλ θαθέισλ γίλεηαη κέζα απφ ηελ 

πιαηθφξκα απηή. Μφιηο κηα δηεξγαζία (θφξησζε, εμαγσγή ή δηαγξαθή εηθφλσλ) 

νινθιεξσζεί, ην Zinc ελεκεξψλεη ην Flash θαη έπεηηα κέζσ απηνχ ελεκεξψλεηαη 

θαη ν ρξήζηεο γηα ηελ πεξάησζή ηεο θαη ζπλερίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο 

ηεο ηζηνξίαο ηνπ (Δηθφλα 6.1). 

 

 

Δηθόλα 6.1. Αξρηηεθηνληθή Cosy Comic Strip Creator 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7  

ελάξηα ρξήζεο & Οζόλεο 

 

 

7.1. ελάξηα Υξήζεο Ηιεθηξνληθήο Κνηλόηεηαο  

 

ελάξην 1: Υξήζε ηεο θνηλόηεηαο από κε εγγεγξακκέλν ρξήζηε 

 

Έρνληαο εηζέιζεη ζηελ θεληξηθή νζφλε ηεο θνηλφηεηαο απφ ηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε www.comicstripcreator.org, εκθαλίδεηαη ην αθφινπζν πεξηερφκελν ηεο 

Δηθφλαο 7.1.  

 

 

Δηθόλα 7.1.  Κεληξηθή νζφλε ειεθηξνληθήο θνηλφηεηαο 
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ην θέληξν εκθαλίδνληαη νδεγίεο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε ζηελ θνηλφηεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε φιεο ηεο ππεξεζίαο ηεο ειεθηξνληθήο 

θνηλφηεηαο. 

 

Αξηζηεξά απφ ην θεληξηθφ κελνχ επηινγψλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε 

ζε πιεξνθνξίεο θαη πεξηερφκελν αθφκα θαη αλ δελ είλαη εγγεγξακκέλνο. 

 

Όπσο γηα παξάδεηγκα επηιέγνληαο απφ ην κελνχ "Comic Strip Creator", 

εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο 

ζχληνκσλ θφκηθο (Δηθφλα 7.2). 

 

 

Δηθόλα 7.2. Δλφηεηα "Comic Strip Creator" 
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Δπίζεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζηηο ζπιινγέο κε θφκηθο ηεο θνηλφηεηαο θαη λα δεη, 

λα θαηεβάζεη θαη λα ςεθίζεη ηα θφκηθ πνπ ηνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ.   

 

Απηή ηε ζηηγκή φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, Δηθφλα 7.3, ππάξρνπλ 

ηξεηο θαηεγνξίεο ζπιινγψλ θφκηθο. Σα θφκηθο πνπ είλαη ζηα Αγγιηθά (Comic 

Strips in English), ηα θφκηθο πνπ είλαη ζηα Διιεληθά (Comic Strips in Greek) θαη 

ηα πην πξφζθαηα θφκηθο πνπ έρνπλ αλέβεη ζηελ θνηλφηεηα απφ ηνπο ρξήζηεο. 

 

 

Δηθόλα 7.3. Δλφηεηα "Comic Strip Galleries" 

 

Δπηιέγνληαο ηελ θαηεγνξία ησλ ζχληνκσλ θφκηθο ζηα Αγγιηθά, εκθαλίδνληαη ηα 

θφκηθο πνπ είλαη ζηα Αγγιηθά κε δπλαηφηεηα πεξηήγεζεο πξνο ην επφκελν θαη ην 
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πξνεγνχκελν θφκηθ θαη δπλαηφηεηα πξνβνιήο ζε κνξθή slide / slide show  

(Δηθφλα 7.4). ην θάησ κέξνο εκθαλίδνληαη ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ πνπ έρνπλ 

δηαβάζεη ην θφκηθ, θαζψο επίζεο θαη κία πεξηγξαθή ηελ νπνία εηζάγεη ν ρξήζηεο 

φηαλ δεκνζηεχεη ηελ ηζηνξία ηνπ. Η πεξηγξαθή ζα κπνξνχζε λα είλαη κε πην 

ηξφπν αμηνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθά ην θφκηθ ή αθφκα θαη κία επεμήγεζε απηνχ ή 

κία επηπιένλ πεγή πιεξνθνξίαο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε απηφ.  

 

 

Δηθόλα 7.4. Δλφηεηα "Comic Strips in English" 

Γίπια απφ ηελ πεξηγξαθή, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ θφκηθ ζε 

κνξθή ςεθνθνξίαο, απ‟ φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα βαζκνινγήζνπλ ην θάζε 

θφκηθ απφ έλα κέρξη 5 αζηεξάθηα (Δηθφλα 7.5). Δπίζεο κπνξνχλ λα δνπλ ηνπο 
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ζπλνιηθνχο ςήθνπο πνπ έρεη εηζπξάμεη ην θάζε θφκηθ θαζψο θαη ην κέζν φξν ηεο 

βαζκνινγίαο ηνπο. 

 

 

Δηθόλα 7.5. Μεραληζκφο αμηνιφγεζεο θφκηθ 

Ο ίδηνο κεραληζκφο παξνπζίαζεο εκθαλίδεηαη θαη αλ επηιέμνπκε ηελ θαηεγνξία 

κε Διιεληθά θφκηθο (Δηθφλα 7.6).  

 



 45 

 

Δηθόλα 7.6. Δλφηεηα "Comic Strips in Greek" 

 

 

Οη επφκελεο πξνζβάζηκεο δπλαηφηεηεο ζε κε εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο έρνπλ λα 

θάλνπλ: 

 

 Με πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζπλδέζκνπο άιισλ ηζηνζειίδσλ Δηθφλα 7.7. 
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Δηθόλα 7.7. Δλφηεηα "Links" 

 

 Με πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηηο 

ππνζηεξηθηηθέο ηεο ππεξεζίεο (Δηθφλα 7.8). 
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Δηθόλα 7.8. Δλφηεηα "About" 

 

 Με ηνπο φξνπο ρξήζεο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο 

ζχληνκσλ θφκηθο (Δηθφλα 7.9).  
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Δηθόλα 7.9. Δλφηεηα "Terms & Conditions" 

 

 Καζψο επίζεο θαη ηηο δεκνζηεχζεηο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη ζε δηεζλή θαη 

ειιεληθά ζπλέδξηα θαη ζπζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλφηεηα θαη ην εξγαιείν 

Cosy Comic Strip Creator (Δηθφλα 7.10). 
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Δηθόλα 7.10. Δλφηεηα "Papers" 

 

ελάξην 2: Δγγξαθή λένπ ρξήζηε θαη ζύλδεζε 

 

Γηα λα κπνξέζεη λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηεο 

θνηλφηεηαο, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα εγγξαθεί παηψληαο Δγγξαθή (Regsiter) απφ 

ην παξάζπξν ζχλδεζεο πνπ βξίζθεηε θάησ αξηζηεξά. 

 

ηελ Φφξκα Δγγξαθήο πνπ εκθαλίδεηαη (Δηθφλα 7.11) ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα 

εηζάγεη ην Όλνκά ηνπ (Name), ην Όλνκα Υξήζηε πνπ επηζπκεί (Username), ηε 

δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ ηαρπδξνκείνπ (E-mail), ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο 

πνπ επηζπκεί (Password), θαζψο θαη ηελ επηβεβαίσζε απηνχ (Verify Password). 

 



 50 

 

Δηθόλα 7.11. Δγγξαθή λένπ ρξήζηε 

 

 

Έπεηηα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλδεζεί ζπκπιεξψλνληαο ην Όλνκα Υξήζηε 

(Username) θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο (Password). 

 

ηε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο έρεη μεράζεη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο, ην ζχζηεκα 

ππνζηεξίδεη ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο ηνπ θσδηθνχ, κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. Γηα λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία επαλαθνξάο ηνπ θσδηθνχ ζα 

πξέπεη λα επηιέμεη "Lost Password" απφ ην παξάζπξν ζχλδεζεο. Έπεηηα απιψο 

ζπκπιεξψλεη ην Όλνκα Υξήζηε θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ (Δηθφλα 7.12). 
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Δηθόλα 7.12. Τπελζχκηζε θσδηθνχ πξφζβαζεο 

 

Μφιηο ν ρξήζηεο ζπλδεζεί θαη αλαγλσξηζηεί απφ ην ζχζηεκα, ζην αξηζηεξφ 

κελνχ ηεο ειεθηξνληθήο θνηλφηεηαο, εκθαλίδνληαη ηξεηο αθφκα επηινγέο (Δηθφλα 

7.13). 
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Δηθόλα 7.13. Δκθάληζε ιεηηνπξγηψλ εγγεγξακκέλνπ ρξήζηε 

 

Με ηελ επηινγή "Downloads" ν ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζηε ζειίδα απ‟ 

φπνπ κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ην ινγηζκηθφ Cosy Comic Strip Creator  (Δηθφλα 

7.14). 

 

Δπηιέγνληαο ηε ιέμε "DOWNLOAD" ζην θέληξν ηεο ζειίδαο εθθηλεί ε 

δηαδηθαζία κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Αθξηβψο απφ θάησ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ πξφηαζε "Get User‟s 
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Manual in PDF Document" θαη λα πξνκεζεπηεί ηνλ νδεγφ ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ 

Cosy Comic Strip Creator. 

 

 

Δηθόλα 7.14. Δλφηεηα "Downlloads" 

Δπίζεο επηιέγνληαο ην ζχλδεζκν κε ηε ιέμε "Cliparts" ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

θαηεβάζεη κία ζπιινγή απφ ελδεηθηηθέο εηθφλεο ραξαθηήξσλ θαη θφληνπ, νη 

νπνίεο δηαηίζεληαη δσξεάλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο, θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζχλζεζε θφκηθο κέζα απφ ην εξγαιείν Cosy Comic Strip 

Creator.  
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Σέινο απφ ηελ θαηεγνξία "FAQ‟s" κπνξεί λα βνεζεζεί κέζα απφ κία ιίζηα κε ηηο 

ζπλεζέζηεξεο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πξνβιεκάησλ, ησλ ρξεζηψλ ηεο 

θνηλφηεηαο (Δηθφλα 7.15). 

 

 

Δηθόλα 7.15. Δλφηεηα "FAQ‟s" 

 

ελάξην 3: Γεκνζίεπζε θόκηθ ζηελ ειεθηξνληθή θνηλόηεηα 

 

Δπηιέγνληαο "Upload Comic Strip" ν ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζην 

πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ησλ θφκηθο ηνπ (Δηθφλα 7.16). Απφ απηή ηελ ελφηεηα 

κπνξεί λα αλεβάζεη, λα επεμεξγαζηεί θαη λα δηαγξάςεη, θφκηθο πνπ δεκηνχξγεζε 

θαη πνπ ζα ήζειε λα δεκνζηεχζεη ζηελ θνηλφηεηα. 
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Δηθόλα 7.16. Πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο θφκηθο 

Αθνχ επηιέμεη ην θνπκπί "Αλαδήηεζε" θαη εληνπίζεη ην θφκηθ πνπ ζα ήζειε λα 

δεκνζηεχζεη, ζηε ζπλέρεη εηζάγεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ θφκηθ ζην πεδίν 

"Description", ηνλ ηίηιν ζην πεδίν " Title" θαη επηιέγεη ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία 

αλήθεη ην θφκηθ ηνπ πρ Κφκηθο ζηα Διιεληθά "Comic Strips in English". Έπεηηα 

επηιέγεη ην εηθνλίδην ηεο δηζθέηαο γηα λα νινθιεξψζεη ηε δεκνζίεπζε. 

 

Οπνηαδήπνηε ζηηγκή επηζπκεί, κέζα απφ ηνλ πίλαθα "My Images" κπνξεί λα 

δηαγξάςεη ή λα επεμεξγαζζεί ην πιηθφ ην νπνίν έρεη δεκνζηεχζεη. 
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7.2. ελάξην Γεκηνπξγίαο ύληνκνπ Κόκηθ κε ην Δξγαιείνπ Cosy 

Comic Strip Creator 

Η εθαξκνγή μεθηλάεη κε ηελ Κεληξηθή Οζφλε ηνπ εξγαιείνπ Cosy Comic Strip 

Creator, φπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη αλάκεζα ζηε δεκηνπξγία 

"Single Strip" θαη "Double Strip" (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο 

αλαθνξάο δελ βξέζεθε.7.17). 

 

 

Δηθόλα 7.17. Κεληξηθή Οζφλε 

Η δηαθνξά ησλ δχν απηψλ επηινγψλ έγθεηηαη ζην κέγεζνο ηνπ θφκηθ πνπ 

πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί. Αλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα θηηάμεη θφκηθ κίαο γξακκήο 

ζα επηιέμεη "Single Strip" αλ επηζπκεί θφκηθ δχν γξακκψλ ζα επηιέμεη "Double 

Strip". 

 

Με ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ "Single Strip" ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζηελ νζφλε 

δεκηνπξγίαο θφκηθ κίαο ζεηξάο (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο 

δελ βξέζεθε.18). 

 



 57 

 

Δηθόλα 7.18. Οζφλε Γεκηνπξγίαο Μίαο εηξάο Comic Strip 

Με ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ "Double Strip"  ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζηελ νζφλε 

δεκηνπξγίαο δχν ζεηξψλ ηεο θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ 

βξέζεθε.7.19. 

 



 58 

 

Δηθόλα 7.19. Οζφλε Γεκηνπξγίαο Γχν εηξψλ Comic Strip 

Αο επηιέμνπκε λα θηηάμνπκε έλα θφκηθ δχν ζεηξψλ θαη αο ζπλερίζνπκε ζηελ 

νζφλε δεκηνπξγίαο.  

 

ηελ νζφλε απηή, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα επεμεξγαζηεί  έλα θάζε 

θνξά ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ θφκηθ φπσο ηα πάλει (frames), ην θφλην 

(background), ηνπο ραξαθηήξεο (cliparts) θαη ηνπο δηαιφγνπο (balloons). Αο 

μεθηλήζνπκε κε ηελ δηακφξθσζε ησλ πάλειο (frames). Κάζε θνξά πνπ 

επεμεξγάδεηαη έλα απφ απηά ηα ζηνηρεία ηα ππφινηπα θιεηδψλνπλ ψζηε λα 

απνθεχγνληαη ηπρφλ ιάζε. 

 

Αο μεθηλήζνπκε δηακνξθψλνληαο ηα frames, νη επηινγέο πνπ έρεη ν ρξήζηεο ζηελ 

θαξηέια απηή είλαη ε πξνζζήθε λένπ frame, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ frame θαη ε 

δηαγξαθή ελφο frame (Δηθφλα 7.20). 

 



 59 

 

Δηθόλα 7.20. Καξηέια Πάλει (Frames) 

 

 

 

Παηψληαο ην θνπκπί ηεο δηαγξαθήο  αο δηαγξάςνπκε έλα - έλα ηα frames 

(θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.7.21), ψζηε λα 

κείλνπλ δχν (έλα ζηελ πάλσ ζεηξά θαη έλα ζηελ θάησ). 

   

 

 

 

Δηθόλα 7.21. Γηαγξαθή Frame 
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ηε ζπλέρεηα επηιέγνληαο ην θνπκπί ηεο ηξνπνπνίεζεο  ελφο frame, ν 

ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ην κέγεζνο ηνπ (θάικα! Σν αξρείν 

πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.7.22). 

 

 

Δηθόλα 7.22. Σξνπνπνίεζε Frame 

Μφιηο νινθιεξσζεί ε ηξνπνπνίεζε, παηψληαο ζην θνπκπί ηεο πξνζζήθεο  

λένπ frame, έλα λέν frame πξνζηίζεηαη (Δηθφλα 7.23). 
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Δηθόλα 7.23. Πξνζζήθε Νένπ Frame 

 

Δθφζνλ νινθιεξψζεί ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ frame, ν ρξήζηεο ζπλερίδεη 

ζηελ θαηεγνξία "Background" φπνπ εκθαλίδεηαη ε εξγαιεηνζήθε ηεο λέαο 

θαηεγνξίαο (Δηθφλα 7.24). 

 

 

Δηθόλα 7.24. Καξηέια εηθφλαο θφληνπ (Background) 

Παηψληαο ζην θνπκπί  ηεο πξνζζήθεο  λένπ background εκθαλίδεηαη ην 

παξάζπξν αλαδήηεζεο εηθφλαο γηα αξρεία ηχπνπ jpeg, png θαη gif (θάικα! Σν 

αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.7.25).  
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Δηθόλα 7.25. Αλαδήηεζε Δηθφλαο 

Ο ρξήζηεο επηιέγεη κία εηθφλα, ην θνπκπί "Import" θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη ην 

frame ζην νπνίν ζα ήζειε λα ηελ ηνπνζεηήζεη (Δηθφλα 7.26).  
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Δηθόλα 7.26. Σνπνζέηεζε εηθφλαο θφληνπ 

Έπεηηα ε εηθφλα ελζσκαηψλεηαη ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ frame πνπ επέιεμε. 

Αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν ρξήζηεο δηαιέγεη εηθφλα θφληνπ γηα θάζε 

frame (Δηθφλα 7.27).  
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Δηθόλα 7.27. Σνπνζέηεζε εηθφλσλ θφληνπ 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί ηελ αληηθαηάζηαζε κίαο εηθφλαο, απιψο 

ηνπνζεηεί ηε λέα επάλσ απφ ηελ παιηά. Δλψ αλ επηζπκεί λα ηνπνζεηήζεη ηελ ίδηα 

εηθφλα ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα frame, κπνξεί λα ην επηιέμεη απφ ηελ 

κηθξνγξαθία πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην θνπκπί ηεο πξνζζήθεο. 

 

Αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηελ θαηεγνξία "Frames" γηα ηελ 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ πνπ δηάιεμε. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα 

κεηαθηλήζεη κία εηθφλα κεηαθηλψληαο ην frame ηεο, λα ηελ πεξηζηξέςεη ή λα ηελ 

αλαζηξέςεη (Δηθφλα 7.28). 
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Δηθόλα 7.28. Αιιαγή κεγέζνπο θαη αλαζηξνθή εηθφλαο 

Δθφζνλ νινθιεξψζεθε ε δηακφξθσζε ηνπ θφκηθ φζνλ αθνξά frames θαη 

background ν ρξήζηεο ζπλερίδεη ζηελ θαηεγνξία "Cliparts" φπνπ θαη εκθαλίδεηαη 

ε θαξηέια ηεο Δηθφλαο 7.29. 

 

 

Δηθόλα 7.29. Καξηέια ραξαθηήξσλ (Cliparts) 

ε απηή ηελ θαηεγνξία ν ρξήζηεο δηαρεηξίδεηαη ηνπο ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο 

ηνπ. Παηψληαο ζην θνπκπί ηεο πξνζζήθεο  λένπ ραξαθηήξα, εκθαλίδεηαη ην 

παξάζπξν αλαδήηεζεο εηθφλαο (Δηθφλα 7.30). 
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Δηθόλα 7.30. Αλαδήηεζε εηθφλαο ραξαθηήξα 

Δπηιέγνληαο ηελ εηθφλα πνπ επηζπκεί θαη παηψληαο "Import", ε εηθφλα 

πξνζηίζεηαη ζην θφκηθ, ελψ ηαπηφρξνλα ελεξγνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

ηξνπνπνίεζήο  ηνπ (Δηθφλα 7.31). 

 



 67 

 

Δηθόλα 7.31. Δηζαγσγή εηθφλαο ραξαθηήξα 

Με ηε ιεηηνπξγία ηεο ηξνπνπνίεζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ην κέγεζνο ηνπ 

ραξαθηήξα (Δηθφλα 7.32), λα ηνλ κεηαθηλήζεη (Δηθφλα 7.33), λα ηνλ αλαζηξέςεη 

(Δηθφλα 7.34) θαη λα ηνλ πεξηζηξέςεη (Δηθφλα 7.35).  
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Δηθόλα 7.32. Αιιαγή κεγέζνπο ραξαθηήξα 

 

Δηθόλα 7.33. Μεηαθίλεζε ραξαθηήξα 
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Δηθόλα 7.34. Αλαζηξνθή ραξαθηήξα 

 

Δηθόλα 7.35. Πεξηζηξνθή ραξαθηήξα 
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Δπίζεο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα παηψληαο ην θνπκπί ηεο δηαγξαθήο  λα 

πξνβεί ζε δηαγξαθή θάζε ραξαθηήξα. 

 

 

 

Δηθόλα 7.36. Οινθιήξσζε ηξνπνπνίεζεο ραξαθηήξσλ 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία ησλ ραξαθηήξσλ (Δηθφλα 7.36), ν ρξήζηεο 

ζπλερίδεη ζηελ θαξηέια "Balloons" (Δηθφλα 7.37) 

  

 

Δηθόλα 7.37. Καξηέιια δηαιφγσλ (Balloons) 
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Μέζα απφ απηή ηελ θαξηέια ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη δηάινγν ςίζπξνπ  

(Δηθφλα 7.38), δηάινγν ζθέςεο  (Δηθφλα 7.39) θαη δηάινγν νκηιίαο  

(Δηθφλα 7.40). ε θάζε δηάινγν ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη φζν θείκελν 

επηζπκεί, κφιηο νινθιεξσζεί ε πιεθηξνιφγεζε ην κπαιφλη απηφκαηα 

δηακνξθψλεηαη ζην κέγεζνο ηνπ θεηκέλνπ. 

 

Δηθόλα 7.38. Δηζαγσγή δηαιφγνπ ςίζπξνπ 
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Δηθόλα 7.39. Δηζαγσγή δηαιφγνπ ζθέςεο 

 

Δηθόλα 7.40. Δηζαγσγή δηαιφγνπ νκηιίαο 
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Μφιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη θάπνην απφ ηνπο δηαιφγνπο πνπ έρεη εηζάγεη, 

εκθαλίδεηαη πάλσ απφ ηνλ επηιεγκέλν δηάινγν ε κπάξα δηαρείξηζεο θεηκέλνπ 

(Δηθφλα 7.41). 

 

 

Δηθόλα 7.41. Μπάξα δηαρείξηζεο θεηκέλνπ 

Με απηή ηελ κπάξα ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ην κέγεζνο ηεο 

γξακκαηνζεηξάο, ην ρξψκα θαη ην ζηπι ηνπ θεηκέλνπ ζε πιάγηα ή έληνλε γξαθή 

θαη ζε ππνγξάκκηζε. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα επαλεπεμεξγαζηεί θάπνην απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ θφκηθ, κπνξεί απιά λα επηιέμεη απφ ην κελνχ ηελ θαηεγνξία πνπ 

επηζπκεί λα επεμεξγαζηεί. 

 

Δθφζνλ έρεη νινθιεξψζεη ηε δεκηνπξγία, ην επφκελν βήκα είλαη λα εηζάγεη ηα 

κεηαδεδνκέλα ηεο ηζηνξίαο. Δπηιέγνληαο ην θνπκπί δηθαησκάησλ  

εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν φπνπ ν ρξήζηεο εηζάγεη ηνλ ηίηιν θαη ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ δεκηνπξγνχ (Δηθφλα 7.42). 
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Δηθόλα 7.42. Δηζαγσγή κεηαδεδνκέλσλ 

Μφιηο νινθιεξσζεί ε εηζαγσγή ηνπο θαη ν ρξήζηεο παηήζεη "OK", νη 

πιεξνθνξίεο εκθαλίδνληαη ζην δεμί κέξνο ηεο ηζηνξίαο (Δηθφλα 7.43). 
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Δηθόλα 7.43. Δκθάληζε κεηαδεδνκέλσλ 

Πιένλ ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο έρεη νινθιεξσζεί θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

εμάγεη ηελ ηζηνξία ηνπ ζε κνξθή εηθφλαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 

ζπκπιεξψζεη ηα κεηαδεδνκέλα θαη επηιέμεη ην θνπκπί  ην ζχζηεκα 

ηνλ πξνεηδνπνηεί φηη ζα παξακείλνπλ θελά, θαη ηνλ ξσηά αλ ζέιεη λα ηα εηζάγεη ή 

λα ζπλερίζεη ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ηεο εηθφλαο (Δηθφλα 7.44).  
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Δηθόλα 7.44. Τπελζχκηζε ζπκπιήξσζεο κεηαδεδνκέλσλ 

Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα ζπκπιεξψζεη ηηο πιεξνθνξίεο, ζα νδεγεζεί ζην 

παξάζπξν εηζαγσγήο κεηαδεδνκέλσλ (Δηθφλα 7.42), δηαθνξεηηθά ζα εκθαληζηεί 

ην παξάζπξν εμαγσγήο ηεο Δηθφλαο 7.45. 
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Δηθόλα 7.45. Παξάζπξν εμαγσγήο 

 

Μφιηο ν ρξήζηεο απνθαζίζεη ην κέξνο θαη ην φλνκα φπνπ ζα ήζειε λα 

απνζεθεπηεί ε ηζηνξία ηνπ ζε κνξθή εηθφλαο, επηιέγεη ην θνπκπί "Save". Όηαλ 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία απνζήθεπζεο, εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα ην νπνίν ξσηά 

ην ρξήζηε αλ επηζπκεί λα εκθαληζηεί ε ηζηνξία πνπ κφιηο παξάρζεθε (Δηθφλα 

7.46) 
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Δηθόλα 7.46. Δξψηεζε εκθάληζεο απνζεθεπκέλεο ηζηνξίαο 

Αλ ν ρξήζηεο απαληήζεη ζεηηθά, ζα εκθαληζηεί ε ηζηνξία πνπ κφιηο απνζήθεπζε, 

ζηελ νπνία φπσο δηαθξίλνπκε ζηελ Δηθφλα 7.47 έρεη ελζσκαησζεί κε δηαθξηηηθφ 

ηξφπν ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο θνηλφηεηαο ηνπ εξγαιείνπ. 

 

 

Δηθόλα 7.47. Δκθάληζε ηεο εμαγφκελεο ηζηνξίαο κε ην δηαθξηηηθφ ηεο θνηλφηεηαο 
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Σέινο παηψληαο ζηε θξάζε "About Cosy Comic Strip Creator", εκθαλίδνληαη ζην 

ρξήζηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο εθαξκνγήο, πιεξνθνξίεο 

ππνζηήξημεο θαζψο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ή 

απνξία (Δηθφλα 7.48). 

  

 

Δηθόλα 7.48. ρεηηθά κε ην Cosy Comic Strip Creator 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8  

Αμηνιόγεζε 

 

Αμηνιφγεζε είλαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ζηνηρείσλ απφ ηε ιεηηνπξγία ελφο 

ζπζηήκαηνο, ψζηε λα κεηξεζεί ε πνηφηεηά ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επρξεζηία 

ηνπ. Με ηε ζεηξά ηεο, ε επρξεζηία ινγηζκηθνχ είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ελψ 

παξέρεη ππνθεηκεληθή ηθαλνπνίεζε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ. Η αμηνιφγεζε είλαη 

ζεκαληηθή γηαηί κπνξεί λα απαιιάμεη ηνπο θαηαζθεπαζηέο απφ κειινληηθά 

πξνβιήκαηα θαη θπξίσο λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε απηήο θάζε απηήο ηεο 

ζρεδίαζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο. [Dix et al, 2003] 

 

 

8.1. Ση είλαη ε Δπξεηηθή Αμηνιόγεζε 

 

Η Δπξεηηθή Αμηνιφγεζε είλαη κηα ππνθεηκεληθή κέζνδνο εμέηαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ εηδηθνχο επρξεζηίαο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ εθαξκνγή γλσζηψλ 

εκπεηξηθψλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ δηαδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Δίλαη ε πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο θαη ζηελ πξάμε πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία 

επηζεψξεζεο απφ εηδηθνχο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηεπηθάλεηαο ζχκθσλα κε 

επξεηηθνχο θαλφλεο (heuristic rules).  

 

Η επξεηηθή αμηνιφγεζε είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη απφ εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο θαη φρη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζρεδηαζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ακεξφιεπηε θξίζε θαη ε δεχηεξε άπνςε γηα ην ζρεδηαζκφ. Έρεη 

αλαθεξζεί φηη ν βέιηηζηνο αξηζκφο εμσηεξηθψλ θξηηψλ είλαη 4 – 5. [Dix et al, 

2003] 

Η αμηνιφγεζε κε ηε κέζνδν απηή εζηηάδεηαη ζε δχν βαζηθά ζεκεία: 

o Σε γεληθή ζρεδίαζε ησλ νζφλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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o Σε ξνή δηαιφγσλ, κελπκάησλ θαη ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη, γηα λα γίλεη 

κηα ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία. 

Οη θαλφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επξεηηθή αμηνιφγεζε δελ είλαη 

απζηεξά θαζνξηζκέλνη θαη δηαθνξεηηθνί εηδηθνί κπνξεί λα δίλνπλ κεγαιχηεξε 

ζεκαζία ζε κεξηθνχο θαλφλεο απφ φηη ζε άιινπο. Η επρξεζηία είλαη κηα βαζηθή 

παξάκεηξνο ηεο πνηφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο. Η αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ πξέπεη λα πεξηέρεη κέηξεζε ηεο επρξεζηίαο ηνπ. [Dix et al, 2003] 

Η έλλνηα ηεο επρξεζηίαο πεξηγξάθεηαη κε βάζε 5 βαζηθέο παξακέηξνπο  [Nielsen, 

1993]: 

o Δπθνιία θαη ηαρχηεηα εθκάζεζεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

o Τςειή απφδνζε εθηέιεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

o Ιθαλφηεηα δηαηήξεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απφ ην ρξήζηε 

o Μηθξφο αξηζκφο εζθαικέλσλ ρεηξηζκψλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη εχθνινο ηξφπνο αλάλεςεο απφ απηά 

o Τπνθεηκεληθή ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ επαθή ηνπο κε ην 

ζχζηεκα. 

 

8.2. Καλόλεο Δπξεηηθήο Αμηνιόγεζεο 

 

Οη θαλφλεο επξεηηθήο αμηνιφγεζεο, φπσο ηνπο πξνηείλεη ν Nielsen [Nielsen, 

1994b] είλαη νη εμήο: 

1. Οπαηόηηηα ηηρ καηάζηαζηρ ηος ζςζηήμαηορ (Visibility of system status): Σν 

ζχζηεκα πξέπεη αλά πάζα ζηηγκή λα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα ηελ 

πξφνδν εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα ελφο απνδεθηνχ ρξφλνπ 
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2. Σςζσέηιζη ζςζηήμαηορ και ππαγμαηικού κόζμος (Match between system 

and real world): Υξήζε απιήο θαη θαηαλνεηήο γιψζζαο κε ηελ νπνία 

είλαη εμνηθεησκέλνη νη ρξήζηεο θαη φρη δπζλφεηε νξνινγία 

3. Έλεγσορ ηος ζςζηήμαηορ από ηο σπήζηη (User control and freedom): 

Ύπαξμε ζαθψλ θαη εχθνισλ δηεμφδσλ απφ θάπνηα δηεξγαζία πνπ 

ελδερνκέλσο έρεη θαιέζεη εζθαικέλα ν ρξήζηεο ρσξίο λα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη εθηελείο δηάινγνπο. Σππηθφ παξάδεηγκα είλαη νη εληνιέο 

αλαίξεζε θαη επαλάιεςε 

4. Σςνέπεια και ηήπηζη πποηύπυν (Consistency and standards): Γηαηήξεζε 

ζπλέπεηαο θαη ζπλέρεηαο ζην ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ κελνχ επηινγήο θαη 

ησλ άιισλ ζπζηαηηθψλ ησλ δηαιφγσλ. Χο ζπλέπεηα, ε ίδηα ελέξγεηα 

πξέπεη λα γίλεηαη πάληα κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε θάζε ζεκείν ηεο δηάδξαζεο 

5. Σσεδιαζμόρ και αποηποπή ζθαλμάηυν σπήζηη (Error Prevention): Να 

εκπνδίδνληαη θαηά ην δπλαηφλ ηα ιάζε θαη ε θαθή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

6. Ελασιζηοποίηζη ηος θοπηίος μνήμηρ πος απαιηείηαι από ηον σπήζηη 

(Recognition than recall): Κάζε ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα θάλεη ν ρξήζηεο 

πξέπεη λα είλαη φζν πην θαλεξή γίλεηαη, ρσξίο λα πξέπεη λα ζπκεζεί ν 

ρξήζηεο πεξίπινθεο εληνιέο 

7. Εςελιξία και Αποδοηικόηηηα Χπήζηρ (Flexibility and efficiency of use): 

Παξνρή ζπληνκεχζεσλ (shortcuts) πνπ επηηαρχλνπλ θάπνηεο δηεξγαζίεο 

γηα ηνπο πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο. Καιφ είλαη ην ζχζηεκα λα 

παξακεηξνπνηείηαη ζε απηφ ην ζεκείν κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε γηα 

ηηο ελέξγεηεο πνπ ζέιεη λα εθηειεί πην ζπρλά 

8. Αποθςγή πεπιηηών ζηοισείυν (Aesthetic and minimalist design): Υξήζε 

απιψλ θαη θπζηθψλ δηαιφγσλ 

9. Υποβοήθηζη σπηζηών ζηην αναγνώπιζη, διάγνυζη και ανάνητη από 

ζθάλμαηα (Help users recognize, diagnose recover from errors): Παξνρή 
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ζαθψλ κελπκάησλ ιαζψλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζε απιή 

γιψζζα, λα εζηηάδνπλ ζην πξφβιεκα θαη λα πξνηείλνπλ ιχζε δηεμφδνπ 

10. Παποσή βοήθειαρ και ηεκμηπίυζηρ (Help and Documentation) 

Η επξεηηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ 

αμηνιφγεζεο είηε ζε πξψηκεο θάζεηο ζρεδηαζκνχ επί ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

δηεπηθάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο είηε ζε νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζε 

ιεηηνπξγία  

 

8.3. Αμηνιόγεζε Δξγαιείνπ Γεκηνπξγίαο ζύληνκσλ ςεθηαθώλ 

θόκηθο 

 

Η αμηνιφγεζε ηεο επρξεζηίαο ηνπ ινγηζκηθνχ Cosy Comic Strip Creator έγηλε 

ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο επξεηηθήο αμηνιφγεζεο, ίζσο ηελ πην δηαδεδνκέλε 

κέζνδν αμηνιφγεζεο, νπνηαζδήπνηε νληφηεηαο. Η κέζνδνο απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξάζεζε κηαο ιίζηαο θξηηεξίσλ ζρεηηθά κε απηή ηελ 

νληφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ε επεξψηεζε αλζξψπσλ γηα λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε 

ηνπο. Οη άλζξσπνη απηνί κπνξεί λα είλαη ρξήζηεο ή εηδηθνί πάλσ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Γηαθξίλνπκε ζπλεπψο αμηνινγήζεηο κε ρξήζηεο, γλσζηέο ζηε 

βηβιηνγξαθία ζαλ "εκπεηξηθέο αμηνινγήζεηο – empirical evaluations" θαη 

"αμηνινγήζεηο βαζηζκέλεο ζε εηδηθνχο – expert based evaluations". 

 

Αμηνιόγεζε από εηδηθνύο 

 

ηελ πξψηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εξγαιείνπ Cosy Comic Strip Creator, 

ηξεηο εηδηθνί επρξεζηίαο κειέηεζαλ θαη αμηνιφγεζαλ ηελ επρξεζηία θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο, ζηε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπο 

έγηλαλ νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο ψζηε ε εθαξκνγή λα πιεξνί 

φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθε.   
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Δκπεηξηθή Αμηνιόγεζε 

 

ηα πιαίζηα ηεο εκπεηξηθήο αμηνιφγεζεο ε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε θαη 

δνθηκάζηεθε απφ νκάδεο ρξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη. ηα πιαίζηα 

πηινηηθψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δχν ζρνιεία, ε εθαξκνγή 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ζχληνκσλ θφκηθο, απφ παηδηά ησλ ηάμεσλ 

Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ. 

 

Πείξακα 1
ν
 Γπκλάζην Παπάγνπ, Γ’ ηάμε Γπκλαζίνπ 

 

Σν πείξακα απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζρνιηθφ έηνο 2007-2008 ζηα πιαίζηα ηεο 

ζχκπξαμεο πέληε ζρνιίσλ κε ζέκα: "Η ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ". Γηα ηε 

ζχκπξαμε απηή, επηιέρζεθαλ σο εθπαηδεπφκελνη 25 καζεηέο ηνπ Γ2 ηκήκαηνο 

ηνπ 1
νπ

 Γπκλαζίνπ Παπάγνπ (13 αγφξηα θαη 12 θνξίηζηα), νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ 

ζε νκάδεο ησλ 2 θαη 3
σλ 

αηφκσλ. ηα πιαίζηα ηνπ πεηξάκαηνο δεηήζεθε απφ ηα 

παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ κία ζχληνκε ηζηνξία θφκηθ κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ 

Cosy Comic Strip Creator θαη ζέκα: "Η θαζεκεξηλφηεηα ελφο άληξα θαη κηαο 

γπλαίθαο ζην ζπίηη". Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ήηαλ πςειήο πνηφηεηαο θαη 

αηζζεηηθήο, ηα παηδηά ην απήιαπζαλ θαη ζην ηέινο ηνπο δεηήζεθε λα 

ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη θαηά πφζν ηνπο δπζθφιεςε. Οη απαληήζεηο ήηαλ πνιχ ζεηηθέο θαη ηα παηδηά 

βξήθαλ πνιχ εχρξεζηε θαη επράξηζηε ηελ εθαξκνγή αιιά θαη ηελ φιε δηαδηθαζία 

ηεο δεκηνπξγίαο.  
 

 

Πείξακα 2
ν
 Πηινηηθό εξγαζηήξην ζηηο ρνιέο Kαηζαξε 

 

Με αθνξκή ηελ Ηκέξα γηα ην Αζθαιέο Γηαδίθηπν - Safer Internet Day (12 

Φεβξνπαξίνπ 2008) ζε θεληξηθή εθδήισζε ζηα εθπαηδεπηήξηα Καίζαξε, ε 

εξεπλεηηθή νκάδα CosyLab ηνπ ηκήκαηνο Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη 

Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά νξγάλσζε έλα πηινηηθφ 

εξγαζηήξην κε ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζηε δφκεζε κηαο ηζηνξίαο 

θφκηθο κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ 
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CoSy Comic Strip Creator  [http://www.comicstripcreator.org/]. Σν εξγαζηήξην 

αθνξνχζε θπξίσο ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ζηελ 

νπζία πξφηεηλε κηα λέα εθδνρή παξαγσγήο ιφγνπ ε νπνία βαζηδφηαλ φρη κφλν ζε 

γξαπηά θείκελα, αιιά θαη ζε εηθφλεο κέζα απφ ηε κεηαμχ ηνπο δηάδξαζε κέζσ 

ηεο ηερλνινγίαο. 

 

 Σν εξγαζηήξην ζπκπεξηειάκβαλε δχν ελφηεηεο:  

 

α. Παξνπζίαζε ηνπ εξγαιείνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, 

β. Γεκηνπξγία απφ καζεηέο ςεθηαθψλ θφκηθο κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν. 

 

ην εξγαζηήξην ζπκκεηείραλ 76 καζεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (51) αιιά θαη δεπηεξνβάζκηαο (25), θπξίσο απφ καζεηέο Γπκλαζίνπ.  

 

Αξρηθά ε νκάδα παξνπζίαζε ην εξγαιείν θαη εμήγεζε πεξηιεπηηθά ηε δνκή θαη 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Έπεηηα δφζεθε ζηνπο καζεηέο έληππν πιηθφ νθηψ ζειίδσλ κε 

ζέκα "Γεκηνπξγία ςεθηαθψλ θφκηθο" ην νπνίν ζπκπεξηειάκβαλε ηηο ελφηεηεο 

"πσο ζα θηηάμσ έλα θαιφ θφκηθ ζηξηπ" θαη "πξνηεηλφκελα ζέκαηα γηα ην θφκηθ 

ζηξηπ ζαο" φπνπ δίλνληαλ:  

 

o ζηνηρεία δνκήο κηαο ζχληνκεο ηζηνξίαο  

o νδεγίεο ζηνπο καζεηέο γηα ηελ πξάμε δεκηνπξγίαο κηαο ηζηνξίαο 

θφκηθο κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ CoSy_ComicStripCreator κέζα 

απφ κία ζπλεξγαηηθή δξάζε 

o πξνηεηλφκελα ζέκαηα ηα νπνία αληιήζεθαλ θπξίσο απφ ηα βηβιία 

Γιψζζαο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη φισλ ηνπ 

Γπκλαζίνπ, φπσο Σαμίδηα ζηελ Διιάδα, Ο θίινο καο ην 

Πεξηβάιινλ, Όινη Γηαθνξεηηθνί θαη Όινη Ίδηνη θ.ά. 

 

ηε ζπλέρεηα δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο 

ηζηνξία, απνηππψλνληαο πξψηα ζε θείκελν ηνπ Word ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

δνκήο ηεο θαη πεξλψληαο έπεηηα ζην εξγαιείν θαη ζηελ ςεθηαθή ηεο απεηθφληζε. 
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Οη καζεηέο ζε κηθξέο νκάδεο ησλ δχν ή ηξηψλ αηφκσλ δεκηνπξγνχζαλ ηηο δηθέο 

ηνπο ηζηνξίεο, ελψ ζπγρξφλσο ηα κέιε ηεο εξεπλεηηθήο καο νκάδαο επέβιεπαλ ηε 

δηαδηθαζία, απαληνχζαλ ζε εξσηήζεηο θαη απνξίεο, θαη πξνζπαζνχζαλ λα 

ζπλδξάκνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο, επηιχνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλέθππηαλ. Σέινο ζπγθεληξψζεθαλ φια ηα θφκηθ ζηξηπ πνπ παξήρζεζαλ θαζψο 

θαη έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ ζηφρεπε ηφζν ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεηξάκαηνο φζν 

θαη ζηελ ιήςε αλαηξνθνδφηεζεο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

 

Πνξίζκαηα αμηνιόγεζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

 

ε θάζε έλα καζεηή δφζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηιάκβαλε νκάδεο 

εξσηήζεσλ γχξσ απφ ηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο άμνλεο:  

i) Κφκηθο/ςεθηαθά θφκηθο ζηελ εθπαίδεπζε θαη εηδηθφηεξα:  

   - Mειέηε έληππσλ θαη ςεθηαθψλ θφκηθο  

   - Υξήζε ςεθηαθψλ θφκηθο ζην κάζεκα.  

ii) Δληππψζεηο απφ ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ CoSy_ComicStripCreator. 

iii) πλαηζζήκαηα-εληππψζεηο απφ ην πεηξακαηηθφ εξγαζηήξην, 

επθνιίεο-δπζθνιίεο. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα 

εμήρζεζαλ ηα αθφινπζα πνξίζκαηα. 

 

i) Κόκηθο-ςεθηαθά θόκηθο ζηελ εθπαίδεπζε 

 

Μειέηε βηβιίσλ θόκηθο 

 

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (94,74%) ησλ καζεηψλ απνιακβάλεη ηε κειέηε θφκηθο 

απφ αξθεηά έσο πάξα πνιχ (πάξα πνιχ 50,00%, πνιχ 26,32%, αξθεηά 18,42%) 

ελψ ε ηδέα λα δηαβάδνπλ θφκηθο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή αζθεί έιμε αξθεηή 

έσο πάξα πνιχ κεγάιε ζην 97, 37 % ηνπ δείγκαηνο (πάξα πνιχ 40,79%, πνιχ 

28,95%, αξθεηά 27,63%). 
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Υξήζε ςεθηαθώλ θόκηθο ζην κάζεκα 

 

ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (86,85%) αξέζεη ε ηδέα λα 

δηδάζθνληαη καζήκαηα κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο απφ αξθεηά έσο πάξα 

πνιχ (πάξα πνιχ 53,95%, πνιχ 22,37%, αξθεηά 10,53%), ελψ νη ππφινηπνη 

εθθξάδνπλ κεησκέλν ελδηαθέξνλ. 

  

Η πιεηνςεθία πηζηεχεη (89,48) φηη ην κάζεκα κπνξεί λα γίλεη  πην επράξηζην κε 

ηα ςεθηαθά θφκηθο, (πάξα πνιχ 50,00%, πνιχ 22,37%, αξθεηά 17,11%) ελψ νη 

ππφινηπνη εθθξάδνπλ κέηξην ή κηθξφ ελδηαθέξνλ. 

  

Χο πξνο ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ελφο δχζθνινπ καζήκαηνο, ε πιεηνςεθία 

(81,57%) πηζηεχεη φηη ηα ςεθηαθά θφκηθο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ (πάξα πνιχ 

36,84%, πνιχ 21,05%, αξθεηά 23,68%), ελψ νη ππφινηπνη φρη. 

 

ii) Δξγαιείν CoSy_ComicStripCreator 

 

Σν εξγαιείν CoSy_ComicStripCreator είλαη πνιχ ή πάξα πνιχ εχθνιν ζηε ρξήζε 

ηνπ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο (97,37%) ζε πνζνζηά πάξα πνιχ 55,26%, 

πνιχ 25,00%, αξθεηά 17,11%. Δπηπιένλ ην 76,32% δήισζε φηη δε ζα ήζειε λα 

αιιάμεη ηίπνηε ζε απηφ, ελψ νη ππφινηπνη πξφηεηλαλ ηελ πξφζζεζε πην πνιιψλ 

ζηνηρείσλ ζην content package (backgrounds, cliparts, frames, ραξαθηήξσλ), 

κεγαιχηεξα ζε έθηαζε θφκηθο θαη πεξηζζφηεξα frames θαη έλαο πην εχθνιε 

ρξήζε, μερσξηζηή απνζήθεπζε εηθφλαο, θίλεζε, δπλαηφηεηα λα γξάθνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηα κπαιφληα δηαιφγνπ θαη λα θαίλνληαη πην θαζαξά νη ήξσεο. 

 

iii) πλαηζζήκαηα- εληππώζεηο 

 

Ιδηαίηεξα εληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην 100% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

πηινηηθή δνθηκή είραλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη δήισζαλ φηη ηνπο άξεζε ε πξάμε 

δεκηνπξγίαο ηνπο απφ αξθεηά έσο πάξα πνιχ (πάξα πνιχ 69,74% πνιχ 26,32% 

αξθεηά 3,95%). Χο πξνο ηη ηνπο άξεζε αιιά θαη ηη ηνπο δπζθφιεςε αλέθεξαλ φηη 
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ηνπο δπζθφιεςε ε ηνπνζέηεζε θαη ν ρεηξηζκφο ησλ αξρείσλ cliparts, αιιά θαη ησλ 

κπαινληψλ δηαιφγσλ, ε πξνζπάζεηα λα θάλνπλ resize θαη λα κεηαθηλήζνπλ ηηο 

εηθφλεο, ε δηαρείξηζε ησλ εληνιψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ε έκπλεπζε, φζνλ 

αθνξά ηνπο δηαιφγνπο κεηαμχ ησλ ραξαθηήξσλ.  

 

Δλζνπζηψδεηο ήηαλ νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ εξψηεζε ηη ηνπο άξεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα κίιεζαλ γηα έλα εχρξεζην, θαηαπιεθηηθφ πξφγξακκα κε σξαίεο 

εηθφλεο, θφληα, ραξαθηήξεο -πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεηο θαλείο 

φπνην θφκηθο ζέιεη, κε εχθνιε εθκάζεζε θαη απιφ ζηε ρξήζε- γηα κηα επράξηζηε 

θαη δηαζθεδαζηηθή δηαδηθαζία, γηα ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάδνπλ ηε ζθέςε ηνπο 

κέζα απφ θφκηθο, λα θηηάρλνπλ πνηθίιεο ηζηνξηνχιεο δηθέο ηνπο, βάδνληαο ηα 

πξφζσπα πνπ ζέινπλ ζ‟ απηέο θαη λα γξάθνπλ φ,ηη ζέινπλ ζηα κπαινλάθηα 

δηαιφγνπ. ηα ζεηηθά ζπγθαηαιέγεηαη επίζεο ε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο, ε 

ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο ηνπο, ε πινχζηα βηβιηνζήθε γηα πνιιέο επηινγέο, ε 

πνηθηιία ζηελ επηινγή ζεκάησλ θαη ηέινο ην φηη δε ρξεηάζηεθε λα βξνπλ δηθέο 

ηνπο εηθφλεο. 

 

Δπηπιένλ ηα θφκηθ ζηξηπ πνπ παξήγαγαλ νη ίδηνη (πεξίπνπ 30) παξνπζίαζαλ 

κεγάιν ελδηαθέξνλ, δεδνκέλνπ φηη ζε πνιιά απφ απηά θάλεθαλ δηάθνξεο 

αλεζπρίεο ησλ καζεηψλ πνπ αθνξνχζαλ ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ην πεξηβάιινλ 

θ.ά., δνζκέλα ζε ζχληνκεο ηζηνξίεο, αιιά κε αξρή, κέζε θαη ηέινο. 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Μέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηινηηθή δξάζεο, αιιά θαη ηνπ εξγαιείνπ, κε ηε 

βνήζεηα εξσηεκαηνινγίσλ αλέθπςε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ 

απφιαπζε ηε δηαδηθαζία, είρε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη 

ζα ήζειε λα δηδάζθνληαη ηα ζρνιηθά καζήκαηα κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο, 

φηη ην κάζεκα ζα ήηαλ πην επράξηζην, θαη  φηη ζα ην θαηαλννχζαλ θαιχηεξα κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη παξαηεξήζεηο 

νξηζκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο ηνπο θαη ηε ραξά 

δεκηνπξγίαο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ςεθηαθά θφκηθο, αθνχ ηνπο δίλεηαη ε 
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δπλαηφηεηα λα θηηάρλνπλ δηθέο ηνπο ηζηνξίεο θαη λα βάδνπλ ηα πξφζσπα πνπ 

ζέινπλ ζε απηέο. Αλ θαη ειάρηζηνη (13,16%) καζεηέο ήηαλ κάιινλ αξλεηηθνί ζηε 

ρξήζε ςεθηαθψλ θφκηθο ζην ζρνιείν, θαλέλαο δε εμέθξαζε δπζαξέζθεηα ζηε 

γεληθή εξψηεζε πνηα ήηαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Απελαληίαο φινη εθθξάζηεθαλ 

ηδηαηηέξσο ζεηηθά, πεξηγξάθνληαο δπλαηά ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη ελδηαθέξνπζεο 

απφςεηο γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ην κέζν. 

 

Χο πξνο ην εξγαιείν CoSy Comic Strip Creator ζπκθψλεζαλ φηη είλαη θηιηθφ 

πξνο ην ρξήζηε θαη πξφηεηλαλ θάπνηεο κηθξέο αιιαγέο κε ζηφρν ηε βειηίσζή ηνπ, 

φπσο εκπινπηηζκφ ηεο βηβιηνζήθεο γξαθηθψλ θαη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

κεγαιχηεξσλ ζε έθηαζε θφκηθο.  

 

ε γεληθέο γξακκέο απφ ηελ παξαπάλσ πηινηηθή δξάζε εμήρζε ην ζπκπέξαζκα 

φηη ηα ςεθηαθά θφκηθο κπνξνχλ κε ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο λα εληαρζνχλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο, αθνχ ε 

πξνζηηζέκελε αμία ηνπο είλαη ε πξσηνηππία, ε πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ησλ καζεηψλ, ε ραξά πνπ πξνζθέξνπλ, ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ καζεηψλ, αιιά θαη καζεηψλ-εθπαηδεπηηθψλ, ε δηέγεξζε ηεο θαληαζίαο, ε 

απηελέξγεηα, ε βησκαηηθφηεηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε αλάκεζα ζην καζεηή 

θαη ην κάζεκα πνπ ηψξα απνθηά κηα πην νηθεία κνξθή (ν καζεηήο ην ληψζεη "δηθφ 

ηνπ"), ε θαιιηέξγεηα ησλ θαιιηηερληθψλ αλεζπρηψλ ησλ παηδηψλ, ε πξναγσγή ησλ 

γλψζεσλ αιιά θαη ε δηέγεξζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε έθθξαζε ζθέςεο κέζα απφ 

ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε εηθφλαο-θεηκέλνπ, ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ λέσλ 

κέζσλ (πνιπηξνπηθά θείκελα) ζην ζρνιείν ηνπ αχξην. Αλαγθαίεο θαζίζηαληαη 

νξηζκέλεο αιιαγέο ζην εξγαιείν, ν εκπινπηηζκφο ηεο βηβιηνζήθεο clipart, ε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κεγαιχηεξσλ ζε έθηαζε θφκηθο (comic books) θαζψο 

θαη ε ελζσκάησζε πνιπκέζσλ. Σφζν ηα ςεθηαθά θφκηθο ησλ ίδησλ καζεηψλ φζν 

θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πηινηηθή απηήο δξάζεο ζπλνκνινγνχλ ζηελ επηηπρία ηεο. 
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Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε ηνπ Cosy Comic Strip Creator 

 

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξαπάλσ αμηνιφγεζεο ην εξγαιείν πιεξνί 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα Παηδαγσγηθά Κξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, κηαο θαη κε ηνλ Cosy Comic 

Strip Creator ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα εκπιέμεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε 

ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηφηεηεο, δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία γηα δεκηνπξγηθή 

εξγαζία, πεηξακαηηζκφ θαη δηεξεχλεζε. Μέζα απφ απηέο ηηο δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νκαδηθέο ή αηνκηθέο, ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη 

αμίεο, ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο. Με ηελ θαηάιιειε ζεκαηνινγία κπνξεί λα 

δηαπξαγκαηεπηεί πξνβιήκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ 

καζεηψλ κέζα απφ έλα επράξηζην πεξηβάιινλ δεκηνπξγηθφηεηαο. Δίλαη έλα 

επέιηθην θαη εχθνιν ζηε ρξήζε εξγαιείν, κε εχθνιε εγθαηάζηαζε θαη πιήξε 

νδεγφ ρξήζεο, πνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο ηερληθά πξνβιήκαηα ελψ παξέρεηαη θαη 

ηερληθή ππνζηήξημε κέζσ ηεο θνηλφηεηαο θαη δηνξζψζεηο εάλ απηέο ρξεηαζηνχλ 

κέζσ αλαβαζκίζεσλ.  

 

Σν Cosy Comic Strip Creator ζην Δπξσπατθό Έξγν EduComics 

 

To Cosy Comic Strip Creator ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ 

έξγνπ EduComics (http://www.educomics.org) απφ ζρνιεία ζε πέληε Δπξσπατθέο 

ρψξεο, ζε Διιάδα, Αγγιία, Ιζπαλία, Ιηαιία θαη Κχπξν. 

 

Σν EduComics είλαη έλα Δπξσπατθφ πξφγξακκα δξάζεο Γηα Βίνπ Μάζεζε 

Comenius. Δξεπλεηηθφ έξγν “EduComics: Using Web Comics in Education” 

(www.educomics.org) , ref nu 142424-LLP-1-2008-1-GR-COMENIUS-CMP. 

 

ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ απηνχ, εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζελάξηα θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην εξγαιείν δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθ κε ζθνπφ 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ θφκηθ ζηελ ηάμε. Σα απνηειέζκαηα θαη απνδνρή ηνπ έξγνπ  

ηφζν απφ ηνπο καζεηέο  φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ πνιχ ζεηηθά  

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ καδί κε ζελάξηα 
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αμηνπνίεζεο ησλ θφκηθο ζηελ ηάμε ππάξρνπλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

(www.educomics.org). 

 

Γεκνζηεύζεηο 

 

Σν εξγαιείν δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο απέθηεζε δεκνζηεχζεηο κέζα απφ ηελ 

παξνπζίαζή ηνπ ηφζν ζε δηεζλή ζπλέδξηα γηα ηελ εθπαίδεπζε, αλαθνξηθά κε ην 

πψο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηέηνηα εξγαιεία γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο 

(M. Vassilikopoulou, M. Boloudakis and S. Retalis. “From Digitised Comics To 

Digital Hypermedia Comics: Their Use In Education”, International Council of 

Educational Media Annual Conference 2007, 21-22 September 2007, Nicosia, 

Cyprus) φζν θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ ζηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα (Βαζηιηθνπνχινπ 

Μ., Μπνινπδάθεο Μ., Αξάπνγινπ Ι., Γεσξγηαθάθεο Π., Αιηάλεο Ι., Ρεηάιεο . 

(2008). Απνηειέζκαηα Πηινηηθνχ Δξγαζηεξίνπ Υξήζεο Δθπαηδεπηηθψλ 

Φεθηαθψλ θφκηθ ζε Μαζεηέο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

5o Παλειιήλην πλέδξην Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο 

γηα ηε δηάδνζε ησλ Σ. Π. Δ. ζηελ εθπαίδεπζε, Πνιπρψξνο «Απφιισλ» ηεο 

Ννκαξρίαο Πεηξαηά, 4 & 5 Οθησβξίνπ 2008). 

 

Δπηζθεςηκόηεηα Κνηλόηεηαο 

 

Η θνηλφηεηα δεκνζηεχζεθε ζην δηαδίθηπν γηα πξψηε θνξά ζηηο 2 Οθησβξίνπ 

2007 ζηε δηεχζπλζε http://www.comicstripcreator.org. Έλα κήλα κεηά 

παξνπζηάδεηαη ζηελ dte-Digital Technology Expo ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 2007  ζην 

πεξίπηεξν ηνπ CosyLLab θαη ηξαβά ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζθεπηψλ ηφζν γηα ηελ 

θαηλνηνκηθή ηεο ππεξεζία δεκνζίεπζεο εθπαηδεπηηθψλ comics, φζν θαη γηα ηελ 

δσξεάλ παξνρή ηνπ εξγαιείν δεκηνπξγίαο ζχληνκσλ θφκηθο Cosy Comic Strip 

Creator.  

 

Σξία ρξφληα κεηά, νη θνηλφηεηα έρεη απνθηήζεη ηνπο δηθνχο ηεο νπαδνχο 

παγθνζκίσο, ελψ θαζεκεξηλά ηελ αλαθαιχπηνπλ  φιν θαη πεξηζζφηεξνη 
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επηζθέπηεο. Καηακεηξψληαο 92.000 hits θαη ζρεδφλ 6.000 εγγεγξακκέλα κέιε ηα 

νπνία θαηέβαζαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξγαιείν Cosy Comic Strip Creator, ε 

θνηλφηεηα απνηειεί έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα απνηειέζκαηα ζηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο γηα εξγαιεία δεκηνπξγίαο ζχληνκσλ θφκηθο. χκθσλα κε ην 

ινγηζκηθφ Google Analytics ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζθεπηψλ, θάζε κήλα ζρεδφλ 3.000 ρξήζηεο επηζθέπηνληαη ηελ 

θνηλφηεηα απφ 151 ρψξεο παγθνζκίσο, ελψ ν ξπζκφο εγγξαθψλ λέσλ ρξεζηψλ νη 

νπνίνη πξνκεζεχνληαη ην ινγηζκηθφ απφ ηελ θνηλφηεηα έρεη αλέιζεη πιέσλ ζηα 

300 άηνκα πεξίπνπ ην κήλα θαη ζπλερψο απμάλεηαη. 

 

 

Δηθόλα 8.1. ηαηηζηηθά ζηνηρεία επηζθεςηκφηεηαο κέζα απφ ην κεραληζκφ 

Google Analytics 

 

Ο κέζνο  ρξφλνο ζηνλ ηζηφηνπν είλαη ζρεδφλ 3 ιεπηά ελψ ν κέζνο αξηζκφο 

επηζθεςηκφηεηαο ζειίδσλ αλά ρξήζηε είλαη ζρεδφλ 5. Ο κηθξφηεξνο ρξφλνο 

παξακνλήο ζε ζειίδα ηνπ ηζνηφπνπ είλαη ηεο ζειίδαο απφ ηελ νπνία νη ρξήζηεο 

πξνκεζεχνληαη ηελ εθαξκνγή Cosy Comic Strip Creator. Δλψ κε ηε κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα επίζθεςεο πξψηε έξρεηαη ε ζειίδα κε ηηο ζπιινγέο θφκηθο.  

 

Έηζη ινηπφλ ν ηζηφηνπνο ηθαλνπνηεί θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, αθνχ νη ρξήζηεο 

κπνξνχλ εχθνια θαη γξήγνξα λα πξνκεζεπηνχλ ην ινγηζκηθφ αιιά θαη δηαβάδνπλ 

θαη δηακνηξάδνπλ ηα θφκηθο ηνπο κέζα απφ απηφ κηαο θαη ν αξηζκφο ηνπο πιένλ 

μεπεξλά ηα 50 θφκηθ. 
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Δηθόλα 8.2. ηαηηζηηθά ζηνηρεία επηζθεςηκφηεηαο κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία 

“Δπηθάιεςε ζε Υάξηε” κέζα απφ ην κεραληζκφ Google Analytics 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9  
πκπεξάζκαηα 

 

 

Η θνηλφηεηα θαη ην ινγηζκηθφ απνηεινχλ ζήκεξα έλα ζεκείν έθθξαζεο, 

δεκηνπξγίαο, δεκνζίεπζεο θαη αληαιιαγήο ηδεψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηζηνξηψλ 

θφκηθ. Σν ινγηζκηθφ Cosy Comic Strip Creator έρεη γλσξίζεη ηελ απνδνρή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ηφζν ζε ηδησηηθά φζν θαη 

ζε δεκφζηα ζρνιεία, ελψ θαζεκεξηλά απμάλεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ν αξηζκφο 

ησλ αλζξψπσλ πνπ ην αλαθαιχπηνπλ θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν γηα δηαζθέδαζε 

φζν θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Καζεκεξηλά απμάλεηαη θαη ν ξπζκφο ησλ 

κειψλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ αλεβάδνπλ εθπαηδεπηηθά θαη κε θφκηθ ζε Διιεληθά θαη 

Αγγιηθά. Καηά ζπλέπεηα ηα θφκηθ, έλα ηφζν ελδηαθέξνλ θαη ελαιιαθηηθφ κέζν, 

εληζρχεηαη θαη αμηνπνηείηαη ζηελ εθπαίδεπζε, κέζα απφ ελδηαθέξνπζεο 

δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηελ ζπλεξγαηηθφηεηα θαη θάλνπλ ην 

κάζεκα πην ελδηαθέξνλ αθφκα θαη γηα ηνπο πην αδηάθνξνπο καζεηέο. 
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Κεληξηθή Οζόλε 

 

Η Κεληξηθή Οζφλε ηνπ Δξγαιείνπ “Comic Strip Creator”, φπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμεη αλάκεζα ζηε δεκηνπξγία “Single Strip” θαη “Double 

Strip” Comic (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.). 

 

Δηθόλα 0.1 - Κεληξηθή Οζόλε 

 

Δπηινγέο Γεκηνπξγίαο Comic Strip 

Με ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ “Single Strip”  ν ρξήζηεο 

εηζέξρεηαη ζηελ νζφλε δεκηνπξγίαο κίαο ζεηξάο “Comic Strip” (θάικα! Σν 

αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.). 
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Δηθόλα 0.2 - Οζόλε Γεκηνπξγίαο Μίαο εηξάο Comic Strip 

Με ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ “Double Strip”  ν ρξήζηεο 

εηζέξρεηαη ζηελ νζφλε δεκηνπξγίαο δχν ζεηξψλ “Comic Strip” (θάικα! Σν 

αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.). 

 

Δηθόλα 0.3 - Οζόλε Γεκηνπξγίαο Γύν εηξώλ Comic Strip 
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Καξηέιεο 

 

ηελ νζφλε δεκηνπξγίαο “Single Strip” ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα 

ζηελ πξνζζήθε frames, backgrounds, cliparts θαη balloons. 

Frames 

Οη επηινγέο πνπ έρεη ν ρξήζηεο ζηελ θαξηέια ησλ frames είλαη ε πξνζζήθε λένπ 

frame, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ frame θαη ε δηαγξαθή ελφο frame. 

 

Δηθόλα 4 - Καξηέια Frames 

Πξνζζήθε Frame 

Παηψληαο ν ρξήζηεο ζην θνπκπί ηεο πξνζζήθεο  λένπ frame, έλα λέν frame 

πξνζηίζεηαη ζην stage ηνπ εξγαιείνπ θαη ηαπηφρξνλα ελεξγνπνηείηαη ην θνπκπί 

ηεο ηξνπνπνίεζεο  ηνπ frame απηνχ (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο 

αλαθνξάο δελ βξέζεθε.). 
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Δηθόλα 5 - Πξνζζήθε Frame 

Σξνπνπνίεζε Frame 

Ο ρξήζηεο επηιέγνληαο ην θνπκπί ηεο ηξνπνπνίεζεο  ελφο frame έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ην κέγεζνο απηνχ (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο 

αλαθνξάο δελ βξέζεθε.). 

 

Δηθόλα 6 - Αιιαγή Μεγέζνπο Frame 
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Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε αλαζηξνθή ηνπ frame, είηε 

νξηδφληηα (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.), 

 

Δηθόλα 7 - Αλαζηξνθή Frame (Οξηδόληηα) 

είηε θάζεηα (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.). 

 

Δηθόλα 8 - Αλαζηξνθή Frame (Κάζεηα) 

 

Σέινο, δίλεηαη ζην ρξήζηε ε δπλαηφηεηα λα πεξηζηξέςεη ην frame φπσο απηφο 

επηζπκεί (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.).  
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Δηθόλα 9 - Πεξηζηξνθή Frame 

 
Όμωσ, κάθε φορά που ενεργοποιείται το κουμπί τησ τροποποίηςησ 
του frame, ταυτόχρονα απενεργοποιείται το κουμπί τησ διαγραφήσ 
του frame και αντίςτροφα. 
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Γηαγξαθή Frame 

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα παηψληαο ην θνπκπί ηεο δηαγξαθήο  λα πξνβεί 

ζε δηαγξαθή ελφο frame (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ 

βξέζεθε.). 

 

Δηθόλα 10 - Γηαγξαθή Frame 

 

Όμωσ, κάθε φορά που ενεργοποιείται το κουμπί τησ τροποποίηςησ 
του frame, ταυτόχρονα απενεργοποιείται το κουμπί τησ διαγραφήσ 
του frame και αντίςτροφα. 
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Backgrounds 

Οη επηινγέο πνπ έρεη ν ρξήζηεο ζηελ θαξηέια ησλ backgrounds είλαη ε πξνζζήθε 

λένπ background. 

 

Δηθόλα 11 - Καξηέια Backgrounds 

 

Πξνζζήθε Background 

Ο ρξήζηεο εηζάγεη ηελ εηθφλα πνπ επηζπκεί, παηψληαο ζην θνπκπί  ηεο πξνζζήθεο 

 λένπ background (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ 

βξέζεθε.). Γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απηήο, ζα πξέπεη λα νδεγεζεί ζηελ 

θαξηέια ησλ frames. 

 

Δηθόλα 12 – Δηζαγσγή Δηθόλαο 
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Έπεηηα απφ ηελ πξνζζήθε ηεο εηθφλαο, ν ρξήζηεο ηελ εηζάγεη ζην stage ηνπ 

εξγαιείνπ θάλνληαο θιηθ ζην frame πνπ επηζπκεί (θάικα! Σν αξρείν 

πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.). 

 

Δηθόλα 13 - Δηζαγσγή Δηθόλαο ζην Stage 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά με το ποια εικόνα (frame) θα βρίςκεται ςε πρώτο πλάνο 
(θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.), πάνω 
ςτο stage του εργαλείου, αυτό εξαρτάται από το ποια εικόνα έχει 
επιλέξει τελευταία ο χρήςτησ. 
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Δηθόλα 14 - Δηθόλα ζε Πξώην Πιάλν 
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Cliparts 

Οη επηινγέο πνπ έρεη ν ρξήζηεο ζηελ θαξηέια ησλ cliparts είλαη ε πξνζζήθε λένπ 

clipart, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαη ε δηαγξαθή ηνπ. 

 

Δηθόλα 15 - Καξηέια Cliparts 

 

Πξνζζήθε Clipart 

Παηψληαο ν ρξήζηεο ζην θνπκπί ηεο πξνζζήθεο  λένπ clipart (θάικα! Σν 

αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.), έλα λέν clipart πξνζηίζεηαη 

ζην stage ηνπ εξγαιείνπ (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ 

βξέζεθε.) θαη ηαπηφρξνλα ελεξγνπνηείηαη ην θνπκπί ηεο ηξνπνπνίεζεο  ηνπ 

clipart απηνχ. 
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Δηθόλα 16 - Πξνζζήθε Clipart 

 

 

Δηθόλα 17 - Πξνζζήθε Clipart ζην Stage 

 

Σξνπνπνίεζε Clipart 

Ο ρξήζηεο επηιέγνληαο ην θνπκπί ηεο ηξνπνπνίεζεο   ελφο clipart έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ην κέγεζνο απηνχ (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο 

αλαθνξάο δελ βξέζεθε.). 
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Δηθόλα 18 – Αιιαγή Μεγέζνπο Clipart 

 

Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε αλαζηξνθή ηνπ clipart, είηε 

νξηδφληηα (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.), 

 

Δηθόλα 19 - Αλαζηξνθή Clipart (Οξηδόληηα) 

 

Δίηε θάζεηα (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.). 
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Δηθόλα 20 - Αλαζηξνθή Clipart (Κάζεηα) 
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Σέινο, δίλεηαη ζην ρξήζηε ε δπλαηφηεηα λα πεξηζηξέςεη ην clipart, φπσο απηφο 

επηζπκεί (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.).  

 

Δηθόλα 21 - Πεξηζηξνθή Clipart 

 

Όμωσ, κάθε φορά που ενεργοποιείται το κουμπί τησ τροποποίηςησ 
του clipart, ταυτόχρονα απενεργοποιείται το κουμπί τησ διαγραφήσ 
του clipart και αντίςτροφα. 
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Γηαγξαθή Clipart 

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα παηψληαο ην θνπκπί ηεο δηαγξαθήο  λα πξνβεί 

ζε δηαγξαθή ελφο clipart (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ 

βξέζεθε.). 

 

Δηθόλα 22 - Γηαγξαθή Clipart 

 

Όμωσ, κάθε φορά που ενεργοποιείται το κουμπί τησ τροποποίηςησ 
του clipart, ταυτόχρονα απενεργοποιείται το κουμπί τησ διαγραφήσ 
του clipart και αντίςτροφα. 
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Balloons 

Οη επηινγέο πνπ έρεη ν ρξήζηεο ζηελ θαξηέια ησλ Balloons είλαη ε πξνζζήθε 

λένπ balloon δηαιφγνπ, balloon ζθέςεο θαη balloon ςηζχξνπ. Δπηπιένλ, κπνξεί ν 

ρξήζηεο λα ηξνπνπνηήζεη ηα balloons, θαζψο θαη λα πξνβεί ζε δηαγξαθή απηψλ. 

 

Δηθόλα 23 - Καξηέια Balloons 

 

Πξνζζήθε Balloon Γηαιόγνπ 

Παηψληαο ν ρξήζηεο ζην θνπκπί ηεο πξνζζήθεο  λένπ balloon δηαιφγνπ, έλα 

λέν balloon δηαιφγνπ πξνζηίζεηαη ζην stage ηνπ εξγαιείνπ θαη ηαπηφρξνλα 

ελεξγνπνηείηαη ην θνπκπί ηεο ηξνπνπνίεζεο  ηνπ balloon απηνχ (θάικα! Σν 

αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.). 
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Δηθόλα 24 - Πξνζζήθε Balloon Γηαιόγνπ 

Πξνζζήθε Balloon θέςεο 

Παηψληαο ν ρξήζηεο ζην θνπκπί ηεο πξνζζήθεο  λένπ balloon ζθέςεο, έλα 

λέν balloon ζθέςεο πξνζηίζεηαη ζην stage ηνπ εξγαιείνπ θαη ηαπηφρξνλα 

ελεξγνπνηείηαη ην θνπκπί ηεο ηξνπνπνίεζεο  ηνπ balloon απηνχ (θάικα! Σν 

αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.). 

 

Δηθόλα 25 - Πξνζζήθε Balloon θέςεο 

 

Πξνζζήθε Balloon Φηζύξνπ 

Παηψληαο ν ρξήζηεο ζην θνπκπί ηεο πξνζζήθεο  λένπ balloon ςηζχξνπ, έλα 

λέν balloon ςηζχξνπ πξνζηίζεηαη ζην stage ηνπ εξγαιείνπ θαη ηαπηφρξνλα 

ελεξγνπνηείηαη ην θνπκπί ηεο ηξνπνπνίεζεο  ηνπ balloon απηνχ (θάικα! Σν 

αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.). 
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Δηθόλα 26 - Πξνζζήθε Balloon Φηζύξνπ 

 

Σξνπνπνίεζε Balloons 

Ο ρξήζηεο επηιέγνληαο ην θνπκπί ηεο ηξνπνπνίεζεο  ελφο balloon έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ην κέγεζνο απηνχ (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο 

αλαθνξάο δελ βξέζεθε.). 

 

Δηθόλα 27 - Αιιαγή Μεγέζνπο Balloon 
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Δπίζεο, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη θείκελν κέζα ζηα δηάθνξα 

balloons (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.), 

 

Δηθόλα 28 - Πξνζζήθε Κεηκέλνπ ζηα Balloons 

 

λα αιιάμεη ηε γξακκαηνζεηξά ηνπ θεηκέλνπ απηνχ (θάικα! Σν αξρείν 

πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.) 

 

Δηθόλα 29 - Αιιαγή Γξακκαηνζεηξάο 
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λα επηιέμεη αλάκεζα ζε έληνλε, πιάγηα γξαθή αιιά θαη ζε ππνγξάκκηζε 

(θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.), 

 

Δηθόλα 30 - Δπηινγή Έληνλεο, Πιάγηαο Γξαθήο & Τπνγξάκκηζεο 

 

θαη επηπιένλ λα αιιάμεη ην ρξψκα ηνπ θεηκέλνπ ηνπ balloon (θάικα! Σν αξρείν 

πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε., θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο 

αλαθνξάο δελ βξέζεθε.). 

 

Δηθόλα 31 - Αιιαγή Υξώκαηνο Κεηκέλνπ 
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Δηθόλα 32 - Αιιαγή Υξώκαηνο Κεηκέλνπ 

 

Σέινο, ην θείκελν ην νπνίν πξνζζέηεη ν ρξήζηεο ζην εθάζηνηε balloon 

αλαδηπιψλεηαη απηφκαηα, κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ (θάικα! Σν αξρείν 

πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.). 

 

Δηθόλα 33 - Αλαδίπισζε Κεηκέλνπ 

 
Όμωσ, κάθε φορά που ενεργοποιείται το κουμπί τησ τροποποίηςησ 
ενόσ balloon, ταυτόχρονα απενεργοποιείται το κουμπί τησ 
διαγραφήσ του balloon και αντίςτροφα. 
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Γηαγξαθή Balloon 

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα παηψληαο ην θνπκπί ηεο δηαγξαθήο  λα πξνβεί 

ζε δηαγξαθή ελφο balloon θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ 

βξέζεθε.. 

 

Δηθόλα 34 - Γηαγξαθή Balloon 

 

Όμωσ, κάθε φορά που ενεργοποιείται το κουμπί τησ τροποποίηςησ 
του balloon, ταυτόχρονα απενεργοποιείται το κουμπί τησ 
διαγραφήσ του balloon και αντίςτροφα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10 Δμαγσγή 

 

Γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, ν ρξήζηεο αξρηθά παηάεη ην θνπκπί 

“Copyrights”  φπνπ εκθαλίδεηαη έλα πιαίζην ζην νπνίν δεηείηαη απφ ην 

ρξήζηε λα εηζάγεη ηνλ ηίηιν ή ηνλ δεκηνπξγφ ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

(θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.). 

 

Δηθόλα 35 - Δηζαγσγή Σίηινπ / Γεκηνπξγνύ Πλεπκαηηθώλ Γηθαησκάησλ 

Αθνχ ν ρξήζηεο εηζάγεη ην φλνκα πνπ επηζπκεί, παηάεη ην θνπκπί “OK” 

(θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.). 
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Δηθόλα 36 - Δηζαγσγή Ολόκαηνο 

ηε ζπλέρεηα παηάεη ην θνπκπί “Export”   , έηζη ψζηε λα 

απνζεθεχζεη ην ηειηθφ ηνπ strip (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο 

δελ βξέζεθε.). 

 

Δηθόλα 37 - Πάηεκα Κνπκπηνύ Export 

Μεηά θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπ comic strip, ην εξγαιείν ξσηάεη ην ρξήζηε αλ 

επηζπκεί λα δεη ην Strip πνπ δεκηνπξγήζεθε (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο 

ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.). 
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Δηθόλα 38 - Απνζήθεπζε Comic 
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Tips 

Μεηαθίλεζε παξαζύξνπ 

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλήζεη ην παξάζπξν ηνπ εξγαιείνπ, 

έρνληαο παηεκέλν ην δεμί θιηθ, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ παξαζχξνπ. 

Διαρηζηνπνίεζε παξαζύξνπ 

Ο ρξήζηεο θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί ηεο ειαρηζηνπνίεζεο  πνπ βξίζθεηαη 

ζην πάλσ δεμί κέξνο ηνπ παξαζχξνπ, ειαρηζηνπνηεί ην παξάζπξν ηνπ εξγαιείνπ. 

Κιείζηκν εξγαιείνπ 

Ο ρξήζηεο θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί ηεο εμφδνπ  πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ 

δεμί κέξνο ηνπ παξαζχξνπ, επηιέγεη αλ επηζπκεί λα εμέιζεη απφ ην εξγαιείν ή φρη, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ 

βξέζεθε. . 

 

Δηθόλα 39 - Έμνδνο από ην Δξγαιείν 
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Παξάξηεκα B 
 

Πξνηεηλόκελν Δξσηεκαηνιόγην 

 

Δπίιεμε ηελ απάληεζε πνπ ζνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν θαη απάληεζε κε ζπληνκία 

ζηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. 

 

1. Γηαβάδεηο βηβιία ζηνλ ειεχζεξφ ζνπ ρξφλν;  

 Καζφινπ  

 πάληα   

 πρλά  

 Πνιχ ζπρλά 

 

2. Ση είδνπο βηβιία πξνηηκάο λα δηαβάδεηο;   

………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………

……… 

 

3. Γηαβάδεηο γεληθά Comics;  

 Καζφινπ  

 πάληα   

 Mεξηθέο θνξέο   

 πρλά  

 Πνιχ ζπρλά 

 

4. Ση είδνπο Comics πξνηηκάο λα δηαβάδεηο;  

....................................................................................................................................

.......... 

.........………………………………………………………………………………..

……………………………………………… 
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5. νπ αξέζεη ε ηδέα λα δηαβάδεηο θφκηθο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή;        

 Καζφινπ  

 Πνιχ Λίγν   

 Μέηξηα  

 Πνιχ   

 Πάξα Πνιχ   

 

6. Θα ζνπ άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ζνπ κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ 

θφκηθο ζε ππνινγηζηή;        

 Καζφινπ  

 Πνιχ Λίγν   

 Μέηξηα  

 Πνιχ   

 Πάξα Πνιχ   

 

 

7. Πηζηεχεηο φηη ην κάζεκα έγηλε  πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο;  

 Καζφινπ  

 Πνιχ Λίγν   

 Μέηξηα  

 Πνιχ   

 Πάξα Πνιχ   

 

8. Σα θφκηθο πνπ έθηηαμεο κε  αθνξκή  ην κάζεκα ζνπ ζε βνήζεζαλ λα 

εκπινπηίζεηο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζνπ γηα ην ζέκα; 

 Καζφινπ  

 Πνιχ Λίγν   

 Μέηξηα  

 Πνιχ   

 Πάξα Πνιχ   
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9. Σα θφκηθο πνπ έθηηαμεο ζε βνήζεζαλ λα θαηαλνήζεηο ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νξγαλψλεηαη ε αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο; 

 Καζφινπ  

 Πνιχ Λίγν   

 Μέηξηα  

 Πνιχ   

 Πάξα Πνιχ   

 

10. Σα θφκηθο πνπ έθηηαμεο ζε βνήζεζαλ λα αμηνπνηήζεηο ηηο γλψζεηο ζνπ γηα 

.......(ην δηδαθηηθφ-ά αληηθείκελν-α); 

 Καζφινπ  

 Πνιχ Λίγν   

 Μέηξηα  

 Πνιχ   

 Πάξα Πνιχ   

 

11. Ση ζνπ άξεζε ή  ηη ζε δπζθφιεςε, φηαλ έθηηαρλεο ηα δηθά ζνπ ςεθηαθά 

θφκηθο; 

………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………

……………………….. 

 

12. Σν ινγηζκηθφ Cosy Comic Strip Creator είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ; 

 Καζφινπ  

 Πνιχ Λίγν   

 Μέηξηα  

 Πνιχ   

 Πάξα Πνιχ   
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13. Θα ήζειεο λα αιιάμεη θάηη ζην ινγηζκηθφ, ψζηε λα ζνπ αξέζεη 

πεξηζζφηεξν; Αλ λαη, πνηεο αιιαγέο ζα ήζειεο λα γίλνπλ; 

………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………

……………………….. 

 

14. ε πνηα καζήκαηα θαη κε πνην ηξφπν πηζηεχεηο φηη ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην ινγηζκηθφ Cosy Comic Strip Creator; 

………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………

……………………….. 

 

15. Πνηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη εληππψζεηο ζνπ γηα ην κάζεκα πνπ 

πινπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Cosy Comic Strip Creator;  

………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………

……………………….. 
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