
  

  

 

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ – Τμήμα Πληποθοπικήρ 

Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών Σποςδών 

«Πληποθοπική» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταπτυχιακή Διατριβή 

 

 Τίηλορ Διαηπιβήρ χεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη 

Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Δημοτικό.  

Design and Development of Educational Software for 

Teaching Informatics in Primary Education. 

Ονομαηεπώνςμο Φοιηηηή Μαριάνθη Μπομπούλα 

Παηπώνςμο Παναγιώτης 

Απιθμόρ Μηηπώος ΜΠΠΛ12040 

Επιβλέπων Βίρβου Μαρία, Καθηγήτρια 

 

 



Μεταπτυχιακι Διατριβι  Μαριάνκθ Μπομποφλα 

Σσεδιαζμόρ και Ανάπηςξη Εκπαιδεςηικού Λογιζμικού  
για ηη Διδαζκαλία ηηρ Πληποθοπικήρ ζηο Δημοηικό.   Σελίδα 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημεπομηνία Παπάδοζηρ Νοέμβριος. 2015 

 



Μεταπτυχιακι Διατριβι  Μαριάνκθ Μπομποφλα 

Σσεδιαζμόρ και Ανάπηςξη Εκπαιδεςηικού Λογιζμικού  
για ηη Διδαζκαλία ηηρ Πληποθοπικήρ ζηο Δημοηικό.   Σελίδα 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεταπτυχιακι Διατριβι  Μαριάνκθ Μπομποφλα 

Σσεδιαζμόρ και Ανάπηςξη Εκπαιδεςηικού Λογιζμικού  
για ηη Διδαζκαλία ηηρ Πληποθοπικήρ ζηο Δημοηικό.   Σελίδα 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σριμελής Εξεταστική Επιτροπή 

 

(ςπογπαθή) 

 

 

(ςπογπαθή) 

 

(ςπογπαθή) 

 

 

 Βίξβνπ Μαξία              Σζηρξηληδήο Γεψξγηνο  Αιέπεο Δπζχκηνο 

   Καζεγήηξηα        Καζεγεηήο       Δπίθνπξνο    

 



Μεταπτυχιακι Διατριβι  Μαριάνκθ Μπομποφλα 

Σσεδιαζμόρ και Ανάπηςξη Εκπαιδεςηικού Λογιζμικού  
για ηη Διδαζκαλία ηηρ Πληποθοπικήρ ζηο Δημοηικό.   Σελίδα 5 

 

 



Μεταπτυχιακι Διατριβι  Μαριάνκθ Μπομποφλα 

Σσεδιαζμόρ και Ανάπηςξη Εκπαιδεςηικού Λογιζμικού  
για ηη Διδαζκαλία ηηρ Πληποθοπικήρ ζηο Δημοηικό.   Σελίδα 6 

 

Ευχαριστίες 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηα κνπ θαη επηβιέπνπζα ηεο Μεηαπηπρηαθήο κνπ Γηαηξηβήο θ. 

Μαξία Βίξβνπ θαζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο γηα ηε πνιχηηκε 

θαζνδήγεζε ηεο θαη ηηο επνηθνδνκεηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαηξηβήο κνπ. 

Δπηπιένλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ην θ. πχξν Παπαδεκεηξίνπ Τπνςήθην Γηδάθησξ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο γηα ηελ εζηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεταπτυχιακι Διατριβι  Μαριάνκθ Μπομποφλα 

Σσεδιαζμόρ και Ανάπηςξη Εκπαιδεςηικού Λογιζμικού  
για ηη Διδαζκαλία ηηρ Πληποθοπικήρ ζηο Δημοηικό.   Σελίδα 7 

 

Περίληψη  

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αθνξά ηελ αλάιπζε ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο ζην δεκνηηθφ. Σν 

ινγηζκηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κε ηε γιψσζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP , πεξηέρεη γξήγνξα 

ηεζη (quiz) πξνθεηκέλνπ λα εκπιέμεη ελεξγεηηθά ηνπο καζεηέο θαη ηα νπνία έρνπλ ζηφρν ηελ 

θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο. Ζ επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ε δνκή ηνπ 

ινγηζκηθνχ ζηεξίρζεθε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην καζεκα ηεο 

πιεξνθνξηθήο ζην δεκνηηθφ.Ο βαζηθφο παηδαγσγηθφο ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

compuland είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο βαζηθέο έλλνηεο ηεο πιεξνθνξηθήο ζην δεκνηηθφ θαζψο 

θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο φπσο επίζεο θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο κέζσ ηεο 

ζεσξίαο θαη ηεο εμάζθεζεο. Δπηπιένλ ν πξσηαξρηθφο ιεηηνπξγηθφο ζθνπφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ compuland είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ειθπζηηθνχ, εχρξεζηνπ θαη θηιηθνχ πεξηβάιινληνο 

κάζεζεο πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ζηε πινήγεζε θα 

ζηε ρξήζε ζε ειεθηξνληθά κέζα κάζεζεο πνπ πιαηζηψλνληαη κε ηε βνήζεηα πνιπκεζηθψλ εξγαιείσλ 

.θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ εθκάζεζεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο ην νπνίν πεξηέρεη ηε βαζηθή ζεσξία πνπ κπνξεί λα δηδαρζεί ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ. Ζ εθαξκνγή απηή έρεη ρσξηζηεί ζε 3 απηνηειή κέξε φζνλ αθνξά ηε ζθνπία ηππ καζεηή Σν 

πξψην κέξνο είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ πεξηέρεη φιε ηελ χιε πνπ πξέπεη λα δηδαρζεί ν 

ρξήζηεο-καζεηήο. Γηα λα είλαη πεξηζζφηεξε ειθπζηηθή ε εθαξκνγή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνιιέο 

εηθφλεο, γξαθηθά, απιφ θαη θαηαλνεηφ θείκελν, εχρξεζηα παξάζπξα δηαιφγνπ θ.α. Σν δεχηεξν κέξνο 

πεξηέρεη ην πξφγξακκα Δπηινγή Quiz. Σν πξφγξακκα απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην ρξήζηε-

εθπαηδεπηηθφ πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ηηο αζθήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ φπσο ν ίδηνο 

επηζπκεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε-καζεηή. Καη ηέινο ην 3 κέξνο ην φπνην απνηππψλεη ηελ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ παξέρνληαο θαπνηα ζηαηηζηηθά ρξήζεο επείηα απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ quiz 

θαη απηναμηνιφγεζε ηνπ ρξήζηε καζεηή. Δπηπξνζζέησο ε πξφννδνο ηνπ καζεηή ελεκεξψλεηαη ζε έλα 

ηζηνξηθφ ρξήζεο παξέρνληαο θαη ζην δάζθάιν θαη ζην καζεηή καη ζπνπδαία ξνε αλαηξνθνδφηεζεο 

Abstract 

This dissertation is about the analysis, the designing, the development and the construction of 

educational software, for teaching children of elementary school classes the subject of Information 

Technology. The software was designed and built with PHP programming language; it contains 

question tests (quizzes) in order to make pupils get actively involved. These tests aim to the 

understanding of basic Information Technology meanings. The decision of the software‟s content and 

it's structure, was based on the schedule of the Greek Ministry of Education, for the class of 

Information Technology for elementary school students.The fundamental educational purpose of the 

software of “compuland” is for students in elementary school to understand basic meanings of 

Information Technology and to recognize the differences between them. Furthermore, it aims to teach 

the use of these meanings through theory put into practice. The functional purpose of this software is 

also to create an interesting, user friendly environment of learning, which will allow students to grow 

skills while navigating and using electronic means of education, collaborated by multimedia 

applications.The purpose of this thesis is the creation of educational software of Information 

Technology, which contains theory basics that can be taught at the last grades of elementary school. 

The software has been divided into 3 autonomous parts, from the scope of the student. The first part is 

the software itself that contains the entire syllabus the student-user should be taught. For the software 

to be more interesting, multiple pictures are being used, graphics, simple and easy to understand texts, 

and user friendly dialog boxes etc. Moreover, the second part embeds the Quiz program itself. This part 

is to be used by the teacher-user in order to construct and manipulate the exercises of the educational 

software as he thinks appropriate, depending on each student‟s needs. Finally, the third part is to show 

the evaluation results by combining statistical data of use, after the completion of quizzes and the self-

evaluation of the student. Furthermore, the progress of each user-student is separately exported to a 

history user log, therefore provides both student and teacher a great opportunity of data feedback. 
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Εισαγωγή 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο 

δηαηξηβήο γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. 

Θέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε θαηαζθεπή ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο , ζε παηδηά ηνπ Γεκνηηθνχ. 

Ζ νξγάλσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο έρεη νξγαλσζεί κε ηελ εμήο δνκή: 

ην 1ν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ην αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο θαη πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ επξχηεξνπ πεδίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Γίλεηαη ν 

νξηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη νη θπξηφηεξεο ρξήζεηο ηνπ. 

ην 2ν θεθάιαην, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. ε απηφ ην κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο 

θαηεγνξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαζψο θαη νη ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο ηνπο. Σα βαζηθά 

θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη εζηηάδνπλ ζην ξφιν ηνπ 

ππνινγηζηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζην βαζκφ επηηξεπφκελεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην 

ρξήζηε θαη ζην ινγηζκηθφ θαη ζηνλ εθάζηνηε πξνζαλαηνιηζκφ ζην πεξηερφκελν ή ζηε δξαζηεξηφηεηα   

ην 3ν θεθάιαην, πεξηγξάθνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ηερλνινγηθά κέζα θ εξγαιεία αλάπηπμεο 

ελνο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κε θχξην άμνλα ηα πνιπκεζηθά θαη ππεξκεζηθά εξγαιεία θαηαζθεπήο 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ 

ην 4ν θεθάιαην, πεξηγξάθνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ πιαηζηψλνπλ ην 

παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Δηζη, γίλεηαη ελδεηθηηθή επεμήγεζε ησλ 

βαζηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο ηνπ ζπκπεξηθνξκνχ, ηνπ γλσζηηθηζκνχ θαη ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ θαζψο 

θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αληίζηνηρεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

απηψλ ησλ ζεσξίσλ κάζεζεο θαη πσο απηέο έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζηε κάζεζε κέζσ ππνινγηζηή . 

Σέινο, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ αλήθνπλ ζηελ εθάζηνηε ζεσξία 

κάζεζεο θαη κε πνίν ηξφπν ελζσκαηψλνπλ ηηο πξναλαθεξφκελεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

ην 5ν θεθάιαην, πεξηγξάθνληαη νη θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ. ε 

απηφ ην θεθάιαην αλαιπνληαη δηεμνδηθά νη πξνππνζέζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηεο 

αλάπηπμεο ελνο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα γηα ηελ αλάιπζε 

απαηηήζεσλ πξηλ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ. Καηφπηλ πξαγκαηνπνείηαη κηα ζεσξεηηθή 

αλαζθφπεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηε θάζε ηεο ζρεδίαζεο ελφο ινγηζκηθνχ θαη ζε απηφ 

ην ζεκείν αλαχεηαη δηεμνδηθά ε δηαθνξά ζηε δηδαθηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζρεδίαζε. Δπίζεο δίλεηαη 

έκθαζε ζηηο αξρέο πνπ δέηπνπλ ηε ζσζηή ζρεδίαζε ηεο δηεπαθήο ρξήζηε. 

ην 6ν θεθάιαην, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ εζηηάδνληαο ζηα βαζηθά παηδαγσγηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

ην 7ν θεθάιαην, γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο αλάιπζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ κε ηε ρξήζε 

δηαγξάκκαησλ uml. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πιεζψξα δηαγξακκάησλ ψζηε λα ππάξρεη κηα ζπλνιηθή 

απεηθφληζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απν ηε πιεπξα ηνπ καζεηή θαη απν ηε πιεπξα ηνπ δαζθάινπ. 

ην 8ν θεθάιαην, πνπ θαζηζηά θαη ην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην απηήο ηεο δηαηξηβήο ππάξρνπλ 

δχν εθδνρέο ηνπ ζπζηήκαηνο. ην πξψην ζθέινο ηνπ θεθαιαίνπ αλαιχεηαη φιν ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν εθαξκφδνληαο ηελ αλαζθφπεζε πεδίνπ πνπ έρεη πξνεγεζεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 

πλεπψο, επεμεγείηαη ε ζεσξεηηθή ππφζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ Compuland σο θιεηζηφ καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ , πξνζαλαηνιηζκέλν ζην πεξηερφκελν κε βαζηθφ άμνλα ηε ρξήζε ηνπ σο ινγηζκηθφ 

εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Δπηπιένλ ζην πξψην ζθέινο 

απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ δίλνληαη ζαθείο θαηεπζχλζεηο γηα ηηο επηινγέο πνπ αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ ηεο 

δηεπαθήο ρξήζηε θαη γεληθφηεξν ην πψο ζα παξνπζηαζηεί ην πεξηερφκελν ζην ρξήζηε θαζψο θαη 

θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ πνπ πινπνήζεθαλ ζην 2 ζθέινο. ην δεχηεξν ζθέινο απηνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ δίλεηαη ε ηερληθή επεμήγεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ζπκεπξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εξγαιέησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πινπνίεζε ηεο . Δπηπιένλ δίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη 

επεμήγεζε ηεο βάζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζψο θαη απεηθνλίδέηαη ην ζπλνιηθφ δηάγξακκα 

νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ θαηαγξάθεη ηνπο ζπλνιηθέο πίλαθεο θαη ηηο ζρέζεη ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο 

ηνπ ινγηζκηθνχ. 

ην 9ν θεθάιαην, γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο κε πιεζψξα screen shots απν νιεο ηηο 

νζφλεο θαη ηηο παξαιιαγέο ζηα κελνχ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ φινη νη ρξήζηεο θαζψο 

πινεγνχληαη ζην ζχζηεκα. πλνπηηθά ην 9 θεθάιαην απνηειεί ην εγρεηξίδην ρξήζεο αθνχ επεμεγεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη θαζνδήγεζε γηα ηελ πινήγεζε κέζα ζηε πιαηθνξκα. 

 Σέινο αθνινπζνχλ 2 παξαξηήκαηα φπνπ ζην πξψην παξάξηεκα έρνπλ επηζπλαθζεί φια ηα 

ζεσξεηηθά πεξηερφκελα ηεο πιαηθφξκαο θαζψο θαη ηα πεξηερφκελα ησλ θνπίδ κε απμαλφκελε 

δπζθνιία ρσξηζκέλα ζε 3 επίπεδα εχθνιν κέηξην δχζθνιν ελψ ζην δεχηεξν παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί 

έρνπλ επηζπλαθζεί ελδεηθηηθά θνκκάηηα ηνπ θψδηθα 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 - Εκπαιδευτικό Λογισμικό 

1.1 Ορισμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

Ο νξηζκφο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ (Educational Software) είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ 

έληαμε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε. πλεπψο, κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ ζεσξείηαη ην 

ινγηζκηθφ πνπ εκπεξηέρεη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο νινθιεξσκέλα ζελάξηα, αιιεγνξίεο κε παηδαγσγηθή 

ζεκαζία θαη θπξίσο επηθέξεη ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Μηθξόπνπινο, 

2000).  Γειαδή, σο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ νξίδεηαη ην πξντφλ ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο πνπ έρεη 

ζρεδηαζηεί κε ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο. ψζηε λα δηδάμνπκε έλα 

γλσζηηθφ αληηθείκελν πινπνηψληαο ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή θηινζνθία θαη ζπγθεθξηκέλε 

εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή.  

 Παξφια απηά, ε έξεπλα πνπ αμηνινγεί ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία θαζψο θαη ζηελ νκαιή ελζσκάησζε ηνπο ζηελ 

επξχηεξε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, είλαη πνιχ πξφζθαηε, γηα λα θαζνξηζηνχλ κε επθξίλεηα ηα απφιπηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνγξάκκαηνο ψζηε απηφ λα νξίδεηαη σο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. πλεπψο, ε 

έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη επξεία κηαο θαη εθπαηδεπηηθό κπνξεί λα είλαη εθείλν ην 

ινγηζµηθό πνπ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ην δάζθαιν, ή αθφµα θαιχηεξα λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη ή 

ηέινο λα δηεπξχλεη ηελ έλλνηα δάζθαινο παξέρνληαο ζπγρξφλσο ππεξεζίεο, πιεξνθνξίεο θαη δηεμφδνπο 

πνπ έλα µεµνλσµέλν άηνµν δελ κπνξεί λα παξέρεη. Παξάιιεια εθπαηδεπηηθό κπνξεί λα είλαη εθείλν ην 

ινγηζµηθό πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο γλσζηηθέο δνµέο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή, πινπνηεί 

παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο αξρέο θαη ηνλ βνεζά λα νηθνδνµήζεη ηε γλψζε ζχµθσλα µε ηηο αηνµηθέο 

ηνπ αλάγθεο ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο ηνλ θαζνδεγεί θαη ηνλ δηεπθνιχλεη 

ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηε γλψζε. 

 Παξνκνίσο,  Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ νξίδεηαη ην κέζν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο σο θχξην εξγαιείν ηνλ ππνινγηζηή. Ζ 

πξναλαθεξφκελε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί, είηε ρξεζηκνπνηψληαο ην 

Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν ππνζηήξημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, είηε σο ππνζηεξηθηηθφ κέζν απηνδηδαζθαιίαο απφ 

ηνλ καζεηή, έπεηηα απφ ηελ ελεξγή ηνπ ζπκκεηνρή ζηελ αληίζηνηρε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(Μπαθνγηάλλε & Γξεγνξηάδνπ, 2000). 

 Δπίζεο κε ηνλ φξν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ αλαθεξφκαζηε ζην ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ πνπ 

πινπνηνχληαη κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ή θαη ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ πνπ εμππεξεηνχλ 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Πιεζψξα ινγηζκηθψλ ππνβνεζνχλ επηθνπξηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

δηεπθνιχλνληαο ηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία ελψ ηα πην ζχγρξνλα ινγηζκηθά πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο καζεηνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο παξέρνληαο εξγαιεία εμάζθεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

γλψζεσλ. Αλάκεζα ζηα ινγηζκηθά πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδαηηεξφηεηεο θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νξγαλσκέλεο πεγέο γλψζεσλ φπσο ειεθηξνληθέο 

βηβιηνζήθεο, εγθπθινπαίδεηεο θαη ςεθηαθέο ζπιινγέο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθν ή αθφκα θαη επξχηεξα 

παθέηα εθαξκνγψλ επηκνξθσηηθνχ, εγθπθινπαηδηθνχ θαη ςπραγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 Δλ θαηαθιείδη, ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ απνηειεί θαηεγνξία ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ 

(Παλαγηωηαθόπνπινο, Πηεξξαθέαο & Πηληέια, 2005) θαη ζρεδηάδεηαη κε γλψκνλα ηελ εθπιήξσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή ψζηε λα πιεξεί 

φιεο ηηο δηδαθηηθέο, παηδαγσγηθέο , γλσζηηθέο θαη ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθε 

(Πηληέιαο, 1999). Άιισζηε ε έθθξαζε εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ απνηειείηαη απφ δχν ιέμεηο. Σε ιέμε 

εθπαίδεπζε, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε παηδεία ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ζεκαζία ηεο θαηάξηηζεο 

θαη ηε ιέμε ινγηζκηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζηα πξνγξάκκαηα ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη κε 

αλαγσγή ζηε ζεκαζία ηεο ιέμεο ινγηζκηθφ κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε πσο ηα πξνγξάκκαηα απηά 

νηθνδνκνχληαη κε θάπνηα „ινγηθή‟, κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν (Πξέδαο , 2003). 
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1.2 ΦΡΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ζηε ρξήζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη νηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

είηε σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηή ή σο ππνζηεξηθηηθφ κέζν 

απηνδηδαζθαιίαο απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. χκθσλα κε έξεπλεο ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηε 

ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα θαηαζηεί εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή γηα ην καζεηή 

(Παλαγηωηαθόπνπινο, Πηεξξαθέαο & Πηληέια, 2003). Δπίζεο, ε δηδαζθαιία κπνξεί λα γίλεη 

αιιειεπηδξαζηηθή, νδεγνχκελε απφ ην ρξήζηε (εθπαηδεπφκελν ή / θαη εθπαηδεπηή), εκπινπηηζκέλε, 

δηαζεκαηηθή θαη κε δπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε αιιειεπηδξαζηηθή δηδαζθαιία ε 

νπνία είλαη νδεγνχκελε απφ ην ρξήζηε πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζ‟ απηή άξα ν 

καζεηήο δελ είλαη παζεηηθφο ζεαηήο ή αθξναηήο αιιά ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ππάξρεη δειαδή δηάινγνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ινγηζκηθνχ.  

             Δπηπιένλ, ε δηδαζθαιία κπνξεί λα είλαη εκπινπηηζκέλε παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο 

ηεο πιεξνθνξίαο κε πνηθίινπο ηξφπνπο (ήρν, εηθφλα, γξαθηθά, θίλεζε), θαζψο επίζεο παξέρεη ζην 

ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξία πνπ εκπιέθεηαη κε ηελ χιε ηνπ φπσο θαη ηε 

δπλαηφηεηα εμεπξεχλεζεο δηαθφξσλ ζεκάησλ ψζηε λα εκπεδσζεί ε λέα γλψζε. Απηή ε 

δηαζεκαηηθφηεηα ή δηεπηζηεκνληθφηεηα ζηε δηδαζθαιία δίλεη ηε δπλαηφηεηα εμέηαζεο κηαο έλλνηαο 

θάησ απφ πνιιέο νπηηθέο γσλίεο απφ δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία, κε απνηέιεζκα ηε βαζχηεξε θαη 

πνιχπιεπξε θαηαλφεζή ηεο.  

 Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ είλαη φηη 

απνηειεί κέζν αμηνιφγεζεο ή απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, ρσξίο βέβαηα απηφ λα απνηειεί 

θχξην ζθνπφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Απηή ε δπλαηφηεηα παξέρεη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ καζεηή 

ψζηε λα ηνλ βνεζά λα θαηαλνήζεη ηελ φπνηα γλσζηηθή ηνπ πξφνδν.  

 Δπίζεο, ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά κπνξνχλ πιένλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζν δηδαζθαιίαο 

κε πνιχ θαη απνηειέζκαηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζε καζεηέο κηθξήο ειηθίαο κηαο θαη ηα 

πνιπκέζα πνπ ελζσκαηψλνπλ φπσο εηθφλα ήρνο βίληεν βνεζνχλ ηνπο κηθξνχο καζεηέο λα ζπλδπάδνπλ 

ηε κάζεζε κε ην παηρλίδη. 

 Παξφια απηά φκσο ελψ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα εξγάδεηαη κε 

ηνπο δηθνχο ηνπ ξπζκνχο παξέρνληαο εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξνζαξκνγή 

ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη γλψζεηο θάζε καζεηή. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2  

Σαξινόμηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

2.1 Κριτήρια Σαξινόμησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

Σα καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη εξγαιεία πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

θαη έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηεο ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη πνιιά αιιά θαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο. Οη θχξηεο δηαθνξέο ηνπο 

εζηηάδνπλ ζηα επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αιιά θαη σο πξνο ηε θηινζνθία ζρεδηαζµνχ ηνπο θαη 

ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηµνπνηνχλ , ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο 

θαη λα ππνζηεξηρζεί ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. (Μηθξόπνπινο, 2000) 

 πλεπψο, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ έγθεηηαη ζε 4 βαζηθέο 

θαηεγνξίεο  αλάινγα κε ην θξηηήξην πνπ επηιέγεηαη, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ηνπ ζηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ν βαζκφο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπο θαη νη ππνθείκελεο ζεσξίεο κάζεζεο θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο.  

 πλνπηηθά αθνινπζεί ε ζηνηρεηψδεο ηαμηλφκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ : 

 Σαμηλφκεζε σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  

 Σαμηλφκεζε σο πξνο ην βαζκό επηηξεπόκελεο αιιειεπίδξαζεο 

 Σαμηλφκεζε σο πξνο ην πξνζαλαηνιηζκό σο πξνο ην πεξηερόκελν- δξαζηεξηόηεηα  

 Σαμηλφκεζε  σο πξνο  ηα ηερλνινγηθά κέζα θαηαζθεπήο (αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 3) 

 Σαμηλφκεζε σο πξνο ηε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε – ζεσξία κάζεζεο (αλαιπηηθά θεθάιαην 

4) 

  

2.2   Σαξινόμηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Ως Προς Ση Φρήση Σου 

Τπολογιστή την Εκπαιδευτική Διαδικασία 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζµηθφ κπνξεί λα ηαμηλνµεζεί µε θξηηήξην ηε ρξήζε ηνπ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηφρν ζε 7 βαζηθνχο ηχπνπο Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ CAI 

(Computer Assisted insttruction)  (Παλαγηωηαθόπνπινο, Πηεξξαθέαο & Πηληέια, 2003) :  

 Λνγηζµηθό Δμάζθεζεο &Πξαθηηθήο (Drill & Practice).  

 Λνγηζµηθό Παξνπζίαζεο -Δθπαίδεπζεο Φξνληζηεξίνπ (Tutorial). 

 Λνγηζκηθό Δθπαηδεπηηθνύ Παηρληδηνύ (Educational instructional - game). 

 Λνγηζκηθό Πξνζνµνίσζε (Simulation). 

 Λνγηζκηθό Δπίιπζεο πξνβιήµαηνο (Problem solving). 

 Πεξηβάιινληα Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο (Virtual Reality) 

 Πεξηβάιινληα Μνληεινπνίεζεο  
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2.2.1 Λογισμικό Εξάσκησης Και Πρακτικής   (Drill & Practice) 

Οη εθαξκνγέο απηέο βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα δηδαθηέα χιε πνπ αθνινπζεί θάπνην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην ή αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο. Δζηηάδνπλ ζην λα εμαζθνχληαη νη καζεηέο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέµα πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλε χιε ηελ νπνία ηελ έρνπλ ήδε δηδαρζεί. Παξάιιεια, νη  

θαζεγεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα άµεζνπ ειέγρνπ ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ηνπο. Δίλαη εχθνια 

αμηνπνηήζηµα κηαο θαη απνηεινχληαη απφ έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ - αζθήζεσλ ζηηο νπνίεο ν καζεηήο 

θαιείηαη λα απαληήζεη θη λα αμηνινγεζεί αλάινγα µε ηελ επίδνζή ηνπ. Οη αζθήζεηο απηέο είλαη 

δηαθφξσλ ηχπσλ φπσο ζσζηφ-ιάζνο, πνιιαπιψλ επηινγψλ, αλνηθηνχ ηχπνπ θαη έρνπλ απιή γξακκηθή 

κνξθή θαιψληαο ην ρξήζηε λα απαληήζεη ζε κηα ζεηξά απαληήζεσλ. Δπηπιένλ ζηα ινγηζκηθά 

εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο ην πξφγξακκα ζπγθξαηεί ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή, ηα ιάζε ηνπ θαη επηπιένλ 

δίλεη παξαδείγκαηα ζηα ζεκεία ζηα νπνία ν καζεηήο εκθάληζε αδπλακία. Δίλαη ινγηζκηθά πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηνλ καζεηή απεξηφξηζηε εμάζθεζε ζε γεγνλφηα, ζρέζεηο, πξνβιήκαηα θαη ιεμηιφγην 

κέρξη λα απνκλεκνλεχζεη ην πεξηερφκελν ή λα απνθηήζεη κηα νξηζκέλε δεμηφηεηα.(Μαξθέα & 

Πηληέιαο,2000)  

 Όηαλ έλα ινγηζκηθφ εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο έρεη ζρεδηαζηεί ζσζηά παξέρεη αλάδξαζε ζην 

καζεηή, εμεγεί πσο λα θηάζεη ζηελ ζσζηή απάληεζε θαη πεξηιακβάλνπλ ζχζηεκα πνπ ειέγρεη θαη 

παξνπζηάδεη ηελ πξφνδν ηνπ. Σειηθά δίλνπλ ηε ζσζηή απάληεζε - ζπλνδεπφκελε απφ θάπνηα εμήγεζε 

- αλ ν καζεηήο δελ κπνξεί λα ηελ πξνζεγγίζεη κεηά απφ έλα νξηζκέλν αξηζκφ πξνζπαζεηψλ. ηελ 

ηδαληθή πεξίπησζε θξαηψληαο αξρείν ηνπ πψο ν θάζε καζεηήο απαληά ζε θάζε ζεκαηηθή πεξηνρή, ην 

πξφγξακκα κπνξεί λα ππνδείμεη ηηο αδπλακίεο ηνπ καζεηή. Καιφ επίζεο είλαη λα ππάξρεη δηαβάζκηζε 

δπζθνιίαο ζηηο εξσηήζεηο αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ καζεηή.  Αλ θαη ζεσξνχληαη θαηάιιεια γηα 

ηελ επαλάιεςε, δελ εµθαλίδνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα σο απηφλνµν ινγηζµηθφ αιιά ελζσµαηψλνληαη 

ζε άιινπ ηχπνπ ινγηζµηθά.  πγγελή ινγηζκηθά κε ηα εμάζθεζεο-εθγχκλαζεο είλαη θαη ηα 

Οινθιεξσκέλα Μαζεζηαθά πζηήκαηα (Integrated Learning Systems - ILS), ηα νπνία φκσο 

πξνζθέξνπλ έλα πνιχ επξχηεξν πεδίν πξαθηηθήο θαη ελδπλάκσζεο (Παλαγηωηαθόπνπινο, Πηεξξαθέαο 

&Πηληέιαο 2003). 

2.2.2 Λογισμικό Παρουσίασης (TUTORIAL) 

Σν ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο ή φπσο επίζεο είλαη γλσζηφ σο “ινγηζκηθφ εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο” 

ή “εθπαίδεπζεο θξνληηζηεξίνπ” εζηηάδεη ζην λα παξνπζηάδεη ηελ ήδε δηδαγκέλε χιε ή θαη ηελ χιε πνπ 

δελ έρεη αθφµε δηδαρζεί. Δκθαλίδνπλ δηαδνρηθά ζχλνια πιεξνθνξηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζέηνπλ ζην 

ρξήζηε ζρεηηθέο εξσηήζεηο, κέζα απφ έλα θχθιν ηνπ ηχπνπ: Πιεξνθνξία→Δξψηεζε→Αλάδξαζε. Ζ 

παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη θαηά έλα κε ζεηξηαθφ ηξφπν. Σα πξνγξάκκαηα απηά βνεζνχλ 

ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ ε πξαθηηθψλ φπσο εθηέιεζεο αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ 

εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θηι.   

 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη φηη δηαζέηεη νζφλεο βνεζείαο (help 

screen) πνπ παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο εμεγήζεηο θαη παξαδείγµαηα έηζη ψζηε λα ππάξρεη 

πην αθξηβήο θαζνδήγεζε ζηνλ καζεηή. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ πξνγξαµµάησλ είλαη 

παξφµνηνο µε απηφλ πνπ θάλεη έλαο θαζεγεηήο ή έλα ζρνιηθφ εγρεηξίδην φηαλ παξνπζηάδεη λέεο έλλνηεο 

ή δίλεη πιεξνθνξίεο ζηνπο καζεηέο. Ζ δηαθνξά φκσο έγθεηηαη ζην φηη ν ππνινγηζηήο παξνπζηάδεη ηηο 

θαηλνχξηεο έλλνηεο µε ρξήζε θεηµέλνπ, παξαδεηγµάησλ, animation, video, πεξηγξαθήο, εξσηήζεσλ θαη 

πξνβιεµάησλ. Ο θχθινο πιεξνθνξία-εξώηεζε- αλάδξαζε- επαλαιαµβάλεηαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθαξµνγήο. Ηδαληθφο ζηφρνο ζηα ινγηζκηθά παξνπζίαζεο είλαη ε απνηχπσζε ηνπ πιηθνχ λα είλαη 

αλάινγε µε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε – καζεηή .Ζ παξάζεζε ζρεηηθψλ βνεζεηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη δηεπθξηλήζεσλ, δειαδή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

καζεηή είλαη απαξαίηεηε φηαλ εθείλνο δελ έρεη θαιέο επηδφζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη. Ζ 

παξνπζίαζε ησλ δηαδνρηθψλ ζπλφισλ πιεξνθνξηψλ πξνο ην καζεηή γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλα δηαθξηηά 

βήκαηα. Αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, θαηαγξάθεηαη ε επίδνζή ηνπ θαη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ επηζπκεηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη ζε θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(Μαξθέα & Πηληέιαο,2000). 

 Δπίζεο παξέρνπλ εξσηήζεηο απαμαλφκελεο δπζθνιίαο θαη επεμεγήζεηο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ 

πξέπεη λα θάλεη ν εθπαηδεπφκελνο, ειέγρνπλ ηα απνηειέζκαηα κεηξνχλ ηελ απφδνζε θαη αμηνινγνχλ 

ηελ επίδνζε ηνπ. Σα ινγηζκηθά απηά είλαη εκπλεπζκέλα απφ ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ θαη πξνζαξκφδνπλ 

ην δηδαθηηθφ πιηθφ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή. Κάηη ηέηνην ππνδειψλεη ηελ 

παξνπζία κέζα ζην ινγηζκηθφ κνληέισλ καζεηή, κνληέισλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη παξαπέκπεη 
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ζε ηδηαίηεξε θαηεγνξία εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ην νπνίν αλαθέξεηαη σο Ννήκνλ ή Έκπεηξν 

Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ (Intelligent Tutoring System-ITS)  (Παλαγηωηαθόπνπινο, Πηεξξαθέαο 

&Πηληέιαο 2003). 

2.2.3 Λογισμικό Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών (Educational Games) 

Σα δηδαθηηθά θαη κνξθσηηθά παηρλίδηα είλαη εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα δηδαρζνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ παηρληδηνχ πνπ απμάλεη ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηνλ 

ελζνπζηαζµφ αιιά θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε µαζεζηαθή δηαδηθαζία. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ απνηεινχλ παηρλίδηα δξάζεο, πεξηπέηεηαο, ζηξαηεγηθήο, 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζηε γιψζζα , καζεκαηηθά θ.α.  Σν παηρλίδη ρξεζηµνπνηείηαη σο θίλεηξν γηα ην 

µαζεηή ψζηε απηφο λα απνθηήζεη ζπγθεθξηµέλεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο θαζψο πινεγείηαη ζην 

ινγηζµηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε έλα παηρλίδη ζηξαηεγηθήο φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζθάθη ν καζεηήο 

νινθιεξψλεη ην παηρλίδη κε ηε κνξθή θάπνηνπ ξφινπ αληηκεησπίδνληαο κηα θαηάζηαζε 

(Παλαγηωηαθόπνπινο,1998) 

 Παξνκνίσο ζηα παηρλίδηα αλάπηπμεο γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμνηθείσζε 

κε βαζηθέο έλλνηεο θαη απεπζχλνληαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ή ζρνιηθήο ειηθίαο έρνπλ σο θχξην ζηφρν 

ηε κάζεζε κέζα απν ην παηρλίδη. πλεπψο, φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηε 

θαηαλφεζε θαη κεηαθνξά ελλνηψλ ειινρεχεη κεγαιχηεξε δπζθνιία γηα ην θαηά πφζν ην παηρλίδη 

κπνξεί απνδνηηθά λα νδεγήζεη ζηε θαηάθηεζε ελλνηψλ. Παξφια απηά είλαη απαξαίηεην έλα δηδαθηηθφ 

παηρλίδη πέξα απφ ην παηγληψδε ραξαθηήξα λα έρεη καζεζηαθνχο ζηφρνπο ζπµβαηνχο µε ην πξφγξαµµα 

ζπνπδψλ (Πηληέιαο,2000). 

 Απηέο νη εθαξκνγέο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ έλα αληαγσληζηηθφ πιαίζην αλάκεζα ζην καζεηή 

θαη θάπνηνπο αληηπάινπο θαη ππάξρεη πάληα έλαο ληθεηήο ζην παηρλίδη. Παξφια απηά φκσο πνιχ ζπρλά 

ηα παηρλίδηα ρξεζηκνπνηνχληαη ιαλζαζκέλα κηαο θαη νη καζεηέο ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν λα 

θηάζνπλ γξήγνξα ζηνλ ηειηθφ ζηφρν ή λα παξαηεξήζνπλ ηα ερεηηθά θαη νπηηθά εθέ, παξά λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο δίλεη ην ινγηζκηθφ γηα λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. 

Γηα απηφ ην ζθνπφ πξέπεη ην ινγηζκηθφ λα ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη λα πξνζθέξεη 

θαζνδήγεζε γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Πξέπεη επίζεο λα πξνζερζεί κήπσο ηα δηάθνξα εθέ επηζθηάδνπλ 

ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ παηρληδηνχ  Σέινο ην ινγηζκηθφ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πξνζθέξεηαη 

ηδηαίηεξα γηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε. ηνηρεία εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ 

θαη ζηα ππφινηπα είδε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. αλ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη κπνξεί λα ζεσξεζεί 

γεληθά έλα ινγηζκηθφ εμάζθεζεο-εθγχκλαζεο κε ληθεηή ή ηειηθή επίδνζε  ε αθφκα θαη ινγηζκηθά 

ηχπνπ ιχζεο πξνβιεκάησλ ή πξνζνκνηψζεσλ. 

2.2.4 Λογισμικό Προσομοίωσης (Simulation) 

Σα ινγηζκηθά πξνζνµνίσζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθεζεί ν καζεηήο ζε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πινπνηεζνχλ µε άιιν ηξφπν. πλεπψο νη καζεηέο ζηε ηάμε 

δνθηκάδνληαη ζε πξαγµαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ήηαλ ξηςνθίλδπλν λα ζπκκεηέρνπλ (π.ρ έλα πείξαµα 

ρεµείαο, θπζηθήο θ.ι.π.), ή αθφµα ζε θαηαζηάζεηο πνπ ε πινπνίεζε ηνπο είλαη πνιπδάπαλε, 

ρξνλνβφξνο θιπ. Παξάιιεια έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ εξεπλεηέο θάηη πνπ θαζηζηά 

ηα ινγηζκηθά πξνζνκνηψζεσλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα Γηεπξελεηηθνχ Λνγηζκηθνχ αθνχ νη 

καζεηέο ελεξγνπνηνχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο πξνζσπηθεο ηνπο αληηιήςεηο 

(Μαξθέα & Πηληέιαο, 2000). 

 Δπίζεο ε πξνζνµνίσζε δεµηνπξγεί µηα αλαπαξάζηαζε ελφο πξαγµαηηθνχ θαηλνµέλνπ θάησ 

απφ ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο ε νπνία κεηαδίδεηαη δσληαλά κέζσ ηεο νζφλεο παξαθηλψληαο ην καζεηή λα 

εκπιαθεί ελεξγά. Απηή ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε πεξηβάιινληα πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ 

είλαη ηδαληθή γηα λα απνηειεί ε πξνζνκνίσζε έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν γηα ρξήζε δηαζεκαηηθψλ 

καζεκάησλ φπσο θπζηθή , καζεκαηηθά θαη γιψζζα. 

 Ζ βαζηθή θηινζνθία πίζσ απν ηα ινγηζκηθά πξνζνκνηψζεσλ είλαη κηα ζεηξά αιγνξίζκσλ 

φπνπ νη καζεηέο αιιάδνληαο ηηκέο ζηηο κεηαβιεηέο αιιάδνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ 

νπφηε ν καζεηήο ιεηηνπξγεί ζαλ εξεπλεηήο κειεηψληαο ηελ επίδξαζε δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ ζην 

ζχζηεκα θαη δνθηκάδεη δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο δεδνκέλνπ κνληέινπ. Έλα 

βαζηθν ζεκείν ακθηζβήηεζεο ησλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο είλαη πσο νη καζεηέο δελ βιέπνπλ ηνλ 

αιγφξηζκν ,αιιά αιιάδνληαο ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ βιέπνπλ ην απνηέιεζκα θαη φρη ηελ αηηία. 
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 ε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα ινγηζκηθά εδψ ν καζεηήο ελεξγνπνηείηαη ζηελ δεκηνπξγία 

θαη αμηνιφγεζε πξνζσπηθψλ ηδεψλ θαη αληηπαξάζεζε πξφηεξεο γλψζεο κε λέα ζηνηρεία.Σέινο παξφηη 

ππάξρεη κηα ζχγρπζε αλάκεζα ζηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο θαη εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ ε δηαθνξά 

ηνπο βαζίδεηαη ζην φηη ηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο δελ εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηνπ αληαγσληζκνχ  

(Πηληέιαο,2000). 

2.2.5 Λογισμικό Επίλυσης Προβλημάτων (Problem Solving) 

Απηά ηα πξνγξάµµαηα δεηνχλ απφ ηνπο µαζεηέο λα επηιχζνπλ πξνβιήµαηα ζηεξηδφµελνη ζε γλψζεηο 

πνπ απνθηήζεθαλ λσξίηεξα (πξφηεξε γλψζε). ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάµµαηα πξνζνµνίσζεο θαη ζηα 

παηρλίδηα ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά problem solving ζηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξµνζηνχλ 

νη θιαζηθέο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεµάησλ (Παλαγηωηαθόπνπινο,1998). 

 εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ ινγηζκηθψλ είλαη φηη βνεζνχλ ην µαζεηή λα 

δεµηνπξγήζεη θαη λα αλαπηχμεη πεξηζζφηεξν ηε δηθή ηνπ ζηξαηεγηθή επίιπζεο βειηηψλνληαο έηζη ηηο 

δεμηφηεηεο επίιπζεο ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θνξέο πξνζνµνηψλεη έλα 

πξαγµαηηθφ θαηλφµελν δεηψληαο παξάιιεια απφ ην ρξήζηε λα εθαξµφζεη απνδεθηέο αξρέο ή θαλφλεο 

γηα λα θαηαιήμεη ζε ζπµπεξάζµαηα θαη ιχζεηο. Δπίζεο πξέπεη λα δίλνπλ ζην καζεηή ηε δπλαηφηεηα λα 

παξακεηξνπνηεί ην πξφβιεκα θαη λα πεξηιακβάλεη κηα εμήγεζε ή κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 

ηειηθήο θαηάζηαζεο απν ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαηα ηε πξνζπάζεηα επίιπζεο. 

 Δπίζεο ηα ινγηζκηθά επίιπζεο πξνβιεκάησλ απνηεινχλ ζπνπδαία βάζε γηα ηε δηεξεπλεηηθή 

µάζεζε ζηελ ηάμε απνζαξξχλσληαο ηηο δηαδηθαζίεο δνθηµήο-ιάζνπο θαη αληίζηνηρα λα ελζαξξχλσληαο 

απνθάζεηο θαη ιχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πλεπµαηηθή δηαδηθαζία. Βξίζθνπλ εθαξκνγή θπξίσο ζηα 

Μαζεκαηηθά θαη ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. (Πηληέιαο,2000) 

 2.2.6 Περιβαλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality)  

Χο εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα νξίδεηαη έλα πεξηβάιινλ βαζηζκέλν ζε ππνινγηζηή , ηζρπξά 

αιιειεπηδξαζηηθφ ζην νπνίν ν ρξήζηεο γίλεηαη ζπκκέηνρνο ζε έλα εηθνληθά πξαγκαηηθφ θφζκν. Άξα ε 

εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλα πεξηβάιινλ δηεπαθήο αλζξψπνπ- ππνινγηζηή πνπ βηψλεηαη απφ ηνλ 

άλζξσπν κε ηξφπν θπζηθφ. Θεσξείηαη πςεινχ επηπέδνπ interface θαη ε κνξθή ηεο δηεπαθήο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην ρξήζηε θαη ην ζχζηεκα κέζσ πξάμεσλ, 

θηλήζεσλ θαη εθηηκήζεσλ πνπ κνηάδνπλ κε ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ ιεηηνπξγίεο ζην πξαγκαηηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ.   

 πλεπψο, σο εηθνληθή πξαγµαηηθφηεηα νξίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε ζε ηξηζδηάζηαην ρψξν θαη 

πξαγκαηηθφ ρξφλν πνπ ρξεζηµνπνηείηαη γηα πξνζνµνίσζε πξαγµαηηθψλ ή µε θαηαζηάζεσλ. Οη 

ηερλνινγίεο εηθνληθήο πξαγµαηηθφηεηαο ρξεζηµνπνηνχληαη πξνο ην παξφλ θπξίσο ζε εξεπλεηηθφ 

επίπεδν θαη ιηγφηεξν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δεδνµέλνπ φηη έρνπλ πνιχ πξφζθαηα εµθαληζηεί 

θαη απαηηνχλ ζπλήζσο εμεηδηθεπµέλε. 

 Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηθνληθήο πξαγµαηηθφηεηαο φπσο ε ηζρπξή αιιειεπίδξαζε, ε 

άµεζε αληαπφθξηζε ηνπ ζπζηήµαηνο ζηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε θαη ε ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηνπο 

εηθνληθνχο θφζµνπο µπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηε µαζεζηαθή δηαδηθαζία. Σέινο ε εηθνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζεσξείηαη απν ηα ηζρπξφηεξα κειινληηθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία αθνχ ε ζρεδίαζε 

ζπζηεκάησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο έρεη ζην θέληξν ηεο ηνλ άλζξσπν θαη φρη ηελ ηερλνινγία 

πξνζαξκφδνληαο ηελ ζηηο θπζηνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ. (Παλαγηωηαθόπνπινο,2003) 

2.2.7 Λογισμικο Μοντελοποίησης 

Με ην ινγηζκηθφ κνληεινπνίεζεο κπνξεί λα γίλνπλ αλαπαξαζηάζεηο ζπζηεκάησλ ή δηαδηθαζηψλ. Έλα 

κνληέιν είλαη θαη ιεηηνπξγεί σο κηα αλαπαξάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο. Γελ είλαη πνηέ έλα αθξηβέο 

αληίγξαθν αιιά αλαπαξηζηά θάπνηα ή θάπνηεο πηπρέο ηεο δνκήο, ησλ ηδηνηήησλ ή ηεο ζπκπεξηθνξάο 

απηνχ ηνπ νπνίνπ είλαη ην κνληέιν. Γηα παξάδεηγκα, έλα κνληέιν ζα κπνξνχζε λα είλαη ε 

αλαπαξάζηαζε ελφο πιεζπζκνχ. Ο ρξήζηεο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή, κπνξεί λα αιιάμεη νξηζκέλα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη λα παξαηεξήζεη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξάμεο ηνπ εμάγνληαο ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα. 
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2.3 Σαξινόμηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Ως Προς Σο Βαθμό 

Επιτρεπομένης Αλληλεπίδρασης 

Έλα δεχηεξν θξηηήξην ηαμηλφµεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζµηθψλ εζηίαδεη ζην βαζκφ 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ινγηζκηθνχ θαη ρξήζηε. Όια ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ αλαθέξακε ζηε 

παξαπάλσ ελφηεηα αλήθνπλ ζε κηα απφ ηηο 2 βαζηθέο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ:  

 Αλνηθηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα 

 Κιεηζηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα 

 

2.3.1 Ανοικτα Μαθησιακά Περιβάλλοντα 

ηα αλνηθηά πεξηβάιινληα νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη επηινγέο θαζνξίδνληαη ηφζν απφ ηηο αλάγθεο ηνπ 

µαζεηή γηα µάζεζε φζν θαη απφ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ζε ζρέζε µε ηηο απαηηνχµελεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ αλνηθηνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο είλαη φηη: (Μαξθέα & Πηληέιαο ,2000) 

 ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηακνξθψζεη κε δηθά ηνπ ζηνηρεία ην ινγηζκηθφ, π.ρ. λα εηζάγεη 

πιεξνθνξίεο, λα δεκηνπξγήζεη δηθέο ηνπ πξνζνκνηψζεηο θ.η.ι 

 ην πεξηβάιινλ απηφ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν απφ πξσηαξρηθά αληηθείκελα θαη βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ επηδξνχλ ζε απηφ θαη 

ζπλήζσο έρεη ζρεδηαζηεί κε βάζε ην γλσζηνζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ Θεσξηψλ Οηθνδφκεζεο ηεο 

Γλψζεο (ζχγρξνλεο γλσζηνζεσξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο φπσο νηθνδνκηζκφο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο γλψζεο, ζεσξία πνιιαπιήο λνεκνζχλεο). 

 ε απηή ηηο θαηεγνξία αλήθνπλ νη εθαξµνγέο ππεξθεηµέλσλ/ ππεξµέζσλ, νη αλνηθηέο 

πξνζνµνηψζεηο θαη ηα γλσζηηθά µαζεζηαθά εξγαιεία ή εξγαιεία αλάπηπμεο λνεηηθψλ δεμηνηήησλ 

(γιψζζεο πξνγξαµµαηηζµνχ, µηθξφθνζµνη, έµπεηξα ζπζηήµαηα).  (Κόκεο,2004). 

 Απφ ηα πην γλσζηά αλνηθηά πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί δηεζλψο είλαη θαη ε 

γιψζζα Logo. Σα αλνηθηά πεξηβάιινληα κάζεζεο πξνζθέξνληαη γηα πξνζεγγίζεηο νιηζηηθνχ ηχπνπ. Οη 

πξνζεγγίζεηο νιηζηηθνχ ηχπνπ πξνζθέξνπλ κηα άπνςε επξείαο θαη ζθαηξηθήο πξνζέγγηζεο ελφο 

ζέκαηνο. Σν πιενλέθηεκα ζηηο πξνζεγγίζεηο απηέο είλαη ε πνιχπιεπξε θάιπςε ησλ ζεκάησλ πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη, απαηηνχλ φκσο ηελ χπαξμε ζχλζεησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξάγκα πνπ απαηηεί 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο δεκηνπξγψληαο έηζη πξφβιεκα εθαξκνγήο ηνπο 

ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή πνπ ν ρξφλνο δηδαζθαιίαο γηα θάζε ελφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλνο  (Πξέδαο 

,2003) 

2.3.2 Κλειστά Μαθησιακά Περιβάλλοντα 

ηα θιεηζηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα ε δηαθνξά είλαη πσο επηηξέπνπλ ζην µαζεηή λα εηζάγεη 

δεδνµέλα. ηε δηαδηθαζία απηή φµσο ε αληίδξαζε ηνπ ζπζηήµαηνο είλαη πξνδηαγεγξαµµέλε θαη 

πξνθαζνξηζµέλε. Δπίζεο ηα θιεηζηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα πξνζθέξνληαη γηα εζηηαζκέλεο 

πξνζεγγίζεηο. Σέηνηνπ είδνπο πξνζεγγίζεηο έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ζηε 

ζρνιηθή πξαθηηθή, γηαηί ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρπρξφληεο, απαηηνχλ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ 

νινθιήξσζή ηνπο θαη εκθαλίδνπλ κεγάιε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηνπο ζρεδηαζκνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Παξέρνπλ αθφκα ηε δπλαηφηεηα απηφλνκεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο (Πξέδαο, 2003). 

 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θιεηζηνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο είλαη φηη: 

 ππνζηεξίδεη ην παξαδνζηαθφ δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο θαη 

 ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα αιιάμεη ην πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ.  

 ε απηή ηηο θαηεγνξία αλήθνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζµηθά παξνπζίαζεο, ινγηζκηθά 

εμάζθεζεο &πξαθηηθήο, νη θιεηζηέο (νη κε αιιειεπηδξαζηηθέο) πξνζνµνηψζεηο θαζψο θαη ηα 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα (Μαξθέα & Πηληέιαο, 2000). 
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2.4 Σαξινομηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Ως Προς Σο 

Προσανατολισμό ε Περιεχόμενο Η Δραστηριότητα 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν κεγάιεο ζεκειηψδεηο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε 

ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιιά θαη σο πξνο ηε θηινζνθία ζρεδηαζκνχ ηνπ θαη ηε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηεί. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη: 

 Λνγηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκέλν ζην πεξηερφκελν (content oriented) 

 Λνγηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε δξαζηεξηφηεηα (activity oriented) 

 

2.4.1 Λογισμικό Προσανατολισμένο το Περιεχόμενο 

Πξφθεηηαη γηα ινγηζκηθφ πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο ζεκαηηθά νξγαλσκέλεο πιεξνθνξίεο κε ζηφρν ηελ 

εκπινθή ηνπ καζεηή ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαδήηεζεο, πξφζιεςεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο. 

Καηά θαλφλα ηα ινγηζκηθά απηνχ ηνπ είδνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγία πνιπκέζσλ θαη κε ηα 

πνιιαπιά ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα πνπ απηή πξνζθέξεη (γξαπηφο θαη πξνθνξηθφο ιφγνο, εηθφλα, 

γξαθηθά, βίληεν) δεκηνπξγνχλ θαη παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

γλψζεο (multiple representations). Απηέο νη αλαπαξαζηάζεηο γλψζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηε 

βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο κπνξνχλ λα είλαη: 

 δπλακηθέο (dynamic), δειαδή λα εμειίζζνληαη ζην ρξφλν, φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

αλαπαξαζηάζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζρεδηνθίλεζε 

 δηαδξαζηηθέο (interactive), δειαδή λα επηηξέπνπλ ην δηάινγν κε ηνλ ρξήζηε, φπσο γηα 

παξάδεηγκα κία εηθφλα ζηελ νπνία ν ρξήζηεο θαζνξίδεη κε ην πάηεκα ηνπ πνληηθηνχ ην πνην 

αθξηβψο ηκήκα ηεο ζα κεγεζχλεη 

 εκβπζπηηθέο (immersive), φπσο νη αλαπαξαζηάζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα 

εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη αθφκε αλαπαξαζηάζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 ππνζηεξηθηηθή ζπλεξγαζία (collaboration supportive) φπσο γηα παξάδεηγκα 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ θαζνδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην πψο λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ 

φηαλ εκπιέθνληαη ζε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 Σα ινγηζκηθά απηά αθνινπζνχλ αξρέο ζρεδίαζεο πνπ αληινχληαη απφ ηηο ςπρνπαηδαγσγηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ (behaviorism), ηνπ γλσζηηθηζκνχ (cognitivism) αιιά αθφκε θαη 

ηνπ γλσζηηθνχ επνηθνδνκηζκνχ (cognitive constructivism). ηα ινγηζκηθά ηα πξνζαλαηνιηζκέλα ζην 

πεξηερφκελν δηαθξίλνπκε ζπλήζσο ηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο : πξνγξάκκαηα ζπζηεκαηηθήο εθκάζεζεο 

(drill and practice), ζε δηδαθηηθνχο νδεγνχο (tutorial) θαη ζε πνιπκεζηθά ειεθηξνληθά βηβιία 

(multimedia electronic books).  

2.4.2 ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΕΝΟ ΣΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Σα ινγηζκηθά απηνχ ηνπ είδνπο εκπιέθνπλ ην καζεηή ζε δξαζηεξηφηεηεο (είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά) 

κε ζηφρν λα ηνλ ππνζηεξίμνπλ ζην λα κάζεη κε ελεξγφ ηξφπν. Σν ινγηζκηθφ ιεηηνπξγεί σο γλσζηηθφ 

εξγαιείν, κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξεη ζην ινγηζκηθφ ηηο 

απνθάζεηο ηνπ γηα ηελ εμέιημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπ δψζεη αλάδξαζε ζρεηηθά 

κε ηηο απνθάζεηο απηέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην ινγηζκηθφ ππνζηεξίδεη ην ρξήζηε ζην λα αλαπηχμεη 

θαηάιιεια κνληέια γλψζεο πνπ λα απνξξένπλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ. 

 Σα ινγηζκηθά απηά ζρεδηάδνληαη κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ηεο επνηθνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο. 

Ηδηαίηεξεο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνχ πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηε δξαζηεξηφηεηα είλαη νη κηθξφθνζκνη, νη 

πξνζνκνηψζεηο, ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, ηα έκπεηξα 

ζπζηήκαηα κάζεζεο θαη πξνζαξκνζηηθά ππεξκέζα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 - Σεχνολογικά Μέσα Και Εργαλεία Εκπαιδευτικού 

Λογισμικού 

3.1 Σεχνολογικά Μέσα Κατασκευής Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

Έλα επηπιένλ θξηηήξην ηαμηλφκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ είλαη ε ρξήζε ηερλνινγηθψλ 

κέζσλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπο. Σα θπξηφηεξα ηερλνινγηθά κέζα γηα ηε θαηαζθεπή ελφο  εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ είλαη ηα : 

 Πνιπκέζα 

 Τπεξκέζα (multimedia)  

 Τπεξθείκελα 
 

 Δμαηηίαο ηεο ηαρχηαηεο αλάπηπμεο ησλ ηερλνινγηψλ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ, θάζε θαηεγνξία 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ απφ φζεο έρνπκε αλαθέξεη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, επελδχεηαη πιένλ κε 

πνιπκεζηθά ζηνηρεία θαη ππεξκεζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελψ ε πινπνίεζε ηνπο ππνζηεξίδεηαη 

ηαπηφρξνλα απφ ηε πξνεγνχκελε ηαμηλφκεζε ινγηζκηθψλ . Γηα παξάδεηγκα έλα ινγηζκηθφ εμάζθεζεο 

ή έλα ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο κπνξεί λα είλαη multimedia. Ο ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο είλαη απνδνηηθφηεξνο θαη φζεο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αηζζήζεηο καο δηεγείξνληαη, ηφζν 

πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία κπνξεί λα αθνκνησζεί. 

 Σα πην ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζπλδπάδνπλ ηηο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε θεηκέλνπ ήρνπ θηλνχκελεο εηθφλαο θαη 

βίληεν θαζψο θαη κεηαμχ ηνπο ζπλδπαζκφ θαζψο θαη ππεξκέζα δειαδή ηε κε ζεηξηαθή (κε γξακκηθή) 

δηαζχλδεζε ππεξθεηκέλνπ θαη πνιπκέζσλ  κέζσ ζπλδέζκσλ ζε αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε.  

3.1.1 Πολυμέσα 

Σα πνιπκέζα απνηεινχλ κηα ζχλζεηε παξνπζίαζε πιεξνθνξίαο ε νπνία βαζίδεηαη ζε ζπλδπαζκφ 

θεηκέλνπ, ήρνπ, εηθφλσλ, κνπζηθήο, γξαθηθψλ θαη θίλεζεο. Ο ζχλζεηνο απηφο ηξφπνο παξνπζίαζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο, έρεη κεγάιε ηζρχ ζηνλ απνδέθηε θαζψο εξεζίδεη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ηνπ 

αηζζήζεηο κε απνηέιεζκα ε κεηαδηδφκελε γλψζε λα γίλεηαη πην άκεζε θαη θαηαλνεηή, νπφηε νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα ηελ αθνκνηψζνπλ θαιχηεξα. Σν παιαηφηεξν ρξνλνινγηθά κέζν είλαη ην θείκελν.  

 ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε πξνζζήθε ηνπ ήρνπ ν νπνίνο κπνξεί λα ζπλνδεχεη έλα θείκελν 

θαη λα δίλεη έκθαζε ζε ζεκεία πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. Δμέιημε ησλ δχν παξαπάλσ κέζσλ 

απνηεινχλ ηα γξαθηθά θαη ε κνπζηθή. Σα γξαθηθά είλαη εξγαιεία κεηαθνξάο νπηηθήο πιεξνθνξίαο ελψ 

ε κνπζηθή εηζάγεηαη σο ζηνηρείν ην νπνίν ζα ζπλδέεη ζπγθεθξηκέλα ζπκβάληα. Δάλ ζηα κέζα απηά 

πξνζηεζεί θαη ε θίλεζε ηεο εηθφλαο θαη ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλε ε 

εθαξκνγή, ηφηε ε παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη ακεζφηεξε, δίλεηαη δε έηζη ε δπλαηφηεηα 

δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζην ρξήζηε.  

 Ζ νπηηθνπνίεζε ηεο γλψζεο κέζσ ησλ γξαθηθψλ θαη animation είλαη πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηελ δφκεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κηαο θαη ην 80% ησλ 

αλζξψπσλ δεκηνπξγεί αλακλήζεηο κέζσ ησλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ. Παξάιιεια ε ελζσκάησζε ησλ 

ήρσλ θηλεηνπνηεί λέα γλψζε θαη θαηαλφεζε κέζσ ερεηηθψλ εξεζηζκάησλ αθνχ φζν πεξηζζφηεξα είλαη 

ηα εξεζίζκαηα θαη νη αηζζήζεηο πνπ δηεγείξνληαη ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη θαη φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ αθνκνηψλεηαη. 

  πλεπψο, ε αιιειεπηδξαζηηθφηεηα ή δηαινγηθφηεηα είλαη ίζσο ην πην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ πνιπκέζσλ. Ο ρξήζηεο δελ είλαη απιφο παξαηεξεηήο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ηνπ παξέρεηαη, αιιά 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ελεξγά, παξεκβαίλνληαο ζηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο, επηιέγνληαο πνηα 

πιεξνθνξία ζα παξαθνινπζήζεη, ζέηνληαο ή απαληψληαο εξσηήκαηα θιπ. Έηζη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζην ρξήζηε λα πξνζαξκφζεη ηελ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ ηχπν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

  Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πνιπκέζσλ θαη ε εκθάληζε πνιιψλ πνιπκεζηθψλ 

εθαξκνγψλ νδήγεζε ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε πξντφλησλ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαζψο 

εθκεηαιιεχηεθαλ πνιιέο απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξείραλ ηα πνιπκέζα σο εμειηγκέλα εξγαιεία 

κεηαθνξάο πιεξνθνξίαο. ήκεξα, ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ έρεη γίλεη πην απνηειεζκαηηθφ θαη πνιχ πην 
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θηιηθφ πξνο ηνπο ρξήζηεο. Μηα ζεηξά πιενλεθηεκάησλ ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ πνιπκέζσλ ζηα πξντφληα εθπαηδεπηηθνχ είλαη ηα παξαθάησ. (Παλαγηωηαθόπνπινο, 

Πηεξξαθέαο &Πηληέιαο, 2003) 

 Παξέρεηαη ζηνλ θάζε ρξήζηε ηζρπξφ θίλεηξν ρξήζεο. 

 Ο ηξφπνο παξνρήο πιεξνθνξίαο πξνζαξκφδεηαη δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ. 

 Ζ ρξήζε θηλνχκελσλ γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ θαζηζηά θαηαλνεηέο αθεξεκέλεο έλλνηεο ησλ 

νπνίσλ ε ζχιιεςε θαη επεμήγεζε είλαη δχζθνιε. 

 Τπάξρεη δηαδξαζηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην ινγηζκηθφ θαη ζην ρξήζηε. 

 Γίλεηαη εχθνιε ε δηαβάζκηζε ηεο δπζθνιίαο αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ ρξήζηε.  

 Παξέρνληαη πνιινί ελαιιαθηηθνί ηξφπνη παξνπζίαζεο ηεο ίδηαο γλψζεο.   

 Σέινο, ηα πνιπκέζα δηαθξίλνληαη ζε πνιπκέζα παξνπζίαζεο θαη αιιειεπηδξαζηηθά 

πνιπκέζα. Σα πνιπκέζα παξνπζίαζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε κε δχν 

δπλαηνχο ηξφπνπο. Γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ 

ησλ καζεηψλ. Σα αιιειεπηδξαζηηθά πνιπκέζα παξέρνπλ ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα θαζνδεγεί ηελ 

εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

3.1.2  Τπερμεσα Και Τπερκείμενα 

Χο ππεξκέζα ραξαθηεξίδνληαη νη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ κεγάιν βαζκφ 

αιιειεπηδξαζηίθνηεηαο. Σα πεξηζζφηεξα ζπκβαηηθά δηδαθηηθά κέζα (βηβιία θ.ι.π.) έρνπλ ζεηξηαθή 

κνξθή. Όκσο δελ είλαη δηαπηζησκέλν φηη ν άλζξσπνο πξνζιακβάλεη ηε γλψζε κε ζεηξηαθφ ηξφπν - 

ηνπιάρηζηνλ φρη φινη. Σα ππεξθείκελα (θείκελα ζηα νπνία ε πεξηήγεζε είλαη δπλαηή φρη κφλν κε 

ζεηξηαθφ ηξφπν) επηηξέπνπλ ηελ εμεξεχλεζε ησλ δηαθφξσλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ εμαηνκηθεπκέλα. 

 πλεπψο, ην ππεξθείκελν ζπλδέεη θείκελα-θνξείο πιεξνθνξίαο κε κε ζεηξηαθφ ηξφπν ελψ ηα 

ππεξκέζα (hypermedia) ή εηθνληθά κέζα (virtual media), απνηεινχλ κηα επέθηαζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ 

θαη δηαζπλδένπλ, εθηφο απφ θείκελν, εηθφλεο, γξαθηθά, ήρν, βίληεν, θηλνχκελεο εηθφλεο. Ζ πξψηε 

εκθάληζε ππεξκέζσλ αθνξνχζε αξρεία θεηκέλνπ νξγαλσκέλα κε κε γξακκηθή παξνπζίαζε. Σα 

ινγηζκηθά πνπ εκπεξηέρνπλ ππεξκεζηθέο εθαξκνγέο ζπγθεληξψλνπλ θαη δηαζπλδένπλ πιεξνθνξίεο κε  

κε ζεηξηαθφ ηξφπν. Απνηεινχλ κηα πξνέθηαζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ θαη δηαζπλδεφπλ εθηφο απν θείκελν 

θαη άιια ζηνηρεία πνιπκέζσλ. (Μηθξόπνπινο, 2000) 

 Άιισζηε ,ε δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε νινέλα κεγαιχηεξε ρξήζε ηνπ έρνπλ θαηαζηήζεη 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ εμνηθεησκέλνπο κε ηελ έλλνηα ηνπ ππεξθεηκέλνπ θαη ησλ ππεξκέζσλ, αθνχ θπξίαξρν 

παξάδεηγκα ππεξκέζσλ απνηειεί ε δηαζχλδεζε ηεο πιεξνθνξίαο κε ηε ρξήζε ηζηνζειίδσλ πνπ 

εθηίζεληαη ζην internet.  ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ επηζθέπηεηαη θαλείο, ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπλδέζκνπο (links) νη νπνίνη ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πιεξνθνξίαο. Ο φξνο 

«ππεξκέζα» απνηειεί ππεξζχλνιν ηεο έλλνηαο ησλ πνιπκέζσλ. Ζ δηαθνξά ησλ ππεξκέζσλ κε ηα 

πνιπκέζα έγθεηηαη ζην βάζνο θαη ηελ αθζνλία πιεξνθνξηψλ ηελ νπνία πεξηθιείνπλ ηα ππεξκέζα ζε 

ζρέζε κε ηα πνιπκέζα (Παλαγηωηαθόπνπινο, 1998). 

 Μηα ζεηξά πιενλεθηεκάησλ ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

ππεξκέζσλ ζηα πξντφληα εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη ηα παξαθάησ: 

 Ζ ζχλδεζε θαη ζπζρέηηζε ησλ πιεξνθνξηψλ  

 Ζ εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζηε πιεξνθνξία 

 Ζ άκεζε απφθξηζε θαη αλάδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ αλαηξνθνδφηεζεο ζην ρξήζηε 

 Ζ δπλαηφηεηα λα ζέηεη εξσηήκαηα θαη λα παίξλεη απαληήζεηο κέζα απφ ζπγθξίζεηο 

 Ζ δπλαηφηεηα πινήγεζεο κέζα απφ δηθέο ηνπ δηαδξνκέο γηα ηελ αλαθάιπςε ησλ 

πιεξνθνξηψλ 

 Ζ δπλαηφηεηα πξνζζήθεο λέσλ ζηνηρείσλ ζηνπο ππάξρνληεο ζπλδέζκνπο 

 Ζ δεκηνπξγία λέσλ ζπλδέζκσλ (Παλαγηωηαθόπνπινο, Πηεξξαθέαο &Πηληέιαο 2003) 

 

 Μηα εηδηθή θαηεγνξία ππεξκέζσλ, πνπ ιεηηνπξγεί δπλακηθά, πξνζαξκφδνληαο ην είδνο θαη ην 

επίπεδν ησλ πιεξνθνξηψλ -νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην ρξήζηε αλάινγα κε ην επίπεδφ ηνπ θαη 

ζχκθσλα κε ην πξνθίι θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ- είλαη ηα πξνζαξκνζηηθά (adaptive). Κχξηνη ζηφρνη 
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ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ππεξκέζσλ είλαη ε πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε απφ ππεξθφξησζε (θαηαηγηζκφ) 

πιεξνθνξίαο θαη ε  ππνζηήξημε ηνπ ρξήζηε ψζηε λα ξπζκηζηεί ην επίπεδν πιεξνθνξηψλ λα είλαη 

αλάινγν κε ην επίπεδν ηνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. (Κόκεο &Μηθξόπνπινο, 2001) 

3.2 Εργαλεία Και Σεχνολογίες Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

Ζ αλάπηπμε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ βαζίδεηαη ζε κηα πιεζψξα ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη 

εξγαιείσλ πάλσ ζηηο νπνίεο νη ζρεδηαζηέο πινπνηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα λα αμηνπνηεζνχλ νη 

δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο θαζψο θαη λα ππνζηεξηρζεί ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Σα θπξηφηεξα 

εξγαιεία γηα ηε θαηαζθεπή ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη ηα εμήο : 

 Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ 

 Παθέηα Παξνπζίαζεο 

 πζηήκαηα ζπγγξαθήο 

 Δξγαιεία ζπγγξαθήο γηα ηνλ Παγθόζκην Ηζηό  

 

3.2.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 

Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί κε φιεο ηηο θιαζζηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

γεληθήο ρξήζεο, ηδηαίηεξα κάιηζηα κε απηέο πνπ πξνζθέξνληαη γηα δνκεκέλν πξνγξακκαηηζκφ. 

Δλδεηθηηθά νη πην απνηειεζκαηηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πςεινχ επηπέδνπ φπσο C++, ε Visual 

C++, ε Turbo C, ε Visual Basic. Απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξνγξακκαηηζκφ πξνζαλαηνιηζκέλν ζε 

αληηθείκελα (object oriented programming). Σα αληηθείκελα είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία κε ηα νπνία 

εκπινπηίδνληαη νη θφξκεο αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με ηε ρξήζε ησλ αληηθεηκέλσλ ν 

πξνγξακκαηηζκφο δηεπθνιχλεηαη ζεκαληηθά γηαηί θάζε αληηθείκελν πεξηέρεη δεδνκέλα θαη έλα ζχλνιν 

δηεξγαζηψλ γηα ην ρεηξηζκφ απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. Ο πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα 

αληηθείκελν γηα λα εθηειέζεη θάπνηα εξγαζία πρ λα εθηειέζεη ήρνπο, λα ελζσκαηψζεη εηθφλεο, λα 

πξνβάιιεη βίληεν λα παξνπζηάζεη θείκελν θηι ρσξίο λα είλαη ππνρξεσηηθφ λα ην δεκηνπξγήζεη 

εμαξρήο πξνγξακκαηηζηηθά.  

 Πξφζθαηα, κεγάιε εθαξκνγή ζηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά έρεη θαη ε γιψζζα Logo κε ηελ 

νπνία δεκηνπξγείηαη έλα πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ κέζα απφ ην νπνίν ε γλψζε θαηαθηάηαη κε 

ζηαδηαθέο ελέξγεηεο κέζα απφ ηε ινγηθή ηεο δνθηκήο θαη ηεο απφξξηςεο. Έηζη, ε γλψζε θαηαθηάηαη σο 

απνηέιεζκα πξάμεο, ελψ παξάιιεια θαιιηεξγείηαη θαη αλαπηχζζεηαη εξεπλεηηθφ πλεχκα κε 

επξηζηηθέο ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Ζ γιψζζα απηή επηηξέπεη ηελ αλαθαηαζθεπή εθαξκνγψλ 

κέζσ πεηξακαηηζκνχ ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζην πεξηβάιινλ πνπ έρεη ήδε αλαπηπρζεί, ελψ 

ε πξνζέγγηζε ηεο ιχζεο γίλεηαη κε ηε ρξήζε αλαδξνκήο. Σν δεκηνπξγνχκελν πξφγξακκα είλαη 

ζπνλδπισηφ. Γηα ηε δφκεζή ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαδηθαζίεο (procedures) θαη ιίζηεο (lists). Ζ Logo 

είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν κέζα απφ ην νπνίν ν καζεηήο πξνζπαζεί λα πξνγξακκαηίζεη, λα 

απνθηήζεη εκπεηξία θαη λα θαηαθηήζεη εχθνια καζεκαηηθέο έλλνηεο. 

3.2.2 Πακέτα Παρουσίασης 

Σα παθέηα απηά βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία «δσληαλψλ» παξνπζηάζεσλ ελφο ζέκαηνο κέζα απφ ηελ 

νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Κάζε παξνπζίαζε απνηειείηαη απφ ζειίδεο ζηηο νπνίεο ελζσκαηψλνληαη 

ζηνηρεία πνιπκέζσλ. Με ηε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ ε κεηαθεξφκελε πιεξνθνξία έρεη εληππσζηαθή 

κνξθή θαη πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή. Με ηε ρξήζε βηληενπξνβνιέα (data show) νη 

παξνπζηάζεηο κπνξεί λα πξνβιεζνχλ ζε επξεία νζφλε ψζηε λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο ζε φιν ην 

αθξναηήξην κηαο αίζνπζαο. Ζ παξνπζίαζε δεκηνπξγείηαη κε ζειίδεο κέζα ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

ελζσκαησζνχλ ηα δηάθνξα κέζα κεηαθνξάο πιεξνθνξίαο (θείκελν, θίλεζε, ήρνο, κνπζηθή, εηθφλα, 

γξαθηθά, βίληεν). Ζ πξνβνιή ησλ ζειίδσλ παξνπζίαζεο γίλεηαη ζεηξηαθά. 

 Παξφια απηά ην παξαγφκελν ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο δελ ζεσξείηαη αξθεηά ηζρπξφ 

εθπαηδεπηηθφ κέζν γηαηί ε δφκεζε ηνπ είλαη γξακκηθή θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε ειάρηζηε. 

3.2.3 υστήματα υγγραφής 

Σα ζπζηήκαηα ζπγγξαθήο (authoring systems) είλαη ηππνπνηεκέλα εξγαιεία παξαγσγήο ινγηζκηθνχ ηα 

νπνία παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο δεκηνπξγίαο ινγηζκηθνχ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ρσξίο 
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αληίζηνηρα πςειφ θφζηνο θαη κεγάιν ρξφλν δεκηνπξγίαο αιιά θαη ρσξίο λα απαηηνχλ ηδηαίηεξεο 

γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ.  

 ε γεληθέο γξακκέο ηα ζπζηήκαηα ζπγγξαθήο είλαη παθέηα εθαξκνγψλ ζπγγξαθηθψλ 

εξγαιείσλ πνπ ιεηηππξγνχλ ζα πιαηθνξκεο εξγαζίαο θαη δίλνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηηο εμήο δπλαηφηεηεο:  

 Να ζρεδηάζεη ην πεξηβάιινλ θαη ηε κνξθή αιιειεπίδξαζεο 

 Να θαζνξίζεη ηε κνξθή πνπ ζα έρεη ε εκθάληζε ζηελ νζφλε 

 Να ελζσκαηψλεη ζηελ εθαξκνγή πνιπκεζηθά ζηνηρεία (πρ ήρν εηθφλα θηι) 

 Να δεκηνπξγεί ππεξζπλδέζκνπο γηα επθνιφηεξε πινήγεζε 

 Να ζρεδηάδεη βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηε θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ηνπ ρξήζηε 

 Να ζρεδηάδεη ηξφπνπο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ππνβνήζεζεο ηνπ ρξήζηε. 

  

 Απφ εθπαηδεπηηθήο άπνςεο, ηα ζπζηήκαηα ζπγγξαθήο ινγηζκηθνχ δηαθξίλνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: 

 ηα ζπζηήκαηα ζπγγξαθήο ινγηζκηθνύ ππεξκέζσλ (hypermedia authoring systems) & 

 ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηάμεο (class management systems). 

 

 ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΓΓΡΑΦΖ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΤΠΔΡΜΔΧΝ 

 

 Με ηε βνήζεηα ησλ ζπζηεκάησλ ζπγγξαθήο ινγηζκηθνχ ππεξκέζσλ (hypermedia authoring 

systems) αλαπηχζζνληαη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ απνηεινχκελεο απφ έλα ζχλνιν ζειίδσλ, νη νπνίεο 

κπνξεί λα κελ εκθαλίδνληαη γξακκηθά-αθνινπζηαθά. Οη ζειίδεο ζπλήζσο πεξηέρνπλ ζηνηρεία 

πνιπκέζσλ (θείκελν, θίλεζε, ήρνο, κνπζηθή, εηθφλα, γξαθηθά, βίληεν), ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε 

απηέο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο εθαξκνγήο θαη έρνπλ κνξθή αληηθεηκέλσλ. Με ηε ρξήζε ζπλδέζκσλ 

(εηθφλσλ, ιέμεσλ θξάζεσλ θιπ.) ε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζχκθσλα κε ηηο 

επηινγέο ηνπ ρξήζηε. Γηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα ζπγγξαθήο είλαη ην Macromedia Director, ην 

Macromedia Authorware θαη ην Asymmetrix Toolbook. Καη ηα ηξία ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ινγηζκηθά εμάζθεζεο -εθγχκλαζεο , εθπαίδεπζεο- θξνληηζηεξίνπ ζε 

εθαξκνγέο ππεξκέζσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε δηαρείξηζε βάζεο δεδνκέλσλ, νπφηε ηα 

θαζηζηά ηζρπξά εξγαιεία παξαγσγήο δηθηπαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

 ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΑΞΖ  

 

 Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηάμεο (class management systems) ζπζηήκαηα απηά είλαη θπξίσο 

δηθηπαθά. Μπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ, ηε 

δηαρείξηζε ηεο ηάμεο ησλ ζπνπδαζηψλ-ρξεζηψλ, θαζψο θαη ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ηάμεο. Γηέπνληαη 

απφ ηε ινγηθή ηεο εθρψξεζεο κνλάδσλ (units) ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο αλά κάζεκα, αλάινγα κε ηνλ 

ηξφπν πνπ έρνπλ πξναπνθαζίζεη νη δηδάζθνληεο. Οη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα ζπλζέζνπλ καζήκαηα 

(course development) κε πιηθφ πνπ επηιέγεηαη απφ ηνπο ίδηνπο. Ζ εθπαηδεπηηθή ινγηθή θάζε 

καζήκαηνο θαη ν δηδαθηηθφο ζηφρνο θαζνξίδεηαη απφ ην δηδάζθνληα θαη ελζσκαηψλεηαη ζην πιηθφ. Σα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηάμεο απνηεινχλ κέζα αλάπηπμεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-

mail), ρψξσλ ζπδήηεζεο (chat rooms), ρψξσλ αλάξηεζεο αλαθνηλψζεσλ (bulletin boards), 

ηειεδηάζθεςεο (teleconference) θιπ. 

  

3.2.4 Εργαλεία υγγραφής Για Σον Παγκόσμιο Ιστό 

Οη θιαζζηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ έρνπλ κεηεμειηρζεί ζε πην ζχγρξνλα ζπγγξαθηθά 

πεξηβάιινληα ζηνλ Παγθφζκην ηζηφ, παξέρνληαο ζηνλ πξνγξακκαηηζηή κηα πιεζψξα επηινγψλ φζνλ 

αθνξά ην ηξφπν κεηαθνξάο ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζην δηαδίθηπν. Όζν επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε 

είλαη ε κεηαθνξά ηεο εθαξκνγήο ηφζν πην δχζθνιε είλαη ε εκθάληζε ζην ηειηθφ ρξήζηε αθνχ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα εγθαζηζηά πξφζζεηα πξνγξάκκαηα. Παξφια απηά ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία 
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νπηηθήο ζπγγξαθήο ηζηνζειίδσλ φπσο ην Microsoft Frontpage θαη ην Adobe DreamWeaver πνπ 

δηεπθνιχλνλ ηε δεκηνπξγία θαη κεηαθνξά κηαο εθαξκνγήο ζην δηαδίθηπν. 

 Οη αληίζηνηρεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηηο εθαξκνγέο ζπγγξαθήο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ 

νξίδνληαη σο γιώζζεο ζήκαλζεο θαη νη επηθξαηέζηεξεο είλαη νη : 

 HTML (Hypertext Markup Language) πνπ είλαη ε βαζηθφηεξε γιψζζα ζπγγξαθήο 

ηζηνζειίδσλ αθνχ θαζνξίδεη ηε δνκή θαη ηελ εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηζηνζειίδαο. Ο 

ηξφπνο πνπ νξγαλψλνληαη νη ζειίδεο εμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξθεηκέλσλ φπνπ κε ηε 

βνήζεηα ζπλδέζκσλ ζπλδεφκαζηε ζε άιιεο ηζηνζειίδεο. 

 XML (eXtensible MarkUp Language) ε νπνία απνηειεί επέθηαζε ηεο HTML θαη 

ρξεζηκνπνηεί πεξηγξαθηθέο εληνιέο ηεο HTML ψζηε λα θαζνξίδεη ηελ δνκή ηλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπληζηνχλ ηελ ηζηνζειίδα. 

 ASP (Active Server Pages) ε νπνία δεκηνπξγεί δπλακηθέο ζειίδεο ζην παγθφζκην ηζηφ 

ρξεζηκνπνηψληαο νξγαλσκέλεο πιεξνθνξίεο απφ βάζεηο δεδνκέλσλ. 

 VRML (Virtual reality modeling language)  ε νπνία επίζεο είλαη ππνζχλνιν ηεο html γηα 

ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε πιεξνθνξηψλ ψζηε λα ελζσκαησζνχλ ζε εθαξκνγέο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο.  

 JAVA ε νπνία είλαη επξέσο γλσζηή γηα δεκηνπξγία κηθξνεθξακνγψλ (applets) . Δίλαη απφ 

ηηο θιαζζηθέο γιψζζεο αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ κε κεγάιε ζπκβαηφηεηα ζε 

πιεζψξα ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. Σα applets ζε αληίζεζε κε ηηο απιέο εηθφλεο είλαη 

δηαδξαζηηθέο θαη πην επέιηθηεο ζηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

 JAVASCRIPT είλαη παξαιιαγή ηεο Java αιιά νη εληνιέο ηεο έρνπλ ηε κνξθή ησλ εληνιψλ 

ηεο C αιια ε βαζηθή δηαθνξά ηνπ είλαη πσο ε javascript κπνξεί λα επηδξάζεη ζην πεξηερφκελν 

x
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Κεφάλαιο 4 - Θεωρίες Μάθησης Και Διδακτικές Προσεγγίσεις Σων 

Εκπαιδευτικών Λογισμικών 

Όια απηά ηα ρξφληα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αμηφινγεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

ππνινγηζηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαηεγνξηνπνηεζεί ην 

Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ κε άμνλα ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζεί θαζψο θαη ηηο Θεσξίεο 

Μάζεζεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη. Ζ ηαμηλφκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κε βάζεη ην 

θξηηήξην ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο κηαο θαη νη ζεσξίεο κάζεζεο 

πξνζθέξνπλ ην θαηάιιειν ζεσξεηηθφ πιαίζην ζηε δηαηχπσζε ησλ βαζηθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηηο νπνίεο 

ζηεξίδεηαη ε ππνζηήξημε δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κέζσ ππνινγηζηή θαζψο θαη ζηελ αληίζηνηρε 

δηαηχπσζε θαη αλάιπζε απαηηήζεσλ ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο. 

 Άιισζηε ε πνηφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ εμαξηάηαη άκεζα κε ηε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζεί ηελ αληίζηνηρε ζεσξία κάζεζεο αθνχ επεξεάδεηαη ε ελλνηνινγηθή ζρεδίαζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ ελλνηνινγηθή ζρεδίαζε ελφο ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε κάζεζε, δειαδή ηηο δηαζέζηκεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο ηνπ καζεηή θαζψο θαη ηε 

γλψζε ζε δνκεκέλε κνξθή ε νπνία πξνζθέξεηαη ζην καζεηή πξνο κάζεζε (Λεβέληεο & Οηθνλνκίδεο, 

2000)  

 Δπηπιένλ ε αλάγθε γηα ηε επεμήγεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κε βάζεη 

ηηο ζεσξίεο κάζεζεο είλαη επηηαθηηθή αθνχ ε εηζαγσγή νπνηαδήπνηε κέζνπ ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, απαηηεί θαηαλφεζε θαη εθηίκεζε ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ 

ηνλ ηξφπν κάζεζεο ησλ αλζξψπσλ. Έηζη ν ζρεδηαζκφο νπνηνπδήπνηε θαηλνηνκηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο κάζεζεο.  

 χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, νη ζεσξίεο κάζεζεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε έληαμε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ηξεηο θαη είλαη νη εμήο (Μαξθέα, 2006) : 

 πκπεξηθνξηζκόο  

 Γλσζηηθηζκόο  

 Δπνηθνδνκεηηζκόο ή Γνκεηηζκόο 

 

 Αλεμάξηεηα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε ζεσξίαο κάζεζεο 

θαη πψο απηή επηδξά ζηελ εθπαίδεπζε, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

ηαμηλφκεζε κε βάζε ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ δηέπεη ην εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη ηελ 

αληίζηνηρε ζεσξία κάζεζεο.  

Οπφηε νη 3 επηθξαηέζηεξεο δηδαθηέο πξνζεγγίζεηο πνπ ηαμηλνκνχλ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά είλαη νη 

εμήο: (Bigge, 1990) 

 Πεξηβάιινληα θαζνδεγνύκελεο δηδαζθαιίαο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία 

κάζεζεο (εδψ αλήθνπλ ηα παθέηα πξαθηηθήο θαη εμάζθεζεο, ζπζηήκαηα θαζνδήγεζεο tutorials, 

ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα θαη νη δηαινγηθέο ηζηνξίεο πνιπκέζσλ) 

 Πεξηβάιινληα κάζεζεο κέζσ (θαζνδεγνύκελεο ή όρη) αλαθάιπςεο θαη δηεξεύλεζεο πνπ 

ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε γλσζηηθέο θαη δνκεηηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο. (Δθαξκνγέο ππεξκέζσλ, 

εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πξνζνκνηψζεσλ, κνληεινπνίεζεο, ξνκπνηηθή, κηθξφθνζκνη, Logo) 

 Πεξηβάιινληα έθθξαζεο, νηθνδόκεζεο, αλαδήηεζεο θαη επηθνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε δνκεηηζηηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο κάζεζεο (ςεθηαθέο 

εγθπθινπαίδεηεο, ιεμηθά, αλνηθηά εξγαιεία, δηθηπαθέο εθαξκνγέο ζπλεξγαζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο) 
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4.1 υμπεριφορισμός (Θεωρία Μάθησης της συμπεριφοράς ) 

Behaviorism 

χκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ηνπ κπηρεβηνξηζκνχ ή ζεσξίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε ζπκπεξηθνξά είλαη 

απνηέιεζκα ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ επηβξαβεχνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά θαη έηζη εληζρχνπλ ηελ επαλάιεςή ηεο. Ζ βαζηθή άπνςε ησλ 

ζπκπεξηθνξηζηψλ είλαη φηη ε κάζεζε θαη ε απφθηεζε ηεο γλψζεο είλαη απνηέιεζκα ζπλεμαξηήζεσλ 

αλάκεζα ζην εξέζηζκα (s=stimuli) πνπ δέρεηαη ην άηνκν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 

(R=responses) ζηα εξεζίζκαηα απηά. Γειαδή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ειέγρεηαη θαη δηακνξθψλεηαη 

απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Ο βαζηθφο ππιψλαο ηεο κάζεζεο ζηεξίδεηαη ζηα εξεζίζκαηα ηα 

νπνία δέρεηαη ην άηνκν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζηα εξεζίζκαηα απηά 

(Πξέδαο,2003) 

 Δπηπιένλ ν ζπκπεξηθνξηζκφο βαζίδεηαη ζηηο παξαηεξήζηκεο αιιαγέο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

εζηηάδεη ζε έλα λέν ζρέδην ζπκπεξηθνξάο ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη κέρξη ε ζπκπεξηθνξά λα γίλεη 

απηφκαηε. Δίλαη κία ζεσξία κάζεζεο πνπ βξίζθεη κεγάιν εχξνο εθαξκνγήο ζε κηθξέο ειηθίεο κηαο θαη ην 

κπαιφ ηνπ καζεηή ζεσξείηαη άγξαθν ραξηί πάλσ ζην νπνίν ν δάζθαινο ζα εγγξάςεη ηε γλψζε. πλεπψο 

ην δηδαθηηθφ κνληέιν πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ είλαη δαζθαινθεληξηθό πνπ 

ζεκαίλεη φηη ν δάζθαινο ζεσξείηαη απζεληία θαη νη καζεηέο νθείινπλ λα αλαπαξάγνπλ ηε γλψζε φπσο 

απηή ππάξρεη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη κεηαδίδεηαη απφ απηφλ ζηε ηάμε.   

 Τπάξρνπλ 2 βαζηθέο ηάζεηο πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηελ ζεσξία κάζεζεο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ 

θαη απηέο είλαη  

 εμαξηεκέλε κάζεζε (Pavlov) πνπ εζηηάδεη ζην φηη ε κάζεζε είλαη επηηπρεκέλε φηαλ 

ζπλεμαξηήζνπκε θάπνην νπδέηεξν εξέζηζκα κε θάπνηα αληίδξαζε φπσο πξναλαθέξακε 

 ζπληειεζηηθή  κάζεζε (Skinner) ν νπνίνο θαζηέξσζε ηε ρξήζε ακνηβψλ θαη πνηλψλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή.. πλεπψο ε κάζεζε δηεπθνιχλεηαη κέζσ 

ηεο ελίζρπζεο (ζεηηθήο ή αξλεηηθήο). Ο Skinner ππνζηεξίδεη πψο ην βαζηθφ εξέζηζκα πνπ 

εληζρχεη ηε κάζεζε δε δεκηνπξγείηαη απφ ην κεδέλ αιιά αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε 

επηζπκεηή αληίδξαζε θαη έηζη ε κέζνδνο ιέγεηαη ελεξγφο ζπληειεζηηθή. Κχξηα θηινζνθία απηήο 

ηεο ηάζεο είλαη φηη ε ζεηηθή ελίζρπζε (ακνηβή) επαλαιακβάλεηαη θαη καζαίλεηαη ελώ αληίζεηα 

ε ζπκπεξηθνξά πνπ αθνινπζείηαη από αξλεηηθή ελίζρπζε (πνηλή ) εμαθαλίδεηαη. 
 

 Ο πκπεξηθνξηζκφο άζθεζε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ δηδαζθαιία θαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο κάζεζεο (δηαδηθαζηηθή κάζεζε) ελζσκαηψλνληαο ηηο εμήο ηερληθέο-αξρέο: 

 Καζνδήγεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε ε δηδαζθαιία λα δνκείηαη κε ζηαδηαθή νξγάλσζε ηεο 

πιεξνθνξίαο 

 Γηεπθφιπλζε ζηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο πνπ λα ηαηξηάδεη ζ‟ φια ηα παηδηά 

αθνχ ε γλψζε είλαη πξνζπειάζηκε απ‟ φια ηα παηδηά θαη πξνέξρεηαη απφ ηε πξφζιεςε ηεο 

αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 Δθαξκνγή απινπζηεπκέλεο θαη επθνιφηεξεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο, ε νπνία εζηηάδεη ζηνλ 

ηεκαρηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ κάζεζεο ζε ελφηεηεο πνπ παξαηίζεληαη θαηά ζεηξά δπζθνιίαο. 

Όηαλ απάληεζε ηνπ καζεηή δελ ήηαλ ε επηζπκεηή ζηελ εξψηεζε ηνπ δαζθάινπ, ν δάζθαινο 

δηαθνξνπνηνχζε ηελ εξψηεζε πξνζκέλνληαο απάληεζε. Αλ νη αζθήζεηο δελ θέξνπλ ην 

αλακελφκελν καζεζηαθφ απνηέιεζκα ν δάζθαινο εμαζθεί ηνπο καζεηέο ζε αζθήζεηο 

κηθξφηεξεο δπζθνιίαο. 

 Παξνρή νδεγνχ δηδαζθαιίαο γηα κάζεζε βαζηζκέλε θπξίσο ζηε ρξήζε ηεο ελίζρπζεο (ζεηηθήο ή 

αξλεηηθήο) - εμσηεξηθή δηφξζσζε ηνπ ιάζνπο (πξνζπάζεζε πάιη) - εμσηεξηθή αμηνιφγεζε 

(βαζκνί, έπαηλνη). 

 Ο δάζθαινο ειέγρεη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κεηά δηθά ηνπ 

κέηξα 
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4.1.1 Διδακτική Προσέγγιση Σου υμπεριφορισμού - Περιβάλλοντα 

Καθοδηγούμενης Διδασκαλίας 

 Ζ θπξηφηεξε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ ελζσκαηψλεη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ βαζηδφκελε 

ζηε ζεσξία ηνπ πκπεξηθνξηζκνχ είλαη ηα Πεξηβάιινληα θαζνδεγνχκελεο δηδαζθαιίαο (Μαξθέα, 2006). 

Σα ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή είλαη ινγηζκηθά ζηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη εμ 

νινθιήξνπ ε δηδαζθαιία ησλ ελλνηψλ θαη φιεο ηεο δηδαθηέαο χιεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. Σα ινγηζκηθά απηά αληηθαζηζηνχλ ελ κέξεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ αθνχ είλαη ππεχζπλα ηφζν γηα 

ηελ παξνπζίαζε ηεο χιεο, φζν θαη ην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, ζέηνληαο εξσηήκαηα θαη 

δίλνληαο ηεζη αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ. 

 ηα ινγηζκηθά θαζνδεγνχκελεο δηδαζθαιίαο εθαξκφδεηαη ε ινγηθή ηεο ζεηηθήο ελίζρπζεο κέζσ 

ακνηβήο (κε ήρνπο, εηθφλεο θιπ.) πνπ πξνψζεζε ν Skinner θαη αθνινπζείηαη ζπλήζσο γξακκηθή πνξεία, 

θαηαλεκεκέλε ζε επάιιεια ζηάδηα θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο. ε απηφ ην ζεκείν επίζεο αλαγλσξίδεηαη 

ε ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ είραλ νη ζεσξίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ εθπαίδεπζε κε ηελ ππνβνήζεηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κηαο θαη νη δηδαθηηθέο κεραλέο (εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά) είλαη δεκηνχξγεκα 

ηεο ζρνιήο ησλ Θεσξηψλ ηεο πκπεξηθνξάο αθνχ ε πξνγξακκαηηζκέλε δηδαζθαιία ρξεζηκνπνηνχζε 

κεραλέο κε γξακκηθή νξγάλσζε, κε κάζεζε πξνρσξνχζε γξακκηθά ρσξίο δηαθιαδψζεηο . 

 Μηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζηα πεξηβάιινληα θαζνδεγνχκελεο 

δηδαζθαιίαο είλαη ν ρεηξηζκφο ηεο ιάζνο απάληεζεο ηνπ ρξήζηε. χκθσλα κε ην Skinner ν καζεηήο πνπ 

εκπιέθεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κε πξνθαζνξηζκέλν ζθνπφ δελ πεξλά ζην επφκελν 

καζεζηαθφ ζηάδην παξά κφλν φηαλ ην πξνεγνχκελν ζηάδην έρεη πιήξσο θαηαλνεζεί, ελψ ε κεραλή ηνπ 

παξέρεη ηε ζσζηή απάληεζε θαη ε ελίζρπζε ηεο απάληεζεο είλαη άκεζε. πλεπψο, επηζεκαίλεηαη ε 

πξναλαθεξφκελε γξακκηθή κέζνδνο ηνπ Skinner πνπ πηζηεχεη φηη ην πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη έηζη 

ζρεδηαζκέλν ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα ιάζε απφ ηε κεξηά ηνπ καζεηή, ζε αληίζεζε κε ηνλ κέζνδν 

πνιιαπιήο εθινγήο ηνπ Crowder πηζηεχεη  φηαλ ν καζεηήο θάλεη ιάζνο πξέπεη λα ηνπ παξέρνληαη 

πεξαηηέξσ επεμεγήζεηο. Καη ζηηο δχν κεζφδνπο δίλεηαη έκθαζε ζηελ απηφκαηε δηαρείξηζε ηεο αηνκηθήο 

δηαδξνκήο ηνπ καζεηή. 

 Δπηπιένλ, βαζηθφ πιενλέθηεκα ζηα πεξηβάιινληα θαζνδεγνχκελεο δηδαζθαιίαο είλαη φηη ν 

θάζε καζεηήο κπνξεί λα αθνινπζεί ην δηθφ ηνπ ξπζκφ. πκπιεξσκαηηθά ζεηηθά ζηνηρεία απηψλ ησλ 

ινγηζκηθψλ απνηειεί ε παξνρή δπλαηφηεηαο ηνπ καζεηή λα θάλεη ιάζνο (trial & error- δνθηκή θαη 

πιάλε), ε άκεζε αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, ε εμαηνκίθεπζε θαη επίηεπμε κηθξψλ θαη 

ζηαδηαθψλ επηηπρηψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ αθαδεκατθή απηνπεπνίζεζε ησλ ιηγφηεξν πξνρσξεκέλν 

καζεηψλ (Κόκεο, 2002). Αληηζέησο ζεκείν ακθηζβήηεζεο απηψλ ησλ ινγηζκηθψλ είλαη φηη ελψ παξέρνπλ 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία δελ έρνπλ παξά πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

θαη ζηηο γλψζεηο θάζε καζεηή θαη δελ αμηνπνηείηαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 

 πκπεξαζκαηηθά ηα πεξηβάιινληα θαζνδεγνχκελεο δηδαζθαιίαο πξνζθέξνπλ έλα 

πξνθαζνξηζκέλν δξφκν κάζεζεο θαζνδεγψληαο ην καζεηή πξνυπνζέηνληαο πάληα ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπ, πηνζεηψληαο κηα νξγάλσζε πινχζηα ζε πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν  θαη ζηνρεχνπλ ζηε 

κνληεινπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο θαη ηε κεηάδνζή ηνπο ζηνπο καζεηέο. πληζηνχλ δειαδή 

βνεζήκαηα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ηνλ αληηθαζηζηνχλ νινθιεξσηηθά. Δπίζεο είλαη Σέινο,  ηα 

πεξηβάιινληα θαζνδεγνχκελεο δηδαζθαιίαο πνπ ελζσκαηψλνπλ εθαξκνγέο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

βαζηδφκελα ζηε ζεσξία ηνπ πκπεξηθνξηζκνχ ππνζηεξίδνπλ ηα εμήο εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά (Κφκεο, 

2002): 

 εμάζθεζεο θαη εθγύκλαζεο (drill & practice) θαη  

 εθπαίδεπζεο-θξνληηζηεξίνπ (tutorials)  
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4.1.2 Εκπαιδευτικά Λογισμικά υμπεριφορισμού 

Σα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά εμάζθεζεο θαη εθγχκλαζεο (drill & practice) θαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

εθπαίδεπζεο-θξνληηζηεξίνπ (tutorials), απνηεινχλ ζχγρξνλα παθέηα ινγηζκηθνχ ζηεξίδνληαη ζηε βαζηθή 

ηδέα, φηη ε ζρνιηθή χιε ε νπνία έρεη δηδαρζεί ζην ζρνιείν κπνξεί λα επαλαιεθζεί κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη λα εκπεδσζεί. Ο καζεηήο επαλαιακβάλεη απηφλνκα έλα ζεκαηηθφ πεδίν, 

ην νπνίν έρεη επεμεξγαζηεί θαη δηδαρζεί κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή ελφο βηβιίνπ.  

 Βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο απνηειεί φηη ηα ζπζηήκαηα εμάζθεζεο δελ πξνζθέξνπλ γλψζε 

ελφο λένπ θαη άγλσζηνπ θεηκέλνπ. Απηά ηα ινγηζκηθά ειέγρνπλ ζε ηειηθή αλάιπζε ην ζηάδην γλψζεο ηνπ 

καζεηή θαη εκπεδψλνπλ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ κέρξη ηψξα απνθηεζείζα γλψζε ηνπ. Απηή ε κνξθή 

κάζεζεο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ησλ ζπλδεηηθψλ κεραληζκψλ κάζεζεο, φπνπ κε ηε ζπλερή επαλάιεςε 

πξνθχπηεη ν άκεζνο ζπλεηξκφο ζηελ επηζπκεηή απάληεζε γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηηο βαζηθέο αξρέο 

ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ αθνχ ππάξρεη ηαρεία αλαηξνθνδφηεζε ζεηηθή ή αξλεηηθή αλάινγα κε ηελ 

απάληεζε πνπ έδσζε ν καζεηήο. (Λεβέληεο & Οηθνλνκίδεο, 2000) 

 πγθεθξηκέλα αθνχ ε παξνχζα δηπισκαηηθή πξαγκαηεχεηαη έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο ψζηε λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο απεξηφξηζηε πξαθηηθή άζθεζε ηα 

βήκαηα πνπ δηέπνπλ ηελ αξρηθή ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηνπ έρνπλ ηελ εμήο ζεηξά: 

 Γίλεηαη κία εηζαγσγή θαη παξνπζίαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 

 Ο ππνινγηζηήο ζέηεη ζην καζεηή κηα εξψηεζε απφ έλα ζεκαηηθφ πεδίν. 

 Ο καζεηήο επεμεξγάδεηαη ηελ εξψηεζε. πλήζσο ην ζχζηεκα απαηηεί έλαλ αξηζκφ ή κηα 

απάληεζε θαηά ην πξφηππν ζσζηφ / ιάζνο, ε νπνία γίλεηαη κέζσ πνληηθηνχ ή πιεθηξνινγίνπ. 

 Ο ππνινγηζηήο εθηηκάεη ηελ απάληεζε θαη επαλέξρεηαη αλαθνηλψλνληαο (αθνπζηηθά /νξαηά) εάλ 

ε απάληεζε είλαη ιάζνο ή ζσζηή.  

 Καηφπηλ παξνπζηάδεη ζην καζεηή κηα θαηλνχξγηα εξψηεζε. 

 Δθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία ελφο ζέκαηνο αθνινπζεί κηα ζηαηηζηηθή εθηίκεζε 

γχξσ απφ ηελ απφδνζε ηνπ καζεηή, ε νπνία δίλεη πιεξνθνξίεο ηνπ αλάινγνπ πνζνζηνχ ιαζψλ 
 

4.2  Γνωστικισμός (Θεωρία Μάθησης της κατανόησης) Cognitivism 

Οη Γλσζηηθέο Θεσξίεο Μάζεζεο αζρνινχληαη κε ιεηηνπξγίεο κεραληζκψλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηε κάζεζε θαη πεξηγξάθνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο, έηζη ψζηε λα γίλνπλ θαιχηεξα θαηαλνεηέο. Απηέο 

νη ιεηηνπξγίεο αθνξνχλ ηελ αληίιεςε, κλήκε, ζθέςε, γιψζζα, ζηξαηεγηθέο ιχζεηο πξνβιεκάησλ, 

δηαδηθαζίεο απνθάζεσλ θαη φηη έρεη ζρέζε κε ηε κειέηε ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ. O γλσζηηθηζκφο είλαη 

ηειείσο αληίζεηνο απφ ην ζπκπεξηθνξηζκφ αθνχ βαζίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζθέςεηο πίζσ απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά. πλεπψο ν έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαζνξίδεηαη απφ εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ν 

λνπο, ε κλήκε, ε δηάζεζε, ην θίλεηξν, ε ζθέςε θαη θπξίσο ε αληίιεςε θαη ε γλψζε. Αληίζηνηρα θαη ε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζην δελ είλαη κηα ζπλάξηεζε εξεζηζκάησλ θαη αληηδξάζεσλ , νχηε ε ζχλδεζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο φπσο ίζρπε γηα ην ζπκπεξηθνξηζκφ ,αιιά απνηειεί απνηέιεζκα 

νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ήδε ππάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο (Λεβέληεο & Οηθνλνκίδεο,2000) 

 Δπηπιένλ, ε κάζεζε κέζσ ηεο θαηαλφεζεο, είλαη νπζηαζηηθά κία ελεξγφο δηαδηθαζία. Ζ 

πξφζιεςε ηεο γλψζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν είλαη κία δηαδηθαζία ζηελ νπνία ν ίδηνο νθείιεη λα 

ζπκκεηάζρεη ελεξγά. Ζ απφθηεζε εκπεηξίαο κέζσ ηεο ζπλερνχο εμάζθεζεο, ε πξνζπάζεηα επίιπζεο ελφο 

πξνβιήκαηνο θαη ην λα θάλεη θαλείο ιάζε, είλαη βαζηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη ζπληεινχλ ζηελ 

αθνκνίσζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ιακβάλεη ν καζεηήο. 

 Θεκειησηήο ηνπ γλσζηηθηζκνχ ήηαλ ν Piaget ν νπνίνο πεξηέγξαςε ηε κάζεζε σο κηα 

εμειεγθηηθή δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζεί δηαθνξεηηθά ζηάδηα φπσο  

  Σν αηζζεζηνθηλεηηθφ ζηάδην (απφ ηε γέλλεζε σο ηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ). 

    Σν ζηάδην ηεο ζθέςεο πξηλ απφ ηε ινγηθή (απφ ηα δχν σο ηα επηά). 

    Σν ζηάδην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ (απφ επηά κέρξη έληεθα εηψλ). 

 Σν ζηάδην ησλ ινγηθψλ πξάμεσλ (κεηά ηελ ειηθία ησλ δψδεθα). 

 πλεπψο κε βάζεη ην γλσζηηθηζκφ θαη ην Piaget, ε  κάζεζε επηηπγράλεηαη κέζσ θαηαλφεζεο ν 

φπνπ καζεηήο έρεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν ζε φια ηα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ καζήκαηνο, αλαπηχζζεη ηελ 
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απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη νδεγείηαη ζηαδηαθά ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη νη  δπλαηφηεηεο ηνπ ηη 

πξέπεη λα δηδαρζεί ν θάζε καζεηήο, αιιά θαη ην πφηε ζα ην δηδαρζεί, είλαη ζρεδφλ θαζνξηζκέλν απφ ηα 

παξαπάλσ ζηάδηα.  

 Δπίζεο, ππάξρνπλ 2 αθφκα βαζηθνί πξεζβεπηέο ηνπ γλσζηηθηζκνχ ν Vygotsky θαη ν  Bruner.  

χκθσλα κε ηνλ  Vygotsky ε λνεηηθή αλάπηπμε είλαη απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη 

ηνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην φπνην πεξηβάιιεηαη ν καζεηήο , ελψ ν Bruner ηνλίδεη ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε δνκψλ ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ δειαδή φηη εάλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γιψζζα πνπ ν εθπαηδεπφκελνο θαηαιαβαίλεη αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο λνεηηθήο ηνπ 

αλάπηπμεο ηφηε ε κάζεζε ζα είλαη πην απνηειεζκαηηθή. Απηφ ην κνληέιν ηνπ Bruner νλνκάζηεθε 

επξηζηηθφ-απνθαιππηηθφ. πλεπψο φηαλ ζηε δηδαζθαιία πηνζεηεζεί ε κέζνδνο ηεο εχξεζεο κέζα απφ 

αλαθάιπςε, αλαδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκφ επηηπγράλεηαη ε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. 

 Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ην γλσζηηθηζκφ, ε  κάζεζε ζεσξείηαη ζαλ κηα ζχλζεηε δηεξγαζία ζηελ 

επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία εκπεξηέρεη κέζα ηεο ηελ απνζήθεπζε, ηελ εξκελεία φπσο επίζεο 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Απνηειεί απνηέιεζκα ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο φπνπ ε  γλψζε 

δελ είλαη ην απφθηεκα πιεξνθνξίαο κέζσ εμάζθεζεο, αιιά κηαο πεξίπινθεο δηεξγαζίαο πνπ αθνξά ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Γελ πξέπεη λα εμαζθεζεί ν καζεηήο ζην λα δίλεη 

ζσζηέο απαληήζεηο, αιιά πξέπεη λα απνθηήζεη ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο ή δηαδηθαζίεο πνπ ζα ηνλ 

ππνζηεξίμνπλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

4.2.1 Διδακτική Προσέγγιση Σου Γνωστικισμού - Περιβάλλοντα Μάθησης 

Μέσω  Ανακάλυψης Και Διερεύνησης 

Ζ θηινζνθία ηνπ Γλσζηηθηζκνχ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο  ππφβαζξν αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθνχ 

Λνγηζκηθνχ. Σα πεξηβάιινληα απηήο ηεο θαηεγνξίαο εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην καζεηή θαη ζηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νηθνδνκεί (πνιιέο θνξέο θαη ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε άιινπο) ηηο 

γλψζεηο ηνπ πνπ απνηειεί  θπξίαξρν κνληέιν ζην ζρεδηαζκφ ζχγρξνλνπ Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ. 

Βαζηθφο ζηφρνο ελφο ηέηνηνπ Λνγηζκηθνχ είλαη λα παξέρεη απζεληηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

εληαγκέλεο ζε δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ην πξαγκαηηθφ θφζκν ψζηε λα γεθπξψλεηαη ην 

ράζκα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο έμσ απφ ην ζρνιείν (Ράπηεο & Ράπηε, 

2004). 

 ε απηά ηα πεξηβάιινληα ν εθπαηδεπηηθφο, ιεηηνπξγψληαο σο εκςπρσηήο θαη αξσγφο ζηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ καζεηψλ, θξνληίδεη λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν θιίκα, ζπληνλίδεη θαη βνεζά ζηελ 

νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Κόκεο, 2002). Σν ζπνπδαηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηβαιιφλησλ 

απηψλ είλαη πσο  επηηξέπνπλ είηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα παξέκβεη θαη λα ηα πξνζαξκφζεη είηε, ην 

ζπνπδαηφηεξν, ζην καζεηή λα παξέκβεη ψζηε λα ειέγμεη ηελ πνξεία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, 

πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνπλ πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ελλνηψλ, πξνζθέξνληαη σο εξγαιεία πνπ 

βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηελ πξσηνβνπιία, επλννχλ ηηο ζπλεξγαηηθέο κνξθέο 

κάζεζεο θαη ελ ηέιεη, εθφζνλ είλαη ζπλεπή ζηε ζεσξεηηθή ηνπο ζεκειίσζε, ππνζηεξίδνπλ ηε ζηαδηαθή 

δφκεζε ηεο γλψζεο ζε αηνκηθφ αιιά θαη νκαδηθφ επίπεδν. 

 Σα πεξηβάιινληα απηά δηαθξίλνληαη ζε ζπζηήκαηα θαζνδεγνύκελεο αλαθάιπςεο (discovery  

model) θαη δηεξεύλεζεο (exploratory model). Σέηνηνπ είδνπο ινγηζκηθά είλαη ηα πξνγξάκκαηα 

πξνζνκνηψζεσλ θαη κνληεινπνηήζεσλ, «θαηαζθεπήο» κηθξφθνζκσλ,  επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη 

εκπεξηέρνπλ :  

 ζπζηήκαηα πνπ ζηεξίδνπλ εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ππνινγηζηή (computer based 

laboratories) 

 ζπζηήκαηα πνπ ζπλδένληαη θαη αληινχλ δεδνκέλα απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (κε αμηνπνίεζε 

ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ- ζπζθεπψλ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο) 

 «Έκπεηξα πζηήκαηα» επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Intelligent Tutoring Systems) πνπ εκπεξηέρνπλ 

κνληέια καζεηή ζπζηήκαηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο (educational robotics). 

 αλνηρηά ζπζηήκαηα κάζεζεο (αλεμαξηήηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ) γηα δξαζηεξηφηεηεο 

εθκάζεζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (πρ LOGO, θ.α.) 

 πξνζνκνηψζεηο (Simulations) θαη κηθξφθνζκνη (micro- worlds). 

 



Μεταπτυχιακι Διατριβι  Μαριάνκθ Μπομποφλα 

Σσεδιαζμόρ και Ανάπηςξη Εκπαιδεςηικού Λογιζμικού  
για ηη Διδαζκαλία ηηρ Πληποθοπικήρ ζηο Δημοηικό.   Σελίδα 31 

 

4.2.2 Εκπαιδευτικά Λογισμικά Γνωστικισμού 

Σα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη κε ηηο Γλσζηηθέο Θεσξίεο Μάζεζεο θαη 

απνηεινχλ ινγηζκηθά κάζεζεο κέζσ θαηαλφεζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα απζηεξά δνκεκέλε 

εμειηθηηθή αιιεινπρία θαη πξνζθέξνπλ κηα θαζνδεγνχκελε εηζαγσγή ζην ζεκαηηθφ πεδίν θαη 

ππνδεηθλχνπλ ζην καζεηή ηπρφλ ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ θαη 

δηαδηθαζίεο πξνζέγγηζήο ηνπ. Γειαδή ππάξρεη βαζηθή ζηνρνζεζία πνπ γηα λα ηε θαηαθηήζεη ν 

δηδαζθφκελνο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ θιίκαθα θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο.  

 πλήζσο ππάξρεη θάπνηνο θαζνδεγεηήο (tutor), o νπνίνο ιεηηνπξγεί σο πξφηππν, πξνζαλαηνιίδεη 

ηνλ καζεηή θαη ηνλ νδεγεί ζε κία αξρηθή δηεξεχλεζε ηνπ καζεζηαθνχ πεδίνπ. ε αληίζεζε κε ην 

ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν ν καζεηήο έρεη θεληξηθφ ξφιν ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εμέιημεο ηνπ καζήκαηνο 

θαη ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ην αλαγλσξίζεη. πλεπψο ν εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί ζπκβνπιεχεη θαη 

ιχλεη απνξίεο ηνπ καζεηή κε ηξφπν δηαθξηηηθφ.  Δπηπιένλ ζηα γλσζηηθά εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ε 

παξνρή πιηθνχ γίλεηαη ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δίλνληαη νη ζρέζεηο ή νη έλλνηεο πξηλ απφ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο θαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηεο γλψζεο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία απφθηεζεο ηεο λέαο γλψζεο θαη αλαπηχζζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο. ηα ινγηζκηθά, ηα 

νπνία δηέπνληαη απφ ηε γλσζηηθή ζεσξία, αθνινπζείηαη ζπλήζσο ην εμήο κνληέιν: (Πξέδαο, 2003)  

 Γίλεηαη κία εηζαγσγή ζην ζεκαηηθφ πεδίν 

 Παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο. 

 Πξνβάιιεηαη κία εξψηεζε ζρεηηθή κε ην πιηθφ, ηελ νπνία ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα απαληήζεη 

κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο (θνπκπί, πνιιαπιή επηινγή θηι). 

 Σν πξφγξακκα πξνβάιιεη ηε ζσζηή απάληεζε θαη ζπλήζσο εκθαλίδεηαη θαη ε απάληεζε ηνπ 

ζπνπδαζηή σο αληηπαξαβνιή ζε εθείλε ηνπ ζπζηήκαηνο. ε κεξηθά ζπζηήκαηα θαιείηαη ν 

ζπνπδαζηήο λα ζρνιηάζεη ηηο απαληήζεηο πνπ επέιεμε ζε πξνεγνχκελν ζηάδην, ψζηε λα κελ 

ππάξρνπλ παξαλνήζεηο. 

 Σν πξφγξακκα ζπλερίδεη ηελ πξνβνιή λένπ πιηθνχ κε αχμνληα αξηζκφ εξψηεζεο, κέρξη λα 

πξνβιεζεί θαη ε ηειεπηαία εξψηεζε. 

 Σέινο ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ινγηζκηθψλ απνηειεί φηη ν καζεηήο 

κπνξεί εχθνια λα θάλεη ζπγθξίζεηο θαη λα μερσξίδεη έλλνηεο ελψ ηαπηφρξνλα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

αμηνινγείηαη απφ ην δάζθαιν θαη λα απηναμηνινγείηαη απφ ην ίδην ην ινγηζκηθφ. 

4.3 Κονστρουκτιβισμός Θεωρία Οικοδόμησης Γνώσης   

 (Constructivism) 

Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο είλαη κηα ζχλζεηε ζεσξία κάζεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε θηινζνθία ησλ 

πξνεγνχκελσλ ζεσξηψλ κάζεζεο θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν απηήο ηεο θηινζνθίαο ζπλδέεη γλψζεηο 

πνπ αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο ζρνιέο, φπσο είλαη ε πιεξνθνξηθή, ε γλσζηηθή ςπρνινγία, ε 

γισζζνινγία θαη ε έξεπλα ηνπ εγθεθάινπ.  Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο εμειίρζεθε ρξνληθά σο εμήο αξρηθά 

ζαλ κεηαζσξία κάζεζεο απφ ην γλσζηηθηζκφ κε ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο ηνπ Piaget , κεηά 

αθνινχζεζε ν γλσζηηθφο ε θνηλσληθφο ζπκπεξηθνξηζκφο (Badura), έπεηηα ην αλαθαιππηηθφ κνληέιν 

(Bruner), ηέινο ν επνηθνδνκεηηζκφο ηνπ Papert θαη πξφζθαηα εμειίζζεηαη ε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο 

λνεκνζχλεο (Gardner). 

 Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ είλαη φηη ε κφλε πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη ζεκαζία 

είλαη ην πσο επηιέγνπκε λα εξκελεχζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε θάπνηα πξάγκαηα ζπλεπψο ε γλψζε δε 

πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ έμσ θφζκν αιιά απφ δνκείηαη κέζα καο. Δπίζεο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ είλαη ε δηάθξηζε ηνπ Piaget, κεηαμχ αθνκνίσζεο θαη πξνζαξκνγήο 

πνπ είλαη κεραληζκνί κάζεζεο θαη εμέιημεο. Ζ αθνκνίσζε είλαη ε ζρεηηθά παζεηηθή ελζσκάησζε ηεο 

εκπεηξίαο ζε κηα αλαπαξάζηαζε ήδε δηαζέζηκε ζην παηδί. Όκσο φηαλ ε αζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

απαηηήζεσλ έξγνπ θαη ηεο γλσζηηθήο δνκήο ηνπ παηδηνχ είλαη πνιχ κεγάιε, ην παηδί μαλανξγαλψλεη ηηο 

ζθέςεηο ηνπ. Απηφ νλνκάδεηαη πξνζαξκνγή. Ζ αθνκνίσζε ηεο γλψζεο παίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν γηα λα 

γίλεη ε πξνζαξκνγή. Ζ πξνζαξκνγή δελ έξρεηαη ρσξίο αθνκνίσζε. Ζ ζεσξία ηνπ Piaget ζηεξίδεηαη ζηελ 

άπνςε φηη ε γλσζηηθή αλάπηπμε πξνέξρεηαη απφ ηελ πνηνηηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ ε γλψζε είλαη 

νξγαλσκέλε ζην κπαιφ θαη φρη απφ ηε ζπζζψξεπζε κηαο πνζφηεηαο γλψζεο.  
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 Δπηπξνζζέησο ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε ηε 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή νπηηθή γσλία είλαη νηη ε κάζεζε δνκείηαη απν ην καζεηή κέζσ ηεο ελεξγήο θαη 

ζηαδηαθήο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο θαη κέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε απνκλεκφλεπζε θαη ε κίκεζε είλαη κε 

απνδεθηέο δηαδηθαζίεο. Πξνυπφζεζε γηα κάζεζε είλαη ε δεκηνπξγία ηζρπξνχ εζσηεξηθνχ θηλήηξνπ. Ζ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε δίλεη έκθαζε ζην ξφιν ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

αιιειεπίδξαζεο, ζηελ επηθνηλσλία, ζηα εξγαιεία, ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ζηνλ αλαζηνραζκφ ζην πιαίζην 

ζπκθξαδνκέλσλ ζην νπνίν ζπληειείηαη ε κάζεζε. O καζεηήο είλαη ελεξγφο ζηε κάζεζε ηνπ θαη 

ρξεηάδεηαη πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο θαη εξγαιεία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν κάζεζεο. Ο καζεηήο 

καζαίλεη κε ππνθεηκεληθφ ηξφπν, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθνινπζήζεη ηηο δηθέο ηνπ δηαδξνκέο θαη λα 

εθθξάζεη ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο, θαηαζθεπάδνληαο ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.   

4.3.1 Διδακτική Προσέγγιση Σου Κονστρουκτιβισμού -Περιβάλλοντα 

Έκφρασης, Οικοδόμησης, Επικοινωνίας Και Αναζήτησης Πληροφορίας  

ηα πεξηβάιινληα έθθξαζήο θαη νηθνδόκεζεο εκπεξηέρνληαη νη εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο γλσζηηθά εξγαιεία θαη ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπκβνιηθή έθθξαζε θαη 

νηθνδφκεζε ελλνηψλ θαη ηδεψλ. ην πιαίζην απηφ, ε δηδαζθαιία θαη ε ρξήζε ησλ επηκέξνπο ινγηζκηθψλ 

γεληθήο ρξήζεο (εθαξκνγέο γξαθείνπ, θιπ) δελ ελλνείηαη σο γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά απνηειεί ην 

κέζν πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο, λα θαηαθηήζνπλ 

έλλνηεο θαη λα νηθνδνκήζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα (Μαξθέα, 2006). 

Σέηνηα πεξηβάιινληα απνηεινχλ ηα γλσζηά πεξηβάιινληα θαη εθαξκνγέο φπσο : 

  επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ 

  πίλαθεο θαη ινγηζηηθά θχιια 

  ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

  εξγαιεία ζρεδηαζκνχ θαη γξαθηθψλ 

  ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο θαη  παξαγσγήο δηαγξακκάησλ 

 εξγαιεία δεκηνπξγίαο ππεξκέζσλ, πνιπκέζσλ, ηζηνζειίδσλ (γηα παξνπζίαζε εξγαζηψλ) 

 εξγαιεία δεκηνπξγίαο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

 

 Δπηπιένλ ζηα πεξηβάιινληα παξνπζίαζεο, αλαδήηεζεο, δηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

θαζίζηαηαη εχθνιε θαη ιεηηνπξγηθά απνηειεζκαηηθή ε παξνπζίαζε, ε αλαδήηεζε θαη γεληθφηεξα ε 

δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. Οδεγνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ απεμάξηεζε ηνπ ρξήζηε απφ δπζρέξεηεο 

ρψξνπ θαη ρξφλνπ πξφζβαζεο. Σέηνηα ζπζηήκαηα είλαη: ςεθηαθέο εγθπθινπαίδεηεο, ειεθηξνληθά ιεμηθά,  

βάζεηο δεδνκέλσλ, ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, δηθηπαθνί ηφπνη εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

 

4.3.2 Εκπαιδευτικά Λογισμικά Κονστρουκτιβισμού 

Ζ ρξήζε ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο γιψζζαο logo ήηαλ έλα αξρηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο 

θνζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο κε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ φπνπ ν ππνινγηζηήο δε ιεηηνπξγεί 

ζα γλσζηηθφ εξγαιείν αιιά σο εληζρπηήο εκπεηξηψλ Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ πνπ αθνινπζεί ηελ  θνλζηξνπθηηβηζηηθή θηινζνθία :   

 Πεξηιακβάλεη θαζνξηζκέλνπο γλσζηηθνχο ηνκείο 

 Παξέρεη απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληαγκέλεο ζε δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

 Δλζαξξχλεη ηελ έθθξαζε θαη ηελ πξνζσπηθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία  

 Λακβάλεη ππφςε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζπληειείηαη ε κάζεζε 

 Γηαζέηεη πξνζαξκνζηηθφηεηα σο πξνο ηελ πνξεία αλαδήηεζεο θαη ηηο επηινγέο ηνπ καζεηή 

 Ο δάζθαινο ελέρεη ην ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή ζαλ ξφιν ζηελ ελδηάκεζε επηθνηλσλία ηνπο  

 Τπνζηεξίδεη ηελ αλαδήηεζε ηνπ καζεηή κε ηε παξνρή θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ 

 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλαπαξάζηαζεο ελλνηψλ κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ  

 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απνηίκεζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ παξαγσγήο πξνζσπηθήο 

εξγαζίαο ηνπ καζεηή θαζψο θαη απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 - Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

Ζ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη αλζξψπηλεο απαηηήζεηο κεηαζρεκαηίδνληαη 

ζε ηερλνινγηθά εθηθηέο ιχζεηο. Ζ δηαδηθαζία γηα λα αλαπηπρζεί θαη λα παξαρζεί κηα εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθνχ απφ κηα νκάδα εηδηθψλ απνηειεί κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία αιιεινζπζρεηηδφκελσλ θάζεσλ 

εξγαζίαο θαη βάζνο ρξφλνπ. Σν ζεκείν εθθίλεζεο ηεο αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο είλαη πάληνηε ν 

πξνζδηνξηζκφο θαη ε θαηαλφεζε κηαο εθπαηδεπηηθήο αλάγθεο πνπ θαηαγξάθεηαη ζε ζρέζε κε κία νκάδα 

ρξεζηψλ θαη ηηο αληίζηνηρεο αλάγθεο ηνπο. Ζ αλάπηπμε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλεη ηα 

βήκαηα: ζηνρεχσ, ζρεδηάδσ, εθαξκφδσ θαη δνθηκάδσ, ειέγρσ, δηνξζψλσ θαη αμηνινγψ θαη ζηνρεχεη ζε 

ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ρξήζεο.  

 Βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ αλάπηπμε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη ε λα δηεξεπλεζεί 

δηεμνδηθά ε εθπαηδεπηηθή αλάγθε απηήο ηεο νκάδαο ρξεζηψλ ψζηε λα ζπιιερζνχλ πιεξνθνξίεο γηα φιεο 

ηηο πιεπξέο θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φζν είλαη δπλαηφλ φηη 

θάζε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ θαη αλάγθε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζα αληηθαηνπηξηζηεί ζσζηά ζην 

πεξηβάιινλ ηεο δηεπαθήο. πλεπψο είλαη αλαγθαίν φηη νη ζρεδηαζηέο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ-ρξεζηψλ, ηηο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζνπλ πεξηβάιινληα ηθαλά λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο παηδαγσγηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε εκπινπηίδνληαο θαη αλαβαζκίδνληάο ηελ. 

 Δπηπιένλ, ε παξαγσγή ηεο εθαξκνγήο νξγαλψλεηαη ζε δηάθνξεο θάζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηξφπν ηέηνην πνπ νη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνληαη ή ην έξγν πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζε θαζεκία απφ απηέο λα απνηεινχλ ζηνηρεία εηζφδνπ απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επφκελεο. πλεπψο ε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ινηπφλ είλαη κηα δεκηνπξγηθή δηεξγαζία ε 

νπνία εθηειείηαη αθνινπζψληαο ηξεηο αξρηθέο θάζεηο φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα πξφηππα αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ πνπ έρεη πξνηείλεη ην ακεξηθάληθν ίδξπκα Ζιεθηξνιφγσλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ 

(Institute of electrical and electronics engineers, IEEE 1074-1995): 

 Αλάιπζε  πνπ πεξέρεη ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε απαηηήζεσλ  

 ρεδίαζε πνπ πεξηέρεη ην ζρεδηαζκφ ινγηζκηθνχ 

 Παξαγσγή πνπ πεξηέρεη ηελ πινπνίεζε. 
 

5.1 Υάσεις Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

Ζ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο θάζεηο: 

 Ζ Αλάιπζε (Analysis) ζηελ νπνία ζπιιέγνληαη δεδνκέλα γηα έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Λνγηζκηθνχ. 

 Ζ ρεδίαζε (Design) ζηελ νπνία κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Αλάιπζεο θαζνξίδνληαη δηάθνξεο 

παξάκεηξνη ηεο κνξθήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ (δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ηερλνινγίεο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πιαηθφξκα αλάπηπμεο θ.α) θαη δεκηνπξγνχληαη ηα πξψηα ρεηξνπηαζηά 

ζηνηρεία γηα ηε κνξθή ηνπ (γεληθά πιάλα, εηθνλνγξαθήζεηο, κνξθή δηεπαθήο ρξήζηε). 

 Ζ Παξαγσγή (Production) ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ρεδίαζεο. 

 Ζ Αμηνιόγεζε (Evaluation) ηνπ παξαγφκελνπ 

 

5.2 Ανάλυση 

θνπφο ηεο αλάιπζεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ απφ ην ινγηζκηθφ. 

Έηζη, ζηε θάζε ηεο αλάιπζεο ζπγθεληξψλνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη θάζε ζηνηρείν γχξσ απφ 

ηηο αλάγθεο κάζεζεο πνπ πξέπεη λα θαιχςεη ε εθαξκνγή. Πξνζδηνξίδεηαη ινηπφλ, ην επίπεδν γλψζεσλ 

θαη ηθαλνηήησλ ζην νπνίν βξίζθνληαη νη ρξήζηεο - καζεηέο- θαη θαζνξίδεηαη επαθξηβψο ηη πξέπεη λα είλαη 

απηφ πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ε εθαξκνγή λα πξνρσξήζνπλ γηα λα κάζνπλ. Καηαγξάθνληαη επίζεο θαη ηα 

δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη (πρ. ζε πνηνπο ρξήζηεο 
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απεπζχλεηαη, ηη ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ, ηη εξγαζίεο εθηεινχλ, ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ, ηηο γεληθφηεξεο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο, θ.ά.).  

 πλνπηηθά, ζηε θάζε ηεο αλάιπζεο ε νκάδα παξαγσγήο πξέπεη λα ζπιιέμεη θαη λα νξγαλψζεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ψζηε λα θαηαλνήζεη απφιπηα ηηο αλάγθεο κάζεζεο πνπ ππάξρνπλ 

αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή κπνξεί λα νξγαλσζεί θαιχηεξα ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα 

αλαπηπρζεί. Δπηπιένλ, ε θάζε ηεο αλάιπζεο πεξηιακβάλεη  δπν επηκέξνπο θάζεηο:  

 ηελ Αλάιπζε Αλαγθώλ (Needs Analysis) θαη  

 ηελ Αξρηθή Αλάιπζε (Front-End Analysis).  

 Καηά ηε θάζε ηεο Αλάιπζεο Αλαγθώλ θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη, πξνζδηνξίδνληαη νη δηαθνξέο 

κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο θαη ηεο επηζπκεηήο θαηάζηαζεο θαη θαζνξίδνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο δξάζεηο. 

Με ηνλ θαζνξηζκφ αξρηθνχ θαη ηειηθνχ (επηζπκεηνχ) επηπέδνπ γλψζεσλ, θαζνξίδνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο 

ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ. Άξα ε αλάιπζε αλαγθψλ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο πνπ ζηφρν 

έρνπλ λα ζπιιέμνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

  Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε αλάιπζε αλαγθψλ έρεη θαζνξίζεη ην είδνο ηεο εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο 

πνπ απαηηείηαη, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε ζπιινγή αθφκε πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα 

δηαζαθεληζηνχλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ. Απηή ε θάζε εξγαζίαο 

νλνκάδεηαη «αξρηθή αλάιπζε» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο γηα λα θαζνξηζηεί 

ηη ζα πξέπεη λα είλαη ην εθπαηδεπηηθφ πξντφλ πνπ ζα αλαπηπρζεί κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαθάησ 

επηκέξνπο αλαιχζεσλ  θαη πεξηιακβάλεη δηάθνξεο επί κέξνπο θάζεηο πξνζδηνξηζκνχ πιεξνθνξηψλ, πνπ 

νη βαζηθφηεξεο είλαη: 

 Αλάιπζε Υξεζηώλ. πιιέγνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξντφληνο 

(ηη κέζα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη, πψο πξνηηκνχλ λα καζαίλνπλ, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ 

δηαζέηνπλ θ.α) ψζηε λα ππάξμεη ζαθήο εηθφλα ηνπ κέζνπ ρξήζηε θαη λα θαηαγξαθνχλ ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  ε απηή ηε θάζε θαζνξίδεηαη Καζνξίδεηαη ην ππφβαζξν, ηα καζεζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο-δεμηφηεηεο ησλ ππνςήθησλ ρξεζηψλ. 
 

 Αλάιπζε Σερλνινγίαο. Καζνξίδνληαη νη κνξθέο ηεο ηερλνινγίαο ζηηο νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε 

νη εθπαηδεπφκελνη ψζηε λα ππάξρεη ζαθήο εηθφλα γηα ην πνηεο ηερλνινγίεο είλαη δηαζέζηκεο 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 
 

 Αλάιπζε πλζεθώλ. Δμεηάδνληαη νη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ή εθπαίδεπζεο πνπ 

κπνξεί λα παίμνπλ θάπνην ξφιν ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη εληνπίδνληαη  

νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ ζα πξνζθεξζεί ε 

εθπαίδεπζε  
 

 Αλάιπζε Δξγαζηώλ. Αθνξά ζηελ θαηάηκεζε ηεο ζπλνιηθήο εξγαζίαο (ζηελ νπνία ζα 

εθπαηδεπηνχλ νη ρξήζηεο) ζε απιέο βαζηθέο εξγαζίεο ψζηε λα είλαη ζαθέο πνηεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ζα αλαπηχμνπλ κε ζθνπφ λα θαζνξηζηνχλ νη απιέο εξγαζίεο-γλψζεηο πνπ ζπλζέηνπλ 

ηε ζπλνιηθή εξγαζία-γλψζε. Ζ αλάιπζε επηηπγράλεηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαθάησ 

βεκάησλ. 

 (α) Αλάιπζε ηεο ζπλνιηθή εξγαζίαο ή γλψζεο ζε επί κέξνπο ηκήκαηα 

 (β) Δληνπηζκφο ησλ απιψλ εξγαζηψλ ή γλψζεσλ απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη θάζε ηκήκα 

 (γ) Καζνξηζκφο ηηο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ν εθπαηδεπφκελνο γηα λα 

εθηειεί θάζε απιή  εξγαζία ή λα θαηέρεη κηα γλψζε 

 (δ) Καζνξηζκφο ησλ πνησλ ζεκαληηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα ππνζηεξίδεη ην Δθπαηδεπηηθφ 

Λνγηζκηθφ 
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 Αλάιπζε Δθπαηδεπηηθώλ ηόρσλ. Καζνξίδνληαη ζαθψο νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. Απφ ηνπο 

ζηφρνπο πξνθχπηεη πνην ζα είλαη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο, αλ ε εθπαίδεπζε ζα νδεγεί 

ζηελ αλάπηπμε ζεσξεηηθήο γλψζεο ή πξαθηηθήο δεμηφηεηαο, πψο ζα κεηξεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνζθνξά 

εθπαίδεπζεο. 
 

 Αλάιπζε Μέζσλ. Δπηιέγνληαη ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Λνγηζκηθνχ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ παξαθάησ βεκάησλ: (α) Αληηζηνίρεζε ησλ επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ (εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη) ζηα θαηάιιεια κέζα (β) πξνζδηνξηζκφο ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ησλ δηαθφξσλ κέζσλ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο θαη ηέινο (γ) ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 
 

5.2.1  Ανάλυση Απαιτήσεων 

ηελ θάζε ηεο αλάιπζεο απαηηήζεσλ γίλεηαη θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θαηαγξαθή ησλ 

απαηηήζεσλ ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζην ηη πξέπεη λα θάλεη ην ζχζηεκα, ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ηνπο 

θηλδχλνπο θαη έλα δνθηκαζηηθφ ζρέδηφ ηνπ. Οη απαηηήζεηο ελφο ζπζηήκαηνο επνκέλσο, είλαη νη 

πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην ζχζηεκα θαη νη πεξηνξηζκνί θάησ απφ ηνπο νπνίνπο 

ζα ιεηηνπξγεί. Οη απαηηήζεηο απηέο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ γηα έλα ζχζηεκα πνπ 

βνεζάεη ζηελ επίιπζε θάπνησλ πξνβιεκάησλ, φπσο ν έιεγρνο κηαο ζπζθεπήο, ε ππνβνιή κηαο 

παξαγγειίαο ή ε αλεχξεζε πιεξνθνξηψλ, ε δηαδηθαζία ηνπ εληνπηζκνχ , ηεο αλάιπζεο, ηεο ηεθκεξίσζεο 

θαη ηνπ ειέγρνπ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ νλνκάδεηαη κεραληθή απαηηήζεσλ 

(requirements engineering).  

 Οη απαηηήζεηο ελφο ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ ζπλήζσο θαηαηάζζνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: 

 Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο: 

Πξφθεηηαη γηα δειψζεηο πνπ νξίδνπλ πνηεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα παξέρεη ην ζχζηεκα, πσο ζα πξέπεη λα 

αληηδξά ζε ζπγθεθξηκέλεο εηζφδνπο θαη πσο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο 

 Με ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο: 
Δίλαη απαηηήζεηο πνπ δελ αθνξνχλ άκεζα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα παξέρεη ην ζχζηεκα. πεξηιακβάλνπλ 

ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, πεξηνξηζκνχο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο θαη πξφηππα. Οη απαηηήζεηο 

ρξεζηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο είλαη παξαδείγκαηα κε ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ 

5.3 χεδίαση 

Οη πιεξνθνξίεο ηεο Αλάιπζεο απνηεινχλ ζηνηρεία εηζφδνπ γηα ηελ oκάδα αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ θαη 

θαζνδεγνχλ ηε ρεδίαζε. ηε θάζε απηή αξρίδεη ε πινπνίεζε ηεο εμφδνπ δει. ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

πξέπεη λα παξαρζεί. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπαθήο κε ην ρξήζηε είλαη έλα ζέκα εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο δηφηη αθφκε θαη ην πην έμππλν πξφγξακκα κπνξεί λα γίλεη πάξα πνιχ δχζρξεζην έσο θαη 

άρξεζην αλ νη ρξήζηεο δπζθνιεχνληαη λα ην κάζνπλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

Οη εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε ζρεδίαζε πεξηιακβάλνπλ: 

 Υξνλνπξνγξακκαηηζκό ηνπ έξγνπ: Πεξηγξάθεηαη ε πνξεία αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ θαη 

παξαηίζεληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ρξνληθά ζεκεία παξάδνζήο ηνπ. Γηαρσξίδνληαη νη εξγαζίεο ζε 

επηκέξνπο θάζεηο θαη εθηηκάηαη ν ρξφλνο θαη νη πεγέο πνπ απαηηνχληαη γηα λα νινθιεξσζνχλ. 

 Οκάδα έξγνπ: Καζνξίδνληαη νη ξφινη θαη νη ππεπζπλφηεηεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο παξαγσγήο 

φπσο ηερληθνί ήρνπ θαη video, παξαγσγφο θεηκέλσλ, γξαθίζηαο, εηδηθφο πεξηερνκέλνπ, 

πξνγξακκαηηζηήο πνιπκέζσλ, ζρεδηαζηήο δηδαθηηθήο ,εηδηθφο αμηνινγεηήο. 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ κέζσλ: Καζνξίδνληαη πνηα κέζα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πνηεο 

ζα είλαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ αξρείσλ πνιπκέζσλ. 

 Δθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ κέζσλ: Οξγαλψλεηαη ε δνκή ηνπ ινγηζκηθνχ, ζχκθσλα κε 

ηε δηδαθηηθή ζεσξία πνπ ζα βαζηζηεί, ε πινήγεζε, ε αλάπηπμε ηεο δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε, νη 
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δηάθνξνη ηξφπνη πνπ ζα εκθαλίδνληαη ηα πνιπκέζα ηηο νζφλεο. 

  Έιεγρνο πνξείαο έξγνπ : Καζνξίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

έξγνπ φπσο ε δεκηνπξγία αληηγξάθσλ θαη νη δηνξζψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 

αμηνινγεηή. 

 Βαζηθή παξάκεηξνο ηεο ζρεδίαζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη φηη έλα ζχγρξνλν θαη 

θαιά ζρεδηαζκέλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξέπεη λα ζπλδπάδεη ηηο πξνφδνπο ηεο δηδαθηηθήο, ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηηο πξνφδνπο ζηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε επηζηεκνληθά πεδία. Ζ ζρεδίαζή 

ηνπ δηέπεηαη απφ θαλφλεο, νη νπνίνη, ελδερνκέλσο, κεηαβάιινληαη πνηνηηθά ή σο πξνο ην πιήζνο, 

αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ινγηζκηθνχ, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ. 

(Παλαγηωηαθόπνπινο, Πηεξξαθέαο &Πηληέιαο, 2005) 

 πλεπψο ζηε θάζε ηεο ζρεδίαζεο είλαη απαξαίηεην ε εθαξκνγή λα ζρεδηαζηεί κε 3 άμνλεο νη 

νπνίνη είλαη : 

 ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ  

 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ  

 ΣΔΥΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ 

 

5.3.1 Διδακτική χεδίαση – τρατηγικές Καλής χεδίασης 

Χο δηδαθηηθή ζρεδίαζε (instructional design) νξίδεηαη ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε 

ζρέζε κε: (α) ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, (β) ηνλ ηξφπν 

δφκεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, θαη (γ) ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αθνινπζίαο ησλ δηδαθηηθψλ επεηζνδίσλ πνπ 

πεξηέρεη. Μεξηθνί θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη πην ζπρλά ζην ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

θαη απνθηνχλ ραξαθηήξα βαζηθώλ αξρώλ δηδαθηηθήο ζρεδίαζεο είλαη: 

 Ζ ζεώξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ σο εθπαηδεπηηθνύ εξγαιείνπ 

 Ζ αξρή απηή ζα ιέγακε πσο πξνθχπηεη άκεζα απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε λα απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν, έλα 

απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ θαη 

πξέπεη λα μεπεξλά ηε ζπλεζηζκέλε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε πίλαθα, ραξηηνχ θαη κνιπβηνχ. Ζ 

αλαπαξαγσγή θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο ζρνιηθνχ βηβιίνπ κέζα απφ ηελ νζφλε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή δελ απμάλεη ηηο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο πνπ ζα είρακε αλ ρξεζηκνπνηνχζακε 

ην βηβιίν ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Χζηφζν, ζηελ πξάμε, απηφ κεξηθέο θνξέο δελ ηεξείηαη, θπξίσο ιφγσ 

θφζηνπο.  

 Ζ επηθέληξσζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο 
 Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ επηθέληξσζε ηνπ ρξήζηε θάζε θνξά ζην 

αληηθείκελν πνπ κειεηά κε ηε ρξήζε ηνπ. Να απνκαθξχλεη ηνπο ≪ζνξχβνπο≫ πνπ ππεηζέξρνληαη κε 

δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο ελέξγεηεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε δηελέξγεηα απιψλ ππνινγηζκψλ κε ρξήζε 

ζπκβαηηθψλ κέζσλ (ραξηί θαη κνιχβη) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο. 

 Ζ παξνρή ειεπζεξίαο ζηελ έθθξαζε ηνπ ρξήζηε 

 Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε λα κελ επηβάιιεη:  

(α) ηηο απφςεηο ηνπ ζπγγξαθέα φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελφ ηνπ, 

(β) ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν ρξήζηεο γηα ηε ιχζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο. 

Ο ρξήζηεο πξέπεη λα αηζζάλεηαη πσο έρεη ειεπζεξία θηλήζεσλ, πσο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεη ηε γλψκε 

ηνπ φηαλ ηνπ δεηεζεί . Ζ αληηκεηψπηζε θαη ε επηζήκαλζε ηεο ιαλζαζκέλεο άπνςεο ηνπ ρξήζηε, π.ρ. γηα 

ηε ιχζε κηαο άζθεζεο, πξέπεη λα γίλεηαη αθξηβψο ζηελ πνξεία επίιπζήο ηεο θαη φρη εμαξρήο. Ζ 

πξαγκαηηθή θαη ζε βάζνο θαηαλφεζε ηνπ ιάζνπο ελδερνκέλσο ζα βνεζήζεη ην ρξήζηε λα κελ ην 

επαλαιάβεη ηελ επφκελε θνξά. 
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τρατηγικές Διδακτικής χεδίασης 

Όζν αθνξά ην ζρεδηαζκφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή κε 

βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζχκθσλα κε ηε πξνζέγγηζε ηνπ Gagne (1985) ε νπνία πεξηιακβάλεη 9 

γεγνλόηα κάζεζεο : 

 (γεγνλφο 1) Πξνζέιθπζε - δηέγεξζε ηεο πξνζνρήο ηνπ ρξήζηε 

 (γεγνλφο 2) Πιεξνθφξεζε ηνπ ρξήζηε γηα ηνπο ζηφρνπο θαη θαζνξηζκφο ηνπ επηπέδνπ αλακνλήο 

 (γεγνλφο 3) Αλάθιεζε ησλ ήδε γλσζηψλ πεξηερνκέλσλ ηεο γλψζεο 

 (γεγνλφο 4) αθήο παξνπζίαζε ηνπ πξνο κάζεζε πιηθνχ 

 (γεγνλφο 5) Καζνδήγεζε ηεο κάζεζεο 

 (γεγνλφο 6) Αλαδήηεζε απνδείμεσλ ηεο κάζεζεο – πξφθιεζε ηεο εθηέιεζεο ελεξγεηψλ απφ ην 

ρξήζηε 

 (γεγνλφο 7) Ύπαξμε αλάδξαζεο 

 (γεγνλφο 8) Δθηίκεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ρξήζηε 

 (γεγνλφο 9) Δλίζρπζε ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο γλψζεο θαη ελζάξξπλζε ηεο κεηαβίβαζεο γλψζεσλ 

ζε άιινπο ηνκείο εθαξκνγήο 

 Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ησλ πνιπκέζσλ, ηεο εμάπισζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηεο 

εμέιημε ησλ ινγηζκηθψλ ε ζρεδίαζε εκπινπηίζηεθε θαη πξνζηέζεθαλ πεξαηηέξσ θξηηήξηα ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπο θαη πνπ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ έλα θαιά ζρεδηαζκέλν ινγηζκηθφ (εμαηξνπκέλεο 

ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο, ε νπνία – νχησο ή άιισο – πξέπεη λα ππάξρεη), ππνζηεξίδνληαο πσο ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξέπεη λα πιεξεί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο φζνλ αθνξά ηελ ζρεδίαζε  

(Παλαγησηαθνπνχινο, Πηεξξαθέαο &Πηληέιαο, 2005): 

 1 Από εθπαηδεπηηθήο άπνςεο: 

 Να είλαη ζεκειησκέλν παηδαγσγηθά. 

 Να δηεπθνιχλεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία αιιά θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 

 Να εκπεξηέρεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί απνδνηηθά ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή έξεπλα. 

 Να πξνσζεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε πλεπκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ. 

 Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ηεηξαδίσλ εξγαζηψλ θαη άιινπ έληππνπ πιηθνχ γηα ρξήζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηε δηδαζθαιία. 

 Να θαιχπηεη πνηθίιεο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε παξέρνληάο ηνπ δηδαθηηθά εξγαιεία. 

 Να θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα δηαιεχθαλζεο ησλ παξαλνήζεσλ ησλ ρξεζηψλ. 

 

 2 ε ζρέζε κε ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο: 

 Να δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε θαη ζηνλ εθπαηδεπηή λα ειέγρνπλ ην ξπζκφ θαη ηε ζεηξά ηεο 

παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

 Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επαλάιεςεο ζηελ παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ην νπνίν δελ έγηλε θαηαλνεηφ απφ ην ρξήζηε. 

 Να δίλεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεη απφ ην ζεκείν πνπ ζηακάηεζε. 

 Να δηαηεξεί ηελ αθνινπζία ελφο ζπλφινπ καζεκάησλ παξνπζηάδνληαο ην πεξηερφκελν ζε 

αιιεινπρία ελνηήησλ. 

 Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζχλνςεο θαη αλαθεθαιαίσζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 

 Να παξέρεη βνήζεηα ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πξνο ην ρξήζηε πξνθεηκέλνπ απηφο λα ζπλερίζεη. 

 

 3 ε ζρέζε κε ην καζεζηαθό έιεγρν: 

 Να θαηαγξάθεη θαη λα παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηή ην ηζηνξηθφ ηεο καζεζηαθήο πνξείαο ηνπ 

ρξήζηε. 

 Να δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε θαη ζηνλ εθπαηδεπηή λα ειέγρνπλ ην επίπεδν δπζθνιίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο (ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ινγηζκηθνχ). 

 ε ζρέζε κε ηα κέζα παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο: 

 Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε δηάθνξα κέζα, αλάινγα κε ηνλ 
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ηχπν ηεο γλψζεο πνπ πξνζπαζεί λα κεηαθέξεη. 

 Να πξνζθέξεη ηελ πιεξνθνξία κε ρξήζε πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ. 

 Ζ ιεπηνκέξεηα ζηελ παξνπζίαζε πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ην επίπεδν ηνπ ρξήζηε. 

 Να ρξεζηκνπνηεί ηα πνιπκέζα φρη γηα εληππσζηαζκφ αιιά γηα καζεζηαθή βνήζεηα. 

 

 4 Από ηερλνινγηθήο άπνςεο: 

 Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε εξγαιεία ζχλδεζεο ζε ηνπηθφ δίθηπν ή ζην 

Γηαδίθηπν. 

 Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απιά, ρσξίο πνιιέο γλψζεηο ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο λα κε δπζθνιεχεη ην ρξήζηε 

 

5.3.2 Λειτουργική χεδίαση 

Ο ζρεδηαζηήο ζα πξέπεη λα θάλεη κηα αλαιπηηθή αλαθνξά πνπ λα πξνδηαγξάθεη κε ζαθήλεηα ηνλ ηξφπν 

πνπ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ε ηειηθή εθαξκνγή. Απηή ε αλαθνξά ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ νδεγφο θαηά ηελ 

θάζε ηεο πινπνίεζεο θαη πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Πεξηερόκελν 

 

 ηνηρεία Πνιπκέζσλ 

 

 Πινήγεζε  

 

 Γηεπαθή 

 

1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 

Ζ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε θαηεγνξίεο εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο νη ζηφρνη ηεο 

εθαξκνγήο, ν ζεκαηηθφο ηεο πξνζαλαηνιηζκφο ή νη πξνζδνθίεο ηνπ ρξήζηε. Ο ζρεδηαζηήο κπνξεί λα 

δηαθξίλεη κηα θπζηθή θαηεγνξηνπνίεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ην πεξηερφκελν. Μεξηθέο θνξέο ζθφπηκα ν 

ζρεδηαζηήο αγλνεί ηελ θπζηθή θαηεγνξηνπνίεζε γηα λα ην παξνπζηάζεη απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία. 

 Δπηπιένλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ κηα εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή λα έρεη ζσζηά παξνπζηαζκέλν ην 

πεξηερφκελφ ηεο ψζηε λα ηθαλνπνηεί απφιπηα ην ζθνπφ δεκηνπξγίαο ηνπ. Ζ ζρεδίαζε κηαο εθπαηδεπηηθήο 

εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα είλαη απιή θαη λα ρξεζηκνπνηεί εθείλα ηα ζπζηήκαηα ζπκβφισλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ζηφρνπ.  

 πλεπψο, ην πεξηερφκελν ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνπο παξαθάησ 

άμνλεο: 

 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηερνκέλσλ: Σα πεξηερφκελα ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη γηα 

ηελ επηζηεκνληθή ηνπο νξζφηεηα, ηελ πιεξφηεηα θαη ηε ζαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

 Καηαιιειόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαλννχλ ηελ πιεξνθνξία πνπ ην ινγηζκηθφ 

παξνπζηάδεη θαη γηα ην ιφγν απηφ ην ιεμηιφγην θαη ε ζχληαμε ησλ θεηκέλσλ πνπ παξαηίζεληαη γξαπηά ή 

πξνθνξηθά πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία θαη ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ. 

 Δνκή: Ζ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξέρεηαη, πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

πξννδεπηηθήο αθνκνίσζεο ελλνηψλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεηο, ζχγρξνλεο, 

ζπλαθείο κε ην ζέκα θαη επηζηεκνληθά ζσζηά. Ζ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα είλαη αλάινγε 

κε ην γισζζηθφ επίπεδν θαη ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ. εκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ην ινγηζκηθφ λα είλαη 

απαιιαγκέλν απφ ζπληαθηηθά θαη νξζνγξαθηθά ιάζε. Δπίζεο, θαιφ είλαη ε παξνπζίαζε κηαο δπζλφεηεο 
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έλλνηαο λα γίλεηαη κε δηαθνξεηηθά “κέζα”, φκσο ρσξίο ππεξβνιέο γηα εληππσζηαζκφ. Θα πξέπεη λα 

ππάξρεη ζπλέπεηα ζηνπο φξνπο θαη ηα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σέινο, νη ζηξαηεγηθέο γηα 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα είλαη εχρξεζηεο θαη λα παξέρνπλ θίλεηξα ζηνλ ρξήζηε, ελψ, αλ 

ππάξρεη ειεθηξνληθφ ιεμηθφ φξσλ, πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη φινπο ηνπο φξνπο ησλ ζεκάησλ πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ην ινγηζκηθφ. 

 πκπεξαζκαηηθά, ε νξγάλσζε θαη ε παξνπζίαζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ πξέπεη  λα δηέπνπλ ηνπο 

θάησζη θαλφλεο θαιήο πξαθηηθήο: 

 Σν πεξηερφκελν πξέπεη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθφηεηα, πιεξφηεηα θαη λα έρεη ζπλάθεηα κε ην 

ζέκα ηνπ ινγηζκηθνχ 

 Σν χθνο ηεο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηαζεξφ ζε φιε ηελ 

εθαξκνγή 

 Σν πεξηερφκελν πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη κε ακεξνιεςία. 

 Οη έλλνηεο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα θαη κία - κία θάζε θνξά, ψζηε λα κε 

δηαρέεηαη ε πξνζνρή ηνπ ρξήζηε. Ο “βνκβαξδηζκφο” ηνπ ρξήζηε κε πιεξνθνξία έρεη σο 

απνηέιεζκα θφπσζε θαη απνδηνξγάλσζε. 

 Ζ παξνπζίαζε κηαο δπζλφεηεο έλλνηαο επηβάιιεηαη λα γίλεηαη κε δηαθνξεηηθά “κέζα”, φκσο 

ρσξίο ππεξβνιέο γηα εληππσζηαζκφ. 

 Σν πεξηερφκελν πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη έηζη ψζηε λα ζπλδέεη ηηο έλλνηεο πνπ παξαηίζεληαη κε 

θαηαζηάζεηο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε. 

 Σν πεξηερφκελν πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη κε γιψζζα θαηαλνεηή απφ ηελ νκάδα- ζηφρν, λα 

επηθεληξψλεηαη ζηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ψζηε λα θαιχπηεη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε. 

 Μέζα απφ ην πεξηερφκελν πξέπεη λα αλαδεηθλχνληαη ηα θίλεηξα ρξήζεο θαη εμεξεχλεζήο  

 Ζ αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε πξφζβαζε ζ‟ απηή πξέπεη λα γίλεηαη εχθνια. 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε (π.ρ. ηεο ιχζεο κηαο άζθεζεο) πξέπεη λα είλαη 

δπλαηφλ λα κεηαθεξζνχλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ζε θιαζηθέο εθαξκνγέο γεληθήο ρξήζεο (π.ρ. 

Microsoft Word ή Excel). 

  

2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΛΤΜΔΧΝ 

Ο ζρεδηαζηήο πξέπεη λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηηο κνξθέο ησλ ζηνηρείσλ πνιπκέζσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 Α) Σν θείκελν 

Δίλαη ην πην ζπλεζηζκέλν κέζν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν άλζξσπνο γηα λα κεηαδψζεη ηελ πιεξνθνξία. Ζ 

ελζσκάησζε ηνπ θεηκέλνπ ζε κηα εθαξκνγή πνιπκέζσλ δίλεη αξθεηέο δπλαηφηεηεο γηα ελαιιαθηηθνχο 

ηξφπνπο παξνπζίαζήο ηνπ. Σν θείκελν ζα πξέπεη λα είλαη ζχληνκν, ζαθέο θαη κε ινγηθή δνκή. Όπσο 

γλσξίζακε ην θείκελν απνηειεί ην αξραηφηεξν ρξνλνινγηθά κέζν κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.  

 ε αληίζεζε φκσο κε ηα έληππα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, ε νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

είλαη πνιχ πην θσηεηλή θαη πην αζηαζήο απφ ηελ επηθάλεηα ελφο εληχπνπ πνπ ζπλήζσο είλαη νπδέηεξε θαη 

παξνπζηάδεη ρακειή θσηεηλφηεηα πνπ ζεκαίλεη πσο αλ ζπγθξίλνπκε ηελ ηαρχηεηα αλάγλσζεο ελφο 

θεηκέλνπ κε ηα ίδηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ζε έλα έληππν, ηφηε ζα 

δηαπηζησζεί πσο ην έληππν δηαβάδεηαη θαηά κέζν φξν 30% πην γξήγνξα. Ζ βειηίσζε ηεο 

αλαγλσζηκφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ απφ ηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή απαηηεί ηελ πηνζέηεζε 

νξηζκέλσλ θαλφλσλ ζηελ παξνπζίαζή ηνπ. Πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπιάρηζηνλ, ηνπο θαλόλεο εκθάληζεο 

ελφο θαιά κνξθνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ, φπσο: 

 Καηάιιειν κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο πνπ λα πξνζδίδεη επθξίλεηα θαη αλαγλσζηκφηεηα. 

 Απιέο γξακκαηνζεηξέο (πρ Arial, Times New Roman). 

 Υξήζε θεθαιαίσλ θαη πεδψλ γξακκάησλ ή ιέμεσλ. 

 Υξήζε δηαζηεκάησλ, ζηεινζεηψλ, θνπθθίδσλ, αξίζκεζεο. 
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 Υξήζε γξακκνζθίαζεο, πιαηζίσλ θαη πηλάθσλ. 

 Υξήζε γξακκάησλ, ιέμεσλ ή θξάζεσλ ππνγξακκηζκέλσλ, κε έληνλε γξαθή, κε πιάγηα γξαθή. 

 Υξήζε ρξσκάησλ ζε ιέμεηο ή θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ, φπνπ απηφ επηβάιιεηαη. 

 Γηαρσξηζκφο παξαγξάθσλ ψζηε λα θαίλνληαη νη λνεκαηηθέο αιιαγέο ζην πεξηερφκελν. 

 Σέινο , ην θείκελν ζην πεξηερφκελν απνηειεί ην θνηλφ ζηνηρείν κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ θαη ηνπ έληππνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη εδψ απνηειεί έλα βαζηθφ θνξέα κεηαθνξάο 

πιεξνθνξίαο, νινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ. Ζ ρξήζε ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε 

πξνζνρή. Γελ είλαη ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηνχληαη καθξνζθειή θείκελα, ηα νπνία απσζνχλ ην ρξήζηε 

αιιά κηθξά, ζαθή θαη πεξηεθηηθά. 

 Ζ εκθάληζε ηνπ θεηκέλνπ ζηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά  ζηελ νζφλε κπνξεί λα γίλεη κε 

αλαδπόκελα κελύκαηα (popup messages) φηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη κηα ελεξγή πεξηνρή ηεο εηθφλαο ηεο 

νζφλεο, κε θπιηόκελα κελύκαηα (scrolling texts) φηαλ ππάξρεη αλάγθε παξνπζίαζεο ελφο κεγάινπ 

θεηκέλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε κεγαιχηεξεο αθφκα έθηαζεο 

πιεξνθνξία, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ νη ζχλδεζκνη θαη γεληθά ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ππεξθεηκέλνπ. 

Σέινο, ηνλίδεηαη θαη εδψ πσο ε ρξήζε ησλ παξαπάλσ  θαλφλσλ κνξθνπνίεζεο ηνπ θεηκέλνπ βνεζνχλ 

ζηελ αξηηφηεξε εκθάληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Δίλαη επηβεβιεκέλε δειαδή, ε ρξήζε παξαγξάθσλ, 

ρξσκάησλ, θνπθθίδσλ θαη αξίζκεζεο, ππνγξακκηζκέλσλ, έληνλσλ θαη πιάγηαο γξαθήο ιέμεσλ θαη 

θξάζεσλ, εζνρψλ, γξακκνζθηάζεσλ, πηλάθσλ. 

 Β)  Ο ήρνο 

Ο ήρνο, φπσο αλαθέξζεθε είλαη ζηνηρείν πνιπκέζσλ πνπ αζθεί κεγάιε επίδξαζε ζην ρξήζηε θαη ζηε 

καζεζηαθή ηνπ πνξεία. Ζ νκηιία, ε κνπζηθή, ηα ερεηηθά εθέ κεηαθέξνπλ ην ρξήζηε ζε άιιε δηάζηαζε. Ζ 

ρξήζε ηνπ ήρνπ ζε εθαξκνγέο πνιπκέζσλ είλαη πνιιαπιή. ΄Έλα αξρείν ήρνπ κπνξεί λα πεξηέρεη 

δηάθνξεο κνξθέο φπσο κνπζηθή, εθέ, νκηιία. Ο ήρνο κπνξεί λα ππάξρεη απηφλνκα ή λα απνηειεί ηκήκα 

ελφο βίληεν ή λα ππάξρεη ζε ζπλδπαζκφ κε θείκελν, ζαλ αθήγεζε.  Δπηπιένλ, ε ρξήζε ήρνπ εληζρχεη 

ηε δηαδξαζηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο, ψζηε ην ςπρξφ ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα λα απνβάιιεη ηε κεραληθή 

ηνπ ππφζηαζε θαη πξνδηαζέηνπλ ην ρξήζηε λα αζρνιεζεί καδί ηνπ. Χζηφζν, ν ήρνο δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη επεηδή κφλν θαη κφλν απνηειεί ζηνηρείν ησλ πνιπκέζσλ θαη κπνξεί λα εληππσζηάζεη, 

ηδηαίηεξα ηνπο ρξήζηεο κηθξήο ειηθίαο.  Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ πξνυπνζέηεη αξρηθά θαιή 

πξνζαξκνγή κε ην πεξηερφκελν θαη ηε ξνή εκθάληζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 

 πλεπψο, ε ρξήζε ηνπ ήρνπ πξνυπνζέηεη ηελ αλάινγε πξνζνρή φζνλ αθνξά ηε πνηφηεηά ηνπ, ηε 

δηάξθεηά ηνπ, ν ζσζηφο ζπγρξνληζκφο κε άιια κέζα θαη ην χθνο ηνπ λα είλαη αληίζηνηρν κε ην ζέκα πνπ 

παξνπζηάδεηαη. ε έλα θαιά ζρεδηαζκέλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, ινηπφλ, πξέπεη: 

 Ο ήρνο λα είλαη θαιφο πνηνηηθά, ζσζηά επηιεγκέλνο θαη λα ηαηξηάδεη κε ην πεξηερφκελν ηεο 

εθαξκνγήο. 

 Ζ πνηφηεηα ηνπ ήρνπ λα είλαη νκνηφκνξθε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο. 

 Ζ έληαζε ηεο νκηιίαο, ηεο κνπζηθήο θαη ησλ ερεηηθψλ εθέ λα είλαη εμηζνξξνπεκέλε θαη 

νκνηφκνξθε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο. 

 Να δίλεηαη ηδηαίηεξε ερεηηθή έκθαζε ζηα ζεκεία έλαξμεο θαη ιήμεο κηαο θίλεζεο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο αθήγεζεο, ν αθεγεηήο λα ηνλίδεη ηα θαηάιιεια ζεκεία. Αλ ε θσλή 

 ηνπ αθεγεηή αιιάδεη απφ ζέκα ζε ζέκα, λα δηαηεξείηαη νκνηνκνξθία ζηελ αθήγεζε θαη 

 ζηνλ ηξφπν εθθνξάο ηνπ ιφγνπ. 

 Να ππάξρεη ζπγρξνληζκφο ηνπ ήρνπ κε ηελ θίλεζε, ηα γξαθηθά θαη ηηο ελαιιαγέο ζηελ νζφλε 

  

 Γ)  Ζ εηθόλα 

Όπσο ην θείκελν έηζη θαη ε εηθφλα είλαη έλα πνιχ ηζρπξφ κέζν κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Γηαθξίλνπκε 

ηξεηο θαηεγνξίεο εηθφλαο απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ: Φσηνγξαθίεο, ρήκαηα θαη δηαγξάκκαηα θαη 

Γξαθηζηηθέο ζπλζέζεηο. Οη εηθφλεο ηεο νζφλεο ζε κηα εθαξκνγή ζπληζηνχλ νπζηαζηηθά έλα κεγάιν 

ζθέινο απφ ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο πνπ ζα αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα. Ζ επηινγή θαη ελζσκάησζε ησλ 

εηθφλσλ ζα  πξέπεη λα είλαη ηθαλέο λα πξνζειθχζνπλ ην ρξήζηε, λα είλαη απιέο θαη λα πεξηέρνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο θαηά πεξίπησζε πιεξνθνξίεο. Μέζα απφ απηέο ν ρξήζηεο αλαδεηά πιεξνθνξίεο, πξνζπαζεί 

λα ηηο νξγαλψζεη θαη λα ηηο ζπλζέζεη κε άιιεο πνπ αλαθαιεί, δνκψληαο λέα γλψζε. 
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 Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν είλαη ε νκνηνγέλεηα ηφζν ζηελ αηζζεηηθή φζν θαη ζηα εξγαιεία πνπ 

ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ρξήζηε. Ζ ιηηφηεηα είλαη έλα άιιν ζηνηρείν. Ζ επηβάξπλζε θαη ν θαηαηγηζκφο 

ηνπ ρξήζηε κε έλα πιήζνο απφ πιεξνθνξίεο δελ ηνλ βνεζνχλ ψζηε λα νξγαλψζεη ηελ πξνζιακβαλφκελε 

πιεξνθνξία θαη λα αιιειεπηδξάζεη νκαιά κε ην πεξηερφκελν. Ζ ζσζηή ζρεδίαζε ησλ εηθόλσλ ηεο 

νζόλεο πξέπεη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε ν ρξήζηεο: 

 Να δηαηεξεί ή/θαη λα απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ. 

 Να ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ. 

 Να εκπιέθεηαη ελεξγά κε ην πεξηερφκελν. 

 Να εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ παξαγσγή 

λέαο γλψζεο. 

 Να ππνβνεζείηαη ζηελ νκαιή πινήγεζε κέζα ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο εθαξκνγήο. 

  Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ ζρεδίαζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ηελ ελζσκάησζε εηθφλσλ 

είλαη ε  δηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ ζηηο εηθφλεο ηεο νζφλεο ψζηε λα θαιχπηεη βαζηθέο αξρέο εξγνλνκίαο θαη 

αηζζεηηθήο. Άξα πξέπεη λα ππάξρεη  

 Δμηζνξξνπεκέλε νπηηθή θαηαλνκή. 

 σζηέο αλαινγίεο ζηελ απφζηαζε ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη απφ ηα άθξα ηεο 

εηθφλαο. 

 Οξζή ζεηξά ηνπνζέηεζεο (δηάηαμεο). 

 Αηζζεηηθή ζπλέπεηα θαη ζπλνρή. 

 Απιφηεηα ζηε κνξθή θαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο. 

 

 Γ) Σν βίληεν 

Σν βίληεν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επεμήγεζε δηαδηθαζηψλ, φπσο ε ιεηηνπξγία ελφο 

κεραλήκαηνο, γηα ηελ παξνπζίαζε νδεγηψλ ρξήζεο, φπσο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ελφο παθέηνπ 

ινγηζκηθνχ, γηα ηελ παξνπζίαζε ρψξσλ ή ηφπσλ, φπσο ηα αμηνζέαηα κηαο πφιεο, γηα ηελ παξνπζίαζε 

ληνθνπκέλησλ, φπσο ζπλεληεχμεηο ή καξηπξίεο θαη αθφκα γηα ηε δηαθήκηζε πξντφλησλ. 

 

 Δ) πλζεηηθή θίλεζε 

Απνηεινχλ ηερλεηά γξαθηθά δεκηνπξγήκαηα κέζσ ηνπ ππνινγηζηή, παξνπζηάδνπλ παξφκνηεο ηδηφηεηεο 

θαη ρξήζεηο κε ην βίληεν αιιά έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη ζε αληίζεζε κε απηφ, ε κνξθή ησλ αληηθεηκέλσλ 

θαη ε θίλεζή ηνπο βξίζθεηαη θάησ απφ ην απφιπην έιεγρν ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

3.  ΠΛΟΖΓΖΖ 

Έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο ζρεδίαζεο κηαο εθαξκνγήο είλαη λα βνεζήζεη ην ρξήζηε ψζηε 

λα πινεγείηαη θαη λα κεηαθηλείηαη κε επηηπρία απφ ην έλα ηκήκα ηεο εθαξκνγήο ζην άιιν, ψζηε λα 

αληηιακβάλεηαη εχθνια ην πσο ζα κεηαθηλεζεί κέζα ζηνπο θφκβνπο ηεο εθαξκνγήο, ψζηε λα βηψζεη ην 

πεξηερφκελν. Ζ πινήγεζε απφ ην ρξήζηε κέζα ζηελ εθαξκνγή καζαίλεηαη πην εχθνια αλ απηφο έρεη ζην 

κπαιφ ηνπ πψο ιεηηνπξγεί ε εθαξκνγή, δειαδή πνηα είλαη ε δνκή ηεο.   

 Μηιψληαο γηα πινήγεζε (navigation) ελλννχκε ηε δηαδηθαζία εμεξεχλεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπκε ηελ πιεξνθνξία. Ζ πινήγεζε γίλεηαη κέζα απφ ηηο δηαδξνκέο πνπ έρνπλ 

πξνθαζνξηζηεί θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ αιιά θαη απφ απηέο πνπ κπνξεί λα νξίζεη ν ρξήζηεο 

(εθφζνλ ηνπ παξέρεηαη ηέηνηα δπλαηφηεηα). Οη δηαδξνκέο ηεο πινήγεζεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην 

ζρεδηαζκφ είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηηο πξψηεο πξνζεγγίζεηο ηεο εθαξκνγήο. Οη 

δηαδξνκέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ρξήζηε έρνπλ σο βάζε ηελ απφ ηνλ ίδην νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ εκπεξηέρεηαη ζην ινγηζκηθφ. Μεξηθέο εθαξκνγέο δίλνπλ ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεη 

ηηο δηαδξνκέο πινήγεζεο πνπ ν ίδηνο, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ δεκηνχξγεζε, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Τπάξρνπλ δηάθνξεο δνκέο πινήγεζεο ζε κηα εθαξκνγή πνιπκέζσλ, κε 

δηαθνξεηηθή πνιππινθφηεηα.  
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Οη βαζηθέο δνκέο πινήγεζεο ζηηο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ είλαη: 

 ε γξακκηθή δνκή 

 ε δελδξνεηδήο δνκή 

 ε δνκή γξάθνπ 

 ε πβξηδηθή δνκή 

Α) Γξακκηθή Γνκή Πινήγεζεο  

ηε γξακκηθή δνκή πινήγεζεο νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζεηξηαθήο πινήγεζεο απφ ηε κία νζφλε 

ζηελ επνκέλε ή απφ έλα θνκκάηη πιεξνθνξίαο ζην επφκελν. Σν πεξηερφκελν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο 

ζειίδεο ζα πξέπεη λα εμειίζζεηαη βήκα πξνο βήκα, παξνπζηάδνληαο ηα δηάθνξα ζηάδηα ελφο θαηλνκέλνπ 

ή κηαο δηαδηθαζίαο. Καη ζε απηήλ ηε δνκή δελ έρνπκε πιήξε εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

ππεξκέζσλ.  

Β) Ζ δελδξνεηδήο δνκή 

Oη ρξήζηεο πινεγνχληαη θαηά κήθνο ησλ δηαθιαδψζεσλ κηαο δελδξηθήο δνκήο, ε νπνία ζρεκαηίδεηαη απφ 

ηε ινγηθή δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ. ηνλ δελδξνεηδή ζρεδηαζκφ ζειίδσλ ππάξρεη κία ηεξαξρηθή δνκή 

αλάπηπμεο ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο μεθηλνχλ απφ έλαλ θεληξηθφ θφκβν θαη θαηφπηλ εμαπιψλνληαη κε 

ηελ κνξθή θιψλσλ. Σν πεξηερφκελν αλαιχεηαη θαη θαηαηέκλεηαη ζε ελφηεηεο. Ο ρξήζηεο αλάινγα κε ηνλ 

θιψλν (ζέκα) πνπ ζα επηιέμεη κπνξεί λα θηλεζεί πξνο ηα εκπξφο αιιά θαη πξνο ηα πίζσ (ακθίδξνκα). Γελ 

κπνξεί φκσο, λα αιιάμεη ζέκα αλ δελ γπξίζεη ζηνλ θεληξηθφ θφκβν, θάηη ην νπνίν πεξηνξίδεη ην ζηνηρείν 

ηεο εμεξεχλεζεο. Λφγσ απηνχ ηνπ κεηνλεθηήκαηνο, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ν ηξνπνπνηεκέλνο 

δελδξνεηδήο ζρεδηαζκφο, ν νπνίνο επηηξέπεη θαη ηελ νξηδφληηα κεηαθίλεζε απφ θιψλν ζε θιψλν. Απηφο ν 

ζρεδηαζκφο αίξεη ην πξνεγνχκελν κεηνλέθηεκα αιιά βέβαηα, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζχγρπζε ζε κε 

έκπεηξνπο ρξήζηεο. Ζ δνκή ηνπ δέλδξνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ζπγθξίλεη θαη λα ζπλδπάδεη 

πιεξνθνξίεο, λα αλαιχεη θαη λα ζπλζέηεη. 

 

Γ) Ζ δνκή γξάθνπ 

 Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο πινήγεζεο κεηαμχ ησλ θφκβσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ππεξζπλδέζκνπο, ρσξίο λα ππάξρεη πεξηνξηζκφο απφ πξνθαζνξηζκέλεο δηαδξνκέο. 
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Γ)  Ζ πβξηδηθή δνκή 

Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο πινήγεζεο (κε γξακκηθήο) αιιά πεξηζηαζηαθά πεξηνξίδνληαη 

απφ γξακκηθά ή δελδξηθά θνκκάηηα ηεο εθαξκνγήο. 

 

  

4. ΓΗΔΠΑΦΖ 

Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο απνηειεί ην ελδηάκεζν ζηνηρείν ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή απηφ δειαδή πνπ αθξηβψο βιέπεη ν ρξήζηεο ζηελ νζφλε, ην νπνίν 

παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ κεραληζκνχ παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δνκήο 

ηνπ ινγηζκηθνχ. Με άιια ιφγηα πεξηβάιινλ δηεπαθήο είλαη ην κέζν πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ζπζηήκαηνο (Παλαγηωηαθόπνπινο, Πηεξξαθέαο, Πηληέιαο, 

2005). Παξνκνίσο ν αγγιηθφο φξνο "interface" απνδίδεηαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία κε δηάθνξα 

νλφκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα πην ζπλεζηζκέλα είλαη "δηεπηθάλεηα ρξήζηε", "δηεπαθή", "δηαζχλδεζε". 

Γηαζχλδεζε είλαη ην ζχλνιν ησλ ζπζηαηηθψλ ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν επηηξέπεη ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ζπζηήκαηνο θαη ρξήζηε θαη έηζη ε δηεπαθή ρξήζηε ελφο ζπζηήκαηνο έρεη ζρέζε κε 

ην ίδην ην ζχζηεκα, ην ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο 

 πλήζσο, ν ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ ηξφπν “δξάζεο” κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο θαη ην 

ζχζηεκα αληαπνθξίλεηαη. Όκσο, κπνξεί θαη ην ζχζηεκα λα αληηδξά πεξηκέλνληαο ηελ αληαπφθξηζε απφ 

ην ρξήζηε. Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο επζχλεηαη γηα ηηο πξνηξνπέο – ππνδείμεηο πξνο ην ρξήζηε θαη ηνλ 

ηξφπν εκθάληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ο θαηαιιειφηεξνο ηχπνο πεξηβάιινληνο δηεπαθήο είλαη ν γξαθηθόο 

(ηχπνπ GUI - Graphical User Interface). Ο ηχπνο απηφο, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, είλαη ν πην 

“θηιηθφο” ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο. Απηή ε κνξθή δηεπαθήο ρξήζηε απμάλεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ 

επθνιία ζηε ρξήζε, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ αλζξψπνπ θαη 

κεραλήο. Απεγθισβίδεη ην ρξήζηε απφ ζεκαληηθέο απαηηήζεηο ζηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ 

επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ ππνινγηζηή αιιά θαη απφ αδπλακίεο ηερληθήο θχζεσο. Ζ θηιηθφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο δηεπαθήο δελ πξέπεη σζηφζν, λα απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ, αιιά λα 

ζπκβαδίδεη κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο ελδερφκελεο δεμηφηεηεο ηεο νκάδαο-ζηφρνπ. Πξέπεη λα ην θάλεη 

θαηάιιειν γηα ρξήζε ηφζν απφ ηνλ καζεηή φζν θαη απφ ηνλ δάζθαιν.  

 Χζηφζν, έλα θαιφ πεξηβάιινλ γξαθηθψλ δελ ιχλεη ην πξφβιεκα ηεο νκαιήο θαη απξφζθνπηεο 

επηθνηλσλίαο ρξήζηε – ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζ‟ απηφ πξέπεη 

λα είλαη θαηάιιεια νξγαλσκέλεο θαη φρη άηαθηα ηνπνζεηεκέλεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλα “θησρφ” 

πεξηβάιινλ απφ πιεπξάο γξαθηθψλ αιιά κε θαιά νξγαλσκέλε πιεξνθνξία, πάιη δελ απνδεηθλχεηαη 

επηηπρεκέλν. Μηα "θαθή" δηεπηθάλεηα ρξήζηε κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα αθφκα 

θαη αλ ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν θαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη θαιά 

δνκεκέλα. 
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 πλεπψο φζνλ αθνξά ην ρξήζηε νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο δηεπαθήο ζα πξέπεη :  

 Να πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

 Να είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε 

 Να κελ αιιάδεη ηνλ ηξφπν πνπ έρεη κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή ηνπ. 

 Να παξνπζηάδεη ην πεξηερφκελν κε ην ζσζηφ ηξφπν θαη ζην ζσζηφ ζεκείν 

 Να είλαη πξσηφηππε 

 Να δηαηεξεί θαη λα αλαπηχζζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

 Να ηνπ επηηξέπεη λα παξεκβαίλεη 

 Να επηιέγεη ν ίδηνο πψο ζα δεη ηελ πιεξνθνξία 

 Να παξέρεη βνήζεηα αλά πάζα ζηηγκή 

 Να δηεπθνιχλνπλ ηελ πινήγεζε ρσξίο απνπξνζαλαηνιηζκφ. 

 

 πλεπψο αθνχ ν ζρεδηαζκφο παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ επηηπρεκέλε πνξεία ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ππάξρνπλ νξηζκέλνη παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη φζνλ αθνξά ηε 

ζρεδίαζε ηεο δηεπαθήο θαη απηνί είλαη νη εμήο (Παλαγηωηαθόπνπινο θα ,2003): 

 Ο ηξόπνο αιιειεπίδξαζεο δηεπηθάλεηαο θαη ρξήζηε. Ζ γιψζζα θαη ε δνκή πνπ είλαη 

ζρεδηαζκέλε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηελ 

πινήγεζε ζην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κε επθνιία θαη άλεζε. Σα κελχκαηα, εηθνλίδηα θαη 

ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηά θαη θαηάιιεια 

ηνπνζεηεκέλα, ψζηε λα εληζρχνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ρξεηάδεηαη λα απνκλεκνλεπηεί γηα ηελ πινήγεζε ζην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, θαζψο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο πιεθηξνιφγεζεο θαηά ηελ εηζαγσγή 

δεδνκέλσλ. 

 Ο έιεγρνο πνπ έρεη ν ρξήζηεο ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό. Θα 

πξέπεη λα δίλεηαη ζην ρξήζηε ε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ν ίδηνο ηελ πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ ζα δερηεί, λα κπνξεί λα πινεγείηαη εχθνια θαη λα κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

δηαδξνκψλ. 

 Σν πιήζνο θαη ε επρξεζηία ησλ δηαθόξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ πνιπκέζσλ (εηθόλεο, 

ήρνο, βίληεν.) πνπ ελζσκαηώλεη ε δηεπηθάλεηα. ηε δηαδηθαζία δηεπθφιπλζεο ηεο κάζεζεο 

πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε πνηνηηθή θαη ιεηηνπξγηθή θαη φρη ε πνζνηηθή ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ. Ζ 

πιεξνθνξία πνπ παξνπζηάδεηαη κέζσ ησλ πνιπκεζηθψλ ζηνηρεηψλ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη θαη 

ζε κνξθή απινχ θεηκέλνπ ψζηε ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ή έιιεηςεο πνιπκεζηθήο ζπζθεπήο 

ν καζεηήο λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε θαη ζηελ πιεξνθνξία. 

 Ζ βνήζεηα . Ζ βνήζεηα πνπ παξέρεη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

βνεζήζεη πξαγκαηηθά ηνλ ρξήζηε δειαδή λα είλαη ιεηηνπξγηθή θαη λα πξνζθέξεηαη κε πνιινχο 

ηξφπνπο . Δίλαη ζεκαληηθφ ε βνήζεηα ηνπ ρξήζηε λα θαζνδεγεί ην ρξήζηε ζηε δηαδξνκή ηνπ 

κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζχκθσλα θαη αλάινγα κε ηηο ελέξγεηεο πνπ ν ρξήζηεο εθηειεί. 

 Ο ζρεδηαζκόο ηεο δηεπαθήο ρξήζηε . Σν θείκελν ηα ζχκβνια ηα εηθνλίδηα νη πίλαθεο θαη ηα 

ζρέδηα φζν θαη ηα κελχκαηα πνπ εκθαλίδνληαη πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε θαηαλνεηφ ηξφπν. ε πεξίπησζε ηνπ κελνχ επηινγψλ είλαη ζεκαληηθφ νη 

επηινγέο λα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζσζηά θαη νη νδεγίεο λα είλαη ζχληνκεο θαη εχζηνρεο.  

 Δπηπιένλ, ε ζσζηή ζρεδίαζε ηεο δηεπαθήο ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθά θαη αηζζεηηθά νξζή πξέπεη 

λα εζηηάδεη επίζεο ζε ζέκαηα αηζζεηηθήο θαη εξγνλνκίαο. Έηζη, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηβάιινληνο δηεπαθήο, ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηε ζρεδίαζή ηνπ, είλαη: 

 Ο ζρεδηαζκφο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπληζηνχλ θάζε θνξά ηε ζπλνιηθή εηθφλα πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε (εηθφλα νζφλεο). 

  Ζ αηζζεηηθή ησλ εηθφλσλ ηεο νζφλεο (ρξψκαηα, γξακκαηνζεηξέο θιπ.). 

 Σα ζηνηρεία πνιπκέζσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο εηθφλεο νζφλεο (θείκελν, γξαθηθά, θίλεζε, θιπ.). 

  Ζ ρξεζηηθφηεηα θαη ε εξγνλνκία ηνπ. 

 Ζ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 Ο ζρεδηαζκφο ηεο πινήγεζεο. 

 Ζ κνξθή ησλ επηινγψλ εξγαζηψλ. 
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5.3.3 Σεχνική χεδίαση 

ε απηή ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο δεκηνπξγείηαη έλα ζρέδην γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαζψο θαη 

ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηε ηερληθή ζρεδίαζε ζρεδηάδνληαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα, θαη ε 

βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα πινπνηεί ηελ εθαξκνγή θαζψο επίζεο θαζνξίδεηαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία 

αλαθηψληαη ηα δεδνκέλα θαη νη αιγφξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ζχλζεησλ 

ιεηηνπξγηψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ πνιπκέζσλ ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο ζρεδίαζεο πξέπεη λα γίλεη ε 

επηινγή ηεο πιαηθφξκαο θαη ηνπ εξγαιείνπ αλάπηπμεο. 

 πλεπψο ζηε ηερληθή ζρεδίαζε δηεθπεξαηψλνληαη νη εμήο δηαδηθαζίεο: 

 Γηάθξηζε επηκέξνπο ηκεκάησλ 

 ρεδίαζε Βάζεο Γεδνκέλσλ 

 Ολνκαηνινγία Αξρείσλ 

 Πιαηθόξκα αλάπηπμεο 

 Μεηαθεξζηκόηεηα Δθαξκνγήο 

 Αλάπηπμε Πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ 

 Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πνιπκέζσλ  

 

Α) Γηάθξηζε επηκέξνπο ηκεκάησλ 

Καηά ηελ ηερληθή ζρεδίαζε γίλεηαη ε ηκεκαηνπνίεζε δειαδή ε δηάζπαζε ελφο κεγάινπ ηκήκαηνο ζε 

επηκέξνπο ηκήκαηα. Ζ ηκεκαηνπνίεζε εμππεξεηεί ηδηαίηεξα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ζπληήξεζε ηεο 

εθαξκνγήο, θαζψο νδεγεί ζηελ παξαγσγή κηθξψλ ππννκάδσλ ινγηζκηθνχ πνπ είλαη επθνιφηεξν λα 

παξαθνινπζήζεη ν πξνγξακκαηηζηήο. 

Β) ρεδίαζε Βάζεο Γεδνκέλσλ 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ 

ππάξρεη κεγάινο φγθνο πιεξνθνξίαο κέζα ζηελ νπνία ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θάλεη αλαδήηεζε, είλαη 

ζθφπηκε ε δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα ηε δηαρεηξίδεηαη. Ζ ζρεδίαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

δηέπεηαη απφ θάπνηνπο θαλφλεο ψζηε λα απνθεχγνληαη βαζηθά ιάζε φπσο φηη νη δηπιφηππεο πιεξνθνξίεο 

(πνπ επίζεο νλνκάδνληαη πιενλάδνληα δεδνκέλα) είλαη θαθέο, δηφηη ζπαηαινχλ ρψξν θαη απμάλνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα ζθαικάησλ θαη αζπλεπεηψλ. Δπηπιένλ, ε νξζφηεηα θαη ε πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη 

ζεκαληηθέο. Δάλ ε βάζε δεδνκέλσλ ζαο πεξηέρεη ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο, νη εθζέζεηο πνπ αληινχλ 

πιεξνθνξίεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ επίζεο ζα πεξηέρνπλ ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο. Χο απνηέιεζκα, νη 

φπνηεο απνθάζεηο ζαο βαζίδνληαη ζε απηέο ηηο εθζέζεηο ζα είλαη βαζηζκέλεο ζε παξαπιεξνθφξεζε. 

πλεπψο, κηα θαιή ζρεδίαζε βάζεο δεδνκέλσλ είλαη απηή πνπ: 

• Υσξίδεη ηηο πιεξνθνξίεο ζε πίλαθεο πνπ βαζίδνληαη ζε ζέκαηα, γηα λα ειαηησζνχλ ηα πιενλάδνληα 

δεδνκέλα. 

• Παξέρεη ζηελ Access ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ζπλδεζνχλ νη πιεξνθνξίεο ζηνπο 

πίλαθεο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο. 

• Βνεζά ηελ ππνζηήξημε θαη εμαζθαιίδεη ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. 

• Δμππεξεηεί ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ αλαγθψλ έθζεζεο.  

Γ) Ολνκαηνινγία Αξρείσλ 

ε κηα κεγάιε εθαξκνγή ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο αξρείσλ πνπ κπνξεί λα γίλεη πξφβιεκα γηα ηελ νκάδα 

αλάπηπμεο. Απαηηείηαη ηδηαίηεξε νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

ζπληήξεζή ηεο θαζψο επίζεο θαη ηεο ζπλέπεηαο ησλ νλνκάησλ θαη αξρείσλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθαξκνγήο. Ζ πην ζπρλή πξνζέγγηζε είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νλφκαηα αξρείσλ πνπ επηηξέπνπλ ζε 

θάπνηνλ λα θαηαιάβεη ην πεξηερφκελν ησλ αξρείσλ. Μηα άιιε πξνζέγγηζε είλαη ε απφδνζε νλνκάησλ κε 

θάπνηα ζεηξά αξίζκεζεο. 
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Γ) Πιαηθόξκα αλάπηπμεο 

Δπίζεο θαηά ηελ ηερληθή ζρεδίαζε πξέπεη λα επηιεγεί ε πιαηθφξκα ζηελ νπνία ζα αλαπηπρζεί ε 

εθαξκνγή θαζψο θαη ν ζπλδπαζκφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηχπνπ ππνινγηζηή θαη εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. Ζ επηινγή ηεο πιαηθφξκαο αλάπηπμεο γηα θάζε 

κνξθή πιηθνχ εμαξηάηαη απφ ηνπο παξαθάησ βαζηθνχο παξάγνληεο:  επεμεξγαζηηθή ηζρχ ,ηζρχ 

επεμεξγαζίαο γξαθηθψλ, δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο πνιιψλ ρξεζηψλ, αλ πξφθεηηαη γηα δηθηπαθή 

εθαξκνγή, δηαζέζηκα πεξηθεξεηαθά, δηαζέζηκν ινγηζκηθφ, θφζηνο πιαηθφξκαο, κεηαθεξζηκφηεηα θαη 

ζπκβαηφηεηα κε άιιεο πιαηθφξκεο 

Δ) Μεηαθεξζηκόηεηα Δθαξκνγήο 

Ζ εθαξκνγή πξέπεη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε δηάθνξεο πιαηθφξκεο. Ζ δπλαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο λα 

κπνξεί λα κεηαηξέπεηαη, ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζε δηάθνξεο πιαηθφξκεο νλνκάδεηαη κεηαθεξζηκφηεηα θαη 

αθνξά ηφζν ην εθηειέζηκν ηκήκα ηεο εθαξκνγήο, φζν θαη ηα ζηνηρεία πνιπκέζσλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηή. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα εθαξκνγή ζε δηάθνξεο πιαηθφξκεο, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη θαη αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ εξγαιείνπ αλάπηπμεο γηα θάζε πιαηθφξκα. 

Ε) Αλάπηπμε Πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ 

Σν ινγηζκηθφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγήο πνιπκέζσλ κπνξεί λα είλαη: 

 Πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα ηα νπνία παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ ζηνηρείσλ 

πνιπκέζσλ, γηα ηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. 

 Δηδηθά πεξηβάιινληα ζπγγξαθήο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ ζηα νπνία ππάξρεη εηδηθφ ινγηζκηθφ 

γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ. Σν ινγηζκηθφ απηφ πεξηέρεη πιεζψξα εξγαιείσλ γηα 

ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ δεκηνπξγνχ ζην ρεηξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνιπκέζσλ ηεο 

εθαξκνγήο, ζηε ζπγγξαθή θψδηθα, ζηε δηφξζσζε ιαζψλ θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο εθαξκνγήο. 

Απηά νλνκάδνληαη εξγαιεία ζπγγξαθήο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ. 

 

Ζ) Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πνιπκέζσλ 

Οξηζκέλα εξγαιεία ζπγγξαθήο πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο ιχζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη εξγαιεία γηα 

ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνιπκέζσλ. πλήζσο φκσο απηά ηα εξγαιεία έρνπλ πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο θαη παξέρνπλ κφλν απιέο ιεηηνπξγίεο. Γηα ηελ επίηεπμε πην ζχλζεησλ απνηειεζκάησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία γηα θάζε ηχπν πιηθνχ, ηα νπνία παξέρνπλ πιεζψξα 

ιεηηνπξγηψλ. 
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5.4 χεδιασμός Διεπαφής Φρηστή 

Ζ ζσζηή δηεπαθή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε βάζεη ηνπο εμήο άμνλεο: 

 ΓΗΑΣΑΞΖ ΟΘΟΝΖ 

 ΜΟΡΦΖ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖΝ ΟΘΟΝΖ  

 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

 ΥΡΖΖ ΥΡΧΜΑΣΧΝ 

 

5.4.1 Διάταξη Οθόνης 

 Ζ ζρεδίαζε νζνλψλ (screen design) παίδεη ηνλ ίδην ξφιν κε ηελ πξνζέιθπζε πξνζνρήο ζην δηδαθηηθφ 

κνληέιν ηνπ Gagne δειαδή πξνζαλαηνιίδεη ην ρξήζηε ζηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη ηνλ παξαθηλεί 

ζηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ιάβεη, αιιά θαη ζηελ αλαδήηεζε λέσλ. Δλψ ην πεξηερφκελν θάζε 

νζφλεο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ησλ άιισλ, πξέπεη λα παξέρεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία πινήγεζεο ζην 

πεξηβάιινλ (πιήθηξα) θαη αηζζεηηθή. 

 Ζ νπηηθή ηζνξξνπία εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ θαηαλέκεηαη ην νπηηθφ βάξνο ζηε δηάηαμε ηεο 

νζφλεο. Σα αληηθείκελα πνπ έιθνπλ ην βιέκκα ηνπ επηζθέπηε ηεο ζειίδαο είλαη απηά κε ην κεγαιχηεξν 

νπηηθφ βάξνο, ελψ ε ηζνξξνπία κπνξεί λα είλαη ζπκκεηξηθή ή αζχκκεηξε. ηε ζπκκεηξηθή ηζνξξνπία 

ρξεζηκνπνηνχληαη αληηθείκελα ηνπ ίδηνπ νπηηθνχ βάξνπο θαη ην απνηέιεζκα απνπλέεη ηάμε θαη 

θαλνληθφηεηα. ηελ αζχκκεηξε ηζνξξνπία αληίζεηα, δίλεηαη κεγάιν βάξνο ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα 

(π.ρ. εηθφλα ζην θέληξν ηεο νζφλεο) θαη κηθξφηεξν ζε άιια (π.ρ. πεξηθεξεηαθά εηθνλίδηα) θαη ην 

απνηέιεζκα απνπλέεη δπλακηζκφ θαη εμεξεπλεηηθφ πλεχκα 

 Δπίζεο, νη νζφλεο πξέπεη λα βνεζνχλ ην ρξήζηε ζηελ πνιχπινθε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη ελζσκάησζήο ηνπο ζηε βάζε γλψζεο ηνπ, αλαπηχζζνληαο ηε δεμηφηεηα λα 

αληηιακβάλεηαη, λα νξγαλψλεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πιεξνθνξία. Σα νπηηθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ 

κηα νζφλε θαιφ είλαη λα δίλνπλ ηελ αίζζεζε φηη απνηεινχλ επηκέξνπο ζηνηρεία ελφο ζπλφινπ. Έλα θνηλφ 

θφλην γηα φια ηα εηθνλίδηα, κηα ζηαζεξή γξακκαηνζεηξά, έλα θνηλφ χθνο γηα φια ηα αληηθείκελα είλαη 

ζηνηρεία ζπλνρήο. πλεπψο νη νζφλεο πξέπεη λα είλαη απιέο, θαηαλνεηέο θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ 

κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ. (Κόκεο Μηθξόπνπινο,2001) 

5.4.2  Μορφή Κειμένου την Οθόνη  

Μεγάιε ζεκαζία έρεη ε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ ζηελ νζφλε γηα λα είλαη εχθνιε ζηελ αλάγλσζε. Έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ε ηαρχηεηα αλάγλσζεο απφ ηελ νζφλε είλαη 30% κηθξφηεξε απφ φηη ζην ραξηί. Ζ 

αλαγλσζηκφηεηα ηνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα βειηησζεί, αλ πηνζεηεζνχλ νη εμήο βαζηθνί θαλφλεο 

κνξθνπνίεζεο: 

 Υξήζε θεθαιαίσλ θαη πεδψλ γξακκάησλ 

 Υξήζε γξακκαηνζεηξψλ ρσξίο νπξέο 

 Δπηινγή θαηάιιεινπ κεγέζνπο γξακκαηνζεηξάο 

 Υξήζε θνπθίδσλ θαη αξίζκεζεο 

 Δκπινπηηζκφο ηνπ θεηκέλνπ κε εηθνλίδηα 

 Υσξηζκφο ζε παξαγξάθνπο 

 Υξήζε ζηεινζεηψλ 

 Υξήζε θεηκέλνπ ζε κνξθή πίλαθα 

 Υξήζε έληνλσλ ή πιαγίσλ γξακκάησλ ή ππνγξακκηζκέλσλ γξακκάησλ 
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5.4.3 Παρουσίαση Περιεχομένου 

Πηζαλφλ λα ππάξρεη κεγάινο δηαζέζηκνο φγθνο πιηθνχ. Γελ είλαη αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζεί φιν ην 

πιηθφ. Ζ απνδνηηθή ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα αθνινπζεί θάπνηνπο θαλφλεο, ψζηε λα 

εμππεξεηεζνχλ ηα κελχκαηα πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη ε εθαξκνγή: 

  Όρη πνιιέο πιεξνθνξίεο ζηελ ίδηα νζφλε 

  πλδπαζκέλε παξνπζίαζε ηεο ίδηαο έλλνηαο κε δηαθνξεηηθά κέζα 

  Δζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζε κία έλλνηα 

  Παξνπζίαζε ελλνηψλ νηθείσλ ζηνλ ρξήζηε 

  Δπηινγή θαηάιιεινπ χθνπο γηα ην ζέκα ηεο εθαξκνγήο 

  Γηαηήξεζε ζηαζεξνχ χθνπο 

  Παξνπζίαζε ελλνηψλ κε ζαθήλεηα θαη ζπληνκία. 

 Δπίζεο φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ ππφςε νη εμήο παξάκεηξνη 

φζνλ αθνξά ηε βνήζεηα πξνο ην ρξήζηε ψζηε νη πξνζιακβαλφκελεο πιεξνθνξίεο λα κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζηηο γλσζηηθέο ηνπ δνκέο. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα θάηη ηέηνην είλαη: 

Ο ηξφπνο πινήγεζεο ζηελ εθαξκνγή λα ζρεηίδεηαη κε ηηο γλσζηηθέο δνκέο ηνπ ρξήζηε. 

 Ζ δφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθαξκνγήο λα ζρεηίδεηαη κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο ηνπ 

ρξήζηε. 

Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ θαη κεηαβνιήο ησλ γλσζηηθψλ δνκψλ ηνπ ρξήζηε ψζηε λα 

νηθνδνκεζεί ε λέα γλψζε 

 Καλόλεο θαιήο πξαθηηθήο γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 Σν πεξηερφκελν πξέπεη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθφηεηα, πιεξφηεηα θαη λα έρεη ζπλάθεηα κε ην 

ζέκα ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Σν χθνο ηεο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηαζεξφ ζε φιε ηελ 

εθαξκνγή. 

  Σν πεξηερφκελν πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη κε ακεξνιεςία. 

 Οη έλλνηεο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα θαη κία – κία θάζε θνξά, ψζηε λα κε 

δηαρέεηαη ε πξνζνρή ηνπ ρξήζηε. Ο “βνκβαξδηζκφο” ηνπ ρξήζηε κε πιεξνθνξία έρεη σο 

απνηέιεζκα θφπσζε θαη απνδηνξγάλσζε. 

 Ζ παξνπζίαζε κηαο δπζλφεηεο έλλνηαο επηβάιιεηαη λα γίλεηαη κε δηαθνξεηηθά “κέζα”, φκσο 

ρσξίο ππεξβνιέο γηα εληππσζηαζκφ. 

  Σν πεξηερφκελν πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη έηζη ψζηε λα ζπλδέεη ηηο έλλνηεο πνπ παξαηίζεληαη κε 

θαηαζηάζεηο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε. 

 Σν πεξηερφκελν πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη κε γιψζζα θαηαλνεηή απφ ηελ νκάδα- ζηφρν, λα 

επηθεληξψλεηαη ζηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ψζηε λα θαιχπηεη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε. 

 Ζ αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε πξφζβαζε ζ‟ απηή πξέπεη λα γίλεηαη ζχληνκα θαη εχθνια. 

   

5.4.4 Φρήση Φρωμάτων 

Ζ αμία ηνπ ρξψκαηνο σο δνκηθνχ ζηνηρείνπ κηαο δηεπηθάλεηαο ρξήζεο είλαη δεδνκέλε. Μειέηεο έρνπλ 

δείμεη φηη ε ιαλζαζκέλε ρξήζε ρξσκάησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε θαη κείσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ ρξήζηε. πρλά, νη θίλδπλνη απηνί παξαγλσξίδνληαη θαη νη ζρεδηαζηέο αγλννχλ 

βαζηθέο αξρέο. Ζ ρξήζε ρξψκαηνο ζε εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ απαηηείηαη λα εθαξκνζηεί κε πξνζνρή 

θαζψο φζν κηθξαίλεη ε ειηθία ησλ ρξεζηψλ, ηφζν κεγαιχηεξε επίδξαζε θαίλεηαη λα έρνπλ ηα ρξψκαηα 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν έλα πεξηβάιινλνηθνδφκεζεο γλψζεσλ. 

Έρεη δεηρζεί, φηη ππάξρεη ζεηηθή ςπρνινγηθή θαη θπζηνινγηθή επίδξαζε ησλ ρξσκάησλ θαη ησλ γξαθηθψλ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Έηζη, ζε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιιoληα, κπνξνχλ λα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ ρξψκαηα πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο. Γεληθά, ηα δσληαλά-έληνλα 

ρξψκαηα, φπσο ην θσηεηλφ θφθθηλν θαη θίηξηλν, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ελεξγεηηθφηεηα θαη 

παξαγσγή ηδεψλ, ελψ ηα πην ζθνχξα ρξψκαηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ. Πέξα απφ 

ηελ αηζζεηηθή δηάζηαζε, ηε ζρέζε ηνπο κε ζέκαηα εξγνλνκίαο, ηε ζρέζε ηνπο κε ζέκαηα 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, ρξεζηκεχνπλ θαη εδψ πξνθεηκέλνπ: 

- λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή θαη λα πξνδηαζέζνπλ ην ρξήζηε, 

- λα κεηαδψζνπλ ζπγθεθξηκέλα κελχκαηα θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ έλλνηεο, 

- λα ηνλίζνπλ έλλνηεο θαη κελχκαηα. 

 χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο θάζε ρξψκα πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ην αλζξψπηλν κάηη, 

ζπλδέεηαη ζπλεηξκηθά κε ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο θαη πξνθαιεί ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα. Έηζη: 

 Κόθθηλν αληηπξνζσπεύεη : Κίλδπλν, πάζνο, έληαζε, ζηάζε, παχζε, επείγνπζα αλάγθε, 

ζεξκφηεηα, αλεζπρία, ζπκφ. 

 Πξάζηλν αληηπξνζσπεύεη : Δηνηκφηεηα, έλαξμε, αζθάιεηα, θηιηθφηεηα, θχζε, πεξηβάιινλ, 

βιάζηεζε, επζπκία, θηιηθή δηάζεζε, εξεκία, αηζηνδνμία, άλεζε 

 Κίηξηλν αληηπξνζσπεύεη: Πξνζνρή, δεζηαζηά, θσηεηλφηεηα, επζπκία, αηζηνδνμία, δηαθάλεηα, 

άλνημε, ζπλαίζζεκα. 

 Πνξηνθαιί  αληηπξνζσπεύεη: Πξνεηδνπνίεζε, θηιηθή δηάζεζε, ζεξκφηεηα, ραιάξσζε, 

θηινδνμία, ππεξεθάλεηα. 

 Μπιε αληηπξνζσπεύεη : Δηδνπνίεζε, αιήζεηα, αμηνπξέπεηα, δχλακε, ςπρξαηκία, κειαγρνιία, 

εξεκία, ζηαζεξφηεηα, ηππηθφηεηα, ζιίςε, ηηκηφηεηα. 

 Μαύξν  αληηπξνζσπεύεη : Λχπε, εμέγεξζε, δχλακε, ζνβαξφηεηα. 

 Λεπθό  αληηπξνζσπεύεη : Αγλφηεηα, θαζαξφηεηα, ειαθξφηεηα 

 

 πκπεξαζκαηηθά φζνλ αθνξά ηε θαιήο ζρεδίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κε ζσζηή 

ρξήζε ρξσκαηηθψλ επηινγψλ ηζρχνπλ νη εμήο θαλφλεο :  

 Γηα θφλην ρξεζηκνπνηνχληαη νπδέηεξα ή απαιψλ ηφλσλ (pal) ρξψκαηα. 

 Αλ είλαη δπλαηφλ, ζε φιν ην πξφγξακκα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ε ίδηα ρξσκαηηθή αηζζεηηθή. 

 Αλ θάπνην ρξψκα έρεη εθρσξεζεί ζε ρεηξηζηήξην γηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, ην ρξψκα ζα 

πξέπεη λα δηαηεξεζεί γηα ηελ ίδηα ιεηηνπξγία ζε φιε ηελ εθαξκνγή. Γηα ην ιφγν απηφ ηα 

εηθνλίδηα θαη ηα ρεηξηζηήξηα δελ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ηκεκαηηθά. 

 Ζ ρξήζε πνιιψλ ρξσκάησλ ή δηαθνξεηηθψλ ρξσκαηηθψλ απνρξψζεσλ δελ είλαη αηζζεηηθά θαιφ 

απνηέιεζκα θαη δελ έρεη απνδεηρηεί απνηειεζκαηηθή ζην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

Σν αλζξψπηλν κάηη, είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεην ζε δηαθνξά θσηεηλφηεηαο παξά ρξψκαηνο.  

Αληί πνιιψλ ρξσκάησλ ινηπφλ, κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε ιίγσλ ρξσκάησλ θαη απνρξψζεσλ ηεο 

ίδηαο ρξσκαηηθήο βάζεο, κε δηαθνξέο ζηε θσηεηλφηεηα. 

 Αλ ην πξφγξακκα απαηηεί ηε ρξήζε πνιιψλ ρξσκάησλ, απηά ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηα 

ιηγφηεξα δπλαηά. Δίλαη δεδνκέλν φηη ην ρξψκα είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

πξνζνρήο, φκσο ε θαηάρξεζή ηνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζχγρπζε ζην ρξήζηε. 

 Σν ρξψκα πςειήο θαζαξφηεηαο θαη θσηεηλφηεηαο πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε. 

 Αλ ζέινπκε λα δψζνπκε ζην ρξήζηε αζπλαίζζεηα ή κε λα θαηαιάβεη φηη θάπνηα ηκήκαηα ηεο 

εηθφλαο ηεο νζφλεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ή ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο είλαη ζθφπηκν λα ηα 

εκθαλίδνπκε κε ίδην θαη πην θσηεηλφ ρξψκα απφ ηα ππφινηπα. 

 Ζ ρξήζε κφλν νπδέηεξσλ ρξσκάησλ (άζπξν, καχξν γθξη) απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα λα κελ 

θνπξάζεη θαη δεκηνπξγήζεη πιήμε ζην ρξήζηε. 

 Ζ ρξήζε ελφο θαη κνλαδηθνχ ρξψκαηνο κε απνρξψζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ ηα φξηα ηνπ 

θνξεζκέλνπ έσο ηα φξηα ηνπ κε θνξεζκέλνπ δεκηνπξγνχλ αίζζεκα πιήμεο θαη κνλνηνλίαο. 

 Ζ ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ρξσκάησλ (κπιε- πνξηνθαιί, θφθθηλν- πξάζηλν), ηδηαίηεξα φηαλ ην 

έλα ρξψκα βξίζθεηαη κέζα ζην άιιν, απαηηεί πξνζνρή γηαηί ην ζχλνιν απνδεηθλχεηαη 

δπζδηάθξηην. (δεκηνπξγεί αίζζεζε ηξηζδηάζηαηνπ θαη θίλεζεο κε απνηέιεζκα ηε δπζθνιία 

εζηίαζεο ηνπ αλζξσπίλνπ καηηνχ 

 Οη κεγάιεο επηθάλεηεο – ηκήκαηα ηεο εηθφλαο δελ πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ρξψκαηα πςειήο 
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θσηεηλφηεηαο. Σν αλζξψπηλν κάηη πξνζειψλεηαη ζ‟ απηέο θαη δεκηνπξγείηαη θνχξαζε θαη 

ελφριεζε. 

 Ο δηαρσξηζκφο ηεο νζφλεο ζε κεγάιεο ίζνπ κεγέζνπο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ρξσκαηηθή αληίζεζε 

είλαη ιαλζαζκέλε πξαθηηθή. Π.ρ. ε δηαίξεζε ηεο νζφλεο ζε δχν πεξηνρέο κε θφθθηλν - πξάζηλν ή 

καχξν – ιεπθφ δεκηνπξγεί ελφριεζε. Σν έληνλα θσηηζκέλν ρξψκα πξέπεη λα απνδίδεηαη ζε 

κηθξφηεξε πεξηνρή νζφλεο 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 - Φαρακτηριστικά Εκπαιδευτικών Λογισμικών 

6.1 Βασικές Αρχές Φρησιμοποιημοτητας Λογισμικού 

Ο θχξηνο ζηφρνο πάλσ ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο δηεπαθήο (interface) είλαη ε κέγηζηε δπλαηή 

ρξεζηκνπνηεζηκφηεηα. Οη θαλφλεο ζρεδηαζκνχ ελφο ζπζηήκαηνο ζηεξίδνληαη πάλσ ζηηο ηξεηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο ρξεζηκνπνηεζηκόηεηαο. Απηέο είλαη: 

 Δπθνιία εθκάζεζεο 

 Δπθακςία 

 Αλζεθηηθόηεηα 

 

6.1.1 Ευκολία Μάθησης 

 Όζνλ αθνξά ηελ αξρή ηεο επθνιίαο εθκάζεζεο ζα πξέπεη λα δψζνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο εμήο 

θαλφλεο: 

 Σν ζχζηεκα καο πξέπεη λα είλαη ζπλεπέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ζπλεπέο 

ζηηο δνκέο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαζ‟ φιε ηελ έθηαζε ηνπ. Γειαδή, ε δνκή δελ πξέπεη λα αιιάδεη 

εχθνια θαη ζεκαληηθά. ηελ πεξίπησζή καο βέβαηα επεηδή ε εθαξκνγή καο πινπνηείηαη ζηα 

πιαίζηα ησλ Πξνζαξκνζηηθψλ πζηεκάησλ Γηδαζθαιίαο θαη ηεο Μνληεινπνίεζεο Υξεζηψλ 

επηηξέπεηαη λα αιιάδνπλ θάπνηεο δνκέο, φπσο ην ρξψκα αλάινγα κε ην θχιιν ηνπ παηδηνχ θιπ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε αίζζεζε ηεο φξαζεο ζπλεζίδεη ζε έλα κνληέιν πνπ είλαη κεηά δχζθνιν 

λα μεράζεη θαη έηζη δελ δεκηνπξγείηαη θακία ζχγρπζε ζηνλ ρξήζηε. 

 Να δίλεη απαληήζεηο πνπ βγάδνπλ λφεκα. Σα κελχκαηα, δειαδή, πνπ δέρεηαη έλαο ρξήζηεο κεηά 

απφ θάπνηα ελέξγεηα πξέπεη λα είλαη πεξηεθηηθά θαη λα έρνπλ ηφζν φιε ηελ πιεξνθνξία πνπ 

ρξεηάδεηαη, φζν θαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη απφ θεη θαη πέξα. Ηδηαίηεξα αλ ην 

κήλπκα πνπ δέρεηαη είλαη κήλπκα ιάζνπο. Αθφκε ηα κελχκαηα λα βνεζνχλ ην ρξήζηε λα 

ζπλερίζεη ζσζηά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

 Να ειαηηψλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη απνκλεκφλεπζε. Ο ρξήζηεο δελ ζα πξέπεη λα 

αλαγθάδεηαη λα ζπκάηαη κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία γηα λα νινθιεξψζεη κηα ελέξγεηα. Ζ κεηάβαζε 

απφ κία ελέξγεηα ζην απνηέιεζκα ηεο δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε έληνλε ρξήζε ηεο κλήκεο κηθξήο 

δηάξθεηαο θαη θπζηθά είλαη απαγνξεπηηθή ε ρξήζε ηεο κλήκεο κεγάιεο δηάξθεηαο ηνπ 

αλζξψπνπ. 

 Να νξγαλψλεη κε ινγηθφ ηξφπν ηελ γεσγξαθία ηεο νζφλεο. Ζ ηπραία ζεηξά θνπκπηψλ, 

εηθνληδίσλ θαη άιισλ ρξήζηκσλ αληηθεηκέλσλ ζηελ νζφλε, πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ ρξήζηε, 

ειαηηψλεη ηφζν ηελ ηθαλφηεηα δηαρσξηζκνχ φζν θαη ηελ αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ρξήζηε. 

Απηφ ην ζεκείν δελ βνεζά θαζφινπ ζηελ επθνιία εθκάζεζεο. 

  Να ππάξρεη θείκελν ελεξγήο βνήζεηαο. Σν εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ε on-line βνήζεηα εδψ παίδνπλ 

ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ αξρή επθνιίαο ζηελ εθκάζεζε. 

 

6.1.2 Ευκαμψία 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία θαλφλσλ πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο επθακςίαο. Οη θαλφλεο είλαη 

νη παξαθάησ: 

 Καηαξρήλ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ άλεζε λα επηθνηλσλήζεη κε πνιινχο ηξφπνπο κε ην 

ζχζηεκα. Σν ηδαληθφ ζα ήηαλ λα κπνξεί λα ελεξγήζεη φπσο ζέιεη είηε κε ην πνληίθη είηε κε ην 

πιεθηξνιφγην. 

 Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηνπο ρξήζηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη αξράξηνη ρξήζηεο 

ζα πξέπεη λα δέρνληαη κεγαιχηεξεο επθνιίεο απφ ην πξφγξακκα κε ρξήζε βνήζεηαο, εηηθεηψλ 

πάλσ ζηα θνπκπηά θαη παξνπζίαζεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο. Οη κεζαίνπ επηπέδνπ ρξήζηεο 

πξέπεη λα δέρνληαη βνήζεηα φπνηε απηνί ην επηζπκνχλ ρσξίο απηή λα γίλεηαη ελνριεηηθή. Σέινο, 
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νη έκπεηξνη ρξήζηεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπληνκεχζεηο γηα ηηο 

ελέξγεηεο ηνπο. Βέβαηα, νη δηαθξίζεηο απηέο δελ είλαη ηφζν εκθαλείο ζε κία εθαξκνγή πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ δχν ή ηξεηο (ην πνιχ) αλζξψπνπο. 

 Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξάζεη απφ κία εξγαζία ζε κηα άιιε 

κε επθνιία θαη κε πνιινχο ηξφπνπο. Απηφ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα γξεγνξφηεξα κνλνπάηηα 

κεηαμχ ησλ εξγαζηψλ θαη ζπλεπψο, εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ εξγαζίαο. 

 

6.1.3 Ανθεκτικότητα 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία θαλφλσλ είλαη νη θαλφλεο πνπ ειέγρνπλ ηνλ ρξήζηε θαη ηνλ ζηακαηνχλ πξηλ απφ κηα 

θαηαζηξνθηθή πξάμε πνπ ζα ζβήζεη πνιιά αλαγθαία δεδνκέλα. Δδψ θξίλεηαη ε ηθαλφηεηα 

αλζεθηηθφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο: 

 Να δεηά επαιήζεπζε πξηλ απφ θάζε θαηαζηξνθηθή εληνιή. Απηή ε ζπδήηεζε ρξήζηε θαη 

ζπζηήκαηνο κέζσ κελπκάησλ δηαιφγνπ βνεζά ηνλ ρξήζηε λα αληηιεθζεί πξηλ είλαη πνιχ αξγά 

ηελ θαηαζηξνθηθή ελέξγεηα ηνπ, ην αληίζηνηρν απνηέιεζκα ηεο θαη λα πξνζπαζήζεη  έζησ θαη 

γηα ηειεπηαία ζηηγκή λα ην απνηξέςεη. 

 Να επηηξέπεη ηελ αληηζηξνθή εληνιψλ. Οη εληνιέο ηχπνπ «Undo» παίδνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έλα ζεκαληηθφ παξάγνληαη γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα κηαο εθαξκνγήο. Αθφκα, θαη λα εθηειεζηεί 

κηα θαηαζηξνθηθή πξάμε γηα ην ζχζηεκα, κπνξνχλ λα ην επαλαθέξνπλ ζηελ πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζε ηνπ ζψδνληαο πνιιέο θνξέο πνιχηηκα δεδνκέλα. 

 Να δίλνληαη κελχκαηα ιάζνπο. Όηαλ ρξήζηεο εθηειεί κηα ιάζνο εληνιή πξέπεη λα κπινθάξεηαη 

θαη λα κελ αθήλεηαη απφ ην ζχζηεκα λα πξνρσξήζεη παξαθάησ γηα λα ζπλερίζεη ηελ εθηέιεζε 

ηεο ππφινηπεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα έρεη ιαλζαζκέλν απνηέιεζκα. Σν κήλπκα πξέπεη λα έρεη 

λφεκα γηα ην ρξήζηε ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί ν ίδηνο λα θαηαιάβεη ηφζν ην ιάζνο ηνπ, φζν θαη 

ζε πνην ζεκείν βξίζθεηαη. 

 Σέινο λα „ζπγρσξεί‟ ηα ιάζε. Κάπνηα ιάζε κπνξνχλ λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ην 

ζχζηεκα εθείλε ηελ ζηηγκή. Απηά ζα πξέπεη λα αγλννχληαη ψζηε λα κελ θνπξάδεηαη ν ρξήζηεο 

θαη λα ζέηνληαη ζε πξσηαξρηθφ ξφιν φπνηε απηφ είλαη απαξαίηεην 

 

6.2 Βασικές Αρχές Εργονομίας Λογισμικού 

Δπηπιένλ ζηφρνη πνπ ηίζεληαη θαηά ηε ζρεδίαζε κηαο ιεηηνπξγηθήο δηεπαθήο ρξήζηε ψζηε λα είλαη 

επηηπρεκέλε είλαη ην λα έρεη γίλεη επαθξηβψο θαηαλνεηφο ν ζηφρνο πνπ πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη ην 

ινγηζκηθφ θαη νη απαηηήζεηο ρξεζηηθφηεηαο ηνπ ρξήζηε απφ απηφ. Ζ επηθνηλσλία κηαο εθαξκνγήο κε ην 

ρξήζηε είλαη ηφζν ζεκαληηθή, φζν θαη ην ίδην ην πεξηερφκελν ηεο εθαξκνγήο. Υσξίο κηα θαιή δηεπαθή 

ρξήζηε, πηζαλά ν ρξήζηεο δελ ζα κπνξέζεη πνηέ λα πάξεη ην πιήξεο πεξηερφκελν ηεο εθαξκνγήο. 

 πλεπψο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζρεδίαζε κηαο επηηπρεκέλεο δηεπαθήο ρξήζηε είλαη λα 

ηεξεί ηηο παξαθάησ Βαζηθέο αξρέο Δξγνλνκίαο Λνγηζκηθνύ: 

 πλέπεηα: Αλ ε ίδηα δηαδηθαζία, ε ίδηα ελέξγεηα, ζπληειείηαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξα δηαθνξεηηθά 

κέξε ηεο εθαξκνγήο, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη θαη λα ιεηηνπξγεί αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν 

ζε φια ηα κέξε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο έρεη δηδαρζεί λα επηηειεί κηα εξγαζία, ζα πξέπεη 

θάζε θνξά πνπ θαιείηαη λα ηελ επαλεθηειέζεη, λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ίδην ηξφπν. 

 Απιόηεηα: Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ηξφπνη γηα λα παξνπζηαζηεί κία δηεξγαζία, ζα 

πξέπεη λα επηιεγεί ε απινχζηεξε. Αλ ππάξρνπλ ζχλζεηεο δηεξγαζίεο ζηελ εθαξκνγή, ζα πξέπεη 

λα γίλεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, έηζη ψζηε λα βξεζνχλ εθείλνη νη ηξφπνη παξνπζίαζεο πνπ ζα 

ηηο θάλνπλ λα θαίλνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ φζν ην δπλαηφ απινχζηεξα. 

 Ειαρηζηνπνίεζε ελεξγεηώλ ρξήζηε: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θηάλεη ζην επηζπκεηφ γηα απηφλ 

απνηέιεζκα κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο ελέξγεηεο. Οη απαηηνχκελεο πιεθηξνινγήζεηο πξέπεη λα 

πεξηνξίδνληαη ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο. ηα ζεκεία εθείλα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ε επηινγή 

ηνπ ρξήζηε κπνξεί λα εθθξαζηεί κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηξφπνπο ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη ν 

ιηγφηεξν θνπηαζηηθφο γηα ην ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, φπνπ ζηε ξνή ελφο πξνγξάκκαηνο 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνεπηιεγκέλεο επηινγέο, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε κνξθή ιίζηαο ή 

πιήθηξσλ επηινγήο, έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα κελ ππνρξεσζεί λα πιεθηξνινγήζεη ηελ επηινγή 

ηνπ. 
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 Παξνρή άκεζεο αλάδξαζεο: Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο 

ηνπ ρξήζηε δελ έρνπλ νινθιεξσζεί, ην ζχζηεκα πξέπεη λα παξέρεη θάπνηα κελχκαηα ζην 

ρξήζηε. Μεξηθέο θνξέο ν ρξήζηεο επηιέγεη κηα ηέηνηα δηαδηθαζία πνπ ε νινθιήξσζε ηεο 

απαηηεί θάπνην ρξφλν. Δμαηηίαο απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα πάξεη θάπνην άκεζν κήλπκα απνδνρήο ηεο επηινγήο ηνπ κε 

ηαπηφρξνλν αλαγγειία φηη ην απνηέιεζκα ηεο εηνηκάδεηαη. 

 Παξνρή βνήζεηαο: εκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ πξνζπάζεηα ρξήζεο ελφο πξνγξάκκαηνο είλαη ε 

επίγλσζε απφ ηε κεξηά ηνπ ρξήζηε ηνπ ηη κπνξεί λα θάλεη θάζε ζηηγκή κε ην πξφγξακκα. 

 Ειαρηζηνπνίεζε απνκλεκόλεπζεο: Ο ρξήζηεο γηα λα κπνξέζεη λα αιιειεπηδξάζεη κε ην 

ινγηζκηθφ, δελ ζα πξέπεη λα ζπκάηαη παξά κφλν ηα απνιχησο απαξαίηεηα Ζ πνζφηεηα απηή 

πξέπεη λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. Οη εξγαζίεο πξέπεη λα είλαη κε ηέηνην ηξφπν δνκεκέλεο, έηζη 

ψζηε ε νινθιήξσζή ηνπο λα γίλεηαη κεηψλνληαο ζην ειάρηζην ηελ πεξίπησζε λα μεράζεη ν 

ρξήζηεο θάπνην βήκα. 

 Ελαξκόληζε: Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ε πξνεγνχκελε εκπεηξία θα νη 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ρξήζηε απφ άιια πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ. Έρνληαο θαηά λνπ πσο φιν 

θαη πεξηζζφηεξν έληνλα εκθαλίδεηαη κία ηάζε ηππνπνίεζεο ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζα 

πξέπεη ηα πξνγξάκκαηά καο λα ελαξκνλίδνληαη κε απηέο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην πξφγξακκά καο, 

κε ην πάηεκα ελφο γξαθηθνχ πιήθηξνπ, εθηειεί δηαδηθαζία απνζήθεπζεο, ην εηθνλίδην πνπ ηπρφλ 

ζα έρνπκε απνδψζεη ζην πιήθηξν απηφ ζα πξέπεη λα είλαη κηα δηζθέηα. ρεδφλ φια ηα παθέηα 

ινγηζκηθνχ ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην εηθνλίδην γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαη γηα ην ρξήζηε 

ζα είλαη πνιχ εχθνιν βιέπνληάο ην λα έρεη ηε ζσζηή αλαπαξάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ 

επηηειεί. 

 Επθακςία: Σν πξφγξακκα ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη επθακςία ζηηο ελέξγεηεο θαη ζηηο 

πιεθηξνινγήζεηο ηνπ ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα πξφγξακκα πνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη λα 

απαληήζεη ζε εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ “Θέιεηο λα γίλεη ε θαηαρψξεζε; (Ν/Ο)”, “Να γίλεη ε 

δηαγξαθή; (Ν/Ο)”, ε ζσζηή λνεκαηηθά απάληεζή ηνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απνδεθηή 

αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην πιεθηξνιφγην (ειιεληθά ή αγγιηθά, 

θεθαιαία ή πεδά). 

 

6.3 Σεχνικά Φαρακτηριστικά Ποιότητας Λογισμικού 

Σν ινγηζκηθφ πξνθεηκέλνπ λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο πξέπεη απαξαίηεηα λα έρεη θάπνηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο. Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη ην θάζε ινγηζκηθφ, κπνξεί λα δνζεί 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε θάπνηα άιια. Κάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ζρεηίδνληαη κε άιια ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, φπσο θαίλεηαη ζην δέληξν 

ηνπ Boehm (1978) πνπ εηθνλίδεηαη παξαθάησ. Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο θαηά ηνλ Boehm 

είλαη ηα αθφινπζα : 

 Ζ κεηαθεξζηκόηεηα ηεο εθαξκνγήο: Γειαδή, ε επθνιία κε ηελ νπνία ην ινγηζκηθφ κπνξεί λα 

κεηαθεξζεί απφ έλαλ ππνινγηζηή ζε άιιν ή απφ έλα πεξηβάιινλ ζε άιιν. Σν πεξηβάιινλ απηφ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηβάιινλ πιηθνχ , ινγηζκηθνχ ε νξγαλσηηθφ.  

 Ζ αμηνπηζηία: Σν πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα εθηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο 

ζρεδηάζηεθε πιεξψληαο νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, κε αζθάιεηα γηα ηα δεδνκέλα θαη ρσξίο λα 

μεπεξλά ηνλ πξνδηαγεγξακκέλν ρξφλν. Άξα αθνξά ηα γλσξίζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαηεξεί ην επίπεδν ηεο απφδνζήο ηνπ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο γηα κηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

 Ζ απνδνηηθόηεηα: Σν ινγηζκηθφ πέξα απφ ηελ ηαρχηεηα ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα εθηειέζεη 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαηαλαιψλνληαο φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξνχο πφξνπο. Δθφζνλ καο ελδηαθέξεη 

ε κεηαθεξζηκφηεηα ζα πξέπεη ην πξφγξακκα λα κπνξεί λα εθηειείηαη θαη ζε ππνινγηζηέο κε 

ιηγφηεξεο δπλαηφηεηεο ζε hardware. 

 Ζ αθξίβεηα: ε απηή πεξηιακβάλνληαη 2 βαζηθνί παξάκεηξνη : ε εθηίκεζε ηεο κε χπαξμεο 

ιαζψλ θαη ην πνζνηηθφ κέηξν ηνπ κεγέζνπο ελφο ιάζνπο. Σν ινγηζκηθφ πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα 

αλαγλσξίδεη κία αζπκβαηφηεηα κεηαμχ κίαο ηηκήο ή ζπλζήθεο φπσο έρεη πξνθχςεη απφ ηνλ 

ππνινγηζηή θαη ηεο πξαγκαηηθήο, θαζνξηζκέλεο ή ζεσξεηηθά ζσζηήο ηηκήο ή ζπλζήθεο. 

 Ζ επξσζηία: δειαδή ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην ινγηζκηθφ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά παξά 

ηελ εηζαγσγή κε έγθπξσλ δεδνκέλσλ. 
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 Ζ νξζόηεηα: Ζ νξζφηεηα απνηειείηαη απφ ηξία επηκέξνπο ζηνηρεία: ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην 

ινγηζκηθφ είλαη απαιιαγκέλν απφ ζρεδηαζηηθέο αηέιεηεο θαη αηέιεηεο θσδηθνπνίεζεο, ηνλ βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ην ινγηζκηθφ επηηπγράλεη ηηο θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο θαη ηέινο ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ην ινγηζκηθφ ηθαλνπνηεί ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ρξήζηε. 

 Σέινο, ην θόζηνο: Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο είλαη κία απφ ηηο πην βαζηθέο θαη πην δχζθνιεο 

δνπιεηέο θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ, γηα απηφ θαη ζα πξέπεη λα είκαζηε ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθνί. Ο ππνινγηζκφο θφζηνπο είλαη αλαγθαίνο γηα λα γίλεη αλάιεςε ελφο έξγνπ, γηα 

απηφ θαη απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην απνδνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ 

ην θφζηνο είλαη : ε ηθαλφηεηα ησλ πξνγξακκαηηζηψλ, ε πνιππινθφηεηα ηνπ πξντφληνο, ην 

κέγεζνο ηνπ πξντφληνο, ν δηαζέζηκνο ρξφλνο, ε απαηηνχκελε αμηνπηζηία, ην επίπεδν ηερλνινγίαο. 

 

6.4 Παιδαγωγικά Φαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

ε αληίζεζε κε ηα ηππνπνηεκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, δελ ππάξρεη έλα 

αληίζηνηρν απνδεθηφ κνληέιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ. πλήζσο ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ παξάγεηαη σο αλεμάξηεην πξντφλ θαη φρη σο κέξνο δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ εμππεξεηεί 

ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα πνπδψλ. χκθσλα κε ην Reeves (Reeves, 1997) ηα εθπαηδεπηηθά θξηηήξηα 

είλαη ηα αθφινπζα: 

 Οκάδεο ρξεζηώλ πνπ απεπζύλεηαη: Σα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ ζα πξνηαζνχλ ζα πξέπεη λα 

είλαη θαηάιιεια γηα ηηο ειηθίεο ησλ καζεηψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο θαη γηα ηε ρξήζε 

ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ ζα απαηηνχλ δεμηφηεηεο αζχκβαηεο κε ηελ ειηθία θαη ηηο 

γλψζεηο ησλ καζεηψλ. 

 Θεκαηνινγία θαη καζεζηαθή ζηνρνζεζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Θα πξέπεη ε 

ζεκαηνινγία λα είλαη ζπκβαηή –σο έλα βαζκφ κε ηα ΑΠ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ. πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαηηθή, ηε δηεξεπλεηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. 

 Υπνζηεξηθηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό, πνπ ζα βνεζάεη δηδάζθνληεο θαη καζεηέο, παξέρνληάο ηνπο 

π.ρ. πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο, θχιια εξγαζίαο, θιπ. 

 Ιθαλόηεηα πξνζαξκνγήο ζε επηκέξνπο αλάγθεο: Σα πξνηεηλφκελα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζα 

πξέπεη λα παξέρνπλ δπλαηφηεηεο αλάδξαζεο θαη δεκηνπξγίαο πεξηβάιινληνο αλαθαιππηηθήο 

κάζεζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο, γηα δηδαζθαιία ηνπ ίδηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο καζεηψλ  

 ηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία: Σα πξνηεηλφκελα ΔΛ ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ ζρεηηθά εχθνιε δεκηνπξγία 

εηθνληθψλ πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ κε δπλαηφηεηα άκεζνπ ρεηξηζκνχ ησλ νληνηήησλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζ‟ απηέο, ψζηε λα θηλεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο νδεγνχλ ζε ζπλεξγαζία 

ή θαη αληαγσληζκφ ζην πιαίζην κηαο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Ρεαιηζηηθή πξνζνκνίσζε ελφο θπζηθνχ θαηλνκέλνπ ή πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηαπηφρξνλε 

εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο αμηνπηζηίαο θαη αθξίβεηαο ησλ αξηζκεηηθψλ ιχζεσλ ησλ 

ινγηζκηθψλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη εθηθηφ αλ ην ινγηζκηθφ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο 

ζε παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ επίιπζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. Ζ αμηνπηζηία κηαο πξνζνκνίσζεο ζπλδέεηαη κε ηελ εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε θαη 

κνληεινπνίεζε ελφο πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή ε αλαπαξάζηαζε 

παξνπζηάδεηαη ζην ρξήζηε. Ζ αμηνπηζηία ζπλδέεηαη επίζεο κε ην αλ κπνξεί ν ρξήζηεο λα 

ρεηξηζζεί ηα αληηθείκελα ηεο πξνζνκνίσζεο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζα ηα ρεηξηδφηαλ ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν, κε ην ηη πξάγκαηη κπνξεί λα θάλεη κε ηε πξνζνκνίσζε θιπ. Ζ αηηηνιφγεζε 

ηεο ρξήζεο ηεο αμηνπηζηίαο σο δείθηε γηα ηελ πξνζνκνίσζε πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε 

πςειήο αμηνπηζηίαο πξνζνκνίσζε βνεζά ηελ απφθηεζε γλψζεο φηαλ νη δηαθνξέο αλάκεζα ζην 

πξαγκαηηθφ θαη ην πξνζνκνησκέλν ζχζηεκα είλαη πνιχ κηθξέο 

 Δεκηνπξγία θαη ρξήζε κνλάδσλ εηζόδνπ: Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ 

εχθνιε δεκηνπξγία θαη ρεηξηζκφ κνλάδσλ εηζφδνπ γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

πξνζνκνίσζε. 

 Πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο: Σα πξνηεηλφκελα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα 

επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ελφο θπζηθνχ θαηλνκέλνπ. 

  Χξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σν πξνηεηλφκελν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα 
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κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο αλάγθεο, δειαδή λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ηάμε ζε κηα θιαζζηθή κεησπηθή δηδαζθαιία, ζε εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θ.α. 

 Ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο: Σα πξνηεηλφκελα ινγηζκηθά ζα πξέπεη λα εληζρχνπλ ηνλ 

επαγσγηθφ θαη παξαγσγηθφ ηξφπν ζθέςεο. 

 Δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο απηναμηνιόγεζεο Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξέπεη λα πξνζθέξεη 

πνηθηιία δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο. 

 

6.5 Επιθυμητές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

 Α) Λεηηνπξγία ηνπ Λνγηζκηθνύ 

 Καηαιιειφηεηα (Suitability). Κάλεη απηφ πνπ ζέισ; 

 Αμηνπηζηία (Reliability). Λεηηνπξγεί ρσξίο πξνβιήκαηα; 

 Απνδνηηθφηεηα( Δfficiency). Δίλαη ηθαλνπνηεηηθνί νη ρξφλνη απφθξηζεο; 

 Υξεζηηθφηεηα (Usability). Μπνξψ λα ην ρξεζηκνπνηήζσ εχθνια; 

 Αζθάιεηα ( Security). Πξνζηαηεχεηαη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο; 

 πκκφξθσζε (Compliance). πκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλνληζκνχο; 

 

 Β) Τπνζηήξημε ηνπ Λνγηζκηθνύ 

 Αλαιπηηθφηεηα ( Analyzability). Μπνξψ λα δηαγλψζσ ειαηηψκαηα ή ηκήκαηα πνπ πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ ρσξίο κεγάιε πξνζπάζεηα; 

 Γπλαηφηεηα αιιαγήο (Changeability). H πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα κεηαηξνπή ή γηα 

ελδερφκελεο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη φηαλ π.ρ. αλαβαζκίδεηαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα λα είλαη 

ε κηθξφηεξε δπλαηή 

 ηαζεξφηεηα (Stability). Πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη απξφζκελσλ απνηειεζκάησλ 

κεηά απφ ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ 

 Γπλαηφηεηα δνθηκψλ (testability). Πξέπεη λα ειέγρεηαη εχθνια ε εγθπξφηεηά ηνπ. 

 

 Γ) πκβαηόηεηα ηνπ Λνγηζκηθνύ 

 Γπλαηφηεηα κεηαθνξάο (Portability). Να κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε δηαθνξεηηθά εξγαζηεξηαθά 

πεξηβάιινληα θαη πεξηνξηζκέλε έθδνζε ηνπ λα κπνξεί λα εθηειείηαη ζε ζπζηήκαηα ρσξίο π.ρ. 

θάξηα ήρνπ 

 Γπλαηφηεηα Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο (Reusability). Μέξνο ηνπ ινγηζκηθνχ λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιε εθαξκνγή 

 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα (Interoperability). Να κπνξεί λα επηθνηλσλεί ζε επίπεδν αληαιιαγήο 

δεδνκέλσλ θαη κε άιιεο εθαξκνγέο (επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ θ.ιπ.). Να ελζσκαηψλεη ηελ 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ 

 

 Γ) Πξνδηαγξαθέο Αιιειεπίδξαζεο θαη Πεξηβάιινληνο Γηεπαθήο 

 Γιψζζα – Οξνινγία. Γιψζζα απιή θαη θαηαλνεηή. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθνί 

φξνη ρσξίο λα επεμεγνχληαη 

 Γνκή. Ζ ζρεδίαζε πξέπεη λα είλαη ζπνλδπισηή θαη ηα κελχκαηα κεηάβαζεο απφ ελφηεηα ζε 

ελφηεηα ζαθή θαη θαηαλνεηά. Καιφ είλαη λα ππάξρεη ράξηεο πεξηερνκέλσλ 

 Δπίπεδν Αιιειεπίδξαζεο. Ζ αιιειεπίδξαζε πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) επίπεδα 

 Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο – εθηχπσζεο. Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ 

αζθήζεσλ εμάζθεζεο, δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ θελνχ ρξφλνπ ψζηε ν θαζεγεηήο λα 

γλσξίδεη ηνπο ξπζκνχο ηνπ καζεηή ψζηε λα κπνξεί λα επεκβαίλεη 

 Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο απφ ηνλ θαζεγεηή λέσλ εξσηήζεσλ, αζθήζεσλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7 - Ανάλυση Και χεδίαση Λογισμικού Με Uml 

7.1 Oρισμος Uml 

Ζ UML (Unified Modeling Language) είλαη κηα γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελλνηνινγηθή θαη 

ηε θπζηθή αλαπαξάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο. Ζ UML αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ ηξφπν πνπ δεκηνπξγνχληαη 

θαη δηαβάδνληαη θαιά νξηζκέλα κνληέια αιιά δελ αλαθέξεηαη ζην πνηα κνληέια πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζνχλ γηα έλα ζχζηεκα θαη πφηε.   

Ζ UML απνηειεί ην βαζηθφ κέξνο ηεο αλάπηπμεο αληηθεηκελνζηξαθνχο ινγηζκηθνχ ζε κεγάιε πνηθηιία 

εθαξκνγψλ θαη απνηειεί μία απφ ηηο πην απνδερηέο κεζνδνινγίεο γηα ηελ αλάπηπμε αληηθεηκελνζηξαθνχο 

ινγηζκηθνχ . 

 Δπηπιένλ ε UML είλαη κία γεληθνχ ζθνπνχ  γιψζζα κνληεινπνίεζεο πνπ ζπγθεθξηκελνπνηεί ηε 

ζεκαζηνινγία θαη ηε ζεκεηνγξαθία. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνηειεί κία γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε, ζηελ νπηηθνπνίεζε, ζηελ θαηαζθεπή, θαη ζηελ ηεθκεξίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φια ηα πεδία εθαξκνγήο θαη ζηηο 

πιαηθφξκεο πινπνίεζεο.  Απνηειεί έλα πξφηππν ζπκβνιηζκφ γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ 

ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη είλαη ην πξψην βήκα ζηελ αλάπηπμε ηεο αληηθεηκελνζηξαθνχο 

κεζνδνινγίαο ζρεδίαζεο. 

  Πξσηεχνλ ζηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε ην ζχζηεκα πνπ 

αλαπηχζζνπκε. Έηζη δεκηνπξγψληαο έλα ζρέδην επηηπγράλνπκε ηέζζεξεηο ζηφρνπο: 

 παξηζηάλνπκε νπηηθά ην ζχζηεκα πνπ έρνπκε ή ζέινπκε λα θαηαζθεπάζνπκε, 

 πξνζδηνξίδνπκε ηε δνκή θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο, 

 δεκηνπξγνχκε έλα πξφηππν γηα λα βαζίζνπκε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο, 

 ηεθκεξηψλνπκε ηηο απνθάζεηο πνπ ιάβακε. 

  

ε φινπο ηνπο ηερλνινγηθνχο ηνκείο ν ζρεδηαζκφο βαζίδεηαη ζε ηέζζεξεηο βαζηθέο αξρέο: 

 ε επηινγή ηνπ είδνπο ηνπ ζρεδίνπ έρεη επίπησζε ζηνλ ηξφπν θαη ηελ κνξθή επίιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, 

 φια ηα ζρέδηα εθθξάδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο αθξίβεηαο, 

 ηα θαιχηεξα ζρέδηα ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλα είδνο ζρεδίσλ δελ είλαη πνηέ 

αξθεηφ. 

 

 Ζ UML παξέρεη κεξηθνχο ηχπνπο δηαγξακκάησλ νη νπνίνη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε κία 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία, απμάλνπλ ηελ επθνιία θαηαλφεζεο κίαο εθαξκνγήο πνπ είλαη ππφ αλάπηπμε. 

Ζ ηνπνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ UML δηαγξακκάησλ ζηα πξντφληα κίαο κεζνδνινγίαο, δηεπθνιχλεη ηελ 

θαηαλφεζή ηεο. Ζ ζχληαμε ηεο UML πεξηγξάθεηαη απφ έλα ζχλνιν δηαγξακκάησλ θαη ζρεδίσλ ησλ 

ξφισλ ζε θπζηθή γιψζζα. Ζ ζεκαζηνινγία ηεο UML εμεγείηαη θαη εξκελεχεηαη ζε θπζηθή γιψζζα. 

  Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε θάζε νπηηθνχ δηαγξάκκαηνο παξνπζηάδεη παξαδείγκαηα θαη πεξηπηψζεηο. 

Σα UML δηαγξάκκαηα είλαη νπηηθά εξγαιεία γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεδηαζκνχ 

αξρηηεθηνληθήο, ζπζηαηηθψλ, δηαδηθαζηψλ, δηαιεηηνπξγηψλ θαη ζηαηηθψλ θαη δπλακηθψλ κνληέισλ. Σα 

UML δηαγξάκκαηα απνηεινχληαη απφ νπηηθά ζπζηαηηθά πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε κνληεινπνίεζε θαη 

νπηηθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ.   

 Σα UML δηαγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα είλαη ηα δηαγξάκκαηα πεξίπησζεο 

ρξήζεο, ηα δηαγξάκκαηα θιάζεσλ, ηα δηαγξάκκαηα αθνινπζίαο, ηα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο, ηα 

δηαγξάκκαηα δξαζηεξηφηεηαο, ηα δηαγξάκκαηα ζπζηαηηθψλ θαη δηαγξάκκαηα αλάπηπμεο.  
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 Σα δηαγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ηα αθφινπζα: 

 Γηάγξακκα Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο 

 Γηάγξακκα Κιάζεσλ / Σάμεσλ 

 Γηάγξακκα Καηαζηάζεσλ 

 Γηάγξακκα Γξαζηεξηνηήησλ  

 Γηάγξακκα Αθνινπζίαο 

 Γηάγξακκα πλεξγαζίαο 

 Γηάγξακκα δηαλνκήο 

 Γηάγξακκα Δμαξηεκάησλ 

 Γηάγξακκα  Αληηθεηκέλσλ 

 

εκείσζε: Σν πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην ArgoUML. 

 

7.2 Κατηγορίες Uml Διαγραμμάτων 

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ UML δηαγξακκάησλ φπνπ Κάζε θαηεγνξία 

αληηπξνζσπεχεη κία δηαθνξεηηθή νπηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

1 Οπτική χρήςτη (User View): Δείχνει τι κζλει ο χριςτθσ από το ςφςτθμα.  

Χρθςιμοποιοφνται τα Διαγράμματα Περίπτωςθσ Χριςθσ. 

2  Οπτική δομήσ (Structural View): Δείχνει ποιο είναι το πλάνο του ςυςτιματοσ. 

Χρθςιμοποιοφνται τα Διαγράμματα Κλάςεων (Class Diagrams), όπου παρουςιάηουν τισ ςχζςεισ μεταξφ 

των κλάςεων. Περιλαμβάνουν τθν κλθρονομικότθτα, τθν πολυπλοκότθτα και τθ ςφνκεςθ. Κάκε κλάςθ 

αντιπροςωπεφεται από ζνα ρόμβν κε ηξία νξηδφληηα ηκήκαηα, ηελ επηθεθαιίδα, ηηο κεηαβιεηέο θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο. Οη κεηαβιεηέο πεξηιακβάλνπλ ην φλνκα (πνπ είλαη κνλαδηθφ γηα θάζε θιάζε) θαη έρνπλ 

έλαλ ηχπν. Δπηζηξέθνπλ κία ηηκή ηχπνπ θαη πεξηέρνπλ κία ιίζηα παξακέηξσλ. Οη παξάκεηξνη θαη ν 
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κέζνδνη κπνξεί λα είλαη ηνπηθέο (private), θνηλέο (public) ή protected. Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ηα 

Γηαγξάκκαηα Αληηθεηκέλσλ (Object Diagrams) φπνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο νληφηεηεο.  

3 Οπηηθή ζπκπεξηθνξάο (Behavioural View): Γείρλεη πνηα είλαη ε ινγηθή θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σα δηαγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα Γηαγξάκκαηα Αθνινπζίαο (Sequence 

Diagrams), πνπ πεξηέρνπλ αληηθείκελα θαη κελχκαηα ζε ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη πεξηέρνπλ έλα κίγκα απφ 

δπλακηθά θαη ζηαηηθά είδε ζπκπεξηθνξάο. Σα πλεξγαηηθά Γηαγξάκκαηα (Collaboration Diagrams), πνπ 

ζηελ έθδνζε ηεο UML 2.0 κεηνλνκάζηεθαλ ζε δηαγξάκκαηα επηθνηλσλίαο (Communication Diagrams), 

πεξηέρνπλ θαη απηά αληηθείκελα θαη κελχκαηα. Σα Γηαγξάκκαηα Γξαζηεξηφηεηαο (Activity Diagrams) 

κνληεινπνηνχλ ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, δειψλνπλ θαη κεηαδίδνπλ δπλακηθά είδε ζπκπεξηθνξάο. 

Σέινο, ηα Γηαγξάκκαηα Καηαζηάζεσο (Statechart Diagrams) κνληεινπνηνχλ ηελ αληίδξαζε ζε κηα 

εμσηεξηθή πξνζνκνίσζε, δειψλνπλ θαηκεηαδίδνπλ κία δπλακηθή ζπκπεξηθνξά. Σα είδε ζηε 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη ζηαηηθά θαη δπλακηθά. Σα ζηαηηθά είδε δείρλνπλ πψο ηα αληηθείκελα 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη πνην κήλπκα κπνξεί λα ζηαιεί. Οη ζηαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζρεκαηίδνπλ 

έλα δίθηπν. Αληίζεηα, ηα δπλακηθά είδε ζπκπεξηθνξάο δείρλνπλ ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη, πνηα κελχκαηα 

ζηάιζεθαλ θαη κε πνηα ζεηξά. Οη δπλακηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζρεκαηίδνπλ έλα δέληξν. Σα δέληξα 

δηαζπφληαη ζε δίθηπα γηα λα κεηψζνπλ ην κέγεζνο ησλ δηαγξακκάησλ.  

4 Οπηηθή αλάπηπμεο (Implementation View): Γείρλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη πψο ην ζχζηεκα 

ζπγθεληξψλεηαη. Πεξηιακβάλεη ηνλ θψδηθα. Υξεζηκνπνηεί Φεθηδηθά Γηαγξάκκαηα (Component 

Diagrams).  

5 Οπηηθή πεξηβάιινληνο (Environment View): Πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ. Γίλεηαη επίζεο αλάιπζε ησλ πφξσλ – ησλ θφκβσλ θαη ησλ 

ζπζηαηηθψλ, ησλ ζρέζεσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη θαζψο θαη ησλ επηθνηλσληψλ κεηαμχ ησλ θφκβσλ. 

Υξεζηκνπνηνχληαη ηα Γηαγξάκκαηα Αλάπηπμεο (Deployment Diagrams). 

7.3 Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης (Use case diagram) 

Σα δηαγξάκκαηα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο πεξηγξάθνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ελφο ζπζηήκαηνο απφ ηελ νπηηθή 

γσλία ηνπ ρξήζηε θαζνξίδνληαο ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Μηα πεξίπησζε ρξήζεο 

απεηθνλίδεη κηα ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη γηα λα αληαπνθξηζεί ζε έλαλ 

εμσηεξηθφ ελεξγνπνηφ (Actor). Σν κνληέιν πεξηπηψζεσλ ρξήζεο πεξηιακβάλεη ηηο ίδηεο ηηο πεξηπηψζεηο 

ρξήζεο θαη ηνπο ελεξγνπνηνχο.  

 Πην αλαιπηηθά έλα δηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο παξνπζηάδεη κία κνλάδα ιεηηνπξγηθφηεηαο 

πνπ παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα θαη γηα απηφ ην ιφγν απνηειεί κία γεληθεπκέλε πεξηγξαθή πνπ δείρλεη 

πψο ην ζχζηεκα ζα ρξεζηκνπνηεί. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ δηαγξάκκαηνο πεξίπησζεο ρξήζεο είλαη λα 

βνεζήζεη λα νπηηθνπνηεζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ελφο ζπζηήκαηνο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ (αλζξψπηλα φληα πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ην ζχζηεκα) κε ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο  φζν θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κειεηψλ πεξίπησζεο.  Οη πεξηγξαθέο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ρξήζεο πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηέο ηφζν απφ ηνπο εηδηθνχο, φζν θαη απφ άηνκα πνπ δελ 

έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. 

 Δπηπιένλ,  ηα δηαγξάκκαηα πεξίπησζεο ρξήζεο κπνξεί λα είλαη κεγάια ή κηθξά θαη γεληθά 

δείρλνπλ νκάδεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ – είηε φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο γηα νιφθιεξν ην ζχζηεκα ή 

έλα ζηηγκηφηππν ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο κε ηηο ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Οη βαζηθέο 

απεηθνλίζεηο ηνπ δηαγξάκκαηνο ρξήζεο είλαη νη εμήο : 

 Ζ πεξίπησζε ρξήζεο ζρεδηάδεηαη έλα νβάι ζηε κέζε ηνπ δηαγξάκκαηνο θαη ηνπνζεηείηαη ην 

φλνκα ηεο πεξίπησζεο ρξήζεο ζην θέληξν ή θάησ απφ ην νβάι. 

 Γηα λα ζρεδηαζηεί ν ρξήζηεο, αξθεί λα ζρεδηαζηεί έλα εηθνλίδην πνπ αλαπαξηζηά έλα άηνκν ζηα 
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αξηζηεξά ή ζηα δεμηά ηνπ δηαγξάκκαηνο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. Ο 

ρξήζηεο δείρλεη ην ξφιν ελφο αληηθεηκέλνπ ή πνιιψλ αληηθεηκέλσλ εμσηεξηθψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Έλα αληηθείκελν κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξνπο ξφινπο.  

 Γηα λα παξνπζηαζηνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη απιέο γξακκέο. Μεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ρξεζηψλ θαη 

πεξηπηψζεσλ είλαη νη εμήο: includes θαη extends. Δπίζεο νη ζρέζεηο uses θαη communicates απφ 

παιηφηεξεο εθδφζεηο. Ζ ζρέζε extends επεθηείλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Ζ 

ζρέζε uses δείρλεη φηη ε πεξίπησζε ρξήζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζα πεξηιακβάλεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο πεξίπησζεο ρξήζεο. Ζ ζρέζε communicates δείρλεη ηε ζπκκεηνρή ελφο 

ρξήζηε ζηε πεξίπησζε ρξήζεο. 

 

 ε γεληθέο γξακκέο, νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο νξίδνληαη παξαηεξψληαο θαη θαζνξίδνληαο ηηο 

ζεηξέο αιιειεπίδξαζεο (ζελάξηα) γηα θάζε ελεξγνπνηφ. Ζ παξαηήξεζε γίλεηαη απφ ηε ζθνπηά ηνπ ρξήζηε 

θαη ε πεξηγξαθή ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο γίλεηαη ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ ηξφπν 

ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο βαζηθφο ζηφρνο ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεσλ είλαη πξσηίζησο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο αλάιπζεο απαηηήζεσλ νη νπνίεο ζεσξνχληαη ζαλ ηάμεηο ησλ νπνίσλ ηα ζηηγκηφηππα είλαη 

ηα ζελάξηα. Οη πεξηπηψζεηο ρξήζεο καο θαζνδεγνχλ ζηηο ηάμεηο θαη ηα αληηθείκελα ηα νπνία 

ζπλεξγάδνληαη γηα λα θαιχςνπλ κηα απαίηεζε . Υξεζηκνπνηνχληαη ζε νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο 

ζχκθσλα κε ηελ επαλαιεπηηθή πξνζέγγηζε.  

 Σηο πξνηεηλφκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο (use case). 

 Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο (actors). 

 Σηο ζρέζεηο κεηαμχ ελεξγνπνηψλ θαη πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (δηαγξάκκαηα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο).  

 Σέινο, ν ξφινο ελφο κνληέινπ use case είλαη λα πεξηγξάςεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πειάηε.  

7.3.1 Διάγραμμα Περίπτωσης Φρήσης της Εφαρμογής 

ην δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή 

απεηθφληζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. ην δηάγξακκα απηφ απεηθνλίδνληαη 3 δηαθνξεηηθνί actors. 

Ο Administrator ν δάζθαινο θαη ν καζεηήο.  

 Ο δηαρεηξηζηήο δεκηνπξγεί ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ θαη θάλεη πξνζζήθε, επεμεξγαζία θαη 

ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ.  

 Ο Γάζθαινο δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηα , ηηο ζεσξίεο, ηηο εξσηήζεηο /απαληήζεηο , ηα θνπίδ , ηηο 

αλαζέζεηο θαζψο θαη κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη γηα ηα ζηαηηζηηθά 

 Ο Μαζεηήο κπνξεί λα πξνβάιιεη ηε ζεσξία λα μεθηλήζεη θνπίδ λα δεη ηα ζηαηηζηηθά θαη ην 

ηζηνξηθφ ηνπ, 
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7.4 Διαγράμματα κλάσεων /τάξεων (Class Diagram) 

Σα δηαγξάκκαηα θιάζεσλ απνηππψλνπλ ηε ζηαηηθή δνκή. Πνιχ ζπρλά, ηα δηαγξάκκαηα θιάζεσλ είλαη 

ην κφλν είδνο δηαγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ιφγσ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζρεηηθά κε ηνλ 

θψδηθα. Ζ ζηαηηθή άπνςε ελφο κνληέινπ είλαη ζεκειηψδεο ζηε UML θαζψο απνηππψλεη ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο (κνλάδεο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο). ε έλα αληηθεηκελνζηξεθέο 

ζχζηεκα ηα δνκηθά ηνπ ζηνηρεία είλαη νη θιάζεηο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θιάζεσλ επηηξέπνπλ ηε 

ζπλεξγαζία ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπο 

 Σν δηάγξακκα ησλ θιάζεσλ ελφο ζπζηήκαηνο είλαη έλα δηάγξακκα δνκήο πνπ πεξηέρεη ηηο 

θιάζεηο καδί κε ηνπ αληίζηνηρνπο δεζκνχο εμάξηεζεο, γελίθεπζεο θαη ζχλδεζεο. Έηζη έλα δηάγξακκα 

θιάζεσλ κπνξεί λα απεηθνλίζεη ηε ρξήζε ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο ζην ζρεδηαζκφ κε ηε ρξήζε δεζκψλ 

γελίθεπζεο φπσο ζην παξαθάησ ζρήκα: 

Σα δηαγξάκκαηα θιάζεσλ δείρλνπλ πψο νη δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο (άλζξσπνη, πξάγκαηα θαη δεδνκέλα) 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, Με απιά ιφγηα δείρλνπλ ηε ζηαηηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ηνπ πεδίνπ 

αθαίξεζεο ηεο θιάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο,  δείρλεη επίζεο ηελ εζσηεξηθή ηνπ δνκή θαη πεξηγξάθεη ηνπο 

ηχπνπο ησλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζην ζχζηεκα θαη ηα πνηθίια είδε ζηαηηθψλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ 

κεηαμχ ηνπο. Παξνπζηάδνπλ επίζεο ηηο κεηαβιεηέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο κίαο θιάζεο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα αληηθείκελα ζπλεξγάδνληαη 

 Οη ηάμεηο/θιάζεηο αλαπαξίζηαληαη ζε έλα δηάγξακκα θιάζεσλ σο νξζνγψληα ηα νπνία πεξηέρνπλ 

δηαρσξηζκνχο. Σν πξψην ηκήκα (ην αλψηεξν ηκήκα ) ηνπ νξζνγσλίνπ πεξηέρεη ην φλνκα ηεο θιάζεο. Σν 

δεχηεξν ηκήκα ηνπ νξζνγσλίνπ (ην κεζαίν ηκήκα)  πεξηέρεη ηα ραξαθηεξίζηεθα/κεηαβιεηέο ηεο θιάζεο 

θαη ην ηξίην ηκήκα ηηο ιεηηνπξγίεο/κεζφδνπο ηεο ηάμεο  

  Γηαγξάκκαηα θιάζεσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ θιάζεσλ αληηθεηκέλσλ πνπ απαξηίδνπλ ην 

ζχζηεκα ζε ιεπηνκέξεηα πνπ λα θαζνδεγεί ηελ θσδηθνπνίεζε. ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα έρνπκε ηηο 

εμήο ηάμεηο: 

 ηε UML νξίδνληαη ηέζζεξεηο βαζηθέο ζρέζεηο: 

 εμάξηεζε (dependency)  

 γελίθεπζε (generalisation)  

 ζχλδεζε (association)  

 πινπνίεζε (realisation)  

Δμάξηεζε 

Ζ εμάξηεζε δειψλεη πσο κηα αιιαγή ζε κηαλ νληφηεηα ζα επεξεάζεη κηαλ άιιε αιιά φρη απαξαίηεηα θαη 

ην   αληίζηξνθν. Παξηζηάλεηαη κε κηα δηαθεθνκκέλε γξακκή κε αλνηρηφ βέινο πνπ δείρλεη πξνο ηελ 

νληφηεηα πνπ ππάξρεη εμάξηεζε:  

Γελίθεπζε 

Ζ γελίθεπζε δειψλεη κηα ζρέζε αλάκεζα ζε θάηη γεληθφ (ηε βαζηθή θιάζε ή αιιηψο γνλέα) θαη θάηη 

εηδηθφ (κηαλ ππνθιάζε ή αιιηψο παηδί ηεο). Παξηζηάλεηαη κε κηα ζπλερή γξακκή κε θιεηζηφ βέινο πνπ 

δείρλεη πξνο ηε βαζηθή θιάζε: 

ύλδεζε 

Ζ ζχλδεζε αλαθέξεηαη ζε αληηθείκελα ηα νπνία ζπλδένληαη κε θάπνην ηξφπν κε άιια. Όηαλ δχν θιάζεηο 

είλαη ζπλδεδεκέλεο κπνξεί θαλείο λα κεηαβεί απφ αληηθείκελα ηεο κηαο ζε αληηθείκελα ηεο άιιεο. Ζ 

ζχλδεζε παξηζηάλεηαη κε κηα επζεία γξακκή αλάκεζα ζηα δχν αληηθείκελα.  

 Αλ ε ζχλδεζε δελ είλαη ακθίδξνκε ηφηε ε θαηεχζπλζή ηεο κπνξεί λα νξηζηεί κε έλα αλνηρηφ 

βέινο.  

 Σν φλνκα ηεο ζχλδεζεο κπνξεί λα γξαθεί πάλσ απφ ηε γξακκή, ελψ ε θαηεχζπλζε ηνπ 

νλφκαηνο νξίδεηαη απφ έλα βέινο πιάη ζην φλνκα.  

 Ο ξφινο ησλ νληνηήησλ πνπ ζπλδένληαη πξνζδηνξίδεηαη απφ έλα φλνκα ζηελ θάζε άθξε ηεο 
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γξακκήο.  

 Ο αξηζκφο πνπ δειψλεη πφζα αληηθείκελα αληηζηνηρνχλ ζε θάζε αληηθείκελν ζηελ άιιε άθξε 

ηεο ζρέζεο (πνιιαπιφηεηα (multiplicity)) δειψλεηαη απφ έλαλ αξηζκφ (π.ρ. 3), ή κηα πεξηνρή 

αξηζκψλ (π.ρ. 1..* γηα έλα έσο πνιιά) πάλσ απφ ηελ αληίζηνηρε άθξε ηεο γξακκήο.  

 Έλα X πάλσ ζε κηα άθξε ηεο γξακκήο δειψλεη πσο δελ πξνζθέξεηαη κεηάβαζε (navigation) 

πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε.  

Τινπνίεζε 

Αλ ζε κηα ζρέζε ηα αληηθείκελα απαξηίδνπλ ηκήκαηα ελφο φινπ, ηφηε απηή απεηθνλίδεηαη σο ζπγθξφηεκα 

(aggregation) κε ηελ παξάζηαζε ελφο δηακαληηνχ ζηελ άθξε ηνπ "φινπ".  

Ζ πινπνίεζε δειψλεη πσο ν εμππεξεηνχκελνο (απηφο πνπ βξίζθεηαη ζηελ νπξά ηνπ βέινπο) ππνζηεξίδεη 

ηε δηεπαθή (ηνπιάρηζηνλ φιεο ηηο πξάμεηο) πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ παξνρέα (απηφλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

θεθαιή ηνπ βέινπο): 

7.4.1 Διάγραμμα Κλάσης της εφαρμογής 
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7.5 Διάγραμμα καταστάσεων (State Diagram) 

Το Διάγρακκα Καηαζηάζεσλ είλαη έλα δηάγξακκα ζπκπεξηθνξάο πνπ εκθαλίδεη κηα κεραλή 

θαηαζηάζεσλ κε έκθαζε ζηηο κεηαπηψζεηο κεηαμχ θαηαζηάζεσλ απφ δηάθνξα γεγνλφηα. 

 Σα Γηαγξάκκαηα  Καηαζηάζεσλ πεξηγξάθνπλ ηνλ θχθιν δσήο ησλ θιάζεσλ θαη  ηελ εθηέιεζε 

κίαο πξάμεο ελφο ζηηγκηφηππνπ κίαο θιάζεο. Έλα δηάγξακκα θαηαζηάζεσλ δείρλεη ηε ζεηξά ησλ 

θαηαζηάζεσλ ελφο αληηθεηκέλνπ θαζψο θηλείηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ, καδί κε ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ θαη ηηο πξάμεηο ηνπ. Κάζε θιάζε έρεη κία θαηάζηαζε αιιά θάζε θιάζε δελ κπνξεί λα 

έρεη θαη έλα δηάγξακκα θαηαζηάζεσλ.Δπηπιένλ, ηα Γηαγξάκκαηα  Καηαζηάζεσλ κνληεινπνηνχλ ηηο 

πηζαλέο θαηαζηάζεηο ησλ ζηηγκηφηππσλ ησλ θιάζεσλ θαη ηηο πηζαλέο κεηαβάζεηο απφ κία θαηάζηαζε ζε 

κία άιιε αξα κνληεινπνηεί ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κία θιάζε κπνξεί λα βξεζεί θαη πψο 

κία θιάζε κεηαβηβάδεηαη απφ κία θαηάζηαζε ζε κία άιιε Δπίζεο, κνληεινπνηνχλ ηα ζπκβάληα πνπ 

πξνθαινχλ ηηο κεηαβάζεηο θαη ηηο πξάμεηο (δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο) πνπ εθηεινχληαη ζηελ 

θαηάζηαζε ή κεηάβαζε.  

Σν ζχλνιν ησλ ζπκβνιηζκψλ ελφο δηαγξάκκαηνο θαηαζηάζεσλ έρεη πέληε βαζηθά ζηνηρεία. Σν αξρηθφ 

ζεκείν έλαξμεο ζρεδηάδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ θχθιν. Μία κεηάβαζε κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ 

ζρεδηάδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κία γξακκή κε έλα αλνηθηφ βέινο. Μία θαηάζηαζε ζρεδηάδεηαη κε έλα 

νξζνγψλην κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο. Έλα ζεκείν απφθαζεο ζρεδηάδεηαη κε έλαλ αλνηθηφ θχθιν θαη έλα 

ή πεξηζζφηεξα ηεξκαηηθά ζεκεία ζρεδηάδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ θχθιν κε έλαλ άιιν θχθιν κέζα 

ζε απηφλ. Ο καπξηζκέλνο θχθινο δείρλεη ην ζεκείν έλαξμεο (δθμιουργία αντικειμζνου). Ο κφκλοσ με το 
άςπρο περίγραμμα φανερώνει το ςθμείο λιξθσ (καταςτροφι του αντικειμζνου). Τα βζλθ ανάμεςα ςτισ 
καταςτάςεισ δείχνουν τισ μεταβολζσ των καταςτάςεων και τα γεγονότα / ςυμβάντα που το προκαλοφν. 
Ο ρόμβοσ φανερώνει ότι ακολουκεί κάποια διακλάδωςθ. Ανάλογα αν ιςχφει ι όχι κάποια ςυνκικθ 
ζπεται θ αντίςτοιχθ ενζργεια / μετάβαςθ καταςτάςεων μζςω κάποιων ςυνκθκών φφλαξθσ. 

7.5.1 Διάγραμμα καταστάσεων της εφαρμογής  

ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα θαηάζηαζεο έρνπκε ηε θαηάζηαζε ελφο quiz ην νπνίν κπνξεί λα έρεη 3 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο α) λα κείλεη αλνινθιήξσην β) λα έρεη νινθιεξσζεί ην εχθνιν επίπεδν ψζηε 

λα μεθιεηδψζεη ην ζχζηεκα θαη λα πξνρσξήζεη ν καζεηήο ζην κέηξην θνπίδ θαη γ) λα κελ είλαη 

νινθιεξσκέλν ην εχθνιν θνπίδ θαη λα  νινθιεξσζεί κφλν ην εχθνιν θνπίδ θαη ν καζεηήο λα κελ 

πξνρσξήζεη ζην κέηξην.  
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7.5.2 Διάγραμμα καταστάσεων της εφαρμογής  

ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα θαηάζηαζεο έρνπκε ηε θαηάζηαζε ελφο quiz ην νπνίν έρεη πξνζζέζεη ν 

δάζθαινο θαη κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε 2 δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ πξψηε θαηάζηαζε αθνξά ηε 

πεξίπησζε πνπ ν δάζθαινο ζπλδέεη ηελ εξψηεζε κε κηα απάληεζε θαη ην ζχζηεκα ρξσκαηίδεη ην πεδίν 

απηφ πξάζηλν ψζηε λα ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ζπλδεδεκέλεο απάληεζεο πίζσ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε θαη ε δεχηεξε θαηάζηαζε είλαη λα εθθξεκεί ε ζχλδεζε ηεο εξψηεζεο κε κηα απάληεζε νπφηε 

θαη ην ζχζηεκα ρξσκαηίδεη κε θφθθηλν απηήλ ηελ εθθξεκφηεηα. 

7.6 Διάγραμμα δραστηριότητας (Activity Diagram) 

Τα Διαγράμματα Δραςτθριοτιτων δίνουν ζμφαςθ ςε κζματα λειτουργιών. Τα αντικείμενα εκτελοφν 
κάποιο ζργο μζςω κάποιων δραςτθριοτιτων. Στόχοι των Διαγραμμάτων των Δραςτθριοτιτων είναι θ 
καταγραφι των ενεργειών που εφαρμόηονται κατά τθν εκτζλεςθ μίασ λειτουργίασ (ςτιγμιότυπο τθσ 
υλοποίθςθσ τθσ λειτουργίασ). Περιγράφουν τθν εςωτερικι λειτουργία ενόσ αντικειμζνου και των 
ςυςχετιηόμενων ενεργειών που εφαρμόηονται , και πωσ αυτζσ επθρεάηουν τα γφρω αντικείμενα τουσ. 
Επίςθσ, ςτόχοσ τουσ είναι θ υπόδειξθ του τρόπου που ζνα ςτιγμιότυπο κάποιου use – case μπορεί να 
εφαρμοςτεί ςτο πλαίςιο των αλλαγών τθσ κατάςταςθσ του αντικειμζνου.  

 πλεπψο έλα δηάγξακκα δξαζηεξηφηεηαο αλαπαξηζηά κηα ζεηξηαθή ξνή ησλ ελεξγεηψλ (ξνή 

εξγαζίαο) πνπ εθηεινχληαη ζε έλα ζχζηεκα  θαη θαηαγξάθεη κηα δηαδηθαζία.  Απνηειεί ηελ νινθιήξσζε 

ησλ δηαγξακκάησλ θιάζεσλ δείρλνληαο ηε ξνή ησλ δηαδηθαζηψλ φπνπ θάζε θαηάζηαζε αληηπξνζσπεχεη 

έλα βήκα ηεο δηαδηθαζίαο. Βαζηθφ ζηνηρείν είλαη νη ελέξγεηεο (actions). Σα δηαγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα κνληεινπνηήζνπλ έλα αλψηεξν επίπεδν επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα λα δείμνπλ πψο έλαο νξγαληζκφο ηηο εθηειεί ή γηα λα 

κνληεινπνηήζνπλ ρακειφηεξν επίπεδν εζσηεξηθψλ πξάμεσλ ησλ θιάζεσλ. Αλαπαξίζηαληαη ζπλζήθεο 

(conditions), ζεκεία απνθάζεσλ (decisions)θαη παξάιιειεο εθηειέζεηο ελεξγεηψλ.  
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 Ο μαυριςμζνοσ κφκλοσ δείχνει το ςθμείο ζναρξθσ (δθμιουργία αντικειμζνου) ενώ ο κφκλοσ με 
το άςπρο περίγραμμα φανερώνει το ςθμείο λιξθσ τθσ ενζργειασ / Action (καταςτροφι του 
αντικειμζνου). Οι μεταβάςεισ ανάμεςα ςτισ καταςτάςεισ μποροφν να παραςτακοφν με βζλθ τα οποία 
πικανώσ να ςυνδζονται από κάποιεσ ςυνκικεσ φχιαμεο, φξνη απνζηνιήο θιπ. Έλα ζχλνιν 

ζπκβνιηζκψλ δηαγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ είλαη παξφκνην κε απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ην 

δηάγξακκα θαηαζηάζεσλ. Όπσο θαη ζην δηάγξακκα θαηαζηάζεσλ, ην δηάγξακκα μεθηλά κε έλα θχθιν 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αξρηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ δξαζηεξηφηεηα κνληεινπνηείηαη ζρεδηάδνληαο έλα 

νξζνγψλην κε ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο, πεξηθιείνληαο ην φλνκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

ζπλδένληαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ γξακκψλ κεηάβαζεο ή ζην ζεκείν απφθαζεο πνπ ζπλδέεη 

δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηεξκαηίδνπλ ηε δηαδηθαζία ζπλδένληαη κε ην 

ζεκείν ηεξκαηηζκνχ. 

7.6.1 Διάγραμμα δραστηριότητας της εφαρμογής 

ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα δξαζηεξηφηεηαο έρνπκε ηε δηαρείξηζε ησλ εξσηναπαληήζεσλ απφ ην 

δάζθαιν. Ο δάζθαινο αθνχ θάλεη είζνδν ζην ζχζηεκα κπνξεί λα επηιέμεη ηε δηαρείξηζε 

εξσηναπαληήζεσλ θαη έπεηηα λα επηιέμεη ηε πξνζζήθε λέαο εξψηεζεο, Αθνχ ηνπ αλνίμεη ε θαηάιιειε 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη βαζηθά ζηνηρεία φπσο ηε βαζκνινγία, ηελ πεξηγξαθή ηεο 

εξψηεζεο, ην ηχπν ηεο εξψηεζεο ηελ αληηζηνίρεζε κε ηε ζεσξία θαη θαηφπηλ λα απνζεθεχζεη ηελ 

εξψηεζε, ε απηφ ην ζεκείν ππάξρνπλ 2 πηζαλέο εθδνρέο. Ζ πξψηε εθδνρή είλαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ 

απάληεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε θαη λα ρξσκαηηζηεί ην πεδίν πξάζηλν θαη ε 2 είλαη λα κελ 

θαηαρψξεζε ηελ ζχλδεζε κε ηελ αληίζηνηρε απάληεζε εθείλε ηελ ζηηγκή θαη ην ζχζηεκα λα ρξσκαηίζεη 

ην πεδίν κε θφθθηλν ρξψκα ππελζπκίδνληαο ζην ρξήζηε Γάζθαιν πσο ππάξρεη εθθξεκφηεηα. 
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7.6.2 Διάγραμμα δραστηριότητας της εφαρμογής 

ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα δξαζηεξηφηεηαο έρνπκε ηε δηαδηθαζία εθθίλεζεο θαη νινθιήξσζεο ελφο 

θνπίδ απφ ην καζεηή. Ο καζεηήο θάλεη είζνδν ζην ζχζηεκα θαη επηιέγεη απφ ηα θνπίδ πνπ ηνπ έρνπλ 

αλαηεζεί, ην θνπίδ πνπ ζέιεη λα μεθηλήζεη . Σα θνπίδ ρσξίδνληαη ζε 3 επίπεδα εχθνιν κέηξην θαη 

δχζθνιν.  Σν ζχζηεκα έρεη πινπνηεζεί κε ηε παξάκεηξν ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο πνπ ζεκαίλεη πσο εάλ 

έρνπλ αλαηεζεί ζην ρξήζηε θνπίδ δηαθνξεηηθήο δπζθνιίαο δε κπνξεί λα ηα νινθιεξψζεη εάλ δελ έρεη 

νινθιεξψζεη ζεηξηαθά ηα θνπίδ επθνιφηεξνπ επηπέδνπ. 'Έηζη δε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη γηα παξάδεηγκα 

ζην κέηξην θνπίδ εάλ δελ έρεη νινθιεξψζεη ην εχθνιν θνπίδ θαη αληίζηνηρα δε κπνξεί λα εθθηλήζεη ην 

δχζθνιν θνπίδ αλ δελ έρεη νινθιεξψζεη ην εχθνιν θαη ην κέηξην.  

 Δθφζνλ φκσο ν καζεηήο μεθηλήζεη ην ηεζη ππνβάιιεη ηηο απαληήζεηο , ην ζχζηεκα ειέγρεη ηελ 

νξζφηεηα ηνπο  

θαη εάλ ε απάληεζε είλαη ζσζηή ηφηε πξνρσξάεη ζηελ επφκελε κέρξη λα νινθιεξσζεί ην ηεζη ελψ εάλ ε 

απάληεζε ηνπ είλαη ιαλζαζκέλε ην ζχζηεκα επηζηξέθεη ην αληίζηνηρν ζσζηφ θνκκάηη ηεο ζεσξίαο ψζηε 

ν καζεηήο λα θαηαιάβεη ην ιάζνο ηνπ. 
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7.7 Διάγραμμα ακολουθίας/ σειράς (Sequence Diagram) 

Σα δηαγξάκκαηα αθνινπζίαο δείρλνπλ κία ιεπηνκεξή ξνή γηα ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο ή 

αθφκε ελφο κέξνπο κίαο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο , δειαδή παξνπζηάδεη ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ αληηθεηκέλσλ ζε δχν δηαζηάζεηο, φπνπ: 

    - ε θάζεηε δηάζηαζε αληηζηνηρεί ζηελ θιίκαθα ηνπ ρξφλνπ θαη δείρλεη ηελ αθνινπζία ησλ κελπκάησλ/ 

θιήζεσλ ζε κία ζεηξά ρξφλνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

    - ε νξηδφληηα δηάζηαζε ζηα αλεμάξηεηα αληηθείκελα φπνπ ζηηγκέο ησλ αληηθεηκέλσλ κε ηα νπνία ηα 

κελχκαηα ζηέιλνληαη 

  ε θάζε αληηθείκελν αληηζηνηρεί κία θάζεηε γξακκή πνπ νλνκάδεηαη γξακκή δσήο (lifeline). Γηα 

φζν ρξφλν έλα αληηθείκελν πθίζηαηαη, ε γξακκή απηή είλαη δηαθεθνκκέλε ελψ γηα φζν ρξφλν 

κία δηαδηθαζία ηνπ ελ ιφγσ αληηθεηκέλνπ είλαη ελεξγή ε γξακκή δσήο ζρεδηάδεηαη σο κία δηπιή 

γξακκή.  

 Έλα κήλπκα ζπκβνιίδεηαη σο κία αθκή απφ ηε γξακκή δσήο ελφο αληηθεηκέλνπ πξνο ηε γξακκή 

δσήο ελφο άιινπ. Ζ ζέζε ησλ αθκψλ αληηζηνηρεί ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν 

(κία αθκή ρακειφηεξα απφ κία άιιε αληηζηνηρεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν). Απαληήζεηο ζε 

κελχκαηα ππνδειψλνληαη σο νξηδφληηεο δηαθεθνκκέλεο αθκέο 

 Έλα δηάγξακκα αθνινπζίαο ζρεδηάδεηαη πνιχ εχθνια. ην επάλσ κέξνο ηνπ δηαγξάκκαηνο 

πξνζδηνξίδνληαη ηα αληηθείκελα ηνπνζεηψληαο ηα ζε έλα θνπηί. Μέζα ζην θνπηί ην φλνκα ηεο θιάζεο. Αλ 

κία θιάζε ζηέιλεη κήλπκα ζε άιιε θιάζε, ζρεδηάδεηαη κία γξακκή κε αλνηθηφ βέινο θαη ηνπνζεηείηαη ην 

φλνκα ηνπ κελχκαηνο πάλσ απφ ηε γξακκή. Μηα δηαθεθνκκέλε γξακκή κε θαηεχζπλζε πξνο ηα πίζσ 

ζρεδηάδεηαη γηα λα δείμεη ηελ νινθιήξσζε κίαο ελέξγεηαο. 

7.7.1.Διάγραμμα ακολουθίας/ σειράς της εφαρμογής 

ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα αθνινπζίαο θαίλεηαη πσο ν ρξήζηεο πξψηα πξέπεη λα κπεη λα νινθιεξψζεη 

ην θνπίδ λα ηνπ επηζηξέςεη ην ζχζηεκα ηε βαζκνινγία ηνπ θαη κεηά λα κπεη ν δάζθαινο λα κπνξέζεη λα 

δεη ηα ζηαηηζηηθά ηνπ ρξήζηε θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επαλέιαβε ην 

ζπγθεθξηκέλν θνπίδ.  
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7.8 Διάγραμμα συνεργασίας (Collaboration Diagram) 

Το Διάγραμμα Συνεργαςίασ είναι ζνα διάγραμμα ςυμπεριφοράσ. Τα  Διαγράμματα Συνεργαςίασ 
περιγράφουν πωσ τα αντικείμενα επικοινωνοφν μεταξφ τουσ και εςτιάηονται ςε κζματα χώρου ςε 
αντίκεςθ με τα Διαγράμματα Ακολουκίασ που εςτιάηονται ςε κζματα χρόνου. Δείχνουν τα αντικείμενα 
τουσ και τουσ μεταξφ τουσ ςυνδζςμουσ κακώσ επίςθσ και τα μθνφματα που ςτζλνονται ανάμεςα ςτα 
ςυνδεδεμζνα αντικείμενα. Τα μθνφματα ςυνοδεφονται και από ετικζτεσ που προςδιορίηουν μεταξφ των 
άλλων και τον ακολουκιακό αρικμό του μθνφματοσ. Αρχικοποιείται με ζνα μινυμα όπωσ θ κλιςθ μίασ 
ςυνάρτθςθσ. 

7.8.1 Διάγραμμα συνεργασίας της εφαρμογής 

Το  ςυγκεκριμζνο διάγραμμα ςυνεργαςίασ δείχνει πωσ υπάρχει θ χρονικι αλλθλουχία όπου ο 
δάςκαλοσ κάνει είςοδο ςτο ςφςτθμα  και αφοφ επιλζξει  τθ διαχείριςθ τθ κεωρίασ , μετά επιλζγει τθν 
ειςαγωγι κεωρίασ και ειςάγει κάποιο κεφάλαιο κεωρίασ κ αυτό καταχωρείται ςτο ςφςτθμα. Εν 
ςυνεχεία ο μακθτισ μπορεί να μπει ςτο ςφςτθμα και να προβάλλει τθν κεωρία που ζχει καταχωριςει ο 
δάςκαλοσ. Οπότε εφόςον θ κεωρία ζχει καταχωρθκεί  μπορεί και ο δάςκαλοσ και ο μακθτισ να μπουν 
και να προβάλλουν τθ κεωρία . 
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7.9 Διαγράμματα Εξαρτημάτων 

Το διάγραμμα εξαρτθμάτων είναι ζνα διάγραμμα δομισ υλοποίθςθσ που χρθςιμοποιείται για να 
μοντελοποιιςει: Πθγαίο κώδικα, Εκτελζςιμεσ εκδόςεισ, Βάςεισ δεδομζνων, Δυναμικά προςαρμοηόμενα 
ςυςτιματα. 

 Τα διαγράμματα εξαρτθμάτων περιγράφουν τμιματα λογιςμικοφ και τθ ςχζςθ τουσ με το 
περιβάλλον υλοποίθςθσ. Υποδθλώνουν τισ επιλογζσ που γίνονται κατά τθν χρονικι ςτιγμι υλοποίθςθσ. 

 Τα διαγράμματα εξαρτθμάτων περιλαμβάνουν: 

 Εξαρτιματα 

 Διεπαφζσ (interfaces) 

 Σχζςεισ εξάρτθςθσ, γενίκευςθσ, ςφνδεςθσ και υλοποίθςθσ 

7.10 Διαγράμματα διανομής 

Τα διαγράμματα διανομισ δείχνουν τθ φυςικι διάταξθ των διάφορων εξαρτθμάτων (κόμβων) υλικοφ, 
που αποτελοφν ζνα ςφςτθμα, όπωσ και τθ διανομι των εκτελζςιμων προγραμμάτων ςε αυτό το υλικό. 
Κάκε πόροσ  υλικοφ αναπαρίςταται με ζνα κφβο. Κάκε ςφςτθμα μπορεί να περιγραφεί με ζνα μικρό 
αρικμό διαγραμμάτων διανομισ. Ζνα διάγραμμα διανομισ είναι αρκετό για τθν κατανόθςθ τθσ 
διάταξθσ των εξαρτθμάτων υλικοφ. Τα διαγράμματα διανομισ μπορεί να δείχνουν τάξεισ κόμβων ι 
ςτιγμιότυπα. 
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7.11 Διάγραμμα Αντικειμένων 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8 - ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ   

8.1 Ανάλυση του Λογισμικού Compuland 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη εθηεηακέλε αλάιπζε ηνπ εθπαηδεπηηθoχ ινγηζκηθνχ COMPULAND. Σν 

ινγηζκηθφ απηφ πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο γηα ην 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Θέκα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε θαηαζθεπή ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ εθκάζεζε βαζηθψλ ελλνηψλ πιεξνθνξηθήο, ζε παηδηά ηνπ Γεκνηηθνχ. θνπφο  ήηαλ ε δεκηνπξγία 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν ζηελ ππεξεζία ηνπ 

καζεηή, πξνθεηκέλνπ απηφο λα αλαπηχμεη θξηηηθή ζθέςε, θαζψο θαη δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πςεινχ 

επηπέδνπ. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ εθκάζεζεο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο  

COMPULAND απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ρξήζηεο απφ 8 έσο 12 εηψλ πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ηδηαίηεξε 

εμνηθείσζε θαη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθνξηθή. Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα είλαη εληζρπηηθφ γηα ηελ 

εθκάζεζε Πιεξνθνξηθήο, θαζψο ε θαζνδήγεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο 

πξέπεη λα γίλεη πξψηα απφ ηνλ δάζθαιν. Ζ εθαξκνγή νλνκάδεηαη «COMPULAND» ζαλ ινγνπαίγλην απφ 

ηελ έθθξαζε ε ρψξα ησλ Τπνινγηζηψλ θαη αλαιχεη πέληε θχξηεο θαηεγνξίεο γηα ηηο γλψζεηο 

πιεξνθνξηθήο ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. Απηέο νη θαηεγνξίεο είλαη:  

Κεθάιαην 1 Βαζηθέο έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο  

Κεφάλαιο 2 Υλικό μζροσ Υπολογιςτι  

Κεφάλαιο 3 Συςκευζσ Ειςόδου –Εξόδου- Ε/Ε- Αποκικευςθσ και Μνιμθ 

Κεφάλαιο 4 Εργονομία  

Ζ εθαξκνγή παξέρεη ηελ θαηάιιειε ζεσξία θαη γηα ηηο πέληε απηέο θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο αζθήζεηο. Δπίζεο  ν καζεηήο δηδάζθεηαη πψο λα καζαίλεη κφλνο ηνπ θαη πψο λα ιεηηνπξγεί 

απηφλνκα θαη έηζη ην ινγηζκηθφ απηφ επλνεί ηελ επειημία κειέηεο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, ηελ 

απηνξξχζκηζε ηνπ ξπζκνχ κειέηεο θαη πξνφδνπ ηνπ καζεηή. Δπηπξφζζεηα, αμηνινγεί ηηο επηδφζεηο ηνπ 

καζεηή θαη δίλεη ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζην καζεηή Δίλαη ινηπφλ έλα 

πξφγξακκα πνπ εμππεξεηεί ηφζν ην καζεηή φζν θαη ην δάζθαιν. 

 8.1.1 Κατηγοριοποίηση του Λογισμικού «COMPULAND» 

Σν ινγηζκηθφ «COMPULAND» απνηειεί έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θιεηζηνύ πεξηβάιινληνο φζνλ 

αθνξά ζην βαζκφ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ινγηζκηθνχ θαη ρξήζηε. ην θιεηζηφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ν καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειςάγει δεδνκέλα αιιά ζηε 

δηαδηθαζία απηή φκσο ε αληίδξαζε ηνπ ζπζηήµαηνο είλαη προδιαγεγραμμζνθ θαη προκακοριςμζνθ. 

Δπίζεο ραξαθηεξίδεηαη σο θιεηζηφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ αφοφ εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε 

βαζηθψλ νξηζκψλ ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο κε άκεζε εθαξκνγή ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή κηαο θαη 

απαηηεί κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα ολοκλθρωκεί.  

Δπηπιένλ, πιεξεί ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ θιεηζηψλ καζεζηαθψλ εθαξκνγψλ κηαο θαη ππνζηεξίδεη 

ην παξαδνζηαθφ δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο θαη ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα αιιάμεη ην 

πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαζψο επίζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηφλνκεο θαη 

εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο (Πξέδαο, 2003). 

 Δπίζεο, έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ινγηζκηθνχ «COMPULAND» είλαη πσο είλαη 

ζρεδηαζκέλν πξνζαλαηνιηζκέλν ζην πεξηερόκελν αθνχ πξφθεηηαη γηα ινγηζκηθφ πνπ πεξηιακβάλεη 

θπξίσο ζεκαηηθά νξγαλσκέλεο πιεξνθνξίεο κε ζηφρν ηελ εκπινθή ηνπ καζεηή ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αλαδήηεζεο, πξφζιεςεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Δπίζεο ην ινγηζκηθφ «COMPULAND» 

ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία πνιπκέζσλ θαη κε ηα πνιιαπιά ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα πνπ απηή πξνζθέξεη 

(γξαπηφο θαη πξνθνξηθφο ιφγνο, εηθφλα, γξαθηθά, βίληεν) δεκηνπξγεί θαη παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο κέζσ 

πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ γλψζεο (multiple representations).  
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 Δπηπιένλ, παξφηη ην ινγηζκηθφ «COMPULAND» ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 

δηαθφξσλ εηδψλ εθπαηδεπηηθνχ λογιςμικοφ ν βαζηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνχ είλαη ζηελ θαηεγνξία 

ινγηζκηθνχ εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο (drill and practice)  θαζψο πεξηιακβάλεη αζθήζεηο ζσζηνχ 

ιάζνπο, πνιιαπιήο επηινγήο θαη αληηζηνίρηζεο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ 

«COMPULAND»  πνπ ην θαζηζηνχλ ινγηζκηθφ εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο είναι πσο βαςίηεται  ζε 

ζπγθεθξηκέλα δηδαθηέα χιε πνπ αθνινπζεί θάπνην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ή αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο αθνχ αθνινπζεί ην ΓΔΠΠ ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεκνηηθνχ. Δζηηάδεη ζην λα εμαζθνχληαη νη καζεηέο ζε έλα ςυγκεκριμζνο ζέµα πάλσ 

ζε ζπγθεθξηκέλε χιε ηελ νπνία ηελ έρνπλ ήδε δηδαρζεί φπσο αλαθέξεηαη κέζα ζην αλαιπηηθφ 

πρόγραμμα ζπνπδψλ ηνπ δεκνηηθνχ.  

 Μία πολφ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηε ζρεδίαζε ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπ ινγηζκηθνχ 

«COMPULAND» είλαη πσο ην πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ, ηα νπνία δελ έρνπλ 

ηδηαίηεξεο γλψζεηο πάλσ ζην ζέκα, νχηε θαη ηελ θαηάιιειε εμνηθείσζε, επνκέλσο ε ζεσξία μεθηλάεη απφ 

ηα πνιχ βαζηθά. πλεπψο ν – καζεηήο ρξήζηεο κπνξεί λα δηαβάζεη ηε ζεσξία θαη λα απαληήζεη ηηο 

αληίζηνηρεο εξσηήζεηο. Έηζη, απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ - αζθήζεσλ δηαθφξσλ ηχπσλ φπσο 

ζσζηφ-ιάζνο, πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη έρνπλ απιή γξακκηθή κνξθή θαιψληαο ην ρξήζηε λα απαληήζεη 

ζε κηα ζεηξά απαληήζεσλ θαη αφοφ απαληήζεη  λα αμηνινγεζεί αλάινγα µε ηελ επίδνζή ηνπ.  Δπηπιένλ 

ζην παξφλ ινγηζκηθφ εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο  νη  θαζεγεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα άµεζνπ ειέγρνπ ησλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ηνπο αθνχ παξάιιεια ην ινγηζκηθφ Compuland ζπγθξαηεί ηελ επίδνζε ηνπ 

καζεηή, ηα ιάζε ηνπ θαη επηπιένλ δίλεη παξαδείγκαηα ζηα ζεκεία ζηα νπνία ν καζεηήο εκθάληζε 

αδπλακία. 

 Σα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά απνδεηθλχνπλ ηελ ζσζηή παηδαγσγηθή ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

«COMPULAND» αθνχ ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε  (Παλαγηωηαθόπνπινο, Πηεξξαθέαο 

&Πηληέιαο 2003) ,φηαλ έλα ινγηζκηθφ εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο έρεη ζρεδηαζηεί ζσζηά παξέρεη 

αλάδξαζε ζην καζεηή, εμεγεί πσο λα θηάζεη ζηελ ζσζηή απάληεζε θαη πεξηιακβάλνπλ ζχζηεκα πνπ 

ειέγρεη θαη παξνπζηάδεη ηελ πξφνδν ηνπ. Σειηθά δίλνπλ ηε ζσζηή απάληεζε - ζπλνδεπφκελε απφ θάπνηα 

εμήγεζε - αλ ν καζεηήο δελ κπνξεί λα ηελ πξνζεγγίζεη κεηά απφ έλα νξηζκέλν αξηζκφ πξνζπαζεηψλ. ην 

ινγηζκηθφ «COMPULAND» ε αλαηξνθνδφηεζε είναι άκεζε ζηε δηάξθεηα  πνπ ν καζεηήο ολοκλθρώνει 
ηα τεςτ θαη ππνβάιιεη κηα ιάζνο απάληεζε αθνχ ην ζχζηεκα ηνπ επηζηξέθεη ην αληίζηνηρν θνκκάηη 

ζεσξίαο ζε θάζε λάκοσ ππνβνιή απάληεζεο υποδεικνφοντασ ηε ζσζηή επηινγή θαη φρη απιά 

επηζηξέθνληαο κηα ζσζηή απάληεζε. Δπίζεο ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε θξαηψληαο αξρείν ηνπ πψο ν θάζε 

καζεηήο απαληά ζε θάζε ζεκαηηθή πεξηνρή, ην πξφγξακκα κπνξεί λα ππνδείμεη ηηο αδπλακίεο ηνπ καζεηή 

ην φπνην επίζεο εθαξκφδεηαη ζην ινγηζκηθφ «COMPULAND»  κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο πξνβνιήο ηνπ 

ηζηνξηθνχ ηνπ ρξήζηε.  

 Δπίζεο, ηα ινγηζκηθά εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο φηαλ είναι ζσζηά παηδαγσγηθά ζρεδηαζκέλα 

ππάξρεη δηαβάζκηζε δπζθνιίαο ζηηο εξσηήζεηο αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ καζεηή. Αυτι ε 

δπλαηφηεηα έρεη ζρεδηαζηεί κε κηα γξακκηθή πινήγεζε κε 3 επίπεδα δπζθνιίαο (εχθνιν κέηξην δχζθνιν) 

φπνπ ην ζχζηεκα παρουςιάηει πξνζαξκνζηηθφηεηα μεθιεηδψλνληαο ηα πην δχζθνια ηεζη , κφλν εθφζνλ 

ν καζεηήο έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ην εχθνιν ηεζη.  

 Ομοίωσ, ην ινγηζκηθφ «COMPULAND» βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ησλ ππεξκέζσλ θαζψο είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηνπ κέζσ ηνπηθνχ δηθηχνπ ή ηνπ δηαδηθηχνπ θαη είλαη εκπινπηηζκέλν κε πινχζηα  

πινχζηα ζηνηρεία πνιπκέζσλ, δειαδή θείκελν, εηθφλα, θηλνχκελε εηθφλα  θαη animation ζπλεπψο θαη 

θαηαηάζζεηαη θαη ζε ινγηζκηθά Πνιπκέζσλ / Τπεξκέζσλ.  

 Σέινο ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «COMPULAND» σο ινγηζκηθφ κε ραξαθηεξηζηηθά 

ινγηζκηθνχ εμάζθεζεο, ππεξκεζηθνχ-πνιπκεζηθνχ βηβιίνπ ελζσκαηψλεη αξθεηά ζηνηρεία απφ ηηο 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο θαη κεηά απφ ηε ρξήζε ηνπ ν καζεηήο δηακνξθψλεη ζπκπεξηθνξέο γχξσ 

απφ ηα ζέκαηα ηεο Πιεξνθνξηθήο 
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 8.1.2 Ανάλυση Απαιτήσεων του Λογισμικού «COMPULAND» 

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ζρεδίαζεο ηνπ παξφληνο ινγηζκηθνχ 

απνηέιεζε φηη ε εθαξκνγή απηή απεπζχλεηαη ζε καζεηέο δεκνηηθνχ θαη πέξα από ην ζσζηφ παηδαγσγηθφ 

ππφβαζξν επίζεο  επηβάιιεηαη λα είλαη εχθνιε ζηελ πινήγεζε θαη πάλσ απφ φια επράξηζηε. Ζ αλάιπζε 

απαηηήζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ «COMPULAND» έρεη βαζηζηεί ζε 5 βαζηθνχο άμνλεο: 

 Αλάιπζε Υξεζηώλ.  πιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξντφληνο 

(ηη κέζα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη, πψο πξνηηκνχλ λα καζαίλνπλ, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ 

δηαζέηνπλ θ.α) θαη ππήξμε ζαθήο εηθφλα ηνπ κέζνπ ρξήζηε θαη θαηαγξαθή από ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ε απηή ηε θάζε θαζνξίζηεθε ην ππφβαζξν, ηα καζεζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο-δεμηφηεηεο ησλ ππνςήθησλ ρξεζηψλ. πλεπψο 

κηαο θαη ην ινγηζκηθφ «COMPULAND» απεπζχλεηαη ζε παηδηά ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ 

δεκνηηθνχ, ηα νπνία δελ έρνπλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο πάλσ ζην ζέκα, νχηε θαη ηελ θαηάιιειε 

εμνηθείσζε, επνκέλσο ε ζεσξία μεθηλάεη απφ ηα πνιχ βαζηθά. 
 

 Αλάιπζε Σερλνινγίαο. Καζνξίζηεθαλ νη κνξθέο ηεο ηερλνινγίαο ζηηο νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε 

νη εθπαηδεπφκελνη ψζηε λα ππάξρεη ζαθήο εηθφλα γηα ην πνηεο ηερλνινγίεο είλαη δηαζέζηκεο 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Ζ ηερλνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη δηαζέζηκε ζηα πεξηζζφηεξα 

ζρνιηθά εξγαζηήξηα ηεο πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη νη ρξήζηεο καζεηέο βξίζθνληαη 

πάληα ππφ ηελ εποπτεία ηνπ δαζθάινπ. 
 

 Αλάιπζε Δξγαζηώλ. Αθνξά ζηελ θαηάηκεζε ηεο ζπλνιηθήο εξγαζίαο (ζηελ νπνία ζα 

εθπαηδεπηνχλ νη ρξήζηεο) ζε απιέο βαζηθέο εξγαζίεο ψζηε λα είλαη ζαθέο πνηεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ζα αλαπηχμνπλ κε ζθνπφ λα θαζνξηζηνχλ νη απιέο εξγαζίεο-γλψζεηο πνπ ζπλζέηνπλ 

ηε ζπλνιηθή εξγαζία-γλψζε. Ζ αλάιπζε επηηπγράλεηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαθάησ 

βεκάησλ. 

 

 (α) Αλάιπζε ηεο ζπλνιηθή εξγαζίαο ή γλψζεο ζε επί κέξνπο ηκήκαηα 

 (β) Δληνπηζκφο ησλ απιψλ εξγαζηψλ ή γλψζεσλ απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη θάζε ηκήκα 

 (γ) Καζνξηζκφο ηηο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ν εθπαηδεπφκελνο γηα λα 

       εθηειεί θάζε απιή εξγαζία ή λα θαηέρεη κηα γλψζε. 

 (δ) Καζνξηζκφο ησλ πνησλ ζεκαληηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα ππνζηεξίδεη ην Δθπαηδεπηηθφ  

 Λνγηζκηθφ. 

 πλεπψο νη αλαιχζεηο απαηηήζεσλ φζνλ αθνξά ην περιεχόμενο ηνπ ινγηζκηθνχ «COMPULAND» είλαη 

νη εμήο: 

 Σν ινγηζκηθφ πξέπεη θαηαξράο λα πεξηέρεη ηελ εθκάζεζε θάπνηαο ζηνηρεηψδνπο ζεσξίαο. Γηα λα 

γίλεη πην επράξηζηε ε παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηαλνεηά θαη ζπλνπηηθά 

θείκελα. 

 Σν ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν πξέπεη λα ζπλάδεη κε ην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο Πιεξνθνξηθήο 

ζην Γεκνηηθφ 

 ην ηέινο θάζε καζήκαηνο, ππάξρνπλ αζθήζεηο γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ν καζεηήο 

θαηάιαβε ην κάζεκα. Αλαιφγσο κε ηελ πξφνδν ηνπ, απνθαζίδεηαη αλ ζα πάεη παξαθάησ, αλ ζα 

πξέπεη λα επαλαιάβεη ηελ άζθεζε ή αλ πξέπεη λα επαλαιάβεη ηε ζεσξία. 

 Οη ρξήζηεο-καζεηέο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ηελ εθαξκνγή εξσηήζεσλ 

νκαδνπνηεκέλσλ ζε κνξθή γξήγνξσλ Quiz, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη ε εμέηαζε ηνπ 

δηδαρζέληνο πιηθνχ θαη ηέινο ε αμηνιφγεζε ηνπο. 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζα πινπνηεζεί ζε θιεηζηφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κε 

έηνηκεο εξσηήζεηο απαληήζεηο θιεηζηνχ πεξηερνκέλνπ φπσο  πνιιαπιήο επηινγήο. 

 ην πξφγξακκα ζα έρνπλ πξφζβαζε ζπγθεθξηκέλνη κφλν καζεηέο, νη νπνίνη έρνπλ πάξεη 

ςτοιχεία εηζφδνπ από ην δάζθαιν  

 ην πξφγξακκα ζα ππάξρεη εηδηθφο θάθεινο κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία επίδνζεο θάζε ρξήζηε 
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θαζψο θαη ηζηνξηθνχ πξνφδνπ 

 

 πλεπψο ,ην ινγηζκηθφ έπξεπε ινηπφλ λα ζρεδηαζηεί θαη λα πινπνηεζεί έηζη ψζηε λα πξνζθέξεη 

ζηνπο ρξήζηεο ηφζν ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, φζν θαη ηελ δπλαηφηεηα εμέηαζεο, φζσλ ν ρξήζηεο έρεη 

δηδαρζεί. Δπεηδή δελ ππάξρεη ζρνιηθφ εγρεηξίδην γηα ην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο ζην Γεκνηηθφ φιν ην 

πεξηερφκελν έρεη δεκηνπξγεζεί κε γλψκνλα ην ΓΔΠΠ ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

ηλζηηηνχηνπ γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γεκνηηθφ θαη ζρεδηαζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ έρεη γίλεη 

κε βάζεη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Πιεξνθνξηθήο γηα ηε ηάμε ηεο Α γπκλαζίνπ. Δλδεηθηηθά νη ζεσξίεο 

πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί είλαη  

Κεθάιαην 1 Βαζηθέο έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο  

Κεφάλαιο 2 Υλικό μζροσ Υπολογιςτι  

Κεφάλαιο 3 Συςκευζσ Ειςόδου –Εξόδου- Ε/Ε- Αποκικευςθσ και Μνιμθ 

Κεφάλαιο 4 Εργονομία  

Κεθάιαην 5 Λνγηζκηθφ  

 

 πλεπψο ην ινγηζκηθφ  «COMPULAND» έρεη ζρεδηαζηεί θαη υλοποιθκεί κε γλψκνλα ηελ 

πινπνίεζε ησλ εμήο εξγαζηώλ  : 

 Δγγξαθή δηαρεηξηζηή 

 Δγγξαθή ρξήζηε-καζεηή 

 Δγγξαθή ρξήζηε-δαζθάινπ 

 Αλάθηεζε ζηνηρείσλ καζεηή θαη δαζθάινπ 

 Πξνζζήθε επεμεξγαζία θαη ελεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε καζεηή  

 Πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ θαηά ηε ζχλδεζε ηνπο. 

 Γπλαηφηεηα εθκάζεζεο ζεσξίαο 

 Καηαρψξεζε κουίη 

 Καηαγξαθή εξσηήζεσλ 

 Καηαγξαθή Απαληήζεσλ 

 Παξνρή ηξηψλ ηεζη αμηνιφγεζεο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ (εχθνιν μζτριο δφςκολο) 

 Γπλαηφηεηα εθηέιεζεο παξαπάλσ από κηα θνξά γηα θάζε ηεζη. 

 Καηαρψξεζε Βαζκνινγηψλ αλά ΚΟΤΗΕ 

 Δκθάληζε απνηειέζκαηνο επί ηηο εθαηφ γηα θάζε ηεζη αμηνιφγεζεο 

 πκπεξάζκαηα Βαζκνινγίαο & Απνδφζεσλ 

 Παξαθνινχζεζε πνξείαο καζεηψλ κέζσ ηνπ Ηζηνξηθνχ 

 Δκθάληζε ηζηνξηθνχ γηα φινπο ηνπο καζεηέο 

 Δκθάληζε ζηαηηζηηθά ξαβδνγξάκκαηα γηα ηηο κέζεο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηα ηεζη. 

 

 Σέινο ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ παίδεη ε : 

 Αλάιπζε Δθπαηδεπηηθώλ ηόρσλ. Καζνξίδνληαη ζαθψο νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. Απφ ηνπο 

ζηφρνπο πξνθχπηεη πνην ζα είλαη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο, αλ ε εθπαίδεπζε ζα νδεγεί 

ζηελ αλάπηπμε ζεσξεηηθήο γλψζεο ή πξαθηηθήο δεμηφηεηαο, πψο ζα κεηξεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνζθνξά 

εθπαίδεπζεο. 
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πλεπψο νη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη πνπ θαζνξίζηεθαλ ζην ινγηζκηθφ «COMPULAND» ήηαλ νη εμήο : 

 λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο θαζνδεγήζεη θαηάιιεια ψζηε λα πξνρσξήζνπλ 

ζηαδηαθά ζηελ νηθνδφκεζε γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο πιεξνθνξηθήο 

 Ζ επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε δνκή θαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηεο θάζε ελφηεηαο ην ινγηζκηθνχ 

ζηεξίρζεθαλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζεκάησλ πλθροφορικισ. 

 χκθσλα κε απηφ νη καζεηέο πξέπεη λα κπνξνχλ: 

  Να αλαγλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

 Να αναγνωρίηουν ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην Τιηθφ θαη ην Λνγηζκηθφ ενόσ Τπνινγηζηή  

  Να αλαγλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο ζπζθεπέο ενόσ ππνινγηζηή  

 Να κπνξνχλ λα δηαρσξίζνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο θάζε ζπζθεπήο  

 Να αλαγλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πιεθηξνινγίνπ 

 Να μερσξίδνπλ ηηο ζπζθεπέο εηζφδνπ εξόδου απνζήθεπζεο ενόσ Τπνινγηζηή  

 Να δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο ζε κάκε θαηεγνξία ζπζθεπψλ εηζφδνπ εμφδνπ  

 Να αλαθέξνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο εξγνλνκίαο  

 Να αλαθέξνπλ ηε δηαθνξά ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ ενόσ Τπνινγηζηή κα 

. 

 8.1.3 Προδιαγραφές χεδιασμού του Λογισμικού «COMPULAND» 

ηε ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ «COMPULAND» βαζηθφ ξφιν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο θαη ηεο 

πινπνίεζεο έπαηδε ην γεγνλφο φηη αλαθέξεηαη ζε παηδία δεκνηηθνχ θαη γηα απηφ ην λόγο δφζεθε πνιχ 

βαξχηεηα ζην λα είλαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε. Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ 

«COMPULAND» πηνζεηεί βαζηθέο ζρεδηαζηηθέο αξρέο ψζηε λα είλαη πην θηιηθφ, εχρξεζην θαη 

ιεηηνπξγηθφ. Ο καζεηήο εμνηθεηψλεηαη γξήγνξα κε ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ 

«COMPULAND» θαζψο επηιέρζεθαλ ζπγθεθξηκέλνη άμνλεο ζε φιε ηε πινήγεζε ηεο εθαξκνγήο θαη 

απηέο είλαη νη εμήο: 

 Ο πξψηνο ήηαλ ε ζαθήο νλνκαηνινγία φισλ ησλ νζνλψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

εθαξκνγή. Κάζε νζφλε ζηελ εθαξκνγή έρεη φζν ην δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθφ φλνκα ηεο 

ιεηηνπξγίαο πνπ επηηειεί. Απηφ απνηειεί κεγάιε βνήζεηα γηα φζνπο έρνπλ αλαζθάιεηα ζηε 

πινήγεζε θαη ζηε ρξήζε κηαο λέαο πλατφόρμασ αιιά απνδείρζεθε επίζεο ζεκαληηθφ θαη ζηνλ 

ίδην ην δεκηνπξγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο δηφξζσζεο θαη βειηίσζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 Ο δεχηεξνο ήηαλ ε ρξήζε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξσλ νζνλώλ. Δπεηδή ε θχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη ηέηνηα πνπ απαηηεί ηελ χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ θνξκψλ, πξνζπαζήζεθε ζηα φξηα 

ηνπ εθηθηνχ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη νζφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αυτό επηηεπρζεθε κε ζνα 

απλουςτευμζνο κελνχ κε εκθαλείο φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο. 

 Ο ηξίηνο ήηαλ ε ρξήζε ηνπ ρξώκαηνο ζην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ,πνπ εθηφο απφ ην αηζζεηηθφ 

απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη ε ρξήζε ρξψκαηνο ρξεζηκεχεη επηπιένλ ζην: λα πξνζειθχζεη ηελ 

πξνζνρή θαη λα πξνδηαζέζεη ηνλ ρξήζηε, λα κεηαδψζεη ζπγθεθξηκέλα κελχκαηα, λα 

αλαπαξαζηήζεη έλλνηεο θαη λα ηνλίζεη έλλνηεο θαη κελχκαηα. Τπήξμε  πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο 

ρξσκάησλ ψζηε λα κε κπεξδεχεη ηνπο ρξήζηεο αιιά θαη επαξθήο ψζηε λα θάλεη ην ζχζηεκα 

ειθπζηηθφ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ ζπλππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 3 ή 4 ρξψκαηα ζε 

θάζε παξάζπξν ελψ δελ ππεξβαίλνπλ ηα 5 ζε νιφθιεξν ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Σν ρξψκα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο εξγαιείν εζηίαζεο, κεηψλνληαο ην ρξφλν αλαγλψξηζεο ησλ αληηθεηκέλσλ 

ηεο δηεπαθήο ρξήζηε. πλεπψο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζέιμνπλ ηελ πξνζνρή ζε 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη φρη κφλν γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο Αθφκε, κε ηα ρξψκαηα κπνξνχκε 

λα έρνπκε πην ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε ην πεξηβάιινληνο απμάλνληαο ην βαζκφ εκπινθήο ηνπ 

καζεηή κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

 Ο ηέηαξηνο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο δεκηνπξγηθνχ θαη μεθνχξαζηνπ. Ζ 

πινπνίεζή ηνπ έγηλε κε ηε ρξήζε πινχζησλ εηθφλσλ πνπ ππάξρνπλ παληνχ κέζα ζην 

πξφγξακκα, δίλνληαο ηελ αίζζεζε ηεο ραιάξσζεο θαη ηνπ παηρληδηνχ κε ρξήζε απφ εηθφλεο πνπ 
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αληηπξνζσπεχνπλ θαξηνχλ. 

 Ο πέκπηνο άμνλαο ε πινήγεζε ζηε ζεκαηνινγία ηνπ ινγηζκηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελφο 

θάζεηνπ ζπζηήκαηνο επηινγψλ (menu) γηα ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ζεκαηνινγίαο ζην 

κελνχ ηνπ δαζθάινπ θαη ελφο θάζεηνπ ππνζπζηήκαηνο επηινγψλ ζην κελνχ ηνπ καζεηή γηα ηηο 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο 

 Ο έθηνο θαη ηειεπηαίνο είναι πσο θαηά ηελ εκθάληζε ηνπ πιηθνχ ησλ ππνθαηεγνξηψλ 

ιεηηνπξγνχλ θαη βέιε πινήγεζεο ζε επφκελε ή πξνεγνχκελε ζειίδα κακώσ θαη βειάθη 

επηζηξνθήο/ εμφδνπ από ην ζχζηεκα. 

 

 8.1.4 χεδιασμός Διεπαφής του Λογισμικού «COMPULAND» 

Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζρεδηάζηεθε δίλνληαο ιδιαίτερθ βαξχηεηα ζηνπο 

εμήο άμνλεο : 

 Όιεο νη ζειίδεο πεξηέρνπλ ζπλδέζκνπο κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ ν καζεηήο κπνξεί λα 

επηζηξέςεη ζε πξνεγνχκελα ζεκεία ηεο ζεσξίαο ή ζην θεληξηθφ κελνχ απφ ην νπνίν κπνξεί λα 

πξνζπειάζεη φιεο ηηο ελφηεηεο. 

 

 Τπάξρεη νκνηνκνξθία ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζειίδσλ, ζηε ζέζε ησλ κελνχ θαη ησλ ρεηξηζηεξίσλ, 

έηζη ψζηε, κεηά απφ ηελ αξρηθή εμνηθείσζε, ν καζεηήο λα ληψζεη άλεηα θαη νηθεία θαηά ηελ 

πινήγεζή ηνπ. 

 

 Τπάξρεη γξακκηθή πινήγεζε από ηελ αξρή σο ην ηέινο ψζηε ν καζεηήο λα κελ έρεη άγρνο γηα 

ηε πινήγεζε ηνπ θαη ηελ επθνιφηεξε εξοικείωςθ ηνπ 

 

 Έρεη δνζεί πξνζνρή ζηα γξαθηθά, έηζη ψζηε λα εκπινπηίδνπλ ζε εξεζίζκαηα θαη ελδηαθέξνλ ην 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ρσξίο φκσο λα απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή θαη λα ηνλ 

απνπξνζαλαηνιίδνπλ απφ ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. 

 

 Ζτςι ε επηινγή ησλ θσηνγξαθηψλ είλαη ζε χθνο καρτοφν θαη animation ψζηε λα είλαη θνληά 

ζηελ ειηθία ηνπ ρξήζηε. 

 

 Έρεη γίλεη πξνζπάζεηα ζχλνςεο ησλ πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε νη ζειίδεο λα είλαη φζν ην δπλαηφ 

ιηγφηεξν «θνξησκέλεο». Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε ζεσξία ρσξίδεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζε 

κηθξά θνκκάηηα, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ζειίδεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπλδεδεκέλεο 

κεηαμχ ηνπο. 

 

 Πξνζζήθε κε πνιιέο θσηνγξαθίεο, σξαία θαη έληνλα ρξψκαηα, επαλάγλσζηα θνπκπηά θαη 

ζρεηηθά κεγάιε γξακκαηνζεηξά θαη ζην θνκκάηη ηεο ζεσξίαο θαη ζην θνκκάηη ησλ αζθήζεσλ. 

 

 Δπηινγή ρξσκάησλ πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή θαη λα πξνδηαζέζνπλ 

ζεηηθά ην ρξήζηε. Κάζε ρξψκα πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ην αλζξψπηλν κάηη ζπλδέεηαη 

ζπλεηξκηθά κε ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο θαη πξνθαιεί ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα. 

 

 Απνθπγή ρξήζεο πνιιψλ ρξσκάησλ ή δηαθνξεηηθψλ ρξσκαηηθψλ απνρξψζεσλ γηαηί δελ έρνπλ 

θαιφ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. 

 

 Απνθπγή ρξήζεο κφλν νπδέηεξσλ ρξσκάησλ (άζπξν, καχξν, γθξη) γηαηί απαηηεί ηδηαίηεξε 

πξνζνρή, γηα λα κελ θνπξάζεη θαη δεκηνπξγήζεη πιήμε ζην ρξήζηε. Οκνίσο, ε ρξήζε ελφο θαη 

κνλαδηθνχ ρξψκαηνο κε πνιιέο απνρξψζεηο δεκηνπξγεί αίζζεκα πιήμεο θαη κνλνηνλίαο. 

 

 Γηαηήξεζε ίδηαο ρξσκαηηθή αηζζεηηθή ζε φιε ηελ εθαξκνγή θαζψο θαη εηθνλίδηα θαη ηα 

ρεηξηζηήξηα  

 

 Γηα θφλην ρξεζηκνπνηήζακε έλα νπδέηεξν ρξψκα ην αρλφ ξνδ κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα κελ 

θνπξάζεη θαη πιήμεη ηνλ ρξήζηε. ε φιν ην ινγηζκηθφ πξνζπαζήζακε θαη δηαηεξήζακε ηελ ίδηα 
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ρξσκαηηθή αηζζεηηθή. Δπεηδή ε ρξήζε πνιιψλ ρξσκάησλ δελ έρεη θαιφ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα 

επηδηψμακε θαη ρξεζηκνπνηήζακε 3 κε 4 δηαθνξεηηθά ρξψκαηα ηεο ίδηαο ρξσκαηηθήο βάζεο, κε 

δηαθνξέο ζηε θσηεηλφηεηα. Ζ πην κεγάιε επηθάλεηα ηνπ ινγηζκηθνχ θαιχπηεηαη απφ ρξψκαηα 

ρακειήο θσηεηλφηεηαο ψζηε ην αλζξψπηλν κάηη πνπ πξνζειψλεηαη ζ‟ απηέο λα κελ θνπξάδεηαη 

θαη ελνριείηαη.. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ρξσκάησλ έρεη γίλεη πξνζεθηηθά ψζηε λα νδεγεί ζε απαιφ 

θφλην ρσξίο κεγάιεο αληηζέζεηο. Όζνλ αθνξά ζηα ρεηξηζηήξηα, ε ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε πνπ 

έρεη επηιεγεί, παξακέλεη ζηαζεξή ζε φιε ηελ εθαξκνγή. 

 

 Κπξίσο ζηηο θαξηέιεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάγλσζε ζεσξίαο από ην καζεηή ζρεδφλ παληνχ 

ρξεζηκνπνηνχληαη καχξα γξάκκαηα ζε άζπξν θφλην ή ζην θφλην ηεο εθαξκνγήο, 

επηηπγράλνληαο κεγάιε αληίζεζε.  

 

 Σν πεξηερφκελν πξέπεη λα δηαζέηεη επιςτθμονικότατα θαη πιεξφηεηα. 

 

 Ζ ζεσξία ζηελ εθαξκνγή είλαη κηθξή θαη πεξηεθηηθή, γηα λα απμήζεη ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε 

λα ηε δηαβάζεη θαη λα κελ ηνλ θνπξάζεη. 

 

 Οη έλλνηεο λα παξνπζηάδνληαη κε ακεξνιεςία θαη ζαθήλεηα, κε γιψζζα θαηαλνεηή απφ ηελ 

νκάδα ρξεζηψλ ζηελ νπνία απεπζχλεηαη. 

 

 Σν χθνο ηεο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ δηαηεξείηαη ζηαζεξφ ζε φιε ηελ εθαξκνγή. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε ηε γξακκαηνζεηξά γξαθήο. 

 

 Απνθπγή  ππεξβνιηθνχ φγθνπ πιεξνθνξηψλ γηαηί έρεη σο απνηέιεζκα θφπσζε θαη 

απνδηνξγάλσζε. 

 

 Σν θείκελν είλαη γξακκέλν κε επδηάθξηηε γξακκαηνζεηξά, θαηάιιεινπ κεγέζνπο, φπνπ γίλεηαη 

ρξήζε θεθαιαίσλ θαη πεδψλ γξακκάησλ. ε πεξηπηψζεηο φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν λα δνζεί 

έκθαζε ζε νξηζκέλεο ιέμεηο ή εθθξάζεηο, απηέο έρνπλ γξαθηεί είηε κε έληνλα γξάκκαηα, είηε 

έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρξψκα, είηε έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε έγρξσκν πιαίζην. Σα θείκελα δελ είλαη 

καθξνζθειή ελψ ζηελ αξρηθή ελφηεηα πνπ γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ ηεο 

πιεξνθνξηθήο, απηέο πεξηέρνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαξηέιεο πνπ ηηο βιέπεη ν καζεηήο 

επηιέγνληαο ηελ αληίζηνηρε επηθεθαιίδα. 
 

8.1.5 Περιγραφή του Λογισμικού Compuland για το μαθητή  

ηελ αξρηθή ζειίδα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εηζφδνπ κε ηξία δηαθνξεηηθά πξνθίι ρξεζηψλ. Οη ηξεηο 

ρξήζηεο είλαη ν δηαρεηξηζηήο ν καζεηήο θαη ν δάζθαινο. Ο δηαρεηξηζηήο δεκηνπξγεί ηα πξνθίι ησλ 

ρξεζηψλ καζεηψλ θαη δαζθάισλ . Ζ πεξηγξαθή ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο ζα εςτιάςει ζην καζεηή θαη ην 

δάζθαιν. 

 Αξρηθά ν ρξήζηεο καζεηήο εηζάγεη ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πνπ δηαζέηεη. Σα ζηνηρεία 

απηά ηα παξέρεη ν δηαρεηξηζηήο, αθνχ ηα έρεη ήδε θαηαρσξήζεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε κνλαδηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ. Δθηφο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 

καζεηψλ, ε εθαξκνγή ππνζηεξίδεη θαη ινγαξηαζκνχο δαζθάισλ πνπ κπνξνχλ λα αλαζέζνπλ κουίη ζηνπο 

καζεηέο. Αθνχ επαιεζεπηνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ, ν καζεηήο εηζέξρεηαη ζηελ αξρηθή ελφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο, φπνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο θαξηέιεο πξνβνιήο ηεο 

ζεσξίαο ή εθθίλεζεο ησλ αληίζηνηρσλ κουίη. ηε πάλσ πιεπξά ηνπ ινγηζκηθνχ ην ζχζηεκα καλωςορίηει 
ην ρξήζηε κε ην φλνκα ηνπ θαη βιέπεη ην φλνκά ηνπ ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο πνπ βξίζθεηαη Μέζα ζηε 

θαξηέια ηεο ζεσξίαο υπάρχει ε δπλαηφηεηα επηινγήο γηα αλάγλσζε 5 δηαθνξεηηθψλ θεθαιαίσλ. ηελ 

θνξπθή ηεο θάζε ζειίδαο δεμηά ππάξρεη ην πιήθηξν εμφδνπ απφ ηελ εθαξκνγή, ελψ ζην αξηζηεξφ κέξνο, 

ππάξρνπλ ην ρεηξηζηήξηα κε ηα νπνία κπνξεί λα κεηαβεί ζηελ πξνεγνχκελε ή ζηελ επφκελε ζειίδα. 

Αθνχ ν ρξήζηεο καζεηήο μπει θαη δηαβάζεη ηε ζεσξία  θαη αηζζαλζεί νηθεία ηφζν κε ην πεξηβάιινλ φζν 

θαη κε ηε ζεσξία ηνπ έρεη ηελ επθαηξία λα επηιέμεη ηελ θαξηέια κε ηηο αζθήζεηο θαη λα δνθηκάζεη ηηο 

γλψζεηο ηνπ θαη κπνξεί λα θάλεη εθθίλεζε ησλ ηεζη πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί από ην δάζθαιν. Λνγσ 
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πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ν ρξήζηεο δε κπνξεί λα μεθηλήζεη ηεζη κε μεγαλφτερθ δπζθνιία 

εάλ πξψηα δελ νινθιεξψζεη ηα εχθνια ηεζη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπάξρνπλ 3 επίπεδα δπζθνιίαο ζηα ηεζη εφκολο κέηξην δχζθνιν κε περιεχόμενο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

αλάινγα κε απμαλφκελεο απαηηήζεηο θαη δπζθνιία. ηε δηάξθεηα ησλ ηεζη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

αλαηξνθνδφηεζεο ηεο ζσζηήο απάληεζεο ζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο ππνβνιήο ηνπ ρξήζηε. 

Σειεηψλνληαο ην ηεζη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δνθηκάζεη μαλά ή λα παηήζεη ην ζηαηηζηηθά θαη λα δει πνπ 

ζα ηνλ κεηαθέξεη ζε λέα θφξκα πνπ ζα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηά ηνπ γηα ην παξφλ ηεζη. 

Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ μαλαζπκκεηάζρεη ζην ίδην ηεζη ην ζχζηεκα αποκθκεφει θαη θξαηάεη φια ηα 

ζθνξ ζην ηεζη ηνπ καζεηή ζηε θαξηέια ηζηνξηθφ φπνπ κπνξεί ν καζεηήο εθεί λα δεη ηελ πξφνδν θαη ηε 

βειηίσζε ηνπ. Σέινο υπάρχει ελζσκαησκέλν γξάθεκα πνπ απεικονίηει ηελ εθάζηνηε καζεηηθή επίδνζε .  

Ζ θαξηέια απηή πεξηέρεη ηα δεδνκέλα ζε πνζνζηά επί ηηο 100 γηα φινπο ηνπ καζεηέο-ρξήζηεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ, γηα φια ηα ηεζη πνπ έρνπλ εθηειέζεη, θαζψο θαη θάπνηα αλαιπηηθά ζπγθξηηηθά δπλακηθά 

ξαβδνγξάκκαηα γηα ηηο κέζεο απνδφζεηο ησλ καζεηψλ. 

 πλνπηηθά ε δνκή ηεο νζφλεο γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή είλαη ε εμήο  

ηελ παξαπάλσ εηθφλα παξαηεξνχκε θαη ηε δνκή κηαο ηππηθήο νζφλεο ηεο εθαξκνγήο, ε νπνία φπσο 

θαίλεηαη απνηειείηαη απφ 4 κέξε: 

1. 1ε Πεξηνρή: Σίηινο νζφλεο. ηελ πεξηνρή απηή αλαγξάθνληαη ην φλνκα ηνπ ρξήζηε θαη ην φλνκα ηεο 

ελφηεηαο πνπ βξίζθεηαη θάζε θνξά. Σν εηθνλίδην πνπ ππάξρεη ζηελ επάλσ δεμηά γσλία ηεο νζφλεο είλαη 

ην εηθνλίδην εμφδνπ απφ ηελ 

εθαξκνγή. 

2. 2ε Πεξηνρή: Δίλαη ην θεληξηθφ κελνχ ηεο εθαξκνγήο. Απφ εδψ ν καζεηήο κπνξεί λα κεηαβεί ζε θάπνηα 

απφ ηηο θχξηεο ελφηεηεο ηεο εθαξκνγήο, ζηελ ελφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο 

3. 3ε Πεξηνρή: Δδψ είλαη ν θπξίσο ρψξνο πνπ αζθείηαη ν καζεηήο, ηνπ παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο 

πιεξνθνξίεο, ηα δεδνκέλα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο. 
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4. 4ε Πεξηνρή: ηελ πεξηνρή απηή ππάξρνπλ ηo βαζηθo πλικτραo γηα ηελ πινήγεζε ζηελ πξνεγνχκελε ή 

ηελ επφκελε ζειίδα ηεο εθαξκνγήο. 

ην ζεκείν απηφ λα ζεκεηψζνπκε πσο ηα ρεηξηζηήξηα βξίζθνληαη πάληα ζηελ ίδηα ζέζε θαη δηαηεξνχλ ην 

ίδην κέγεζνο, ρξψκα θαη ζρήκα, έηζη ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε ζην καζεηή θαη 

απνπξνζαλαηνιηζκφο απφ ην πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο εθαξκνγήο. Δπίζεο πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί 

λα αληηκεησπίζνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ εμεξεχλεζε ελφο πνιπκεζηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, έρνπλ λα 

θάλνπλ αξρηθά κε ηελ αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο ηνπο κέζα ζ‟ απηφ. Κάηη ηέηνην ζεκαίλεη πσο 

δελ κπνξνχλ πάληα λα εληνπίζνπλ ζε πνην ζεκείν βξίζθνληαη, ζε κηα εθπαηδεπηηθή ελφηεηα ηνπ πιηθνχ 

αιιά θαη σο πξνο ην ζχλνιν ηεο εθαξκνγήο. Γηα ην ιφγν απηφ, αλαγξάθεηαη ζηνλ ηίηιν ηεο ζειίδαο ε 

ελφηεηα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν καζεηήο. 

 8.1.6 Ανατροφοδότηση Μαθητή 

Ζ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ καζεηή είλαη κηα κέζνδνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο, ηεο δηαζαθήληζεο ησλ 

ελλνηψλ θαη ηεο γλσζηηθήο πξνφδνπ ηνπ ρξήζηε αθνχ ν ρξήζηεο κέζσ αλαηξνθνδφηεζεο ελεκεξψλεηαη 

γηα ηα  ζηνηρεία γηα ηελ πξφνδφ ηνπ, ζηαηηζηηθά ησλ ιαζψλ, ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο 

πνπ ηίζεληαη, απνηειέζκαηα ησλ επηινγψλ ηνπ, επηζεκάλζεηο, ππνδείμεηο, αλαθεθαιαηψζεηο 

(Παλαγησηαθφπνπινο θ,α 2005). ηφρνο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ρξήζηε – 

καζεηή, ε ζπλαηζζεκαηηθή ελίζρπζή ηνπ ψζηε λα ελδηαθεξζεί πεξηζζφηεξν γηα θάπνην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη λα απνθεπρζνχλ 

ιαλζαζκέλεο ρξήζεηο ηεο, αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ θαλφλεο: 

 Ζ αλαηξνθνδφηεζε γίλεηαη άκεζα, ζηελ ίδηα νζφλε ζηελ νπνία δηεμήρζε ν δηάινγνο ρξήζηε – 

ζπζηήκαηνο, κε ηε ρξήζε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλαδπφκελσλ παξαζχξσλ. 

  Ζ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα κηαο απάληεζεο ή κηαο 

επηινγήο είλαη ε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη ζην επφκελν βήκα. Γηα ηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο 

παξέρεηαη ζην καζεηή κηα ππφδεημε θαη ε πξνηξνπή λα πξνζπαζήζεη μαλά. ηηο αζθήζεηο 

αμηνιφγεζεο, κεηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο απάληεζήο ηνπ, ππάξρεη άκεζε απφθξηζε γηα ην ζθνξ 

πνπ πέηπρε, κπνξεί λα δηνξζψζεη ηπρφλ ιάζε θαη λα δνθηκάζεη μαλά. 

 Ζ αλαηξνθνδφηεζε δελ θπξηαξρεί ζην ινγηζκηθφ, ελζαξξχλεη ην καζεηή, φκσο δελ παξέρεηαη κε 

ηξφπν πνπ ζα ελζαξξχλεη ην καζεηή λα απαληήζεη ιάζνο, κε ζθνπφ απιά θαη κφλν λα δεη ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζτςι φπσο θαίλεηαη ν ρξήζηεο καζεηήο κφιηο δψζεη ιαλζαζκέλε απάληεζε ηφηε ην ζχζηεκα επηζηξέθεη 

ηελ ζσζηή ζεσξία πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ζσζηή απάληεζε βνεζψληαο ην καζεηή λα έρεη καλφτερθ 

θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο. 
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8.2 χεδιασμός  Εφαρμογής 

 

Ζ ζρεδίαζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 

εθαξκνγήο πνπ έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ εθκάζεζε ηνπ θφζκνπ ησλ ππνινγηζηψλ. Ζ εθαξκνγή έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα καζεηέο δεκνηηθνχ θαη  βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε θηιηθφηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε. 

Σν θηιηθφ πεξηβάιινλ βνήζα ζηελ εχθνιε αθνκνίσζε ηεο γλψζεο θαη παξνηξχλεη ηνλ καζεηή λα 

εκβαζχλεη ηηο γλψζεηο ηνπ απφ κφλνο ηνπ. Ζ παξαθάησ αλάιπζε  αθνξά ηα βαζηθά ζεκεία ηεο ζρεδίαζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο. Σα 

εξγαιεία απηά είλαη: 
 

 MySQL - Βάζε Γεδνκέλσλ 

 

 Php - Γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ζρεδηαζκέλε γηα web – based εθαξκνγέο. 

 

 Apache Server - HTTP Web Server σο εμππεξεηεηήο δηθηχνπ 

 

 HTML 5 - Hyper Text Markup Language. Γιψζζα ζήκαλζεο γηα ηε δεκηνπξγία ζηαηηθψλ 

ηζηνζειίδσλ. 

 

 Javascript - Γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ παξαγσγή δπλακηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηελ εθηέιεζε θψδηθα ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client-side) ζε ηζηνζειίδεο. 

 

 CSS - Cascading Style Sheets. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κνξθνπνίεζε ησλ ζειίδσλ ηεο 

εθαξκνγήο. 
 

 XAMPP - H βάζε δεδνκέλσλ MySQL, Php θαη o Apache Server βξίζθνληαη ζε έλα 

νινθιεξσκέλν παθέην αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ XAMPP ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο θαη εμεγείηαη παξαθάησ. 
 

8.2.1 MySQL 

 
Ζ Mysql είλαη έλα πνιχ δπλαηφ, γξήγνξν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Μία βάζε 

δεδνκέλσλ ζαο επηηξέπεη λα απνζεθεχεηε, λα αλαδεηάηε, λα ηαμηλνκείηε θαη αλαθαιείηε ηα δεδνκέλα ζαο 

απνηειεζκαηηθά. Ο Mysql δηαθνκηζηήο ειέγρεη ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ζαο γηα λα δηαζθαιίζεη φηη 

πνιινί ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ ηαπηφρξνλα, γηα λα παξέρεη γξήγνξε πξφζβαζε θαη γηα λα 

δηαζθαιίδεη φηη κφλν νη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ζα έρνπλ πξφζβαζε. πλεπψο ε Mysql είλαη έλαο 

πνιπλεκαηηθφο δηαθνκηζηήο πνιιαπιψλ ρξεζηψλ. Υξεζηκνπνηεί ηελ SQL (Structured Query Language), 

ηελ ηππηθή γιψζζα εξσηεκάησλ γηα βάζεηο δεδνκέλσλ παγθφζκηα. .Δίλαη παγθνζκίσο ε πην δεκνθηιήο 

βάζε 24 αλνηρηνχ θψδηθα. Ζ Mysql είλαη ηψξα δηαζέζηκε κε άδεηεο δχν εηδψλ. Μπνξείηε λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζεηε δσξεάλ κε άδεηα αλνηρηνχ θψδηθα(open source license), εθφζνλ ζπκθσλήζεηε κε ηνπο 

φξνπο απηήο ηεο άδεηαο. Αλ ζέιεηε λα δηαλείκεηε κηα εθαξκνγή πνπ δελ είλαη αλνηρηνχ θψδηθα πνπ λα 

πεξηιακβάλεη ηελ Mysql, κπνξείηε λα αγνξάζεηε κηα εκπνξηθή άδεηα.  

 Ζ Mysql έρεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα:  

 Τςειή απφδνζε  

 Υακειφ θφζηνο  

 Δχθνιε δηακφξθσζε θαη εθκάζεζε  

 Μεηαθεξζηκφηεηα  

 Γηαζεζηκφηεηα ηνπ θψδηθα πξνέιεπζεο  

 Γηαζεζηκφηεηα ππνζηήξημεο  
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8.2.2  Εγκατάσταση Σου Xampp (5.6.25.0) 

Καη ηα ηξία βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ ρξεηαδφκαζηαλ (Apache, PHP, MySQL) είλαη εξγαιεία OpenSource 

ηα νπνία κπνξνχζακε λα ηα βξνχκε δσξεάλ ζην δίθηπν. Αληί φκσο λα ηα θαηεβάζνπκε έλα έλα θαη λα ηα 

θάλνπκε μερσξηζηά εγθαηάζηαζε, βξήθακε θαη δηαιέμακε ηελ ιχζε ηνπ XAMPP. Αθνχ θαηεβάζεηε ην 

παθέην ινγηζκηθνχ XAMPP αθνινπζνχκε ηα παξαθάησ βήκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζε πεξηβάιινλ 

Windows. 

 

 Βήκα 1. Παηάκε επφκελν 

 

 Βήκα 2. Δπηιέγνπκε απφ ηελ ιίζηα MySQL θαη phpMyAdmin θαη παηάκε επφκελν. 
 

 

 Βήκα 3. Δπηιέγνπκε απφ ηελ ηνπνζεζία πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην ινγηζκηθφ. Ζ default ηνπνζεζία 

πξνηείλεηαη. Παηάκε επφκελν. 
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 Βήκα 4. Κάλνπκε uncheck to checkbox θαη παηάκε επφκελν. 

 

 

 Βήκα 5.  Παηάκε επφκελν. Ξεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο  

 

 

 Βήκα 6. Πεξηκέλνπκε κέρξη λα νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε 
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 Βήκα 7. Παηάκε ηέινο (Finish). Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο  

 

 

 
 Βήκα 8. Παηάκε Έλαξμε (start) ζηνλ Apache θαη ζηελ MySQL.  

 

 
Με απηή ηε δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο xampp To 

XAMPP απνηειεί ζηελ νπζία έλα παθέην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο ηνπ 

Apache, ηεο PHP θαη ηεο MySQL, ελψ πεξηιακβάλεη επίζεο θαη αιιά ηξία ρξήζηκα εξγαιεία, 

πνπ ζα ρξεηαζηνχκε ζηελ ζπλέρεηα (PhpMyAdmin, Filezilla Server, Mercury Mail). To XAMPP 

δηαηίζεηαη θαη απηφ δσξεάλ απφ ηελ ζειίδα http://www.apachefriends.org γηα δηάθνξα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Linux, Windows ,Solaris ,Mac)  
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8.2.3 Εγκατασταση Σης Εφαρμογής Compuland 
 

Ζ εθαξκνγή compuland απνηειείηαη απφ έλα θάθειν compuland θαη ην compuland.sql.zip 

αξρείν πνπ εκπεξηέρεη ηα scripts γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ compuland. Πξηλ μεθηλήζνπκε 

φκσο ηελ εγθαηάζηαζε αθνινπζνχκε ηελ παξαθάησ παξακεηξνπνίεζε.  

Αλαδεηνχκε ην αξρείν my.ini ζηελ παξαθάησ ηνπνζεζία: 

C:\xampp\mysql\bin\my.ini 
 Αλαδεηνχκε ζην αξρείν απηφ ηελ  παξάκεηξν max_allowed_packet θαη αιιάδνπκε ηηο default ηηκέο ζηηο 

ηηκέο παξαθάησ. 

[mysqld] 

max_allowed_packet = 512M 

[mysqldump] 

max_allowed_packet = 16M 
 

Ζ παξακεηξνπνίεζε απηή έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ εηζαγσγή κεγάισλ δεδνκέλσλ ζε πίλαθεο κε θνιφλεο 

ηχπνπ BLOB , TEXT, LONGTEXT 
 

Ζ επφκελε παξακεηξνπνίεζε έρεη λα θάλεη κε ην αλέβαζκα ηνπ αξρείνπ compuland.sql.zip θαη ε 

εθηέιεζε ηνπ απφ ηνλ phpMyAdmin φπνπ αλαιχεηαη ζηελ ζπλέρεηα. Δδψ αλαδεηνχκε ην αξρείν php.ini 

ζηελ ηνπνζεζία C:\xampp\php\php.ini θαη ηνπνζεηνχκε ηηο παξαθάησ ηηκέο. Κάλνπκε επαλεθθίλεζε ηνλ 

Apache Server θαη ηελ MySQL.   

upload_max_filesize= 20M 

post_max_size=20M 
Αθνχ ηειεηψζνπκε κε ηελ παξακεηξνπνίεζε αθνινπζνχκε ηα παξαθάησ βήκαηα γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηελ βάζεο. Δηζάγνπκε ην script compuland.sql.zip ζηνλ phpMyAdmin κε ηνλ εμήο ηξφπν 

πνπ παξαηείζεηαη ζηελ εηθφλα. Ζ εθαξκνγή phpMyAdmin είλαη κηα web based εθαξκνγή πνπ ζνπ δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεζαη ηελ ηνπηθή ζνπ βάζε. Γειαδή ν ρξήζηε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζεη,ελεκεξψζεη,δηαγξάςεη βάζεο δεδνκέλσλ θαζψο θαη πίλαθεο απηψλ.  

 Αλνίγνπκε ηελ ηνπνζεζία  http://localhost/phpmyadmin κε έλαλ internet browser. 

 Οδεγνχκαζηε ζηελ θαξηέια Import (Δηζαγσγή) 

 Δπηιέγνπκε ην αξρείν compuland.sql.zip θαη ην αλεβάδνπκε 

 Παηάκε Go θαη πεξηκέλνπκε λα αλέβεη ην αξρείν γηα λα ηξέμεη. 

 

 

http://localhost/phpmyadmin
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 Ζ επηηπρήο εηζαγσγή δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγία ηεο βάζεο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ κήλπκa 

 Ζ παξαθάησ εηθφλα δείρλεη ηελ δνκή ηεο βάζεο ζε κνξθή δέληξνπ. 

 

Αθνχ ζηεζεί ε βάζε compuland ζπλερίδνπκε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηελ εθαξκνγήο. Δδψ θάλνπκε 

αληηγξαθή ηνλ θάθειν compuland ζηελ ηνπνζεζία C:\xampp\htdocs θαη κε ηελ ρξήζηε ελφο internet 

browser θαηά πξνηίκεζε firefox αλνίγνπκε ηελ δηεχζπλζε http://localhost/compuland/ θαη εκθαλίδεηαη ε 

παξαθάησ ζειίδα. 
 

http://localhost/compuland/
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8.3 χεδιασμος  Εφαρμογής 

 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ είλαη αλαπφζπαζην κέξνο κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο θαη ην βαζηθφηεξν εξγαιείν γηα 

ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ. Σν εξγαιείν απηφ ιεηηνπξγεί σο απνζεηήξην δεδνκέλσλ ηα 

νπνία κπνξείο λα δηαρεηξίδεζαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Ζ βάζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε 

MySQL Server (5.6.24) θαη κε ηελ ρξήζηε ηεο δνκεκέλεο γιψζζαο εξσηεκάησλ SQL (Structured 

Query Language) κπνξείο λα θάλεηο αλαδήηεζε ,δηαγξαθή, ελεκέξσζε θαη εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ 

ζηελ βάζε θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζεηο ζρεζηαθνχο πίλαθεο δεδνκέλσλ. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη 

πίλαθεο ηεο εθαξκνγήο θαζψο θαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 
Πίλαθεο ηεο εθαξκνγήο COMPULAND 

answers Καηαρσξνύληαη νη απαληήζεηο ηεο θάζε εξώηεζεο 

assignment_users Καηαρσξνύληαη νη αλαζέζεηο ησλ quiz ζηνπο καζεηέο 

chapters Καηαρσξνύληαη ηα θεθάιαηα γηα ηελ ζεσξία 

difficulty_levels Καηαρσξνύληαη ηα επίπεδα δπζθνιίαο 

question_types Καηαρσξνύληαη νη ηύπνη ησλ εξσηήζεσλ 

questions Καηαρσξνύληαη νη εξσηήζεηο 

questions_quizzes Δλδηάκεζνο πίλαθαο πνπ ζπλδέεη ηηο εξσηήζεηο κε ηα quiz. 

quizzes  Καηαρσξνύληαη ηα quiz. 

theories Καηαρσξνύληαη νη ζεσξίεο 

user_results Καηαρσξνύληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ quiz 

user_types Καηαρσξνύληαη νη ηύπνη ησλ ρξεζηώλ 

users Καηαρσξνύληαη νη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο 

history_quiz Καηαρσξείηαη ην ηζηνξηθό ησλ quiz 

 

8.3.1 MySQL Workbench 

Ζ παξαθάησ πεξηγξαθή αλαθέξεηαη ζηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ compuland. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε 

ησλ ER diagrams ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν MySQL Workbench ην νπνίν επεμεγείηαη παξαθάησ 

δείρλνληαο ηελ εμαγσγή ησλ δηαγξακκάησλ. Γηα ην εκθαληζηαθφ θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην Bootstrap css θαη γηα ηελ εηζαγσγή ζεσξίαο ζην θνκκάηη ηνπ δαζθάινπ o CKEditor. 

MySQL Workbench 

Σν εξγαιείν MySQL Workbench είλαη έλαο database client πνπ έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο φπσο 

δεκηνπξγία,δηαγξαθή,επεμεξγαζία πηλάθσλ , backup θαη restore θαζψο θαη reverse engineering κηαο 

βάζεο ζε ER. Γηα ηελ εμαγσγή ελφο ΔR diagram αθνινπζνχκε ηα παξαθάησ βήκαηα. 
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1. Επιλζγουμε απο το menu Database. 

 

2. ην menu Database επηιέγνπκε Reverse Engineering. Δδώ ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηθόλα 

ζπκπιεξώλνπκε ην hostname = localhost ή 127.0.0.1 , port = 3306 θαη ην username = root γηα ηελ 

βάζε ηνπ compuland θαη παηάκε Next. 
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3. Αθνύ ζπλδεζεί ην πξόγξακκα κε ηε βάζε καο εκθαλίδεη ηελ παξαθάησ νζόλε εδώ παηάκε Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ηελ παξαθάησ νζόλε επηιέγνπκε compuland θαη παηάκε επόκελν. 
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5. Δδώ απιά παηάκε Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Παηάκε επόκελν θαη execute. 
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7. ην ηειηθό βήκα παηάκε Finish θαη καο εκθαλίδεη ην ER diagram. 

 

 

8.3.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΤΦΕΣΙΕΩΝ 

 
ην θεθάιαην απηφ δίλεηαη γξαθηθά ε ζρεδίαζε ηεο βάζεο κέζσ ηνπ E-R (Entity Relationship Diagram)  

δηαγξάκκαηνο θαη αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο πίλαθεο ( νληφηεηεο ) ηεο βάζεο θαη 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη παξαπάλσ αλαιχζεθαλ νη βαζηθνί πίλαθεο ηεο βάζεο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη κφλνλ απηνί νη πίλαθεο ηεο βάζεο. Τπάξρνπλ θαη θάπνηνη άιινη νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε θάπνησλ ζχλζεησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε θάπνηνπο πίλαθεο. Απηή ε 

πινπνίεζε ζρέζεσλ αλάκεζα ζε πίλαθεο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ελδηάκεζνπ πίλαθα γίλεηαη φηαλ ζέινπκε 

λα πινπνηήζνπκε ζρέζεηο ηχπνπ many to many ( M:N αλάκεζα ζε πίλαθεο ). Οη ελδηάκεζνη απηνί πίλαθεο 

ηα κφλα πεδία πνπ πεξηέρνπλ είλαη  ηα πξσηεχνληα θιεηδηά ησλ πηλάθσλ αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο 

πινπνηείηε ε ζρέζε. ην παξαθάησ δηάγξακκα ην νπνίν θαη απνηειεί ην (E-R) δηάγξακκα νληνηήησλ ( 

πηλάθσλ ) ηεο βάζεο θαίλνληαη νη βαζηθνί πίλαθεο ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. Ζ 

χπαξμε ησλ πηλάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζχλζεησλ απηψλ ζρέζεσλ ζα θαλεί 

θαηά ηελ αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ απηψλ. Οη δηάθνξνη ηχπνη ζρέζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

αλάκεζα ζε πίλαθεο θαη ε ζεκαζία ηνπο αλαιχνληαη θαηά ηελ αλαιπηηθή αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ ησλ 

πηλάθσλ ηεο βάζεο.  
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Μεταπτυχιακι Διατριβι  Μαριάνκθ Μπομποφλα 

Σσεδιαζμόρ και Ανάπηςξη Εκπαιδεςηικού Λογιζμικού  
για ηη Διδαζκαλία ηηρ Πληποθοπικήρ ζηο Δημοηικό.   Σελίδα 92 

 

8.3.3 υσχέτιση Πινάκων 

 

Ζ ζρέζε ησλ πηλάθσλ πεξηγξάθεηε κε ηηο παξαθάησ εηθφλεο πνπ δείρλνπλ ηνπο πίλαθεο λα ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο κε βέιε ηα νπνία θαζηζηνχλ ηελ θαηεπζπληηθφηεηα (directionality) θαη ηελ πιεζηθφηεηα 

(cardinality)  έλα πξνο πνιιά (one -to -many), πνιιά πξνο έλα (many-to-one) , πνιιά πξνο πνιιά (many-

to-many) θαη έλα πξνο έλα (one-to-one). Δπίζεο νη εηθφλεο δείρλνπλ ηηο θνιφλεο θάζε πίλαθα θαη ηα 

foreign keys απφ ηνπο άιινπο πίλαθεο. 

 

Ζ παξαθάησ εηθφλα δείρλεη ηελ ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ πηλάθσλ answers,questions θαη 

user_results. Μία εξψηεζε έρεη πνιιέο απαληήζεηο θαζψο θαη κία απάληεζε αληηζηνηρεί ζε έλα 

απνηέιεζκα. 
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Δδψ έρνπκε ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ πηλάθσλ user_results,assignment_users,users θαη quizzes. Μία 

αλάζεζε quiz κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε πνιινχο ρξήζηεο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ quiz λα 

ζπλδένληαη κε κία αλάζεζε ζε ρξήζηε.  Ο πίλαθαο quizzes είλαη έλα πξνο έλα κε ηνλ πίλαθα 

assignment_users. 

 
 

Ο πίλαθαο chapters είλαη έλα -πξνο-πνιιά κε ηνλ theories θαη έλα πξνο πνιιά κε ην quizzes. 
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Σα quizzes είλαη πνιιά πξνο πνιιά κε ηα questions θαη ηα question_quizzes πνιιά πξνο έλα κε ηα 

quizzes θαη πνιιά πξνο έλα κε ηα questions. Ο question_quizzes απνηειεί ελδηάκεζνο πίλαθαο.   

 

 

 

 

O πίλαθαο questions είλαη πνιιά πξνο έλα κε ηνλ questions_types. 
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Ο πίλαθαο difficulty_levels είλαη έλα πξνο πνιιά κε ηνλ quizzes. 

 
 

O πίλαθαο users είλαη πνιιά πξνο έλα κε ηνλ user_types. 
 

 

 

 

8.3.4 Επεξήγηση Πεδίων Πινάκων Σης Βάσης Δεδομένων 

 

Πίνακας answers 
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id  INT(10) NOT NULL (PK) Μνλαδηθφ θιεηδί ηνπ πίλαθα 

question_id  INT(10) NULL (FK) Foreign key ηνπ πίλαθα questions 

answer_text  VARCHAR(800) NULL Σν ιεθηηθφ ηεο απάληεζεο αλ είλαη ε εξψηεζε 

ηχπνπ πνιιαπιήο επηινγήο 

correct_answer  SMALLINT(5) NULL Ζ ζσζηή απάληεζε ζε πεξίπησζε εξψηεζεο 

πνιιαπιήο επηινγήο 

correct_answer_text  VARCHAR(800) NULL Ζ ζσζηή απαληεζε ζε πεξίπησζε εξψηεζε 

αληηζηνίρηζεο 

 

 

Πίνακας assignment_users 

 

id  INT(10) NOT NULL (PK) Μνλαδηθφ θιεηδί ηνπ πίλαθα 

quizz_id  INT(10) NOT NULL (FK) Foreign key ηνπ πίλαθα quiz 

user_id  INT(10) NOT NULL (FK) Foreign key ηνπ πίλαθα users 

added_date  DATETIME(19) NULL Ζκεξνκελία πνπ έγηλε ε αλάζεζε 

finish_date  DATETIME(19) NULL Ζκεξνκελία πνπ νινθιεξψζεθε ην quiz 

status  SMALLINT(5) NULL Καηάζηαζε ηνπ quiz 

student_score  DECIMAL(10,2) NULL Score πνπ πέηπρε ν καζεηήο ζε κηα αλάζεζε ηνπ 

quiz 

 

Πίνακας chapters 

 

 

id  INT(10) NOT NULL (PK) Μνλαδηθφ θιεηδί ηνπ πίλαθα chapters 

description  VARCHAR(512) NULL Πεξηγξαθή ησλ θεθαιαίσλ 
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Πίνακας difficulty levels 

 

id  INT(10) NOT NULL (PK) Μνλαδηθφ θιεηδί ηνπ πίλαθα 

description  VARCHAR(512) NULL Πεξηγξαθή ηνπ επίπεδνπ δπζθνιίαο ησλ quiz. 

 

 

Πίνακας question types 

 

id  INT(10) NOT NULL (PK) Μνλαδηθφ θιεηδί ηνπ πίλαθα 

question_type  VARCHAR(150) NULL Πεξηγξαθή ηνπ ηχπνπ ηεο εξψηεζεο 

 

Πίνακας questions 
 

id  INT(10) NOT NULL (PK) Μνλαδηθφ θιεηδί ηνπ πίλαθα 

question_text  VARCHAR(3800) NULL Πεξηγξαθή ηεο εξψηεζεο 

question_type_id  INT(10) NULL (FK) Foreign key ηνπ πίλαθα question_types γηα ηνλ 

ηχπνο ηεο εξψηεζεο 

point  DECIMAL(10,2) NULL Ζ βαζκνινγία θάζε εξψηεζεο 

theory_id  INT(10) NULL (FK) Foreign key ηνπ πίλαθα theories πνπ ζπλδέεη ηνπ 

δχν πίλαθεο questions θαη theories 

question_content  LONGTEXT(2147483647) NULL Σν πεξηερφκελν ηεο εξψηεζεο 
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Πίνακας question quizzes 

quiz_id  INT(10) NOT NULL (PK) (FK) Foreign key ηνπ πίλαθα κε ηα quiz 

question_id  INT(10) NOT NULL (PK) (FK) Foreign key ηνπ πίλαθα κε ηα questions 

 

 

Πίνακας quizzes 
  

 

id  INT(10) NOT NULL (PK) Μνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πίλαθα 

chapter_id  INT(10) NULL (FK) Foreign key ηνπ πίλαθα κε ηνλ chapters 

difficulty_level_id  INT(10) NULL (FK) Foreign key ηνπ πίλαθα κε ηνλ difficulty_levels 

quiz_desc  VARCHAR(500) NULL Πεξηγξαθή ηνπ quiz 

pass_score  DECIMAL(10,2) NULL Ζ βαζκνινγία γηα λα πεξάζεη ν καζεηήο ην quiz 

 

 

Πίνακας theories 

 

 

id  INT(10) NOT NULL (PK) Μνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πίλαθα 

chapter_id  INT(10) NULL (FK) Foreign key κε ηνλ πίλαθα chapters 

title  VARCHAR(512) NULL Σίηινο ηεο ζεσξίαο 

description  VARCHAR(512) NULL Πεξηγξαθή ηεο ζεσξίαο 

content  LONGTEXT(2147483647) NULL Πεξηερφκελν ηεο ζεσξίαο 

all_theory_flag  SMALLINT(5) NULL Flag πνπ ελεξγνπνηεί ν ρξήζηεο κε checkbox αλ ε 

ην πεξηερφκελν ηεο ζεσξίαο είλαη νιφθιεξν ε 

θνκκάηη απηήο. 
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Πίνακας user_results 

id  INT(10) NOT NULL (PK) Μνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πίλαθα 

assignment_users_id  INT(10) NULL (FK) Foreign key κε ηνλ πίλαθα assignment_users 

answer_id  INT(10) NULL (FK) Foreign key κε ηνλ πίλαθα answers δείρλνληαο 

πφηα απάληεζε έδσζε ν καζεηήο ζε πεξίπησζε 

εξψηεζεο πνιιαπιήο επηινγήο 

user_answer_text  VARCHAR(3800) NULL Πεξηερφκελν ηεο απάληεζεο πνπ έδσζε ν καζεηήο 

ζε πεξίπησζε εξψηεζεο αληηζηνίρηζεο 

added_date  DATETIME(19) NULL Πφηε πξνζηέζεθε ε απάληεζε 

history_quiz_id INT(10) NULL (FK) Foreign Key κε ην πίλαθα history_quiz 

 

 

Πίνακας user_types 

 

id  INT(10) NOT NULL (PK) Μνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πίλαθα 

type_name  VARCHAR(200) NULL Πεξηγξαθή ηνπ ηχπνπ ρξήζηε 

role  VARCHAR(64) NULL Πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ρξήζηε (ζε αγγιηθή 

γιψζζα) 
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Πίνακας users 

 
 

id  INT(10) NOT NULL (PK) Μνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πίλαθα 

username  VARCHAR(50) NULL Username ηνπ ρξήζηε 

password  VARCHAR(128) NULL Κσδηθφο ηνπ ρξήζηε 

name  VARCHAR(150) NULL Όλνκα ρξήζηε 

surname  VARCHAR(150) NULL Δπψλπκν ρξήζηε 

user_type_id  INT(10) NULL (FK) Foreign key ηνπ πίλαθα user_types 

email  VARCHAR(200) NULL Email ρξήζηε 

active  SMALLINT(5) NULL Flag άλ είλαη ελεξγφο ή φρη 

 

 

Πίνακας history_quiz 

 

 

 

id  INT(10) NOT NULL (PK) Μνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πίλαθα 

quiz_id  INT(10) NULL (FK) Foreign key κε ην πίλαθα quizzes 

start_date  DATETIME(19) NULL Ζκ/λία έλαξμεο ηνπ quiz 

finish_date  DATETIME(19) NULL Ζκ/λία ιήμεο ηνπ quiz 

student_score  DECIMAL(10,2) NULL Score ηνπ καζεηή 

user_id  INT(10) NULL (FK) Foreign key κε ηνλ πίλαθα users 
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8.4 CKEditor  

Ση είλαη o CKEditor. 

Ο Ckeditor είλαη έλα έηνηκν πξνο ρξήζε επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ HTML πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα 

απινπνηήζεη ηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. Δίλαη έλα πξφγξακκα επεμεξγαζίαο 

WYSIWYG πνπ εκπεξηέρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ζην web θαη επίζεο ν 

Ckeditor είλαη κηα εθαξκνγή αλνηρηνχ θψδηθα, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν. ηε εθαξκνγή καο ηνλ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ 

ζην θνκκάηη ηεο ζεσξίαο ζηνλ δάζθαιν. Ζ παξαθάησ εηθφλεο δείρλνπλ ηελ ρξήζε ηνπ. Ο ρξήζηεο κέζσ 

ηεο αληηγξαθήο θαη επηθφιιεζεο πάλσ ζηνλ επεμεξγαζηή κπνξεί λα κεηαθέξεη νιφθιεξα θνκκάηηα 

ζεσξίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. Σα δχν βαζηθά κέξε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ είλαη ε κπάξα εξγαζηψλ 

θαη ην πεξηερφκελν. Οη παξαθάησ εηθφλα δείρλεη ηνλ CKEditor πάλσ ζε κηα ζειίδα HTML. 

 

8.5 Boostrap CSS 

Σν Bootstrap είλαη κηα ζπιινγή εξγαιείσλ αλνηρηνχ θψδηθα (Διεχζεξν ινγηζκηθφ) γηα ηε 

δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Πεξηέρεη HTML θαη CSS γηα ηηο κνξθέο 

ηππνγξαθίαο, θνπκπηά πινήγεζεο θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη πξναηξεηηθέο 

επεθηάζεηο JavaScript. Με άιια ιφγηα ζνπ δείλεη έλα πξνθαζνξηζκέλν πεξηβάιινλ πνπ κπνξείο λα 

ρξεζηκνπνηήζεηο ζηελ εθαξκνγή ζνπ θαη λα είλαη responsive (λα αληαπνθξηλεηαη ζε αιιαγέο ηνπ 

κεγέζνπο ηεο εηθφλαο) γηα φινπο ηνπ ηχπνπο ιεηηνπξγηθνχ tablet, mobile, desktop. 

Σν Bootstrap είλαη ζπνλδπισηφ θαη απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ κηα ζεηξά ζηπι (stylsheets) πνπ 

εθαξκφδνπλ ηα δηάθνξα ζπζηαηηθά ηνπ παθέηνπ εξγαιείσλ.  Οη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνχλ λα 

πξνζαξκφζνπλ ην αξρείν Bootstrap, επηιέγνληαο ηα ζηνηρεία πνπ ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην 

έξγν ηνπο. Πξνζαξκνγέο είλαη δπλαηέο ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε κέζσ ελφο θεληξηθνχ ζηπι 

δηακφξθσζεο. Ζ ρξήζε γιψζζαο ζηπι επηηξέπεη ηε ρξήζε γηα κεηαβιεηέο, ιεηηνπξγίεο θαη θνξείο 

(operators), έλζεηνπο επηινγείο, γλσζηά θαη σο κείγκαηα mixin. H Υξήζε απηoχ ηνπ εξγαιείνπ ζηηο 

ζειίδεο γίλεηαη κε ην παξαθάησ ηξφπν : 

<head> 

<title>Compuland - Γηπισκαηηθή Δξγαζία</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap.min.css" type="text/css" /> 

</head>   



Μεταπτυχιακι Διατριβι  Μαριάνκθ Μπομποφλα 

Σσεδιαζμόρ και Ανάπηςξη Εκπαιδεςηικού Λογιζμικού  
για ηη Διδαζκαλία ηηρ Πληποθοπικήρ ζηο Δημοηικό.   Σελίδα 102 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 9 - Εγχειρίδιο Φρήσης 

 

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη απεηθφληζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εθαξκνγήο κε θχξην ζηφρν ηελ 

αλάδεημε ηεο επθνιία πινήγεζεο απέλαληη ζηνπο ρξήζηεο. εκαληηθή παξάκεηξνο πνπ δηαθαηέρεη ην 

εγρεηξίδην ρξήζεο είλαη ε ελζσκάησζε εηθφλσλ θαη έληνλσλ ρξσκάησλ εθφζνλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

πινπνίεζε αθνξνχλ παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ. 

 

Αρχική ελίδα Εφαρμογής 

 

 

 ηε πξψηε ζειίδα κε ηελ νπνία έξρεηαη ζε επαθή ν ρξήζηεο πνπ απνηειεί θαη ηελ αξρηθή ζειίδα 

ηεο εθαξκνγήο, απεηθνλίδεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ρξήζηε λα επηιέμεη ην είδνο ρξήζεο σο πξνο 

ηελ είζνδν ηνπ ζηελ εθαξκνγή.  

To ινγηζκηθφ compuland πξννξίδεηαη γηα ηελ εθκάζεζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηηο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα εηζφδνπ 3 δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ, απηά είλαη :  

 Σνπ Administrator 

 ηνπ Γαζθάινπ θαη  

 ηνπ Μαζεηή.  
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 πλεπψο ν ρξήζηεο επηιέγεη εάλ ζέιεη λα κπεη σο δηαρεηξηζηήο σο δάζθαινο ή σο καζεηήο. Οη 

δπλαηφηεηεο απηέο αλαθέξνληαη φρη κφλν ζε πνηα πεδία έρεη πξφζβαζε ν θάζε ρξήζηεο αιιά θαη ζην 

δηαθνξεηηθφ κελνχ ζην νπνίν εηζέξρεηαη θαη κπνξεί λα επεμεξγαζηεί. Σα παξαθάησ πεδία αθνξνχλ ηελ 

είζνδν ζην ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηψληαο αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε (username) θαζψο θαη θσδηθφ (password) 

γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζην ζχζηεκα. 

Πξνζνρή : Δάλ ν ρξήζηεο θαηφπηλ νινθιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ δελ επηιέμεη ην ηχπν ρξήζηε ή 

θάλεη ιάζνο ζηα πεδία ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ ρξήζεο ή θαη ηνπ θσδηθνχ ην ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε 

ψζηε λα πξνβεί μαλά ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο.  

Δθφζνλ ν ρξήζηεο θάλεη επηηπρεκέλε είζνδν ζην ζχζηεκα ηφηε κπαίλεη ν θάζε ηχπνο ρξήζηε ζε 

δηαθνξεηηθφ κελνχ.  

 Παξαθάησ επεμεγνχληαη νη νζφλεο φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ. 

 

Είσοδος χρήστη ως Administrator 

 

O ρξήζηεο administrator κε ηελ είζνδν ηνπ ζην ζχζηεκα έρεη πξφζβαζε ζε κία ιίζηα ρξεζηψλ. 

Απηή ε ιίζηα ρξεζηψλ απεηθνλίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε φπσο φλνκα επψλπκν , ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ 

δειαδή ην username ηνπ,  ν ηχπνο ρξήζηε (πρ admin, δάζθαινο ή θαη καζεηήο ) θαη ην email ηνπ. 

Δπίζεο ν  administrator έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί ρξήζηεο θαη λα ηνπο απελεξγνπνηεί. 

Οη παξαθάησ νζφλεο δείρλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ administrator.  Δδψ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη λέν 

ρξήζηε ε λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ηνπ. Πάλσ αξηζηεξά ππάξρεη ην εηθνλίδην ηεο πξνζζήθεο πνπ 

ζπκβνιίδεηαη κε έλα πξάζηλν + θαζψο θαη δεμηά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θάζε ρξήζηε .  

εκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε έλδεημε πάλσ δεμηά ζηελ εθαξκνγή πνπ ππνδεηθλχεη κε ηη ηχπν ρξήζηε 

έρνπκε εηζέιζεη ζην ζχζηεκα. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ζχζηεκα απεηθνλίδεη ηελ είζνδν καο σο 

admin.  
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Προσθήκη νέου  χρήστη από τον administrator 

 
O administrator κπαίλνληαο ζην κελνχ πξνζζήθεο λένπ ρξήζηε , αξρηθά επηιέγεη ηνλ ηχπν ηνπ 

ρξήζηε (πρ admin, δάζθαινο ή καζεηήο) θαη αθνχ θαηαρσξήζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία ζηε θφξκα 

ζπκπιήξσζεο πνπ θαίλεηαη απφ θάησ ηνπ (φλνκα, επψλπκν, αλαγλσξηζηηθφ – username θαη θσδηθφ –

password θαζψο θαη ην καηι ), χζηεξα παηάεη απνζήθεπζε θαη αλνίγεη ινγαξηαζκφ γηα ηνλ ρξήζηε.  

 

 

 Δπίζεο ν  administrator έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί ρξήζηεο θαη λα ηνπο ελεξγνπνηεί/ 

απελεξγνπνηεί. Απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ έλαο ρξήζηεο απελεξγνπνηεζεί δελ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην 

ζχζηεκα. 

  Καηφπηλ ν administrator κπνξεί λα επηζηέςεη ζην αξρηθφ κελνχ θαη λα επηβεβαηψζεη κε ηελ 

είζνδν ηνπ ζην ζχζηεκα φηη ζηε ιίζηα ρξεζηψλ έρεη φλησο πξαγκαηνπνηεζεί ν λέν πξνζηηζέκελνο 

ρξήζηεο.  
 
 ηε παξαθάησ θαξηέια θαίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ administrator λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία 

ελφο ήδε απνζεθεπκέλνπ ρξήζηε . 
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Επεξεργασία υπάρχοντος  χρήστη από τον administrator 

  
Ο administrator κπνξεί  λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ελφο ήδε απνζεθεπκέλνπ ρξήζηε θαζψο θαη λα 

ελεξγνπνηήζεη / απελεξγνπνηήζεη έλα ρξήζηε. Καηφπηλ επεμεξγαζίαο θάλεη πάιη απνζήθεπζε ζηα λέα 

ζηνηρεία  

 

 

 

 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο κε ηελ εηδηθή εληνιή sha1 κέζα ζην θψδηθα ηεο 

php αληηθαηεζηήζεθε ην password ηνπ ρξήζηε κε έλα θσδηθφ ν νπφηνο εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ 

ζηνηρείσλ κε θξππηνγξαθεκέλε κνξθή. Απηή ε ιεπηνκέξεηα πξνζδίδεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη 

αμηνπηζηία ζηε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο βάζεο αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα .  Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε  sha1 εηλαη κηα ζπλάξηεζε ηεο γιψζζαο php ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζην αξρείν 

users.php γηα ηε θξππηνγξάθεζε ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ. 
 
 Δπίζεο ζε απηφ ην ζεκείν ν administator κπνξεί λα απελεξγνπνηήζεη έλα ρξήζηε . 
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Είσοδος χρήστη ως Μαθητής  

 
 O ρξήζηεο Μαζεηήο κε ηελ είζνδν ηνπ ζην ζχζηεκα έρεη πξφζβαζε ζε κία ιίζηα/ Μελνχ 

δπλαηνηήησλ. Δπίζεο φπσο θαη ζηνλ administrator πάλσ δεμηά έηζη θαη ζην ρξήζηε καζεηή ππάξρεη ε 

έλδεημε σο ηη ηχπνο ρξήζηεο έρνπκε εηζέιζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή αλαθέξεη «έρεηε εηζέιζεη σο 

καζεηήο»  Σν ζχζηεκα κεηά ηελ είζνδν αλαγλσξίδεη θαη θαιψο νξίδεη ην ρξήζηε κε έλα κήλπκα φπσο γηα 

παξάδεηγκα δείρλεη ε απφ θάησ θαξηέια «Καισο ήιζαηε Γηψξγνο Σζηρξηηδήο.» 

  

 

 Ο ρξήζηεο καζεηήο κπαίλνληαο ζηελ αξρηθή ζειίδα καζεηή έρεη 4 βαζηθέο δπλαηφηεηεο: 

 λα πξνβάιιεη θαη λα δηαβάζεη ηε ζεσξία, 

  λα μεθηλήζεη ηα αληίζηνηρα quizzes  

 λα δεη ηα ζηαηηζηηθά επηηπρίαο ζηα quizzes πνπ έρεη ππνβάιιεη θαζψο θαη  

 λα ελεκεξσζεί γηα ηελ βειηίσζε/πξφνδν ηνπ φηαλ νινθιεξψλεη ηεζη πνχ έρεη 

μαλαπάξεη κέξνο.  

  

 Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο λα θξαηάεη έλα ηζηνξηθό γηα θάζε καζεηή γηα θάζε 

quiz πνπ ζπκκεηέρεη είλαη πνιχ ζεκαληηθή αλαηξνθνδόηεζε γηα ην Γάζθαιν γηα λα κπνξεί λα δεη πην 

εμαηνκηθεπκέλα ηε πξφνδν θάζε καζεηή . Δπίζεο ην κελνχ ηνπ καζεηή πιαηζηψλεηαη κε εηθφλεο θαη 

έληνλα ρξψκαηα πνπ βνεζάλε ζηελ νπηηθή δηέγεξζε θαη δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο  ηνπ καζεηή φζν 

πινεγείηαη  ζην ινγηζκηθφ  
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Προβολή θεωρίας από το μαθητή 

 

 Αθνχ ν καζεηήο επηιέμεη απφ ην βαζηθφ κελνχ ηελ πξνβνιή ηεο ζεσξίαο, ηφηε έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα επηιέμεη θεθάιαηα γηα αλαδήηεζε ηεο ζεσξίαο πξηλ  μεθηλήζεη ηα Quiz. Οη δπλαηφηεηεο 

ηεο επηζηξνθήο ζην αξρηθφ κελνχ έρνπλ ίδηα εκθάληζε ζε φιν ην ινγηζκηθφ γηα λα είλαη εχθνια 

δηαρεηξίζηκν ην ινγηζκηθφ απφ έλα καζεηή δεκνηηθνχ θαη λα κελ κπεξδεχεηαη φζν πινεγείηε ζην 

ζχζηεκα. 

 

 Σν Λνγηζκηθφ παξέρεη έλα πεξηερφκελν ζεσξίαο ρσξηζκέλν ζε 5 θεθάιαηα κε βάζεη ην ζεκαηηθφ 

ηνπο πεξηερφκελν. Σα θεθάιαηα απηά είλαη ηα εμήο  

 

Κεθάιαην 1 Βαζηθέο έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο  

Κεθάιαην 2 Τιηθφ κέξνο Τπνινγηζηή  

Κεθάιαην 3 πζθεπέο Δηζφδνπ –Δμφδνπ- Δ/Δ- Απνζήθεπζεο θαη Μλήκε 

Κεθάιαην 4 Δξγνλνκία  

Κεθάιαην 5 Λνγηζκηθφ  
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Επιλογή Κεφαλαίου για προβολή Θεωρίας από το μαθητή 

 

 Δλδεηθηηθά εάλ ν καζεηήο επηιέμεη λα δεί ην θεθάιαην 1 ηφηε απεηθνλίδεηαη σο εμήο . Αλνίγεη 

κηα νζφλε ε νπνία δείρλεη πσο έρεη θαηαρσξεζεί ε ζεσξία απφ ην δάζθαιν κε ζπλνπηηθφ ηξφπν θαη 

επηζήκαλζε κε έληνλε γξαθή ζηα θχξηα ζεκεία πνπ εκπεξηέρνληαη θαη ζηα quizzes. Δπίζεο ε δπλαηφηεηα 

επηζηξνθήο ζην κελνχ είλαη εκθαλήο γηα ηελ εχθνιε πινήγεζε ησλ καζεηψλ . Με ηνλ ίδην ηξφπν 

αλνίγνπλ νη θαξηέιεο απφ ηα ππφινηπα θεθάιαηα ζεσξίαο. 
 

 

 

  ε απηφ ην ζεκείν θαίλνληαη θάπνηνη δείθηεο ζε θάζε μερσξηζηφ κέξνο ηεο ζεσξίαο. Ο ιφγνο 

πνπ έρεη γίλεη απηή ε ηκεκαηνπνίεζε είλαη επεηδή φηαλ ν καζεηήο ζην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο πνπ 

ζπκκεηέρεη ε θάπνην θνπΐδ , ζηε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεη ιάζνο απάληεζε παίξλεη άκεζα απάληεζε σο 

αλαηξνθνδφηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ζεσξίαο πνπ έρεη απαληήζεη ιάζνο. 

  Πξνζνρή ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εκθαλίδνληαη νη ζεσξίεο δελ έρνπλ ρξψκαηα νχηε εηθφλεο 

ζην ππφβαζξν γηα λα κελ απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ καζεηή ζε άιια νπηηθά εξεζίζκαηα. 

Δθφζνλ ν καζεηήο έρεη νινθιεξψζεη ηελ αλάγλσζε ηεο ζεσξίαο απφ θάπνην θεθάιαην κπνξεί 

λα πξνρσξήζεη ζηελ εθθίλεζε ησλ αληίζηνηρσλ quizzes θαη ζπλεπψο εκθαλίδεηαη ε εμήο θαξηέια 
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Επιλογή Quiz για εκκίνηση από το μαθητή 

 
 Μπαίλνληαο κέζα ζην κελνχ ν Μαζεηήο εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα απφ quizzes  πνπ ηνπ έρνπλ 

αλαηεζεί. Απηή ε ιίζηα αλαηεζεηκέλσλ quizzes αλαθέξεη ην επίπεδν ηνπ θνπίδ ζε πνην θεθάιαην ζεσξίαο 

αλήθεη θαη ζε πνην επίπεδν δπζθνιίαο αλάινγα κε ην θεθάιαην.  

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάζεζεο ζην καζεηή quiz απφ δηαθνξεηηθά θεθάιαηα φπσο θαίλεηαη παξαθάησ 

 

 

Πξνζνρή : Ζ ζπγθεθξηκέλε Οζφλε φκσο δείρλεη ηα δηαζέζηκα Quizzes ζηα νπνία έρεη ν ρξήζηεο ήδε 

πάξεη κέξνο.  
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Επιλογή Quiz για εκκίνηση από το μαθητή με προσαρμοστικότητα 

 

Πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο απηήο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε πξνζαξκνζηηθόηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο  φπνπ ν ρξήζηεο καζεηήο δε κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε πην δχζθνια Quizzes.  

Σα Quizzes έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ην θαζεγεηή κε βάζεη κηα απμαλφκελε θιίκαθα δπζθνιίαο νπφηε ν 

ρξήζηεο δε κπνξεί λα νινθιεξψζεη ηεζη κέηξηαο δπζθνιίαο εάλ πξηλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ην εχθνιν 

ηεζη.  
 

 

 

 
 πλεπψο ν καζεηήο εθφζνλ μεθιεηδψζεη ηα εχθνια ηεζη κεηά κφλν κπνξεί λα θάλεη εθθίλεζε 

ησλ κέηξησλ -δχζθνισλ ηεζη . 
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Έναρξη Quiz από το μαθητή 

 
 Όπσο είδακε ηελ παξαπάλσ νζφλε κπνξεί λα επηιέμεη απφ ηα quiz πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. 

Αθνχ θάλεη click  ζην ηεζη πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί ηφηε ηνπ εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ νζφλεο κε ηηο 

εξσηήζεηο θαη κπνξεί λα απαληήζεη ζε θάζε κία μερσξηζηά κέζα ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα. Αθνχ δψζεη 

θαη ηελ απάληεζε ηφηε ηνπ εκθαλίδεηαη κήλπκα αλ απάληεζε ζσζηά ε φρη κε ην θνκκάηη ηεο ζεσξίαο πνπ 

αληηζηνηρεί ή εξψηεζε. Παξαθάησ θαίλνληαη νζφλεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έλαξμεο ηνπ Quiz.  
 

 

 
 

 Ξεθηλψληαο ν ρξήζηεο , πάλσ αξηζηεξά απεηθνλίδεηαη ε έλδεημε ηνπ ρξφλνπ φπνπ έρεη ξπζκηζηεί 

απφ ν δάζθαιν ζηα 2 ιεπηά. ηε κέζε ηεο νζφλεο εκθαλίδεηαη ε εξψηεζε θαη απφ θάησ δίλνληαη νη 

πηζαλέο απαληήζεηο . Μφιηο ν καζεηήο επηιέμεη ηελ απάληεζε πνπ επηζπκεί ηφηε ηελ ππνβάιιεη κε ην 

θνπηάθη πνπ αλαγξάθεη «είκαη έηνηκνο»  
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Τποβολή ωστής απάντησης από το μαθητή 

 

 Αθνχ ν καζεηήο δηαβάζεη θαη απαληήζεη ζηελ εξψηεζε ηφηε ππάξρνπλ 2 πηζαλέο εθδνρέο 

αλάινγα κε ηελ νξζφηεηα ηεο απάληεζεο πνπ δφζεθε. ε πεξίπησζε ζσζηήο απάληεζεο εκθαλίδεηαη 

επηβεβαησηηθφ κήλπκα γηα ηελ νξζφηεηα ηεο απάληεζεο. Δπίζεο ε επηβεβαίσζε ηεο ζσζηήο απάληεζεο 

επηζεκαίλεηαη κε πξάζηλν ρξσκαηηζκφ. 
 

 

 

 Μεηά ην επηβεβαησηηθφ κήλπκα ηεο νξζφηεηαο ηεο απάληεζεο ηνπ καζεηή εκθαλίδεηαη απφ 

θάησ πιαίζην πνπ ηνλ θαζνδεγεί κε γξακκηθή πινήγεζε ζηελ επφκελε εξψηεζε  

 

 Δπίζεο ην επηβεβαησηηθφ κήλπκα ζπλνδεχεηαη απφ κηα εηθφλα ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο ψζηε ν 

καζεηήο λα θηλεηνπνηείηαη νπηηθά λα απαληήζεη θαη ζε άιιεο εξσηήζεηο ζσζηά.  
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Τποβολή Λάθους απάντησης από το μαθητή 

 
Παξνκνίσο ζηελ πεξίπησζε ιάζνπο απάληεζεο ην ζχζηεκα πάιη θέξλεη αληίζηνηρν κήλπκα γηα 

ελεκέξσζε ζην καζεηή πσο ε απάληεζε πνπ έρεη δψζεη είλαη ιαλζαζκέλε . Απηή ε  ιεηηνπξγία θαίλεηαη 

σο εμήο 
 

 

 

 

Αλάκεζα ζηηο δπν πεξηπηψζεηο πηζαλψλ απαληήζεσλ δειαδή ζσζηήο θαη ιαλζαζκέλεο ην ζχζηεκα 

εκθαλίδεη ηηο εμήο δηαθνξέο. 

 

ηελ ζσζηή απάληεζε ε ζήκαλζε ηνπ επηβεβαησηηθνχ κελχκαηνο είλαη πξάζηλε ελψ ζηε ιαλζαζκέλε 

απάληεζε ε ζήκαλζε ηνπ επηβεβαησηηθνχ κελχκαηνο είλαη θόθθηλε.  

 

Πξνζνρή ! εκαληηθή παξάκεηξνο ζην ινγηζκηθό είλαη ε άκεζε αλαηξνθνδόηεζε ηνπ ρξήζηε ζηε 

πεξίπησζε ηεο ιαλζαζκέλεο απάληεζεο 
Όπσο θαίλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαξηέια ην ζχζηεκα επηζηξέθεη ζην καζεηή ην νξζφ πεξηερφκελν ηεο 

εθάζηνηε ζεσξίαο πνπ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε.  
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Ολοκλήρωση Quiz από το μαθητή 

 
 

 

 

 

  

 Καηφπηλ νινθιήξσζεο ηνπ Quiz απφ ην καζεηή ην ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ηεζη θαζψο θαη γηα ηελ επηηπρεκέλε ή κε έθβαζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

ηελ πεξίπησζε απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηαο ηφηε ε ζήκαλζε ηνπ κελχκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

θφθθηλε 

 Απφ θάησ αλαγξάθεηαη ην ζθνξ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ πνπ έπηαζε ν ρξήζηεο  
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Προβολή τατιστικών Ανά κουίζ από το μαθητή  

 
Ζ ηειεπηαία δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε καζεηή είλαη λα πξνβάιιεη ηα ζηαηηζηηθά απφ ηα quizzes ζηα νπνία 

πήξε κέξνο . Δπηιέγνληαο ηε θαξηέια ησλ ζηαηηζηηθψλ εκθαλίδνληαη νη νη εμήο πιεξνθνξίεο: 

 πεξηγξαθή θνπίδ  

 εκεξνκελία αλάζεζεο  

 εκεξνκελία νινθιήξσζεο  

 βαζκφο επηηπρίαο quiz  

 επίπεδν δπζθνιίαο  

 βαζκνινγία ρξήζηε 

 

 
 ε απηφ ην ζεκείν ν καζεηήο ελεκεξψλεηαη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλνιηθψλ θνπίδ πνπ έρεη 

πάξεη κέξνο θαζψο θαη κε ηη βαζκφ ηα νινθιήξσζε θαζψο αθφκα θαη πνηα ηεζη ζεσξνχληαη πσο 

εθθξεκνχλ γηα νινθιήξσζε .  

Δίλαη κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηε πνξεία θαη ηηο εθθξεκφηεηεο ηνπ καζεηή θαζψο θαη γηα ηηο επηδφζεηο 

ηνπ. 
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Προβολή ιστορικού Ανά κουίζ από το μαθητή  

 
 Ζ ζπγθεθξηκέλε θαξηέια είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ρξήζηε αθνχ 

πεξηιακβάλεη ην ηζηνξηθφ ηνπ καζεηή. Ο καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επαλαιάβεη θάπνηα ηεζη πνπ 

έρεη ήδε νινθιεξψζεη γηα λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηνπ θαη λα έρεη κεγαιχηεξε πξφνδν . 
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Είσοδος χρήστη ως Δάσκαλος 

 
O ρξήζηεο Γάζθαινο κε ηελ είζνδν ηνπ ζην ζχζηεκα έρεη πξφζβαζε ζε κία ιίζηα/ Μελνχ δπλαηνηήησλ. 

Δπίζεο φπσο θαη ζηνλ administrator πάλσ δεμηά έηζη θαη ζην ρξήζηε δάζθαιν ππάξρεη ε έλδεημε σο ηη 

ηχπνο ρξήζηεο έρνπκε εηζέιζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή αλαθέξεη «έρεηε εηζέιζεη σο ΓΑΚΑΛΟ»  

 

 
Ο ρξήζηεο ΓΑΚΑΛΟ κπαίλνληαο ζηελ αξρηθή ζειίδα καζεηή έρεη 6 βαζηθέο δπλαηφηεηεο: 
 
  Να εηζάγεη θεθάιαηα  

 Να εηζάγεη ζεσξία  

 Να δεκηνπξγεί εξσηήζεηο απαληήζεηο  

 Να δεκηνπξγεί θνπίδ 

 Να αλαζέηεη θνπίδ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο 

 Να πξνβάιιεη ηα ζηαηηζηηθά ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ θνπίδ  
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Διαχείριση Κεφαλαίων από το Δάσκαλο 

 

 
Ζ πξψηε δπλαηφηεηα ζην κελνχ ηνπ δαζθάινπ είλαη ε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ. Μπαίλνληαο κέζα ζηε 

θαξηέια ησλ θεθαιαίσλ ππάξρνπλ 3 βαζηθέο δπλαηφηεηεο  

 Δηζαγσγή λένπ θεθαιαίνπ 

 Δπεμεξγαζία ππάξρνληνο θεθαιαίνπ  

 Γηαγξαθή ππάξρνληνο θεθαιαίνπ 
 

 

 
 

 

 
ε φιε ηε πινήγεζε ζηε πιαηθφξκα εμαθνινπζνχλ λα κέλνπλ ζηαζεξέο νη ζέζεηο θαη νη εηθφλεο ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ Γαζθάινπ ζηελ επηζηξνθή ζην κελνχ κε ην κπιε βειάθη ζηε πξνζζήθε λέσλ 

δπλαηνηήησλ θαη ζηελ επηζηξνθή ζην αξρηθφ κελνχ κε ην θφθθηλν βέινο πάλσ δεμηά.  
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Προσθήκη Κεφαλαίων από το Δάσκαλο 

 
Αθνχ ν Γάζθαινο παηήζεη ην πξάζηλν ζχκβνιν πάλσ αξηζηεξά πνπ απεηθνλίδεη ηελ πξνζζήθε λένπ 

θεθαιαίνπ εκθαλίδεηαη ε εμήο θαξηέια . ε απηή ηε θαξηέια δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην δάζθαιν λα 

δψζεη ην ηίηιν ζην λέν θεθάιαην θαη λα θάλεη ηε ζρεηηθή απνζήθεπζε . 
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Διαχείριση θεωρίας από το Δάσκαλο 

 
Ζ δεχηεξε θαηά ζεηξά δπλαηφηεηα ηνπ δαζθάινπ ζην ζχζηεκα είλαη ε δηαρείξηζε ηεο ζεσξίαο . Έηζη 

επηιέγνληαο απφ ην κελνχ ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγή ζεσξίαο εκθαλίδεηαη ε εμήο θαξηέια. 

ε απηφ ην ζεκείν ν Γάζθαινο κπνξεί λα 

 πξνζζέζεη λέα ζεσξία  

 λα επεμεξγαζηεί ππάξρνπζα ζεσξία  

 θαη λα δηαγξάςεη ππάξρνπζα ζεσξία  
 

 
Πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ε ζειηδνπνίεζε – paging πνπ έρεη γίλεη ζε απηφ 

ην κέξνο ηεο εθαξκνγήο εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ 5 θεθάιαηα 

ζεσξίαο κε αξθεηφ πεξηερφκελν ην θάζε θεθάιαην ρσξηζκέλν κε δείθηεο φηαλ ν δάζθαινο ζα ζέιεη λα 

κπεη ζην ζχζηεκα λα επεμεξγαζηεί ε λα δηαγξάςεη θάηη, εάλ δελ είρε γίλεη ζειηδνπνίεζε ηεο ζεσξίαο ηφηε 

ν Γάζθαινο ζα έπξεπε λα πξνζπειάζεη φιε ηε ζεσξία κε ζεηξηαθφ ηξφπν δειαδή λα πξνζπειάζεη φιεο 

ηηο ζεσξίεο ηνπ θεθαιαίνπ 1 κεηά λα πάεη ζην θεθάιαην 2 κεηά ζην θεθάιαην 3 θαη νχησ θαζεμήο  

Οπφηε ν Γάζθαινο κε ηε δπλαηφηεηα ηεο ζειηδνπνίεζεο κπνξεί θαη κεηαθηλείηαη απεπζείαο ζε 

κεηαγελέζηεξα θεθάιαηα.  
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Εισαγωγή/ Επεξεργασία θεωρίας από το Δάσκαλο 

 
Δθφζνλ ν δάζθαινο κπεη κέζα ζην κελνχ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζεσξίαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επεμεξγαζηεί ή θαη λα πξνζζέζεη λέα ζεσξία. ε απηφ ην ζεκείν αλνίγεη κηα θφξκα ζηελ νπνία ν 

δάζθαινο κπνξεί λα γξάςεη ηα εμήο ζηνηρεία 
 

 Σίηιν ηεο ζεσξίαο (εδψ γίλεηαη πεξηγξαθηθά ε ζχλδεζε κε ην αληίζηνηρν θεθάιαην ) 

 Πεξηγξαθή ζεσξίαο  

 Κεθάιαην (εδψ γίλεηαη ιεηηνπξγηθά  ε ζχλδεζε κε ην αληίζηνηρν θεθάιαην. Σν ζχζηεκα 

εκθαλίδεη κε drop down- επηινγή  φια ηα πεξαζκέλα θεθάιαηα) 

 Πεξηερφκελν  
 
Πξνζνρή ζε απηφ ην ζεκείν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα γίλεη ζχλδεζε κε νιφθιεξν θνκκάηη 

ζεσξίαο θαη φρη κε έλα δείθηε ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο κε ην θνπκπί πνπ ελεξγνπνηείηαη εθεί πνπ 

ιέεη «νιφθιεξε ζεσξία» 
Έπεηηα ν δάζθαινο παηάεη απνζήθεπζε θαη κπνξεί λα επηζηξέςεη πίζσ ζην κελνχ ή λα πξνζζέζεη κηα λέα 

ζεσξία 
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Διαχείριση ερωτήσεων/απαντήσεων από το Δάσκαλο 

Μηα επηπιένλ δπλαηφηεηα ηνπ δαζθάινπ είλαη ε δηαρείξηζε ησλ εξσηήζεσλ / απαληήζεσλ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ην θάζε θεθάιαην θαη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηε ζεσξία πνπ έρεη ήδε θαηαρσξεζεί. 

Οη εξσηήζεηο απηέο απνζθνπνχλ ζηε θαηαλφεζε ηεο χιεο πνπ έρεη δνζεί απφ ην Γάζθαιν ψζηε λα 

θαιχπηνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 
 
ε απηφ ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο ν Γάζθαινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα  

 Πξνζζέζεη εξσηήζεηο  

 Γεκηνπξγήζεη απαληήζεηο  

 Δπεμεξγαζηεί ηηο απνζεθεπκέλεο εξσηήζεηο 

 Γηαγξάθεη απνζεθεπκέλεο εξσηήζεηο 

 

 
ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν είλαη βαζηθφ λα αλαθέξνπκε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα ρξσκαηίδεη κε 

πξάζηλν ρξψκα ην ζεκείν ζην νπνίν ην ζχζηεκα αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε απάληεζεο ελψ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ κηα εξψηεζε πξνζηεζεί θαη δελ έρεη ζπλδεζεί κε κηα απάληεζε ηφηε ην πεδίν απηφ 

ρξσκαηίδεηαη κε θόθθηλν ρξψκα γηα λα ππελζπκίζεη ζην ρξήζηε φηη εθθξεκεί κηα απάληεζε. 
 
Δπίζεο ζε απηφ ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο έρεη δεκηνπξγεζεί ζειηδνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

θαιχηεξε πινήγεζε κέζα ζηε πιαηθφξκα θαη επθνιφηεξε πξνζπέιαζε ηνπ κεγάινπ φγθνπ 

θαηαρσξεκέλσλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. 
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Διαχείριση ερωτήσεων/απαντήσεων από το Δάσκαλο (Μη Καταχωρημένη 

Απάντηση) 
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Εισαγωγή - Επεξεργασία ερωτήσεων από το Δάσκαλο 

 
πλεπψο φηαλ ν δάζθαινο κπαίλεη λα πξνζζέζεη κηα λέα εξψηεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηα  πεδία φπσο 

θαίλεηαη ζηε παξαθάησ θαξηέια .  

 Πεξηγξαθή εξψηεζεο  

 Δπίπεδν δπζθνιίαο 

 Βαζκνινγία 

 Αληηζηνίρηζε κε ηελ ζεσξία  

 Σχπνο εξψηεζεο. 

 

 

 
ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο εθαξκνγήο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο editor 

αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ ν νπνίνο ελζσκαηψζεθε θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κεγάινπ κεγέζνπο 

θεηκέλνπ θαζψο θαη κνξθνπνίεζεο ηνπ. 
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Καταχώρηση  απαντήσεων από το Δάσκαλο 

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο πιαηθφξκαο ν Γάζθαινο αθνχ έρεη θαηαρσξήζεη κηα εξψηεζε ην ζχζηεκα 

ηνπ δίλεη ηελ επηινγή φπσο είδακε παξαπάλσ λα ζπλδέζεη ηελ εθάζηνηε εξψηεζε κε κηα ζπγθεθξηκέλε 

απάληεζε  . πλεπψο αλνίγεη ε παξαθάησ θφξκα ε νπνία πάλσ ζηε θνξπθή αλαγξάθεη ηελ εθάζηνηε 

εξψηεζε θαη απφ θάησ ππάξρνπλ πεδία πνπ πξνζζαθαηξνχλ πηζαλέο απαληήζεηο  . Έηζη αλνίγνπλ θειηά 

κε πιεζψξα πηζαλψλ απαληήζεσλ αλάκεζα ζηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα επηιέμεη ν καζεηήο σο ζσζηή 

απάληεζε κέρξη λα ππνβάιιεη ν καζεηήο ηε ζσζηή απάληεζε . Δπίζεο δεμηά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

δηαγξαθήο κηαο απάληεζεο θαη έπεηηα αθνινπζεί ε απνζήθεπζε ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ . 
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Δημιουργία Λίστας Quiz από το Δάσκαλο 

 
Μία απφ ηηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γαζθάινπ είλαη ε δεκηνπξγία quiz ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ πιήζνο 

εξσηήζεσλ απφ ηηο θαηαρσξεκέλεο εξσηήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ θαξηειψλ.  

Ζ δεκηνπξγία ησλ quiz βαζίδεηαη ζηελ δεκηνπξγία νκάδαο εξσηήζεσλ απφ ην ίδην θεθάιαην. Ζ 

νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ έρεη γίλεη κε γλψκνλα ην γλσζηηθφ ππφβαζξν ησλ θεθαιαίσλ θαζψο θαη 

θιηκαθσηήο δπζθνιίαο.  

 ηα quizzes ππάξρνπλ 3 επίπεδα δπζθνιίαο εύθνιν , κέηξην θαη δύζθνιν . 
 
ηε παξαπάλσ ιίζηα θαίλεηαη κηα ιίζηα απφ ηα θνπίδ πνπ ππάξρνπλ ήδε ζην ζχζηεκα θαηαρσξεκέλα. 
Δδψ αλαγξάθνληαη ε πεξηγξαθή ηνπ θνπίδ ζε πνην θεθάιαην αλαθέξεηαη θαη ζε πνην επίπεδν δπζθνιίαο 

αλήθεη . Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θαη δηαγξαθήο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θνπίδ. 
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Δημιουργία νέου-Επεξεργασία Quiz από το Δάσκαλο  

Στο ςυγκεκριμζνο ςθμείο τθσ εφαρμογισ ο δάςκαλοσ μπορεί να δθμιουργιςει ζνα νζο κουΐη. Αρχικά 

γράφει τθ περιγραφι του κουΐη , ςυνδζει με το αντίςτοιχο κεφάλαιο , ορίηει το επίπεδο δυςκολίασ και 

το ποςοςτό επιτυχίασ . Από Κάτω εμφανίηεται θ λίςτα των ερωτιςεων που μπορεί ο Δάςκαλοσ να 

επιλζξει για να ομαδοποιιςει και να δθμιουργιςει ζνα νζο κουίη. 

Δθφζνλ ν Γάζθαινο έρεη νξίζεη φηη αθνξά ην θεθάιαην 1 ηφηε ην ζχζηεκα επηζηξέθεη κφλν ηηο 

εξσηήζεηο πνπ αλήθνπλ ζην θεθάιαην απηφ. 
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Ανάθεση Quiz σε μαθητή από το Δάσκαλο 
 

Δπηπιένλ κηα ζεκαληηθή δπλαηφηεηα ηνπ δαζθάινπ είλαη ε αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ θνπίδ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο. Ο Γάζθαινο κπαίλεη κέζα ζε κία ιίζηα θνπίδ θαη δεμηά ππάξρεη έλα πεδίν 

αλάζεζεο. Μφιηο αλνίμεη απηφ ην πεδίν εκθαλίδεηαη ε ιίζηα ησλ ρξεζηψλ καζεηψλ ζηνπο νπνίνπο κπνξεί 

λα αλαζέζεη θαη ηα ζπγθεθξηκέλα quiz. 
 

πλεπψο κεηά ηελ αλάζεζε αλνίγεη ε παξαθάησ νζφλε κε ηε ιίζηα ρξεζηψλ πνπ επηζπκεί ν δάζθαινο λα 

αλαζέζεη quiz. 
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Ανάθεση Quiz σε λίστα μαθητών από το Δάσκαλο 
 
Δδσ θαίλεηαη πσο ν δάζθαινο κπνξεί  λα επηιέμεη θαη λα αλαζέζεη  έλα ζπγθεθξηκέλν θνπίδ ζε κηα ιίζηα 

ρξεζηψλ θαη φρη κφλν ζε έλα ρξήζηε. 
 

 
 
 
Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε απηφ ην ζεκείν είλαη πσο ν δάζθαινο κπνξεί λα αλαζέζεη 

μαλά έλα ζπγθεθξηκέλν θνπίδ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε εάλ ζεσξεί πσο ε επίδνζε ηνπ ζην 

ζπγθεθξηκέλν θνπίδ δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή.  

Έηζη ελψ ν ρξήζηεο Γηψξγνο Σζηρξηηδήο γηα παξάδεηγκα έρεη ήδε νινθιεξψζεη παιηφηεξα ην 

ζπγθεθξηκέλν θνπίδ ν δάζθαινο κπνξεί λα ηνπ ην μαλαλαζέζεη ελδερνκέλσο εάλ δελ είρε ην 

επηδησθφκελν βαζκφ. 
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Προβολή τατιστικών από Δάσκαλο  
 
 Ζ ηειεπηαία δπλαηφηεηα ζην κελνχ ηνπ δαζθάινπ είλαη ε πξνβνιή ησλ ζηαηηζηηθψλ πνπ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί κέζσ ησλ νινθιεξσκέλσλ θνπίδ. Αλνίγνληαο ην κελνχ κε ηα ζηαηηζηηθά ππάξρνπλ 3 

επηινγέο γηα ην δάζθαιν. Να ελεκεξσζεί γηα 
 

  ηα ζηαηηζηηθά αλά ρξήζηε  

 ηα ζηαηηζηηθά αλά θνπίδ  

 ηζηνξηθφ θνπίδ 
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Προβολή τατιστικών ανά Quiz από το Δάσκαλο  
 

 ε απηή ηε θαξηέια ην ζχζηεκα εκθαλίδεη έλα πίλαθα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξνο έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνπίδ (πρ ην quiz εχθνιν θεθάιαην 1) θαη αλαθέξεη  
 

 ζε πνηνπο ρξήζηεο έρεη αλαηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν θνπίδ 

 πφηε έγηλε ε αλάζεζε απφ ην δάζθαιν  

 θαηάζηαζε νινθιήξσζεο (δειαδή εάλ έρεη νινθιεξσζεί ή φρη ) 

 εκεξνκελία νινθιήξσζεο κφλν ζε φζα έρνπλ νινθιεξσζεί 

 βαζκφο επηηπρίαο ηνπ θνπίδ  
 επίπεδν δπζθνιίαο  

 βαζκφο ρξήζηε  
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Προβολή τατιστικών ανά Φρήστη από το Δάσκαλο  
 

 ηε πξνβνιή ζηαηηζηηθψλ ππάξρεη επίζεο ε θαηεγνξία ησλ ζηαηηζηηθψλ αλά ρξήζηε φπνπ ν 

δάζθαινο φηαλ ηελ επηιέμεη ηφηε εκθαλίδεηαη ε ιίζηα ησλ ρξεζηψλ καζεηψλ θαη εθεί δεμηά ππάξρεη έλα 

πεδίν πνπ ιέγεηαη “ζηνηρεία” . 
 
 Όηαλ ν δάζθαινο επηιέμεη πνηαλνχ καζεηή ζέιεη λα δεη ηα ζηαηηζηηθά ηφηε παηάεη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία 

κε ην πιήθηξν πνπ απεηθνλίδεηαη κε έλα κεγεζπληηθφ θαθφ θαη αλνίγεη ηε ζπγθεθξηκέλε θαξηέια .  
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τατιστικά επιλεγμένου χρήστη 

 
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν δάζθαινο έρεη επηιέμεη λα δείηε ζηαηηζηηθά ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε 

καζεηή ηνπ Γηψξγνπ Σζηρηξηηδή.  Μπαίλνληαο κέζα ζηε θαξηέια ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή ην ζχζηεκα 

εκθαλίδεη φια ηα ζηνηρεία απφ ηα θνπίδ πνπ έρεη ιάβεη κέξνο ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο . Οη πιεξνθνξίεο 

πνπ βιέπεη ν δάζθαινο είλαη νη εμήο  

 φλνκα θνπίδ 

 εκεξνκελία αλάζεζεο  

 εκεξνκελία νινθιήξσζεο  

 θαηάζηαζε νινθιήξσζεο  

 βαζκφο επηηπρίαο ηνπ θνπίδ 

 βαζκφο δπζθνιίαο θνπίδ 

 βαζκνινγία ρξήζηε  

 
Πξνζνρή : Μηα πνιχ ζεκαληηθή ιεπηνκέξεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη ζε απηφ ην ζεκείν ην ζχζηεκα 

εκθαλίδεη κηα κνληεινπνίεζε ρξήζηε θαηαηάζζνληαο ηνλ ζε θάπνην επίπεδν βάζεη ησλ επηδφζεσλ ηνπ 

ζηα ηεζη. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή γίλεηαη κε ηε ρξήζε κέζσλ φξσλ ζην ζχλνιν ησλ ηεζη πνπ έρεη 

νινθιεξψζεη ν ρξήζηεο εθφζνλ απηφο επηηπγράλεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα απφδνζεο πνπ έρεη 

ζέζεη ν δάζθαινο.  
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Ιστορικό Quiz 

 Ζ ηειεπηαία θαξηέια ησλ ζηαηηζηηθψλ είλαη ε θαξηέια ηνπ ηζηνξηθνχ . ε απηφ ην ζεκείν ν 

δάζθαινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή ζηε δηάξθεηα ρξφλνπ θαζψο έρεη επαλαιάβεη 

ηε δηαδηθαζία λα νινθιεξψζεη έλα θνπίδ ζην φπνην έρεη ήδε δεη ηελ επίδνζε ηνπ .  

Σν ηζηνξηθφ δίλεη ηελ πιεξνθνξία πνπ ζέιεη ν δάζθαινο λα δεη θαη απηή είλαη πσο κέζα απφ ηελ 

επαλάιεςε ηνπ θνπίδ ν καζεηήο βειηηψλεηαη θαη απνθηά θαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη αληίιεςε ζηα 

θνπίδ.  
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Παράρτημα Ι  

ην παξάξηεκα απηφ επηζπλάπηεηαη φιν ην πιηθφ πνπ απνηειεί ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ 

έρεη ελζσκαησζεί κέζα ζην ινγηζκηθφ ζην κελνχ ηεο ζεσξίαο θαη ησλ κουίη. Πεξηιακβάλνληαη 

4 θεθάιαηα ζεσξίαο θαη ηα αληίζηνηρα κουίη απηψλ ησλ θεθαιαίσλ ηα νπνία δηαρσξίδνληαη ζε 3 

δηαθνξεηηθά επίπεδα δπζθνιίαο. 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ  

O θχξηνο ιφγνο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ νη Ζ/Τ είλαη γηα λα κπνξεί ν άλζξσπνο λα ρξεζηκνπνηεί 

κηα κεραλή πνπ κε γξήγνξν θαη αθξηβή ηξφπν λα εηζάγεη δεδνκέλα, λα ηα επεμεξγάδεηαη θαη 

εθηειψληαο θάζε θνξά ην θαηάιιειν πξφγξακκα (εληνιέο) λα καο νδεγεί ζηελ αληίζηνηρε 

παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ δειαδή ησλ πιεξνθνξηψλ. πλεπψο: 

[Α] Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο (Ζ/Τ): είλαη ε ειεθηξνληθή ζπζθεπή κε ηελ νπνία 

επεμεξγαδόκαζηε δεδνκέλα ώζηε λα παξάγνπκε πιεξνθνξίεο.  

[Β] Γεδνκέλα : είλαη ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχκε λα εηζάγνπκε θαη λα επεμεξγαζηνύκε ζε έλα 

ππνινγηζηή. Σα δεδνκέλα κπνξεί λα έρνπλ ηε κνξθή αξηζκψλ, εηθφλσλ, ιέμεσλ, ήρσλ, 

ζπκβφισλ, θσηνγξαθηψλ θηι. 

[Γ] Πιεξνθνξία: είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ παίξλνπκε απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

θαη καο παξέρνπλ θάπνηα λέα γλώζε  

[Γ] Γηαδηθαζία επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ γηα παξαγσγή πιεξνθνξηώλ: ν ρξήζηεο εηζάγεη ηα 

δεδνκέλα ζηνλ Ζ/Τ κε ηε βνήζεηα δηαθφξσλ ζπζθεπψλ (ζπζθεπψλ εηζφδνπ πρ πνληίθη) , κεηά ν 

Ζ/Τ ηα επεμεξγάδεηαη θαη εθηειεί θάπνηεο βαζηθέο εληνιέο θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

επεμεξγαζίαο απηήο απνηππψλεηαη ζε θάπνηα άιιε ζπζθεπή (ζπζθεπή εμφδνπ πρ νζφλε) φπνπ ν 

ρξήζηεο βιέπεη ηε πιεξνθνξία. 
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*Ε+ Κφκλοσ επεξεργαςίασ Δεδομζνων: λζγεται θ διαδικαςία  που κάποιοσ χριςτθσ 
χρθςιμοποιεί πληροφορίεσ (που ζχουν παραχκεί από προθγοφμενθ επεξεργαςία δεδομζνων ) 
ωσ δεδομζνα για μια νζα επεξεργαςία δεδομζνων. 

 

*Ζ+ Πληροφορική: είναι θ επιςτιμθ των Η.Υ που μελετά τθν επεξεργαςία πλθροφοριών με τθ 
βοικεια των Η/Υ και τθσ τεχνολογίασ . Η επιςτιμθ τθσ πλθροφορικισ εξετάηει τθν ςυλλογι , 
αποκικευςθ και επεξεργαςία δεδομζνων κακώσ και τθ μετάδοςθ και αποκικευςθ 
πλθροφοριών  

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Υ 

Ο Η/Υ αποτελείται από 2 βαςικά μζρθ  

Υλικό (Hardware) 

Λογιςμικό (Software) 

 

Η+ Υλικό (Hardware)Το Υλικό μζροσ ενόσ Η/Υ είναι το ςφνολο των φυςικών ςυςκευών 
ενόσ υπολογιςτι. Δθλαδι το υλικό περιλαμβάνει όλα τα εξαρτιματα που μποροφμε 
να δοφμε και να πιάςουμε είτε βρίςκονται μζςα ςτο κουτί είτε ςυνδζονται εξωτερικά 
με αυτό. Οι κυριότερεσ ςυςκευζσ Υλικοφ είναι θ Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ , 
κεντρικι Μνιμθ (Κφρια Μνιμθ RAM) , Μονάδεσ ειςόδου , Μονάδεσ Εξόδου, 
Περιφερειακζσ Μονάδεσ μνιμθσ – Αποκικευςθσ και άλλεσ περιφερειακζσ ςυςκευζσ 
(Αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο 2) 

Θ+ Λογιςμικό (Software)   

Το λογιςμικό μζροσ ενόσ Η/Υ είναι το ςφνολο των προγραμμάτων (εντολών) που 
απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ εργαςιών ενόσ υπολογιςτι. Δθλαδι το Λογιςμικό είναι 
τα απαραίτθτα προγράμματα που δίνουν τισ κατάλλθλεσ εντολζσ για να εργάηεται το 
υλικό μζροσ του Η/Υ.  

Το λογιςμικό χωρίηεται ςε 2 βαςικζσ κατθγορίεσ ι) το Λειτουργικό Σφςτθμα (Βαςικζσ 
Οδθγίεσ για τθ λειτουργία του Η/Υ) και ιι) το λογιςμικό εφαρμογών  
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ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  

QUIZ ΔΤΚΟΛΟ 

1 Ο Ζ/Τ  είλαη κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα θαη παξάγεη πιεξνθνξίεο;  

 σζηφ  Λάζνο 

2  Σα δεδνκέλα πνπ εηζάγνπκε ζε έλα Ζ/Τ κπνξνχλ λα έρνπλ κφλν ηε κνξθή αξηζκψλ; 

σζηφ  Λάζνο 

3 Ο Ζ/Τ σο ζπζθεπή επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ δέρεηαη σο δεδνκέλα  

a) αξηζκνχο 

b) ιέμεηο 

c) ήρνπο 

d) φια ηα παξαπάλσ 

4 Σα δεδνκέλα ζηνλ Ζ/Τ ηα εηζάγσ κε ηε βνήζεηα θάπνηαο ζπζθεπήο εμφδνπ (πρ εθηππσηή) 

σζηφ  Λάζνο  

5 Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ κηα πιεξνθνξία μαλά σο δεδνκέλν ζε άιιε επεμεξγαζία  

σζηφ  Λάζνο 

6 Με ηνλ φξν Πιεξνθνξηθή ελλννχκε έλα Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή;  

σζηφ  Λάζνο 

7  Σα βαζηθά κέξε ελφο Ζ/Τ είλαη ην Τιηθφ θαη ην Λνγηζκηθφ  

σζηφ  Λάζνο 

8 Σν Τιηθφ κέξνο ελφο Ζ/Τ είλαη ηα θπζηθά εμαξηήκαηα -ζπζθεπέο απφ ηα νπνία απνηειείηαη έλαο 

Ζ/Τ. 

σζηφ  Λάζνο 

9 Έλαο Ζ/Τ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ρσξίο ινγηζκηθφ δειαδή λα ζπλδέζσ κφλν ηηο ζπζθεπέο  

σζηφ   Λάζνο 

10  Σν Τιηθφ ηνπ Ζ/Τ απνηειείηαη απφ: 

-Μνλάδεο Δηζφδνπ  

Μνλάδεο Δμφδνπ  

-Μνλάδεο Απνζήθεπζεο  

-Όια ηα παξαπάλσ 
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ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  

QUIZ ΜΔΣΡΗΟ 

1 Γεδνκέλα νλνκάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα επεμεξγαζία 

σζηφ  Λάζνο  

2 Σα Γεδνκέλα εηζάγνληαη ζηνλ Ζ/Τ κε  

-ηελ νζφλε -ηε θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο 

-ηνλ εθηππσηή  -ην πιεθηξνιφγην 

3 ηνλ θχθιν επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνηά βήκαηα αθνινπζψ 

-Πιεξνθνξία->Δπεμεξγαζία->Γεδνκέλα  -Δπεμεξγαζία->Γεδνκέλα->Πιεξνθνξία 

-Γεδνκέλα->Πιεξνθνξία->Δπεμεξγαζία  -Γεδνκέλα->Δπεμεξγαζία->Πιεξνθνξία 

4 Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ Ζ/Τ γίλεηαη κε  

-ηε θεληξηθή κνλάδα  -πιεθηξνιφγην   -νζφλε 

5 Πνηα είλαη ην ζσζηά δεπγάξηα 

Γεδνκέλα κε Πιεθηξνιφγην / Δπεμεξγαζία κε Οζφλε/  Πιεξνθνξία κε Κεληξηθή Μνλάδα 

Γεδνκέλα κε Πιεθηξνιφγην/ Δπεμεξγαζία κε Κεληξηθή Μνλάδα / Πιεξνθνξία κε Οζφλε 

Γεδνκέλα κε Κεληξηθή Μνλάδα /  Δπεμεξγαζία κε Οζφλε/  Πιεξνθνξία κε Πιεθηξνιφγην  

6 Ζ Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο αζρνιείηαη κε ην πσο έλαο ππνινγηζηήο επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο 

σζηφ   Λάζνο  

7 Σν Τιηθφ κέξνο ελφο Τπνινγηζηή είλαη ηα πξνγξάκκαηα θαη νη εληνιέο ελφο Ζ/Τ? 

σζηφ   Λάζνο 

8 Όηαλ ιέκε Λνγηζκηθφ ελφο ππνινγηζηή ελλννχκε κφλν ην Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ελφο ππνινγηζηή? 

σζηφ   Λάζνο 

9 Πνην απφ ηα παξαθάησ δελ αλήθεη ζην Τιηθφ ελφο Ζ/Τ 

-Κχξηα Μλήκε Ram  -Λεηηνπξγηθφ χζηεκα  -Μνλάδεο Απνζήθεπζεο 

10 Σν Λνγηζκηθφ βνεζάεη λα εθηεινχληαη νη Οδεγίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα γηα λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά νη 

ζπζθεπέο ηνπ Τιηθνχ: 

 σζηφ   Λάζνο 
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ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  

QUIZ ΓΤΚΟΛΟ 

1 πκπιήξσζε ηε ζσζηή ιέμε ζηα θελά:   πιεξνθνξίεο , δεδνκέλα 

Ο Ζ/Τ  είλαη κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ επεμεξγάδεηαη ...................... θαη παξάγεη .......................  

2 Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ κηα εηθφλα ή κηα θσηνγξαθία σο δεδνκέλν επεμεξγαζίαο; 

σζηφ  Λάζνο 

3 Με πνηα απφ ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο παίξλσ πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηα δεδνκέλα ; 

e) κεηάδνζε δεδνκέλσλ 

f) ζπιινγή δεδνκέλσλ 

g) επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

h) απνζήθεπζε δεδνκέλσλ 

 

4 Κχθινο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ είλαη φηαλ δελ κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ πιεξνθνξίεο σο 

δεδνκέλα ζε λέα επεμεξγαζία 

σζηφ   Λάζνο  

5 Ο φξνο Πιεξνθνξηθή αλαθέξεηαη ζηε ζπιινγή , απνζήθεπζε , επεμεξγαζία Πιεξνθνξηώλ θαη 

παξαγσγή Δεδνκέλωλ; 

σζηφ  Λάζνο  

6 Ο Ζ/Τ απνηειείηαη απφ ην Λνγηζκηθφ θαη ην .................(Τιηθφ) 

7 Πνην απφ ηα παξαθάησ είλαη Τιηθφ  

-Λεηηνπξγηθφ χζηεκα 

-Πξφγξακκα Word 

-Kχξηα Μλήκε Ram 

8 Σν Τιηθφ κέξνο ελφο Ζ/Τ (πρ εθηππσηήο) κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ρσξίο λα ππάξρεη Λνγηζκηθφ 

ζε έλα ππνινγηζηή, εάλ είλαη αζχξκαην  

σζηφ   Λάζνο 

9  Ζ κλήκε ελφο Ζ/Τ αλήθεη ζην  

-Τιηθφ   -Λνγηζκηθφ 

10 Σν ινγηζκηθφ ελφο Ζ/Τ πεξηέρεη ην Λεηηνπξγηθφ χζηεκα θαη δηάθνξα άιια πξνγξάκκαηα  

σζηφ   Λάζνο 
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ΘΔΧΡΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΤΛΗΚΟ ΜΔΡΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ 

 

A] Τιηθό Τ/Ζ :  είλαη φια ηα κεραληθά ή ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα/κέξε πνπ ζπλδένληαη θαη ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν Τπνινγηζηήο 

 

 

Σν Τιηθφ ελφο Τπνινγηζηή  απνηειείηαη απφ ηηο εμήο βαζηθέο ζπζθεπέο :  

 

B] Κεληξηθή Μνλάδα/ Μνλάδα πζηήκαηνο:  είλαη ην κεγάιν νξζνγψλην θνπηί πνπ πεξέρεη κέζα ηε 

θεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο (ΚΜΔ) πνπ αλαιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε θύξηα 

Μλήκε (RAM) ζηελ νπνία γίλεηαη ε απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο ε 

Μνλάδα πζηήκαηνο πεξηέρεη ηα θπθιψκαηα θαη ηηο κνλάδεο πνπ επηηξέπνπλ λα εθηεινχληαη βήκα 

-βήκα νη νδεγίεο, λα γίλνπλ νη ππνινγηζκνί, λ‟ απνζεθεχνπλ  ηηο πιεξνθνξίεο θ.ά. Μέζα ζηε 

θεληξηθή κνλάδα ππάξρνπλ εηδηθέο ζήθεο γηα ζπζθεπή CD , Γηζθέηα θ.α 

 

Γ] Οζόλε: είλαη ε ζπζθεπή φπνπ βιέπνπκε ηα ζηνηρεία ηα νπνία εηζάγνπκε ζηνλ ππνινγηζηή, αιιά 

θαη ηα ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηφλ (αξηζκνί, θείκελα, εηθφλεο θ.ά.). πλεπψο ζηελ 

νζφλε εκθαλίδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ εμάγνληαη απφ ηελ κνλάδα 

ζπζηήκαηνο. πλήζσο κνηάδεη κε ηελ νζφλε ηεο ηειεφξαζεο θαη κπνξεί λα είλαη κνλφρξσκε ή 

έγρξσκε θαη ππάξρνπλ δηάθνξεο ηερλνινγίεο. 
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Γ] Πιεθηξνιόγην: Σν πιεθηξνιφγην είλαη κία απφ ηηο θπξηφηεξεο κνλάδεο  γηα λα εηζάγνπκε 

δεδνκέλα ζηνλ ππνινγηζηή θαη λα επηθνηλσλνχκε κε ηνλ Ζ/Τ παηψληαο ηα δηάθνξα πιήθηξα. ην 

πιεθηξνιφγην, δηαθξίλνπκε ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο βαζηθέο πεξηνρέο: πεξηνρή αιθαξηζκεηηθψλ 

πιήθηξσλ, πεξηνρή αξηζκεηηθνχ πιεθηξνινγίνπ, πεξηνρή ιεηηνπξγηθψλ πιήθηξσλ θαη πιήθηξα 

ειέγρνπ. 

 

Δ] Πνληίθη: Σν πνληίθη είλαη κηα κνλάδα γηα λα επηθνηλσλνχκε κε ηνλ ππνινγηζηή δείρλνληαο ζηελ 

νζφλε δηάθνξα αληηθείκελα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα επηιέμνπκε. Σν θξαηάκε ζπλήζσο 

κε ην δεμί ρέξη, κεηαθηλψληαο ην πάλσ ζε ιεία επηθάλεηα. Όηαλ ν ππνινγηζηήο ιεηηνπξγεί, ηφηε ζα 

δνχκε φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν αιιάδνπκε ηελ ζέζε ελφο δείθηε, πνπ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο κε κνξθή 

βέινπο ζηελ νζφλε. 

 

*εκείσζε : κεξηθέο ζπζθεπέο ζπλδένληαη αζχξκαηα ρσξίο θαιψδην φπσο ην πνληίθη δεμηά πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηε ρξήζε ελφο usb.  

 

ε έλα ππνινγηζηή κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε θαη πνιιέο άιιεο ζπζθεπέο . Μεξηθέο απφ απηέο είλαη 

νη αθφινπζεο : 
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Ε] Ζρεία:  γηα λα αθνχκε ήρνπο κνπζηθή φπσο αθνχκε θαη κηα ηαηλία θαη κπνξνχκε λα 

πξνζαξκφζνπκε ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ  

 

Ζ] Μηθξόθσλν:  καο βνεζάεη λα κηιάκε αληί λα γξάθνπκε  

 

 

Θ]Δθηππσηήο: γηα λα ηππψλνπκε (θπξίσο) ζε ραξηί φζα δεδνκέλα εμάγνληαη απφ ηνλ ππνινγηζηή 

(θείκελα, εηθφλεο θ.ά.).  
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Η] αξσηήο: (scanner)  κεηαηξέπσ έλα έγγξαθν ζε ειεθηξνληθή κνξθή πρ βάδσ εηθφλεο 

θσηνγξαθίεο θείκελα θηι ζην ζαξσηή θαη ηα κεηαηξέπσ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ψζηε λα κπνξψ λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζσ σο δεδνκέλα ζε έλα Ζ/Τ 

 

Ζ δηαθνξά ηνπ εθηππσηή θαη ηνπ ζαξσηή είλαη πσο ζηνλ εθηππσηή βάδνπκε θελέο ιεπθέο 

ζειίδεο γηα λα εθηππψζνπκε έγγξαθα θείκελα δσγξαθηέο εηθφλεο θαη άιια ελψ ζην ζαξσηή 

βάδνπκε θάπνην έγγξαθν γηα λα ην κεηαηξέςνπκε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Κ] Modem: καο βνεζαέη λα ρξεζηκνπνηνχκε ην δηαδίθηπν θαη λα κεηαηξέπεη ην ζήκα ηνπ 

ηειεθψλνπ ψζηε λα ην θαηαιαβαίλεη ν ππνινγηζηήο 

 

Λ] Κάκεξα: καο βνεζάεη λα έρνπκε νπηηθή επηθνηλσλία κε θάπνην άιιν άηνκν ζε απνκαθξπζκέλν 

ζεκείν 

 

Μ] Φεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή: καο βνεζάεη λα εηζάγνπκε θσηνγξαθίεο ζηνλ ππνινγηζηή 

ψζηε λα ηηο απνζεθεχζνπκε ή λα ηηο εθηππψζνπκε  

 

 

Ν] ηαζεξνπνηεηή ηάζεο: καο βνεζάεη κε ράζνπκε ηα δεδνκέλα καο εάλ θιείζεη ν ππνινγηζηήο καο 

απφ δηαθνπή ξεχκαηνο 
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Ξ] ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ – ραξαθηεξηζηηθά 

Σν πιεθηξνιφγην είλαη ε βαζηθή ζπζθεπή εηζφδνπ δεδνκέλσλ ζε έλα ππνινγηζηή θαη ρσξίδεηαη ζε   

θάπνηεο βαζηθέο νκάδεο ιεηηνπξγίαο  

Α) Πεξηνρή αιθαξηζκεηηθώλ πιήθηξσλ πνπ πεξηέρεη γξάκκαηα θαη ζχκβνια θαη αξηζκνχο 

Πεξηιακβάλεη ηα γξάκκαηα, ηνπο αξηζκνχο, ηα ζεκεία ζηίμεο θαη ηα δηάθνξα ζχκβνια (<,>,@,# 

θ.ά.). 

Β)Πεξηνρή αξηζκεηηθνύ πιεθηξνινγίνπ. 

Ζ πεξηνρή απηή, ζην δεμί κέξνο ηνπ πιεθηξνινγίνπ, πεξηιακβάλεη πιήθηξα κε δηπιή ρξεζηκφηεηα. 

Αιιά κφλν αξηζκνχο φρη γξάκκαηα 

Γ) Πεξηνρή ιεηηνπξγηθώλ πιήθηξσλ 

Ζ πεξηνρή απηή, ζην πάλσ κέξνο ηνπ πιεθηξνινγίνπ βξίζθνληαη πιήθηξα κε ηηο νλνκαζίεο F1 έσο 

F12 πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα λα εθηεινχκε άκεζα εηδηθέο δηαδηθαζίεο ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα 

Γ) Πεξηνρή πιήθηξσλ πεξηήγεζεο 

Ζ πεξηνρή απηή έρεη βειάθηα γηα εχθνιε πινήγεζε θαζψο θαη πιήθηξα πινήγεζεο γηα κεγαιχηεξε 

πινήγεζε πρ ζειίδα πάλσ , ζειίδα θάησ , αξρή ,ηέινο θεηκέλνπ θηι 

Δπίζεο ππάξρνπλ βνεζεηηθέο νκάδεο πιήθηξσλ πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 

 

Σέινο ππάξρνπλ θάπνηα πιήθηξα πνπ φηαλ είλαη ελεξγά ηφηε αλάβεη έλα ιακπάθη πξάζηλν πάλσ δεμηά 

ζην πιήθηξνoιφγην . (ελδεηθηηθέο ιπρλίεο)  

O] Σν έλα ιακπάθη ιέεη CapsLock θαη ζεκαίλεη φηη ηα γξάκκαηα είλαη θεθάιαηα ελψ άκα παηήζσ ην 

πιήθηξν πάιη caps lock ζα απελεξγνπνηήζσ ηα θεθάιαηα θαη ζα γξάθσ κε πεδά. Καη ην 2 ιακπάθη 

είλαη ην NumLOCK πνπ καο δείρλεη φηη είλαη ελεξγφ ην αξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην 
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ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  

QUIZ ΔΤΚΟΛΟ 

1 Όια ηα κεραληθά θαη ειεθηξνληθά κέξε ελφο Ζ/Τ απνηεινχλ ην Τιηθφ ηνπ 

σζηφ   Λάζνο 

2 Βαζηθά κέξε ελφο Τπνινγηζηή ελλννχκε ηηο βαζηθέο ζπζθεπέο πνπ κπνξψ λα ζπλδέζσ ζε έλα 

ππνινγηζηή ?  

σζηφ   Λάζνο 

3 ηα βαζηθά κέξε ηνπ Τιηθνχ ελφο ππνινγηζηή αλήθεη ην πιεθηξνιφγην θαη ην πνληίθη  

σζηφ   Λάζνο  

4 Πνην κέξνο ηνπ ππνινγηζηή δείρλεη ε εηθφλα  

Μνλάδα ζπζηήκαηνο  

Δθηππσηή  

θάλεξ 

Φσηνηππηθφ 

5 Σν πνληίθη ζπλδέεηαη κε ηελ θεληξηθή κνλάδα κφλν κε θαιψδην 

σζηφ   Λάζνο  

6 Σα πιεθηξνιφγηα ησλ ππνινγηζηψλ έρνπλ κφλν πιήθηξα κε γξάκκαηα  

σζηφ   Λάζνο  

7 Πνηα ζπζθεπή κπνξψ λα ζπλδέζσ ζην παξαπάλσ ππνινγηζηή 

Μηθξφθσλν  Ζρεία 

Δθηππσηή  αξσηή  

Όια ηα παξαπάλσ 

8 Σν αξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην έρεη θαη γξάκκαηα κέζα  

σζηφ   Λάζνο  

9 Πσο ιέγεηαη ε ζπζθεπή πνπ εκθαλίδεη ζε ραξηί απηφ πνπ δείρλεη ε νζφλε  

αξσηήο     Δθηππσηήο 

ςεθηαθή θάκεξα   νζφλε  

10 Σν πιεθηξνιφγην έρεη κηα πεξηνρή κε βειάθηα πάλσ θάησ δεμηά θαη αξηζηεξά .απηά είλαη ηα  

-πιήθηξα έιεγρνπ   -πιήθηξα πεξηήγεζεο 

-πιήθηξα ιεηηνπξγηψλ  -πιήθηξα ελδείμεσλ
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ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  

QUIZ ΜΔΣΡΗΟ 

1 ηα βαζηθά κέξε ηνπ Τιηθνχ ελφο ππνινγηζηή αλήθεη  

Σν πξφγξακκα ηεο δσγξαθηθήο       ην ηληεξλέη  

ην Λνγηζκηθφ                                     ε νζφλε  

2 ηε παξαθάησ θσηνγξαθία ππάξρεη Μνλάδα ζπζηήκαηνο;  

σζηφ  Λάζνο 

3 Πνηα ζπζθεπή καο βνεζάεη λα εηζάγνπκε ηε θσλή κάο κέζα ζε  έλα ππνινγηζηή 

αξσηήο                                            Δθηππσηήο  

Ζρεία                                                Μηθξφθσλν 

4 Πνηα ζπζθεπή καο βνεζάεη λα κεηαηξέςνπκε κηα ζειίδα απφ βηβιίν ζε ειεθηξνληθή κνξθή      

Δθηππσηήο                                       αξσηήο   

Κάκεξα                                            Πιεθηξνιφγην 

5 Πσο ιέγεηαη ην βαζηθφ κέξνο ηνπ ππνινγηζηή πνπ καο δείρλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ γξάθνπκε κε ην 

πιεθηξνιφγην ? 

Οζφλε     αξσηήο Κεληξηθή Μνλάδα ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή 

6 Μπνξψ ζε έλα ππνινγηζηή λα ζπλδέζσ θαη ερεία θαη αθνπζηηθά 

σζηφ  Λάζνο 

7 Ο αξσηήο είλαη ζπζθεπή πνπ κεηαηξέπεη έλα ειεθηξνληθφ άγξαθν (δειαδή κέζα ζηνλ ππνινγηζηή) 

ζε έληππε κνξθή  

σζηφ   Λάζνο  

8 Τπάξρνπλ ζπζθεπέο πνπ ζπλδένληαη ρσξίο θαιψδην (αζχξκαηα) ζηελ θεληξηθή κνλάδα ηνπ 

ππνινγηζηή  

σζηφ  Λάζνο 

9 Πνην απφ ηα παξαπάλσ δελ είλαη κέξνο ηνπ Τιηθνχ ελφο Τπνινγηζηή 

νζφλε  πνληίθη 

ζθιεξφο δίζθνο 

πξφγξακκα δσγξαθηθήο  

10 Πνηα ζπζθεπή καο βνεζάεη λα κε ράζνπκε ηα δεδνκέλα καο εάλ καο θιείζεη ν Τπνινγηζηήο  

κφληεκ 

κλήκε RAM 

ζηαζεξνπνηεηήο ηάζεο 
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ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  

QUIZ ΓΤΚΟΛΟ 

1 Οη βαζηθέο ζπζθεπέο ηνπ Τιηθνχ ελφο Ζ/Τ απνηεινχληαη απφ  

-Μνλάδα ζπζηήκαηνο- Οζφλε- Μηθξφθσλν – Ζρεία 

-Πνληίθη -Οζφλε- Δθηππσηήο -Μφληεκ 

-Οζφλε- Μνλάδα ζπζηήκαηνο- Πιεθηξνιφγην – Πνληίθη 

-Πιεθηξνιφγην- Πνληίθη – αξσηήο- Δθηππσηήο 

2 Σν πνληίθη ην ρξεζηκνπνηνχκε ζχξνληαο ην πάλσ ζε ιεία επηθάλεηα ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

................... θάπνην αληηθείκελν /ιέμε / εηθφλα πάλσ ζηελ νζφλε  

 -δείμνπκε   -θνπλήζνπκε  

-πηάζνπκε   -ρξσκαηίζνπκε  

3 Ση είδνπο πιήθηξα κπνξνχκε λα έρνπκε ζε έλα 

πιεθηξνιφγην (2 ζσζηέο απαληήζεηο) 

Γξάκκαηα  Δμηζψζεηο 

Αξηζκνχο  Δηθφλεο  

4 Με ηε βνήζεηα πνηαο ζπζθεπήο ζα εηζάγσ θείκελν, εηθφλα, θσηνγξαθίεο ζηνλ ππνινγηζηή καο γηα 

λα κεηαηξαπεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή ψζηε λα κπνξψ λα ην επεμεξγαζηψ 

-πιεθηξνιφγην    -ζαξσηή  

-ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή  -ςεθηαθή θάκεξα  

5 Γηα λα ζπλδεζνχκε ζηνλ δηαδίθηπν εθηφο απφ ππνινγηζηή ρξεηάδνκαη θαη  

-ερεία  -πιεθηξνιφγην  -κφληεκ  -ζαξσηή 

6 Σν πιήθηξν Caps Lock φηαλ ην παηάσ ηη ιεηηνπξγία θάλεη 

-Αιιάδεη ηα ειιεληθά Αγγιηθά 

-Κάλεη ηα πεδά θεθαιαία θαη ην αληίζεην 

-ελεξγνπνηεί ην αξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην 

7 Όηαλ έρσ θεθαιαία γξάκκαηα ηφηε είλαη αλνηρηφ ην ιακπάθη ηνπ CapsLock  

σζηφ   Λάζνο  

8 Δάλ ην ιακπάθη ηνπ Νum Lock είλαη αλνηρηφ ηφηε κπνξψ λα γξάςσ ζην αξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην 

σζηφ   Λάζνο  

9 πκπιήξσζε ηηο νλνκαζίεο ησλ ζπζθεπψλ 
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Μεταπτυχιακι Διατριβι  Μαριάνκθ Μπομποφλα 

Σσεδιαζμόρ και Ανάπηςξη Εκπαιδεςηικού Λογιζμικού  
για ηη Διδαζκαλία ηηρ Πληποθοπικήρ ζηο Δημοηικό.   Σελίδα 151 

 

ΘΔΧΡΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΤΚΔΤΔ ΔΗΟΓΟΤ -ΔΞΟΓΟΤ- Δ/Δ -ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ & ΜΝΖΜΖ 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΤΚΔΤΧΝ ΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑ ΔΗΓΟΓΟ – ΔΞΟΓΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Σν Τιηθφ ελφο Ζ/Τ ρσξίδεηαη ζε 2 βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηηο ζπζθεπέο εηζφδνπ θαη ζπζθεπέο εμφδνπ 

Α]  ΤΚΔΤΔ ΔΗΟΓΟΤ 

Οη ζπζθεπέο εηζφδνπ καο βνεζνχλ λα βάδνπκε δεδνκέλα ζηνλ ππνινγηζηή καο. Όηαλ ιέκε ηε ιέμε 

δεδνκέλα απηφ ζεκαίλεη γξάκκαηα αξηζκνχο ιέμεηο εηθφλεο θσηνγξαθίεο θαη ήρν.  

Οη βαζηθέο ζπζθεπέο εηζόδνπ είλαη  

Πιεθηξνιόγην (εηζάγσ γξάκκαηα ιέμεηο) 

Πνληίθη            (εηζάγσ δεδνκέλα επηιέγνληαο ηα ) 

θάκεξα              (εηζάγσ εηθφλα) 

Μηθξόθσλν     (εηζάγσ ήρν) 

Φεθηαθή Φσηνγξαθηθή Μεραλή (εηζάγσ θσηνγξαθίεο) 

αξσηήο         (εηζάγσ θείκελν ζε έληππε κνξθή ώζηε λα γίλεη ειεθηξνληθή) 

                                                                                           

Β] ΤΚΔΤΔ ΔΞΟΓΟΤ 

Οη ζπζθεπέο εμφδνπ καο δίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ δψζακε 

ζηνλ ππνινγηζηή. Οπζηαζηηθά είλαη ηα κέζα πνπ καο βνεζνχλ λα “παίξλνπκε” ηα δεδνκέλα.  

Οη βαζηθέο ζπζθεπέο εμόδνπ είλαη  

Οζόλε (βιέπνπκε ηα δεδνκέλα) 

Δθηππσηήο (εθηππψλνπκε ζε ραξηί ηα δεδνκέλα)  

Ζρεία (αθνχκε ηνλ ήρν ζε κεγαιχηεξε έληαζε) 

Αθνπζηηθά (Αθνχκε ηνλ ήρν ζε κηθξφηεξε έληαζε) 

Γ] εκείσζε: Τπάξρνπλ θάπνηεο ζπζθεπέο πνπ κπνξνχλ λα ζηέιλνπλ θαη λα δέρνληαη δεδνκέλα . Απηέο νη 

ζπζθεπέο νλνκάδνληαη ΤΚΔΤΔ ΔΗΟΓΟΤ/ΔΞΟΓΟΤ θαη είλαη ε Οζφλε Αθήο , ην κφληεκ θαη θάπνηα 

πνιπκεραλεκαηα πνπ έρνπλ εθηππσηή θαη ζαξσηή καδί. 
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Γ] ΤΚΔΤΔ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Όζνλ αθνξά ην πιηθφ ελφο Τπνινγηζηή εθηφο απφ ζπζθεπέο Δηζφδνπ, Δμφδνπ θαη Δηζφδνπ/Δμφδνπ 

έρνπκε θαη ηηο ζπζθεπέο απνζήθεπζεο πνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο. Οη ζπζθεπέο απνζήθεπζεο 

παίδνπλ ηεξάζηην ξφιν ζην λα κή ράλνπκε ηα δεδνκέλα καο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη λα έρνπκε πξόζβαζε ζε απηά αλά πάζα ζηηγκή. Σα 

πην ζπλεζηζκέλα κέζα απνζήθεπζεο είλαη  

 

Δ] Γηζθέηα (floppy disk). Δίλαη θνξεηή κνλάδα απνζήθεπζεο κηθξήο ρωξεηηθόηεηαο θαη 

απνηεινχζε παιηά ην πην ζπρλφ απνζεθεπηηθφ κέζν εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο θαη ηεο ρακειήο 

ηηκήο ηεο. Πιενλέθηεκα ηεο ήηαλ πσο κπνξνχζεο λα ζβήζεηο θαη λα μαλαγξάςεηο δεδνκέλα. ήκεξα 

νη δηζθέηεο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ  ην CD-ROM ή ην DVD-ROM φπσο θαη ηε θνξεηά flash 

ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο απνζεθεπηηθήο ηνπο δπλαηφηεηαο.  

 

Ε] CD-ROM, DVD-ROM. Δίλαη θνξεηά απνζεθεπηηθά κέζα γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη γηα ηε κεηαθνξά απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγψλ. 

Μεηνλέθηεκα εάλ δελ είλαη επαλεγξάςηκα δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δειαδή ζπλήζσο 

κπνξνχκε λα γξάςνπκε κφλν κία θνξά ζε απηά. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη ηα επαλεγγξάςηκα (RW), 

ζηα νπνία εγγξάθνληαη δεδνκέλα πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο, αιιά θαη δηαγξάθνληαη, φηαλ ην 

επηζπκνχκε. 

 

Ζ] Μλήκε θιαο (flash-usb memory). Σν κέγεζφο ηεο, φζν ην κηθξφ καο δάρηπιν, ηελ θαζηζηά 

πνιχ βνιηθή θπξίσο, γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κηαο θαη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπο είλαη 

ηεξάζηηα. 

 

Θ]  θιεξόο Γίζθνο (hard disk). Δίλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηελ Κεληξηθή Μνλάδα ηνπ ππνινγηζηή 

θαη έρεη ηε κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα απφ φια ηα πξνεγνχκελα απνζεθεπηηθά κέζα θαη ηαρχηεηα 

αλάθηεζεο, Δπίζεο ππάξρνπλ θαη εμσηεξηθνί ζθιεξνί δίζθνη πνπ ζπλδένληαη κε usb άξα κπνξψ λα 

έρσ παξαπάλσ απφ 1 ζθιεξνχο δίζθνπο ηαπηφρξνλα. 

 

Η] ΜΝΖΜΖ  

Πέξα απφ ηα απνζεθεπηηθά κέζα (θιεξφο δίζθνο, dvd, cd, κλήκε flash θαη δηζθέηα) πνπ 

εμαζθαιίδνπλ κφληκε απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ καο , ππάξρεη θαη ε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή 

(Κχξηα Μλήκε)|. Ζ θχξηα κλήκε πεξέρεη ηε κλήκε RAM πνπ είλαη ππεχζπλε λα απνζεθεχεη 

πξνζσξηλά ηα δεδνκέλα θαη ηηο εληνιέο γηα  ηελ επεμεξγαζία απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. Απηά ηα 

δεδνκέλα επεμεξγάδνληαη ζηε θεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο θαη ηα απνηειέζκαηα απνζεθεχνληαη 

πάιη πξνζσξηλά ζηε κλήκε RAM. εκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηεο κλήκεο RAM είλαη πσο εάλ 

θιείζνπκε ηνλ ππνινγηζηή καο ε εάλ θνπεί ην ξεχκα απηά ηα δεδνκέλα ζα ραζνχλ γηα απηφ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηηο ζπζθεπέο κφληκεο απνζήθεπζεο   
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ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

QUIZ ΔΤΚΟΛΟ 

1 Σν πνληίθη είλαη βαζηθή ζπζθεπή εηζφδνπ  

σζηφ  Λάζνο 

2 Ο αξσηήο είλαη ζπζθεπή  

Δηζφδνπ                                                       Δμφδνπ 

Δηζφδνπ/ Δμφδνπ                                         Απνζήθεπζεο 

3 Πνηεο απφ ηηο ζπζθεπέο είλαη κνλάδεο εηζφδνπ ( 2 απαληήζεηο ζσζηέο) 

Πνληίθη                                                        Δθηππσηήο  

Οζφλε                                                          Κάκεξα 

4 Μπνξψ ζε έλα ππνινγηζηή λα ζπλδέζσ θαη ηηο 2 ζπζθεπέο εμφδνπ ερεία θαη αθνπζηηθά  

σζηφ  Λάζνο 

5 Σν κηθξφθσλν είλαη ζπζθεπή 

Δηζφδνπ/ Δμφδνπ                                           Δηζφδνπ  

Απνζήθεπζεο                                                 Δμφδνπ 

6 Αληηζηνηρήζηε ηηο ζπζθεπέο αλάινγα κε ην ηη είδνο ζπζθεπή είλαη 

1 πιεθηξνιφγην                                     α) ζπζθεπή εηζφδνπ 

2 νζφλε                                                 β) ζπζθεπή εηζφδνπ εμφδνπ  

3 ζθιεξφο δίζθνο                                  γ) ζπζθεπή απνζήθεπζεο 

4 κφληεκ                                                δ) δ ζπζθεπή εμφδνπ  

1α  , 2δ,  3γ,  4β 

7 Γηα λα εηζάγσ ηε θσλή κνπ κέζα ζε έλα ππνινγηζηή ρξεηάδνκαη 

-κφληεκ  -κηθξφθσλν 

-ζαξσηή -πνληίθη 

8 Οη νζφλεο αθήο ιεηηνπξγνχλ θαη ζαλ ζπζθεπή εηζφδνπ θαη ζα ζπζθεπή εμφδνπ 

σζηφ   Λάζνο 

9 Πνηα απφ ηηο παξαθάησ ζπζθεπέο δελ είλαη ζπζθεπή απνζήθεπζεο 

CD/DVD  Γηζθέηα κφληεκ  θιεξφο δίζθνο 

10 Ζ κλήκε Ram ρξεζηκνπνηείηαη γηα Μφληκε απνζήθεπζε δεδνκέλσλ 

σζηφ   Λάζνο



Μεταπτυχιακι Διατριβι  Μαριάνκθ Μπομποφλα 

Σσεδιαζμόρ και Ανάπηςξη Εκπαιδεςηικού Λογιζμικού  
για ηη Διδαζκαλία ηηρ Πληποθοπικήρ ζηο Δημοηικό.   Σελίδα 154 

 

ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

QUIZ ΜΔΣΡΗΟ 

1 Ζ νζφλε θαη ν εθηππσηήο είλαη ζπζθεπέο 

Δηζφδνπ                                                         Δμφδνπ 

Δηζφδνπ/ Δμφδνπ                                           Απνζήθεπζεο 

2 Σα ερεία θαη ηα αθνπζηηθά είλαη ζπζθεπέο 

Δηζφδνπ                                                        Δμφδνπ 

Δηζφδνπ/ Δμφδνπ                                          Απνζήθεπζεο 

3 Πνηά απφ ηηο παξαθάησ ζπζθεπέο είλαη ζπζθεπέο εηζφδνπ  

Οζφλε                                                          θιεξφο δίζθνο 

Μηθξφθσλν                                                  Ζρεία 

4 ε πνηα απφ ηηο παξαθάησ ζπζθεπέο κπνξψ λα απνζεθεχζσ κφληκα δεδνκέλα (2 απαληήζεηο) 

Γηζθέηα                   Μλήκε RAM   DVD                νζφλε  

5 ε έλα δίζθν CD κπνξψ λα απνζεθεχζσ πεξηζζφηεξα δεδνκέλα απφ φηη ζε έλα ζθιεξφ δίζθν 

σζηφ   Λάζνο 

6 Αληηζηνηρήζηε ηηο ζπζθεπέο αλάινγα κε ην ηη είδνο ζπζθεπή είλαη 

1  ζθιεξφο δίζθνο                                   α ζπζθεπή εηζφδνπ 

2  ερεία                                                   β ζπζθεπή εηζφδνπ εμφδνπ 

3  κηθξφθσλν                                          γ ζπζθεπή απνζήθεπζεο 

4  νζφλε αθήο                                         δ ζπζθεπή εμφδνπ   

1γ,  2δ,   3α,   4β 

7 ε έλα CD-RW κπνξψ λα εγγξάςσ δεδνκέλα κφλν κηα θνξά 

σζηφ   Λάζνο 

8 Πνηα κλήκε ρσξάεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο  

κλήκε RAM  θιεξφο δίζθνο 

9 Ο θχξηνο ιφγνο πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ νη δηζθέηεο ήηαλ  

-επεηδή ήηαλ πνιχ αθξηβέο                                    επεηδή έζπαγαλ εχθνια 

επεηδή έπηαλαλ πνιχ ρψξν                                    επεηδή είραλ κηθξή ρσξεηηθφηεηα 

10 ε έλα ππνινγηζηή κπνξψ λα έρσ εζσηεξηθφ ζθιεξφ δίζθν θαη εμσηεξηθφ ζθιεξφ δίζθν 

σζηφ   Λάζνο 
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ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

QUIZ ΓΤΚΟΛΟ 

1 Ο ζθιεξφο Γίζθνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε πξνζσξηλή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ  

σζηφ  Λάζνο 

2 Πνην απφ ηα παξαθάησ απνζεθεπηηθά κέζα έρεη κεγαιχηεξν απνζεθεπηηθφ ρψξν ψζηε λα κπνξεί λα 

απνζεθεχεη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα 

Γίζθνο CD                                                                Γίζθνο DVD 

θιεξφο Γίζθνο                                                        Μλήκε flash 

3 ε έλα ππνινγηζηή κπνξψ λα έρσ παξαπάλσ απφ 1 ζθιεξνχο δίζθνπο 

σζηφ   Λάζνο  

4 Βάιηε κε ηε ζεηξά ηηο ζπζθεπέο απφ ηε ζπζθεπή πνπ κπνξεί λα απνζεθεχζεη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα 

κέρξη απηή πνπ κπνξεί λα απνζεθεχζεη ηα ιηγφηεξα δεδνκέλα (θζίλνπζα) 

1 Γηζθέηα                                                           2 CD 

3 θιεξφο                                                         4 Μλήκε Flash  

3-4-2-1 

5 Ζ πξνζσξηλή κλήκε πνπ απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα φζν απηά επεμεξγάδνληαη απφ ηε θεληξηθή 

κνλάδα επεμεξγαζίαο νλνκάδεηαη  

θιεξφο Γίζθνο  Μλήκε RAM (θχξηα κλήκε) 

6  Γηα λα κε ραζνχλ ηα δεδνκέλα απφ ηελ .................................... ηνπ Ζ/Τ κπνξψ λα απνζεθεχζσ ηηο 

πιεξνθνξίεο κνπ ζην ζθιεξφ δίζθν. 

Οζφλε                                                                επηθάλεηα εξγαζίαο 

κνλάδα επεμεξγαζίαο                                        κλήκε ram 

7 Πνηα κλήκε ράλεη ηα δεδνκέλα ηεο εάλ θιείζεη ν ππνινγηζηήο καο απφ ειεθηξηθφ ξεχκα ηνπ  

κλήκε RAM  θιεξφο δίζθνο 

8 Σα DVD έρνπλ κηθξφηεξε ρσξεηηθφηεηα απφ ηα cod 

σζηφ   Λάζνο 

9 Πνηεο ζπζθεπέο είλαη ηαπηφρξνλα κνλάδεο εηζφδνπ /εμφδνπ 

Οζφλε Αθήο                                                          αξσηήο 

Δθηππσηήο                                                            Μφληεκ  

10 Μέζα ζηε κνλάδα ζπζηήκαηνο είλαη ε κνλάδα επεμεξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή θαη ε θχξηα κλήκε 

σζηφ    Λάζνο



Μεταπτυχιακι Διατριβι  Μαριάνκθ Μπομποφλα 

Σσεδιαζμόρ και Ανάπηςξη Εκπαιδεςηικού Λογιζμικού  
για ηη Διδαζκαλία ηηρ Πληποθοπικήρ ζηο Δημοηικό.   Σελίδα 156 

 

ΘΔΧΡΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΔΡΓΟΝΟΜΗΑ  

Α] ΔΡΓΟΝΟΜΗΑ 

ΧΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ – ΔΡΓΟΝΟΜΗΑ  

Η εξγνλνκία αζρνιείηαη κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξωπνο βξίζθεηαη ζε αξκνλία κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ θαζώο θαη κε ηα αληηθείκελα κε ηα νπνία έξρεηαη ζε θαζεκεξηλή επαθή. πλεπψο ε 

ζηάζε ηνπ ζψκαηφο καο, φηαλ εξγαδφκαζηε κε ηνλ ππνινγηζηή, είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Μηα θαθή 

ζηάζε κπνξεί λα καο δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα, γηα παξάδεηγκα, ζηε κέζε, ζηα ρέξηα ή ζηα κάηηα. 

 Οπφηε είλαη απαξαίηεην λα αληηιεθζνχκε βαζηθά ζέκαηα εξγνλνκίαο (ζωζηή ζηάζε ρεξηώλ, 

θωηηζκνύ κπξνζηά ζηνλ Υπνινγηζηή θηι).  Ζ ζσζηή ζηάζε εξγαζίαο ζηνλ ππνινγηζηή είλαη ε εμήο:  

Βαζηθνί θαλφλεο : 

i) Να κελ θακπνπξηάδνπκε λα είλαη ε πιάηε καο ζηελ επζεία θαη λα ζηεξίδεηαη ζηελ θαξέθια 

j) Σα ρέξηα καο λα είλαη ζε νξηδφληηα ζέζε ζην πιεθηξνιφγην θαη ην πνληίθη 

k) Να ζηεξίδνπκε ηα πφδηα καο ζην πάησκα ή ζην ππνπφδην 

l) Σν πιεθηξνιφγην θαη ην πνληίθη λα είλαη αθξηβψο κπξνζηά καο. 

m) Να θάλνπκε ζπρλά δηαιιείκαηα (αλά 50 ιεπηά) γηα λα μεθνπξάδνληαη ηα κάηηα καο 

 

Δπίζεο φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ ππνινγηζηή γηα πνιχ ψξα, ηα κάηηα καο θνπξάδνληαη θαζψο 

παξαθνινπζνχκε κε πξνζνρή ηελ νζφλε άξα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηα εμήο: 

 λα κελ ππάξρνπλ αληαλαθιάζεηο ζηελ νζφλε καο, είηε απφ θπζηθφ θσο είηε απφ ην θσηηζκφ 

ηνπ δσκαηίνπ, γηαηί θνπξάδνπλ ηα κάηηα καο. 

 ε εηθφλα ζηελ νζφλε λα είλαη ζηαζεξή θαη λα κελ ηξεκνπαίδεη. 

 ε ζέζε ηεο νζφλεο λα είλαη ηέηνηα, ψζηε ην χςνο ησλ καηηψλ καο λα είλαη ζην πάλσ κέξνο 

ηεο νζφλεο. 
  

πλεπψο  ε εξγνλνκία καο βνεζάεη λα βειηηψλνπκε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο καο, γηα λα κπνξνχκε 

λα πξνζηαηεχνπκε ηελ πγεία καο θαη λα εξγαδφκαζηε πην απνδνηηθά.  
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Β] ΟΘΟΝΖ – Υαξαθηεξηζηηθά 

Βάζεη ησλ θαλφλσλ ηεο εξγνλνκίαο ε νζφλε παίδεη κεγάιν ξφιν ζην ρεηξηζκφ ελφο ππνινγηζηή. Ζ 

επηθάλεηα ηεο νζφλεο ρσξίδεηαη ζε κηθξέο νξζνγψληεο πεξηνρέο θαη θάζε ηέηνηα πεξηνρή νλνκάδεηαη 

εηθνλνζηνηρέην. Κάζε ηεηξαγσλάθη ηεο θσηνγξαθίαο είλαη έλα εηθνλνζηνηρείν θαη έρεη έλα ρξψκα 

θάζε θνξά. 

 

Γ] ΑΝΑΛΤΖ ΟΘΟΝΖ Σν πιήζνο απηψλ ησλ εηθνλνζηνηρέησλ ιέγεηαη Αλάιπζε νζφλεο. Ζ 

αλάιπζε κηαο νζφλεο κπνξεί λα αιιάδεη απφ ην ρξήζηε, ψζηε λα κελ ηνλ θνπξάδεη θαη λα ηνλ 

δηεπθνιχλεη ζηελ εξγαζία ηνπ πλεζηζκέλεο αλαιχζεηο είλαη 800x600, 1024x768, 1280x1024 θαη 

1600x1200. γηα παξάδεηγκα ε αλάιπζε είλαη 800x600, ηφηε ζε θάζε γξακκή ζπλαληάκε 800 

εηθνλνζηνηρεία, ελψ ζε θάζε ζηήιε 600 θαη ζπλνιηθά 800*600=480.000 εηθνλνζηνηρεία. H 

αλάιπζε κηαο νζφλεο κπνξεί λα αιιάδεη απφ ην ρξήζηε, ψζηε λα κελ ηνλ θνπξάδεη θαη λα ηνλ 

δηεπθνιχλεη ζηελ εξγαζία ηνπ. Όζν κηθξφηεξε αλάιπζε επηιέμνπκε, ηφζν κεγαιχηεξα βιέπνπκε ηα 

αληηθείκελα ζηελ νζφλε καο 

Γ]ΔΗΓΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε ππνινγηζηψλ αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε ηηο πην ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο.  

Δ] Πξνζσπηθόο Τπνινγηζηήο (Personal computer): πνπ είλαη ε πην ζπρλή θαηεγνξία 

ππνινγηζηψλ. Ο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο δελ αθνξά κφλν ηα κεραλήκαηα πνπ έρνπκε ζπίηη καο 

αιιά αλαθέξεηαη ζηνπο ππνινγηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαο άλζξσπνο κφλν ηε θνξά. Πρ ζην 

εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ έρνπκε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο. 

Ε] Σα κεγάια πζηήκαηα (Mainframe): πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάινπο νξγαληζκνχο , 

ηξάπεδεο θα  

Ζ] Οη Τπεξππνιηζηέο (Supercomputer), ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξεπλεηηθά θέληξα θ.ά. 

Θ] Τπνινγηζηέο Παιάκεο (Palmtop) νη νπνίνη έρνπλ πνιχ κηθξφ κέγεζνο αιια θ ιηγφηεξεο 

δπλαηφηεηεο απφ ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο 

Η] εκείσζε νη ππνινγηζηέο παιάκεο είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο Φνξεηνύο ππνινγηζηέο. 

Οη θνξεηνί Τπνινγηζηέο είλαη κηα ππνθαηεγνξία ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ θαη έρνπλ 

παξφκνηεο δπλαηφηεηεο παξφηη πνπ νη θνξεηνί ππνινγηζηέο έρνπλ πνιπ κηθξφηεξν κέγεζνο. Βαζηθφ 

πιενλέθηεκα ησλ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ είλαη πσο δε ρξεηάδεηαη λα είλαη κφληκα ζπλδεδεκέλνη κε ην 

ξεχκα γηαηί πεξερνχλ κπαηαξία ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη ρσξίο παξνρή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο.  
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ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  

QUIZ ΔΤΚΟΛΟ 

1 Ζ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο καο κπξνζηά ζε έλα ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κπνξεί λα είλαη ζθπκκέλε 

σζηφ  Λάζνο 

2 Δπηιέμηε ηε ζσζηή εηθφλα πνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο λα θαζφκαζηε κπξνζηά ζηνλ 
ππνινγηζηή 

 

3 Σν χςνο πνπ ηνπνζεηνχκε ηελ νζφλε απέλαληη καο είλαη ίδην γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο  

σζηφ  Λάζνο 

4 Σί είλαη εηθνλνζηνηρείν; 

Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο                                                          θάθεινη κε εηθφλεο 

κηθξέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ρσξίδεηαη ε νζφλε                  θσηνγξαθίεο πνπ εηζάγσ κε ην ζαξσηή 

5 Σν πιήζνο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ απνηειεί  

ην κέγεζνο ηεο νζφλεο                                                       ηελ αλάιπζε ηεο νζφλεο 

ηε ηαρχηεηα ελφο ππνινγηζηή                                           ηε ρσξεηηθφηεηα εηθφλσλ ζε έλα θάθειν 

6 ε έλα ππνινγηζηή ε αλάιπζε ηεο νζφλεο είλαη πξνθαζνξηζκέλε θαη δε κπνξεί λα αιιάμεη 

σζηφ   Λάζνο 

7 Οη αξηζκνί 800*600  θαη 1024*768 αλαθέξνληαη ζε 

ηαρχηεηα επεμεξγαζηή                                                       κέγεζνο νζφλεο 

αλάιπζε νζφλεο                                                                ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ 

8 Ο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο είλαη κφλν ν ππνινγηζηήο πνπ έρνπκε ζπίηη καο 

σζηφ   Λάζνο 

9 Ο θνξεηφο ππνινγηζηήο ιεηηνπξγεί κφλν κε ξεχκα 

σζηφ   Λάζνο 

10 ε κηα ηξάπεδα ηη είδνο ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηνχλ 

Φνξεηφ Πξνζσπηθφ  Τπεξππνινγηζηή  Μεγάιν ζχζηεκα
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ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

QUIZ ΜΔΣΡΗΟ 

1 Ζ εξγνλνκία εμεηάδεη κε πνην ηξφπν 

κπνξψ λα εξγάδνκαη ηαρχηεξα θαη λα ηειεηψλσ ηελ εξγαζία κνπ 

κπνξψ λα εξγάδνκαη πην θαιά θαη πην νκαδηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ 

κπνξψ λα εξγάδνκαη ζε αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο κνπ θαη κε ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηψ 

2 Απηή είλαη ε ζσζηή ζηάζε ζψκαηνο φηαλ θαζφκαζηε ζηνλ ππνινγηζηή 

σζηφ   Λάζνο 

3 Όηαλ θαζφκαζηε ζηνλ ππνινγηζηή ην πιεθηξνιφγην θαη ην πνληίθη πξέπεη λα είλαη : 

ζηα δεμηά καο    αθξηβψο κπξνζηά καο 

ζηα αξηζηεξά καο  έλα δεμηά θαη έλα αξηζηεξά 

4 Όηαλ εξγαδφκαζηε ζε έλα Ζ/Τ πξέπεη λα θάλνπκε δηάιιεηκα γηα ηα κάηηα καο θάζε  

5 ιεπηά                                                          50 ιεπηά  

50 δεπηεξφιεπηα                                            5 ψξεο 

5 Ζ αλάιπζε ηεο νζφλεο εμαξηάηαη απφ ην πιήζνο ησλ εηθνλνζηνηρέησλ 

σζηφ    Λάζνο 

6 Κάζε εηθνλνζηνηρείν κπνξεί λα έρεη έλα ρξψκα θάζε θνξά 

σζηφ    Λάζνο 

7 Ο θνξεηφο ππνινγηζηήο αλήθεη ζηε θαηεγνξία  

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ  ππνινγηζηψλ παιάκεο  ππεξππνινγηζηψλ 

8 Ζ βαζηθή δηαθνξά ηνπ θνξεηνχ κε ην πξνζσπηθφ ππνινγηζηή είλαη πσο ν θνξεηφο 

ππνινγηζηήο ιεηηνπξγεί θαη κε κπαηαξία 

σζηφ    Λάζνο 

9 Οη θνξεηνί ππνινγηζηέο έρνπλ ιηγφηεξεο δπλαηφηεηεο απφ ηνπο ππνινγηζηέο παιάκεο 

σζηφ    Λάζνο 

10 ε κηα νζφλε κε αλάιπζε 800*600 ππάξρνπλ 

800 εηθνλνζηνηρεία 

600 εηθνλνζηνηρεία 

480.000 εηθνλνζηνηρεία



  

ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  

QUIZ ΓΤΚΟΛΟ 

1 Ση πξέπεη λα πξνζέρνπκε, ψζηε λα έρνπκε ηε ζσζηή ζηάζε εξγαζίαο ζηνλ 

ππνινγηζηή; (2 ζσζηέο απαληήζεηο) 

ηελ απφζηαζε ησλ ρεξηψλ απφ ην πιεθηξνιφγην                                      ηελ ζέζε ηεο 

πιάηεο καο 

ην κέγεζνο ηεο νζφλεο                                                                               ηα ρξψκαηα ηεο 

νζφλεο 

2 Όηαλ θαζφκαζηε κπξνζηά ζε έλα ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ην χςνο ησλ καηηψλ 

καο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε  

ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο                                                    ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο  

ζην χςνο ηνπ θσηηζηηθνχ                                                        ζηε κέζε ηεο νζφλεο 

3 Ζ αλάιπζε ηεο νζφλεο αλαθέξεηαη  

ζην ρξψκα ηεο νζφλεο                                                           ζην κέγεζνο ηεο νζφλεο 

ζην πιήζνο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ                                           ζηε θσηεηλφηεηα ηεο 

νζφλεο 

4 Όζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε ηεο νζφλεο ηη ηζρχεη 

κηθξφηεξε αλάιπζε νζφλεο = κεγαιχηεξα ηα αληηθείκελα πνπ βιέπνπκε 

κηθξφηεξε αλάιπζε νζφλεο = κηθξφηεξα ηα αληηθείκελα πνπ βιέπνπκε 

5 Όηαλ αλαθέξνκαη πσο έλαο ππνινγηζηήο έρεη αλάιπζε νζφλεο 1024*768  

ζεκαίλεη 

ηφηε ζε θάζε γξακκή ζπλαληάκε 1024 εηθνλνζηνηρεία, ελψ ζε θάζε ζηήιε 768. 

ηφηε ζε θάζε γξακκή ζπλαληάκε 768 εηθνλνζηνηρεία, ελψ ζε θάζε ζηήιε 1024. 

6 ε έλα πξνζσπηθφ ππνινγηζηή κπνξψ λα επηιέμσ αλάιπζε 

800x600                                                                       1024x768 

1280x1024                                                                   1600x1200 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ 

7  Απφ ηα παξαθάησ είδε ππνινγηζηψλ πνην είλαη ην πην ηζρπξφ  

Φνξεηφ                                                                    Πξνζσπηθφ 

Τπεξππνινγηζηή                                                     Μεγάιν ζχζηεκα 
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8 Οη ππνινγηζηέο παιάκεο θαη νη θνξεηνί κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ θαη ρσξίο λα 

βξίζθνληαη ζην ειεθηξηθφ ξεχκα 

σζηφ   Λάζνο 

9  ε έλα θνξεηφ ππνινγηζηή δε κπνξψ λα ζπλδέζσ έλα εθηππσηή 

σζηφ   Λάζνο 

10 Αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ππνινγηζηή πρ πξνζσπηθφ, θνξεηφ, κεγάιν ζχζηεκα 

κπνξψ λα ζπλδέζσ ζε φινπο εμσηεξηθά απνζεθεπηηθά κέζα φπσο κλήκε flash, 

εμσηεξηθφ ζθιεξφ δίζθν θιπ 

σζηφ   Λάζνο 
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Παράρτημα ΙΙ  

login.php 
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admin.php 
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chapters.php 
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questions.php 
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header.php 
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quiz_controller.php 
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history_quiz_teacher.php 
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statistics_student.php 
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assignment_controller.php 
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admin_controller.php 
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