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Περίληψη 

ε απηήλ ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη έλα εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό γηα καζεκαηηθά θαη 
ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πξνπαίδεηα. Σν ινγηζκηθό απεπζύλεηαη ζε καζεηέο δεκνηηθνύ θαη 
γεληθόηεξα ζε όπνηνλ ζέιεη λα κάζεη ηελ πξνπαίδεηα.  

Με θηιηθό γξαθηθό πεξηβάιινλ δηεπαθήο ρξήζηε, ζρεδηαζκέλν ζε html θαη κε ηα 
απαξαίηεηα πξνθαηαξθηηθά ειεθηξνληθά ηεζη (αζθήζεηο) ην ινγηζκηθό εηζάγεη ηνλ ρξήζηε ζηηο 
βαζηθέο πξάμεηο καζεκαηηθώλ θαη κε δνθηκαζίεο θαηαλόεζεο εμάγεη βαζκνινγίεο. ηε ζπλέρεηα 
γίλνληαη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη, κε ηε βνήζεηα ηεο γιώζζαο javascript, κε ηνπο νπνίνπο ην 
ινγηζκηθό “θαηαιαβαίλεη” αλ ν εθάζηνηε ρξήζηεο έρεη ηα πξνζόληα λα πξνρσξήζεη ζην επόκελν 
επίπεδν πνπ είλαη ε εθκάζεζε ηεο πξνπαίδεηαο κέζσ ειεθηξνληθώλ ηεζη-δηαγσληζκάησλ. ην 
επίπεδν εθκάζεζεο ηεο πξνπαίδεηαο παξνπζηάδεηαη έλαο ηξόπνο πνπ βνεζάεη ηνλ ρξήζηε ζην 
λα κάζεη ηελ πξνπαίδεηα θαη όρη λα ηελ απνζηεζίζεη. Έπεηηα κέζσ εμάζθεζεο από θαηάιιειν 
ειεθηξνληθό ηεζη, ην νπνίν αλαλεώλεη ηα δεδνκέλα ηνπ θαη απνζεθεύνληαο ηελ βαζκνινγία γηα 
θάζε ρξήζηε, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ν ρξήζηεο λα γλσξίδεη ζε ηη επίπεδν βξίζθεηαη. Δπηπιένλ, ζε 
κηα πξνζπάζεηα λα γίλεη πην δειεαζηηθό θαη πην επράξηζην ζηε ρξήζε, ην ινγηζκηθό πξνζθέξεη 
δπλαηόηεηα δσληαλήο ζπλνκηιίαο κεηαμύ ησλ ζπλδεδεκέλσλ ρξεζηώλ. Σέινο ππάξρεη θαη ε 
ζειίδα δηαρείξηζεο όπνπ ν δηαρεηξηζηήο κόλν, κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο ρξήζηεο, λα 
παξαθνινπζεί ηηο βαζκνινγίεο ηνπο θαη λα ειέγρεη πνηνο είλαη online. 
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Abstract 

 

In this paper we present an educational software for mathematics and in particular for the 
multiplication tables. The software is aimed at primary school pupils and generally to anyone 
who wants to learn the multiplication tables. 
         With friendly graphical user interface, designed in html and the necessary preliminary 
electronic test (exercises) software introduces the user to basic mathematical operations and 
understanding tests export rankings. The necessary checks are then made, using the javascript 
language in which the software "understands" if the current user is qualified to proceed to the 
next level of learning the multiplication tables through electronic test-exams. In prep learning 
level shows one way that helps the user to learn the multiplication tables rather than 
memorization. Then through practice by appropriate electronic test, which refreshes the data 
and storing the score for each user, the user is given the opportunity to know at what level is. 
Furthermore, in an effort to become more tempting and more pleasant to use, the software 
offers opportunity live chat between connected users. Finally there is the management page 
where the administrator only, can manage users, monitor their marks and check who is online. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισμικό 

 

1. Παρουσίαση του προβλήματος 

ε κηα πξνζπάζεηα λα βειηηώζνπκε ηηο κεζόδνπο ηεο ζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο έρνπκε εηζάγεη ζε 
απηήλ, ηηο λέεο ηερλνινγίεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα δηεπθνιύλνπκε ην έξγν ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ. 
 Σα πιενλεθηήκαηα απηνύ είλαη πνιιά. Σα ζεκαληηθόηεξα είλαη όηη είλαη επράξηζην πξνο 
ηνπο καζεηέο (ζε ζπλδπαζκό κε έλα θηιηθό γξαθηθό πεξηβάιινλ) θαη όηη δελ απαηηείηαη 
απαξαίηεηα ε ζπκκεηνρή ηνπ δαζθάινπ-θαζεγεηή ζηελ εθκάζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 
απεπζύλεηαη ην ινγηζκηθό. Αλάινγα κε ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ινγηζκηθνύ ηα πιενλεθηήκαηα 
απμάλνληαη αθνύ ν ρξήζηεο έρεη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο θαη πεξηζζόηεξα θίλεηξα λα 
ρξεζηκνπνηήζεη απηό. Δπηπιένλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα εθπαηδεύεηαη ζην αληηθείκελν πνπ ζέιεη 
,ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό όζεο θνξέο ζέιεη ή ηνπ είλαη απαξαίηεην. 
 Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα πνιιαπιά νθέιε ελόο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ νη άλζξσπνη 
πξνζπαζνύλ λα ζρεδηάζνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ ηέηνηα ινγηζκηθά κε ηε βνήζεηα ηεο ζύγρξνλεο 
επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ. Δδώ ινηπόλ βξίζθεηαη θαη ην πξόβιεκα, ην νπνίν απνηειείηαη από 
δηάθνξα εξσηήκαηα. Μεξηθά από απηά είλαη ηα εμήο:  

 Θα είλαη ην ινγηζκηθό θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε; 

 Θα είλαη ιεηηνπξγηθό; 

 Θα έρεη ηελ θαηάιιειε απνδνρή πνπ πξέπεη από ηνπο ρξήζηεο-καζεηέο; 

 Πνηνί ζα είλαη νη ζηόρνη ηνπ; 

Όια απηά ηα εξσηήκαηα απαζρνινύλ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη ηνπο ζρεδηαζηέο ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ.  

ε απηήλ ηελ κεηαπηπρηαθή εξγαζία παξνπζηάδεηαη ν ηξόπνο πινπνίεζεο ελόο ηέηνηνπ 
ινγηζκηθνύ ην νπνίν απεπζύλεηαη ζε καζεηέο-ρξήζηεο πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ ηελ πξνπαίδεηα. 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Παρουσίαση αντίστοιχων εφαρμογών  

 

2.1 Παρουσίαση 1ου αντίστοιχου λογισμικού εκμάθησης προπαίδειας 

 
ε απηό ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αληίζηνηρεο εθαξκνγέο εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ.  
Ζ πξώηε εθαξκνγή πνπ ζα παξνπζηάζνπκε είλαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή εθκάζεζεο ηεο 
πξνπαίδεηαο θαη βξίζθεηαη ζε απηό ην link. Θα αθνινπζήζνπλ θάπνηεο εηθόλεο παξνπζίαζεο ηεο 
εθαξκνγήο. Θα παξαηεξεζνύλ θάπνηα ζεκεία πινπνίεζεο όπσο ην γξαθηθό πεξηβάιινλ 
δηεπαθήο ρξήζηε (GUI) , ε απιόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ αθνύ απεπζύλεηαη ζε κηθξά παηδηά 
δεκνηηθνύ, ε θηιηθόηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα. 
 ηελ πξώηε εηθόλα παξαηεξνύκε όηη ην ινγηζκηθό απνηειείηαη από θάπνηεο ελόηεηεο ηηο 
νπνίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα θιηθάξεη θαη λα αξρίζεη λα “παίδεη” θάπνηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα 
εθκάζεζεο ηεο πξνπαίδεηαο. 
 
 
 

https://melissess.wordpress.com/2013/01/17/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CF%89-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-12-%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%AC-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
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Δηθόλα 2.1.1 Δηζαγωγή ζην ινγηζκηθό 

Παξαηεξνύκε ζηελ εηθόλα 2.1.1, όηη ην ινγηζκηθό είλαη ελζσκαησκέλν ζε κηα ηζηνζειίδα ηύπνπ 
blog θαη είλαη ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ζειίδαο. Τπάξρεη θαη ην θνπκπί δηακνηξαζκνύ ηνπ 
ινγηζκηθνύ θάησ αξηζηεξά, όπσο επίζεο θαίλνληαη θαη νη ελόηεηεο ζηα δεμηά. Δάλ παηήζνπκε 
ζηελ ηξίηε ελόηεηα, “Ζ πξνπαίδεηα κέρξη ην δύν”, ζα καο εκθαληζηεί έλα ηεζη επάλσ ζηε 
πξνπαίδεηα ηνπ δύν ην νπνίν έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή όπσο θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα. 
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Δηθόλα 2.1.2 Δηζαγωγή ζηελ πξώηε ελόηεηα 

ηελ εηθόλα 2.1.2 βιέπνπκε έλα ηεζη ζπκπιήξσζεο θελνύ. ην θάησ κέξνο ηεο εηθόλαο 
παξαηεξνύκε όηη ππάξρεη κηα νδεγία ζρεηηθή κε ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ησλ θελώλ. Ζ νδεγία 
απηή είλαη ζηα πιαίζηα ηεο θηιηθόηεηαο ηνπ ινγηζκηθνύ πξνο ηνλ ρξήζηε. Αλ ζπλερίζνπκε ζηηο 
ππόινηπεο ελόηεηεο ζα δνύκε θάπνηα ηεζη ηαρύηεηαο ζηα νπνία εκθαλίδεηαη κηα απιή εηθόλα 
πνιιαπιαζηαζκνύ δύν αξηζκώλ θαη ν ρξήζηεο απιά πξέπεη λα πεη όζν πην γξήγνξα κπνξεί ην 
απνηέιεζκα. Δδώ δελ ππάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε πξνγξακκαηηζηηθή ηθαλόηεηα, όκσο κε απηό ηνλ 
ηξόπν εθπαηδεύεηαη ν ρξήζηεο αθνύ δνθηκάδεηαη ε ηαρύηεηά ηνπ ζηνλ ππνινγηζκό ησλ 
πξάμεσλ.  
 Σέινο ζηελ παξαθάησ εηθόλα βιέπνπκε ηνλ πίλαθα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ όπνπ ν 
ρξήζηεο θαιείηαη λα θάλεη θιηθ ζην ζσζηό αξηζκό πνπ απνηειεί θαη ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο 
πνπ θαίλεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο εηθόλαο. 
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Δηθόλα 2.1.3 Πίλαθαο πνιιαπιαζηαζκνύ 

Να ζεκεηωζεί όηη πίζω απ’ όιε απηή ηε δηαδηθαζία «θξύβεηαη» θώδηθαο ν 

νπνίνο ειέγρεη αλ ηα απνηειέζκαηα είλαη ζωζηά. Απηό ζηελ πεξίπηωζε ηνπ ινγηζκηθνύ 

γηα πξνπαίδεηα κπνξεί εύθνια λα εμεγεζεί κε πξνγξακκαηηζηηθνύο όξνπο, γηα 

παξάδεηγκα ηίζεηαη ην εξώηεκα πώο θαηαιαβαίλεη ην ινγηζκηθό πνηα είλαη ε ζωζηή 

απάληεζε. Απηό ζα κπνξνύζε λα πινπνηεζεί απιά βάδνληαο πίζω από θάζε ιάζνο 

απάληεζε κηα ζπλάξηεζε πνπ ζα επέζηξεθε ζε κηα κεηαβιεηή 0 γηα ιάζνο θαη 1 γηα 

ζωζηό, έηζη κε έλαλ απιό έιεγρν ηεο κεηαβιεηήο (αλ είλαη 0 ή 1 δειαδή) ζα εκθάληδε 

ην θαηάιιειν κήλπκα ιάζνπο ή ζωζηνύ. Επίζεο κε ηνλ ίδην ηξόπν ζα κπνξνύζε λα 

αζξνίδεηαη ην ζύλνιν ηωλ άζζωλ (ζωζηέο απαληήζεηο) θαη λα βγαίλεη ην ζπλνιηθό 

απνηέιεζκα ζην ηέινο. Αθξηβώο έηζη πινπνηήζεθε θαη ην παξόλ ινγηζκηθό. 

 

 
 
 
 
 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Υαξαιακπόπνπινο Νίθνο 

Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό γηα ηελ πξνπαίδεηα       10 

 

2.2  Παρουσίαση 2ου αντίστοιχου λογισμικού εκμάθησης προπαίδειας 

(Timez Attack) 

 
Σν ινγηζκηθό Timez Attack πξόθεηηαη γηα έλα παηρλίδη ηξηζδηάζηαην 3D ην νπνίν κε 

δηαζθεδαζηηθό ηξόπν εθπαηδεύεη ηνλ ρξήζηε ζηελ πξνπαίδεηα θαη ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό 
γεληθόηεξα. Ο ρξήζηεο ρεηξίδεηαη έλαλ ραξαθηήξα ν νπνίνο κέζα από θάπνηεο δνθηκαζίεο θαη 
απνζηνιέο πξέπεη λα βξίζθεη θαη λα πιεθηξνινγεί ην απνηέιεζκα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ πνπ 
ηνπ εκθαλίδεηαη κπξνζηά ηνπ. ηελ παξαθάησ εηθόλα βιέπνπκε έλα παξάδεηγκα . 

 
Δηθόλα 2.2.1 Πιεθηξνιόγεζε απνηειέζκαηνο 

 Ζ επηηπρία ηνπ παηρληδηνύ απηνύ είλαη ην άςνγν γξαθηθό πεξηβάιινλ δηεπαθήο ην νπνίν 
απνηειείηαη από εληππσζηαθά γξαθηθά. Απηό εληππσζηάδεη ηνλ ρξήζηε θαη ε εθπαίδεπζή ηνπ 
γίλεηαη ζηελ νπζία δηαζθεδαζηηθό παηρλίδη. 
 Σν παηρλίδη απνηειείηαη από δηάθνξα επίπεδα δπζθνιίαο θαζώο ν ρξήζηεο μεθηλάεη από 
ηα εύθνια θαη όζν πεξλάεη ηηο δνθηκαζίεο θαη ηνπο ερζξνύο κε επηηπρία, ην επίπεδν δπζθνιίαο 
απμάλεηαη κε δπζθνιόηεξεο πξάμεηο θαη κε ιηγόηεξν ρξόλν. Έηζη απμάλεηαη ε ηαρύηεηα ησλ 
πξάμεσλ από ηνλ ρξήζηε κε απνηέιεζκα ηελ ηαρύηεξε πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ. 

 
Δηθόλα 2.2.2 Πιεθηξνιόγεζε απνηειέζκαηνο 

Παξαηεξνύκε όηη θαζώο ν ραξαθηήξαο (ρξήζηεο) πξνρσξάεη επίπεδα αιιάδεη θαη ην 
γξαθηθό πεξηβάιινλ θαζώο αλαθαιύπηεη λένπο θόζκνπο όπσο ζε έλα θιαζζηθό παηρλίδη ξόινπ 
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(rpg game). ηόρνο ηνπ παηρληδηνύ είλαη ν ρξήζηεο λα νινθιεξώζεη κε επηηπρία όινπο ηνπο 
θόζκνπο. 

Σέινο ην παηρλίδη απνζεθεύεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα θάζε παίρηε. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ανασκόπηση πεδίου με αναφορά σε άρθρα 

 
ε απηό ην θεθάιαην ζα αλαθεξζνύκε ζηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα (σο πξνο ηνλ ρξήζηε) 

πνπ κπνξεί λα έρεη έλα ηέηνην εθπαηδεπηηθό παηρλίδη, ζην πόζν πξνζηηό είλαη έλα δηαδηθηπαθνύ 
ραξαθηήξα παηρλίδη θαη ηέινο ζα δείμνπκε ηα απνηειέζκαηα-επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη 
όζνλ αθνξά ηηο ηθαλόηεηεο πνιιαπιαζηαζκνύ πνπ απνθηά ν ρξήζηεο. 

 

3.1  Προσαρμοστικότητα εκπαιδευτικού λογισμικού και 

πλεονεκτήματα τέτοιων λογισμικών 

Πξόζθαηεο αμηνινγήζεηο έρνπλ δείμεη, όηη ε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο έρεη ζεκαληηθή αύμεζε. Σα δηαδηθηπαθνύ ραξαθηήξα 
κάιηζηα, παηρλίδηα είλαη έλα είδνο απηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ. Σα παηρλίδηα 
ππνινγηζηώλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν, όρη κόλν ζηε δσή ησλ παηδηώλ, αιιά θαη ζηε 
θνπιηνύξα ησλ εθήβσλ (Βίξβνπ, Μάλνο, θαη Katsionis, 2008). 

Ζ κέζε δηάξθεηα πνπ έλα άηνκν πεξλά παίδνληαο παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή θαηά ηε 
δηάξθεηα κηαο εκέξαο ζην ζρνιείν είλαη δπόκηζε ώξεο (Mysirlaki & Παξαζθεπά, 2007). Από ηελ 
άιιε, κειέηεο δείρλνπλ όηη ε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ έρεη απμεζεί δξακαηηθά 
(ΚΟΜΔΛ, Aydınb, θαη Filiz, 2009). 
Οη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ όηη ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε 
επηζηεκνληθά ζέκαηα όπσο , ηα καζεκαηηθά, ηελ ηαηξηθή, ηελ εθκάζεζε γισζζώλ θαη ηελ 
επίιπζε πξνβιεκάησλ (Bayirtepe &  Tuzun, 2007). Δηδηθόηεξα, ζεκεηώλεηαη όηη ηα παηρλίδηα 
ππνινγηζηώλ είλαη ηζρπξά εξγαιεία γηα ηα καζήκαηα καζεκαηηθώλ. Απηή είλαη κηα πνιύ 
ζεκαληηθή παξαηήξεζε, αλ θάπνηνο ιάβεη ππόςε ην γεγνλόο όηη πνιινί καζεηέο ζπρλά 
ζεσξνύλ ηα καζεκαηηθά σο κηα δπζάξεζηε ππόζεζε (Sedig, 2008). 

Καηαιαβαίλεη ινηπόλ θάπνηνο ην πόζν ζεκαληηθό είλαη λα εηζαρζεί ην εθπαηδεπηηθνύ 
ραξαθηήξα παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή ζηελ ζύγρξνλε εθπαίδεπζε. 

 

3.2  Προσαρμοστικότητα 

 Σα δηαδηθηπαθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα είλαη απινύζηεξα θαη πην πξνζηηά γηα ηνπο 
καζεηέο. Σα πξνζαξκνζηηθά εθπαηδεπηηθά  παηρλίδηα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο ζηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ.  
ηόρνο απηώλ ησλ παηρληδηώλ είλαη λα αλαγθάζνπλ ηνλ καζεηή λα θάλεη θάπνηα ηεζη π.ρ ζηα 
καζεκαηηθά ώζηε λα θεξδίζεη ην δεηνύκελν. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνύζε ν καζεηήο λα 

ζπιιέγεη θνκκάηηα Puzzle απαληώληαο επηηπρώο ζε εξσηήζεηο πξνπαίδεηαο. Αθνύ ινηπόλ ν 

καζεηήο απαληήζεη ζε θάπνηεο εξσηήζεηο ην ινγηζκηθό απνζεθεύεη ηα ιάζε ηνπ θαη ηαπηόρξνλα 

κέζσ αιγόξηζκνπ πξνζαξκόδεηαη ζηνλ ρξήζηε βάδνληάο ηνλ λα θάλεη εμάζθεζε ζύκθσλα κε 
ηηο αλάγθεο ηνπ. 
( A BROWSER-BASED EDUCATIONAL GAME WITH ADAPTIVITY Maria Virvou and Spyros 
Papadimitriou) 
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3.3 Αποτελέσματα εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην πολλαπλασιαστική 

ικανότητα των μαθητών – Η μελέτη BRXXX 
  
 Σα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα ηεο  κειέηεο BRXXX δείρλνπλ όηη ε ρξήζε 
εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηνλ ππνινγηζηή (εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζε κνξθή παηρληδηνύ ζηνλ 
ππνινγηζηή) δελ είλαη αλαγθαζηηθά πην απνηειεζκαηηθή από ηελ θαλνληθή ηαθηηθή δηδαζθαιία 
πάλσ ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό ρσξίο ηελ ρξήζε απηώλ ησλ παηρληδηώλ. Όκσο απνδείρζεθε όηη ν 
ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αλαπηύζζνληαη ζηελ εθπαίδεπζε απηά ηα παηρλίδηα είλαη δσηηθήο 
ζεκαζίαο. 
 Ο ζπλδπαζκόο ηνπ παηρληδηνύ ζην ζπίηη κε ηελ ζπδήηεζή ηνπ έπεηηα ζηελ ηάμε είλαη 
απνηειεζκαηηθό. Σα παηδηά απνθηνύλ πινπζηόηεξε εκπεηξία παίδνληαο ζην ζπίηη θαη 
ζπδεηώληαο έπεηηα γηα απηό ζηελ ηάμε. Δπίζεο θαίλεηαη όηη ηα παηδηά θαηαλαιώλνπλ 
πεξηζζόηεξν ρξόλν απζόξκεηα, παίδνληαο ζην ζπίηη θαη έηζη εμαζθνύληαη θαιύηεξα ζηνλ 
πνιιαπιαζηαζκό. 
(Effects of Mini-Games for Enhancing Multiplicative Abilities: A First Exploration Marjoke 
Bakker1,*, Marja van den Heuvel-Panhuizen1, Sylvia van Borkulo1, and Alexander Robitzsch2 
1 Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education, Utrecht University, The 
Netherlands 2 Federal Institute for Education Research, Innovation and Development of the 
Austrian School System, Salzburg, Austria) 
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Κεθάιαην 4: Παξνπζίαζε θαη ρξήζε ηεο εθαξκνγήο 

 

4.1 Έναρξη εφαρμογής 

Ζ πξώηε ζειίδα πνπ ζα δεη ν ρξήζηεο είλαη ε παξαθάησ θαη ηνπ δείρλεη ην όλνκα ηνπ 
ινγηζκηθνύ θαζώο θαη ηελ θόξκα εγγξαθήο ηνπ. 

 
            Δηθόλα 4.1.1 : Αξρηθή ζειίδα 

Παξαηεξνύκε όηη ιίγν πάλσ από ηε κέζε, θαη δεμηά ππάξρεη πεδίν (newsletter) ελεκέξσζεο 
ρξεζηώλ κέζσ email όπνπ ν ρξήζηεο εηζάγεη ην email ηνπ αλ επηζπκεί γηα λα ιακβάλεη 
ελεκεξώζεηο.  

Πάλσ ζηελ θνξπθή θαη αξηζηεξά ππάξρεη κηα έλδεημε ηνπ ζπλνιηθνύ βαζκνύ ηνπ εθάζηνηε 
ρξήζηε θαζώο θαη ηεο ηξέρνπζαο ώξαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα λα εκθαληζηεί ν ζπλνιηθόο βαζκόο 
θάπνηνπ ρξήζηε ζα πξέπεη λα έρεη θάλεη εγγξαθή θαη λα έρεη δηαγσληζζεί ζηα δηαγσλίζκαηα-
ηεζη ηνπ ινγηζκηθνύ. Κάησ από ηελ ζπγθεθξηκέλε έλδεημε ππάξρεη κηα θόξκα εγγξαθήο όπνπ ν 
ρξήζηεο εηζάγεη ην όλνκά ηνπ θαη παηώληαο ην πξάζηλν θνπκπί εγγξάθεηαη ζαλ ρξήζηεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Γηα ιόγνπο επρξεζηίαο θαη επεηδή απεπζπλόκαζηε θπξίσο ζε καζεηέο δεκνηηθνύ 
ηελ πξώηε θνξά πνπ ζα εηζάγεη έλαο καζεηήο ην όλνκά ηνπ ζα γίλεη ε εγγξαθή αιιά επίζεο ζα 
γίλεη θαη είζνδνο ζην ζύζηεκα (Login). Ο δάζθαινο – θαζεγεηήο γηα λα δηεπθνιύλεη ηε ρξήζε 
κπνξεί λα νξίδεη ηα νλόκαηα ησλ ρξεζηώλ σο εμήο : ην όλνκα ρξήζηε ζα απνηειείηαη από ην 
επώλπκν θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνλ αξηζκό κεηξώνπ ηνπ καζεηή. Έηζη θάζε καζεηήο ζα έρεη ην δηθό 
ηνπ όλνκα ρξήζηε. Βέβαηα απηό ζα ήηαλ ρξήζηκν γηα ιεηηνπξγία κέζα ζηε ηάμε θαη όρη γηα 
ηδησηηθή ρξήζε από έλα άηνκν θαζώο δελ ζα ππήξρε λόεκα πνιιώλ νλνκάησλ. 

Σέινο βιέπνπκε ζην θέληξν ηεο ζειίδαο ηηο ππνελόηεηεο από ηηο νπνίεο απνηειείηαη ην 
ινγηζκηθό. Απηέο είλαη ε Μειέηε Θεσξίαο όπνπ βξίζθεηαη ην βηβιίν ησλ καζεκαηηθώλ ζην νπνίν 
κπνξεί λα αλαηξέμεη ν καζεηήο γηα βνήζεηα. ηελ “Έλαξμε Γηαγσλίζκαηνο” ν καζεηήο κπνξεί λα 
αξρίζεη λα δηαγσλίδεηαη ζε θάπνην ηεζη πνπ έρεη θηηαρηεί θαη ζα παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα. 
Σέινο ζηελ 3

ε 
ελόηεηα ν καζεηήο βιέπεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζπλνιηθά ζηα ηεζη πνπ έρεη 

δηαγσληζζεί. 

ην θάησ κέξνο ηεο αξρηθήο ζειίδαο ν ρξήζηεο βιέπεη ηελ παξαθάησ εηθόλα. 
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Δηθόλα 4.1.2 : Αξρηθή ζειίδα 

ηελ εηθόλα 4.1.2 βιέπνπκε ην θάησ ηκήκα ηεο αξρηθήο ζειίδαο ην νπνίν απνηειείηαη δεμηά, 
από ην θνπκπί εμόδνπ ρξήζηε όπνπ ν ρξήζηεο θάλνληαο θιίθ ζε απηό πξαγκαηνπνηεί έμνδν 
από ην ζύζηεκα θαη από ην θνπκπί πνπ ηνλ παξαπέκπεη ζηε δσληαλή ζπλνκηιία κε ηνπο 
ππόινηπνπο ρξήζηεο. 

Αξηζηεξά βιέπνπκε ηε θόξκα εηζόδνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο πιαηθόξκαο ν νπνίνο έρεη νξίζεη 
έλα κπζηηθό θσδηθό πνπ ηνλ εηζάγεη θάζε θνξά πνπ ζέιεη λα θάλεη είζνδν σο δηαρεηξηζηήο. 

 

4.2  Συνέχεια στα υπόλοιπα μενού 

Κάλνληαο είζνδν κε θάπνην όλνκα “test10” καο εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ εηθόλα επηηπρίαο ηεο 
εγγξαθήο. 

 

Δηθόλα 4.2.1: Δπηηπρία εγγξαθήο 

Δπηζηξέθνληαο ζην αξρηθό κελνύ παξαηεξνύκε όηη ην πάλσ αξηζηεξό ηκήκα ηεο 
ζειίδαο έρεη δηακνξθσζεί όπσο ηελ παξαθάησ εηθόλα. 

 

Δηθόλα 4.2.2 : Δκθάληζε νλόκαηνο ρξήζηε 

 ηελ ζπλέρεηα θάλνληαο θιηθ ζηελ “Δλαξμε δηαγσλίζκαηνο” βιέπνπκε ηελ παξαθάησ 
εηθόλα.  
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Δηθόλα 4.2.3 : Έλαξμε δηαγωλίζκαηνο 

Δλδεηθηηθά παηώληαο ζε έλα από απηά ηα δηαγσλίζκαηα βιέπνπκε ζηελ παξαθάησ εηθόλα πσο 
είλαη ε κνξθή απηώλ. 

 

Δηθόλα 4.2.4 : Μνξθή δηαγωλίζκαηνο 

Ο ρξήζηεο εηζάγνληαο ηηο ηηκέο πνπ πξέπεη ζηα αληίζηνηρα θελά πεδία θάλεη ηηο πξάμεηο θαη ην 
ινγηζκηθό ηνλ βαζκνινγεί ειέγρνληαο αλ είλαη ζσζηέο. Δλδεηθηηθά ζα θάλνπκε απηό ην ηεζη ηεο 
παξαπάλσ εηθόλαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αθαίξεζε. Δδώ αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα 
ζπγθεθξηκέλα ηεζη κπνξνύλ λα αιιάμνπλ (λα εκπινπηηζηνύλ ή λα αιιάμνπλ νη αξηζκνί) από ηνλ 
δηαρεηξηζηή. Δπίζεο ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ όινη νη έιεγρνη ζηα θελά πεδία κέζσ javascript , 
όπσο όηαλ ν ρξήζηεο δελ πιεθηξνινγήζεηο ηίπνηα ζηα πεδία ζα εκθαληζηεί κήλπκα ιάζνπο. 
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ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε θαη πσο ην ινγηζκηθό πξνγξακκαηίζηεθε έηζη ώζηε ζε θάπνην ζεκείν λα 
αιιάδεη κόλν ηνπ ηνπο αξηζκνύο ησλ ηεζη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε παξέκβαζε ηνπ δηαρεηξηζηή. 
Κάλνληαο ινηπόλ ην παξαπάλσ δηαγώληζκα-ηεζη ζηελ αθαίξεζε αξηζκώλ από ην 1 έσο ην 10 
θαη παηώληαο ζην πξάζηλν βέινο βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηά καο όπσο ζηελ παξαθάησ εηθόλα. 

 

Δηθόλα 4.2.5 : Απνηειέζκαηα 1νπ ηέζη 

Παξαηεξνύκε όηη απαληήζακε ζσζηά ζε 4 από ηηο 7 εξσηήζεηο θαη καο εκθαλίζηεθε ην 
αληίζηνηρν κήλπκα απηήο ηεο πεξίπησζεο. Αλ απαληνύζακε άξηζηα ζα εκθαληδόηαλ δηαθνξεηηθό 
κήλπκα. Απηό επηηπγράλεη ηεο εθπαίδεπζε ηνπ ρξήζηε θαη ηνλ παξνηξύλεη λα δηαβάζεη 
πεξηζζόηεξν. 

ηε ζπλέρεηα γπξλώληαο ζηελ αξρηθή ζειίδα θαη θάλνληαο θιίθ ζην ηξίην κελνύ “Γείηε ηα 
απνηειέζκαηά ζαο ζπλνιηθά” εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ εηθόλα. 

 

Δηθόλα 4.2.6 : Σπλνιηθή Βαζκνινγία 
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Παξαηεξνύκε όηη καο έρεη εκθαληζηεί ν αξηζκόο ησλ θεθαιαίσλ θαη ν βαζκόο κόλν ζην 
θεθάιαην 6 πνπ αθνξνύζε ηελ αθαίξεζε θαη ζην νπνί δηαγσληζζήθακε πξηλ. ηα ππόινηπα 
θεθάιαηα δελ ππάξρεη βαζκόο δηόηη δελ έρνπκε δηαγσληζζεί αθόκα. Σν 4 δίπια από ην θεθάιαην 
6 (kefalaio6_m) είλαη νη ζσζηέο απαληήζεηο ηνπ 6

νπ
 θεθαιαίνπ. Δπίζεο καο δίλεηαη ε επηινγή 

εθηύπσζεο ηεο ζειίδαο απηήο γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα έρεη ζε έληππε κνξθή ηα 
απνηειέζκαηά ηνπ. Να ζεκεηώζνπκε όηη ην ζύζηεκα απνζεθεύεη θάζε θνξά ηνλ κεγαιύηεξν 
βαζκό.  

Σν ινγηζκηθό δίλεη ηελ δπλαηόηεηα θαη ζε θάπνηνλ “επηζθέπηε” λα δηαγσληζζεί ζηα ηεζη 
βιέπνληαο ηνλ βαζκό ηνπ ζην ηέινο ηνπ θάζε ηεζη. Σν κεηνλέθηεκα ηνπ ρξήζηε – επηζθέπηε ζε 
ζρέζε κε ηνλ εγγεγξακκέλν ρξήζηε είλαη όηη δελ κπνξεί λα βιέπεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ 
ζπγθεληξσηηθά. Γηα απηό ηνλ ελεκεξώλεη ηνλ ζύζηεκα όηαλ πξνζπαζήζεη λα δεη ηελ βαζκνινγία 
ηνπ ζπγθεληξσηηθά θαη έκκεζα ηνλ ελεκεξώλεη όηη πξέπεη λα θάλεη εγγξαθή. 

Δδώ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κηα ηέηνηα εθαξκνγή ζα ήηαλ ρξήζηκε γηα έλαλ 
εθπαηδεπηηθό ώζηε λα δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο κέζσ ππνινγηζηώλ λα δνθηκάζνπλ ηηο 
γλώζεηο ηνπο πάλσ ζηηο καζεκαηηθέο πξάμεηο. Με κηα ηέηνηα εθαξκνγή ν εθπαηδεπηηθόο κε 
επράξηζην ηξόπν επηηπγράλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ θαη ηελ θαηαγξαθή κηα ζπλνιηθήο 
εηθόλαο ησλ βαζκώλ ηνπο. 

Αθνύ επηζηξέςνπκε ζηελ αξρηθή ζειίδα δελ κέλεη ηίπνηα άιιν παξά κόλν ε δσληαλή 
ζπλνκηιία θάησ δεμηά. Δίλαη δειεαζηηθό θαη ζπλαξπαζηηθό γηα ηνλ καζεηή λα κηιήζεη κε ηνπο 
ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο εθείλεο ηεο ζηηγκήο θαη γη’ απηό πξνζηέζεθε απηή ε δπλαηόηεηα ζηελ 
εθαξκνγή.  

Αλ θάλνπκε θιηθ πάλσ ζην θνπκπί πνπ γξάθεη ”Πξνπαίδεηα chat” παξαηεξνύκε όηη καο 
εκθαλίδεηαη ην κήλπκα ηεο παξαθάησ εηθόλαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.2.7 : Μήλπκα βαζκνινγίαο γηα chat 
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 Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε ζηα δηαγσλίζκαηα ηεο αξρηθήο ζειίδαο πξέπεη λα 
είλαη κεγαιύηεξε από 33 γηα λα ζπλερίζεη. Με απηό ηνλ ηξόπν απνηξέπνπκε ηνλ ρξήζηε λα 
πξνρσξήζεη θάλνληαο επηθαλεηαθά ηα δηαγσλίζκαηα θαη έηζη ηνλ δειεάδνπκε λα επηηύρεη ζε 
απηά θαιή βαζκνινγία γηα λα πξνρσξήζεη. 

 ηελ παξαθάησ εηθόλα βιέπνπκε ηη βιέπεη ν ρξήζηεο όηαλ θαηαθέξεη θαη πξνρσξήζεη 
επηηπρώο. 

 

Δηθόλα 4.2.8 : Φόξκα εηζόδνπ 2 

 Παξαηεξνύκε όηη έρνπκε κηα δεύηεξε θόξκα εγγξαθήο απηή ηε θνξά πην απζηεξά 
ζρεδηαζκέλε θαη απηό δηόηη ν καζεηήο έρεη πεξάζεη ζε κεγαιύηεξν, πην δύζθνιν πξαθηηθά θαη 
ζεσξεηηθά επίπεδν πνπ είλαη απηό ηεο εθκάζεζεο ηεο πξνπαίδεηαο. 

 Αλ παηήζνπκε “Δγγξαθείηε γηα λα απνθηήζεηε ινγαξηαζκό” ζα δνύκε ηελ παξαθάησ 
εηθόλα. 

 

Δηθόλα 4.2.9 : Φόξκα εγγξαθήο 2 

 Αθνύ εηζάγνπκε ηα επηζπκεηά ζηνηρεία, εγγξαθνύκε επηηπρώο θαη θάλνπκε είζνδν από 
ηελ θόξκα εηζόδνπ ηεο εηθόλαο 4.3.8 καο εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κήλπκα ζε λέα ζειίδα. 

 

 

 

Δηθόλα 4.2.10 : Μελνύ επηινγώλ 

Αλ επηιέμνπκε λα κεηαθεξζνύκε ζην chat ζα εηζέιζνπκε ζε κηα πεξηνρή όπνπ ζα 
κπνξνύκε λα ζπλνκηιήζνπκε ππό ηε κνξθή δσληαλήο γξαπηήο ζπλνκηιίαο κε ηνπο ππάξρνληεο 
ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο. ηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλεηαη ην πεξηβάιινλ απηό θαζώο θαη θάπνηα 
κελύκαηα πνπ έρνπλ αληαιιάμεη νη ρξήζηεο. 
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Δηθόλα 4.2.11 : Εωληαλή ζπλνκηιία 

 

Αθνύ επηζηξέςνπκε ζην αξρηθό κελνύ ηεο εηθόλαο 4.3.10 έρνπκε ηηο επηινγέο λα 
πξνρσξήζνπκε ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ πξνπαίδεηα θαη επίζεο καο δίλεηαη ε επηινγή λα 
εθπαηδεπηνύκε ζηελ πξνπαίδεηα θαη ηαπηόρξνλα λα ζπλνκηινύκε κε θάπνηνλ ζπλδεδεκέλν 
ρξήζηε. Ζ ηαπηόρξνλε ζπλνκηιία θαη εθπαίδεπζε γίλεηαη απιά δηαηξώληαο ζε 2 ηκήκαηα ηελ 
ζειίδα όπνπ ζην έλα κέξνο ν ρξήζηεο εθπαηδεύεηαη θαη ζην άιιν έρεη ηελ δπλαηόηεηα 
ζπλνκηιίαο. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ε δσληαλή ζπλνκηιία γίλεηαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη 
δελ ρξεηάδεηαη αλαλέσζε ηεο ζειίδαο γηα λα δνπλ νη ρξήζηεο ηα λέα κελύκαηα. 

ηελ παξαθάησ εηθόλα βιέπνπκε ηελ αξρηθή ζειίδα εθπαίδεπζεο πάλσ ζηελ 
πξνπαίδεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.2.12 : Δηζαγωγή ζηελ πξνπαίδεηα 

 Παξαηεξνύκε όηη ζην θέληξν ππάξρνπλ 5 ελόηεηεο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο πξνπαίδεηαο. 
Πάλσ αξηζηεξά βιέπνπκε πνηνί ρξήζηεο είλαη ζε ζύλδεζε ηελ ηξέρνπζα ζηηγκή (online) θαη 
αθξηβώο από θάησ ην όλνκα ρξήζηε πνπ έρνπκε θάλεη είζνδν θαζώο επίζεο θαη ηνλ ρξήζηε κε 
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ηνλ κεγαιύηεξν βαζκό ζηνλ δηαγσληζκό ηεο πξνπαίδεηαο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν απμάλεηαη ν 
αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ δηαγσληδόκελσλ θαζώο θαη ν δήινο γηα “πξσηηά” κεηαμύ ησλ 
εθπαηδεπόκελσλ καζεηώλ - ρξεζηώλ. 

 Κάλνληαο θιίθ ζηελ πξνπαίδεηα αξηζκώλ ζηελ πξώηε ελόηεηα ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη 
ηελ πξνπαίδεηα αξηζκώλ νιόθιεξε ζε κηα απιή κνξθή θεηκέλνπ ζε html γιώζζα, όπσο 
θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. 

 
Δηθόλα 4.2.13 : Πξνπαίδεηα html text 

ηελ απνζηήζηζε θξάζεσλ, ν ρξήζηεο βιέπεη ηελ παξαθάησ εηθόλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.2.14 : Τερληθέο απνζηήζηζεο 

 ηελ εηθόλα 4.3.13 παξαηεξνύκε όηη παξνπζηάδεηαη ζηνλ ρξήζηε κηα νδεγία γηα ην πώο 
κπνξεί κε κηα ηερληθή λα απνζηεζίζεη ηελ πξνπαίδεηα.  

[1] Ζ πνζόηεηα ησλ πξνο απνζηήζηζε θξάζεσλ (100) ζα κπνξνύζε λα κεησζεί ζην 
κηζό ηεο (50), εάλ ην παηδί δηδαζθόηαλ ηελ αλάγλσζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ κε αθεηεξία ηνλ 
κηθξόηεξν θάζε θνξά αξηζκό (θαη όρη ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο). Με ηελ “εύθνιε” αλάγλσζε, ηα 
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γηλόκελα 4 Υ 5 = 20 θαη 5 Υ 4 = 20, δηαβάδνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν (4 Υ 5 = 20) θαη 
απνζηεζίδνληαη ζαλ έλα γηλόκελν (ην νπνίν θαη είλαη, άιισζηε), κεηώλνληαο θαηά 50% ηηο 
απαηηήζεηο ζε ρσξεηηθόηεηα κλήκεο. 

Σν κήθνο θάζε θξάζεο ζα κπνξνύζε επίζεο λα πεξηνξηζηεί θαη λα απινπνηεζεί, ώζηε 
λα ζπκπεξηιακβάλεη κόλν ηνπο αξηζκνύο θαη όρη θαη ηε κεηάθξαζε ησλ ζπκβόισλ ζε ιόγν 
(θνξέο, επί, ίζνλ). Δίλαη πνιύ πην απιή ε απνζηήζηζε ηεο θξάζεο “7  9  63” (εθηά ελληά εμήληα 
ηξία) από ηελ δηδαθηέα “7 θνξέο ην 9 καο θάλεη 63” ή “7 επί 9 ίζνλ 63”. Πόζν κάιινλ, όηαλ νη 
θξάζεηο ερνύλ ζαλ δίζηηρα νκνηνθαηάιεθηα (πρ. “6  8  48”) θαη, σο εθ ηνύηνπ απνζεθεύνληαη 
ζηε κλήκε θαη αλαθαινύληαη κε κεγάιε επθνιία, εάλ δελ παξεκβιεζνύλ ηα ιόγηα. Εεηήζηε, γηα 
ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο, από θάπνηνλ λα ζαο θάλεη 10 εξσηήζεηο πνιιαπιαζηαζκνύ κε ηε ζρνιηθή 
δηαηύπσζε (πρ. “9 θνξέο ην 4” ή “7 επί 6”) θαη ρξνλνκεηξήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 
Υξνλνκεηξήζηε ζηε ζπλέρεηα 10 αθόκε εξσηήζεηο κε ηε κέζνδν ηνπ “4   9” ή “6   7”. Θα 
δηαπηζηώζεηε όηη ρξεηάδεζηε ζεκαληηθά πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηελ πξώηε πεξίπησζε, γηαηί, 
απινύζηαηα, δπζθνιεύεζηε λα απαληήζεηε δίρσο λα θαηαθύγεηε πξώηα ζηε “κεηάθξαζε” ηνπ “9 
θνξέο ην 4” ζε “4   9” ην νπνίν αλαθαιεί απηόκαηα ηε ζσζηή απάληεζε.  

[1] http://www.eulegein.net/Pages/Boithiste_to_paidi_na_mathei_tin_propaideia.aspx 

 Μεηά ηηο νδεγίεο απνζηήζηζεο, αθνινπζεί έλα ηεζη πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο γηα 
λα δνθηκάζεη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ. Αθνύ θάλεη ην ηεζη κπνξεί λα δεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζηελ 
παξαθάησ εηθόλα. 

  

Δηθόλα 4.2.15 : Τερληθέο απνζηήζηζεο απνηειέζκαηα 

  

Πίζσ ζηελ αξρηθή ζειίδαο ηεο εηθόλαο 4.3.12, αθνινπζεί έλα ηεζη ίδηνπ ηύπνπ κε ηεο 
εηθόλαο 4.3.13, ζην νπνίν αλαθέξεηαη όηη ε ζέζε ησλ αξηζκώλ δελ παίδεη θαλέλα ξόιν ζηνλ 
πνιιαπιαζηαζκό δύν αξηζκώλ. 

ηε πξνζπάζεηα πνπ έγηλε ώζηε λα παξνπζηαζηνύλ νη ηξόπνη απνκλεκόλεπζεο θαη 
απνζηήζηζεο ηεο πξνπαίδεηαο, παξνπζηάδεηαη επίζεο έλα ηύπνο (ν νπνίνο επηλνήζεθε από ηνλ 
ίδην ηνλ δεκηνπξγό ηνπ ινγηζκηθνύ) ν νπνίνο βνεζάεη ηνλ καζεηεπόκελν ρξήζηε λα ππνινγίδεη 
θάζε δεύγνο γηλνκέλνπ αξηζκώλ. 

Γηα ηελ δεκηνπξγία απηνύ ηνπ ηύπνπ ζθέθηεθα σο εμήο: αλ κνπ δίλνληαη δύν αξηζκνί, λα 
κπνξώ λα βξίζθσ κε θάπνηνλ ηύπν ην γηλόκελό ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο κόλνλ απηνύο ηνπο δύν 
αξηζκνύο θαη θάλνληαο πξόζζεζε, αθαίξεζε θαη πνιιαπιαζηαζκό. Πην ζπγθεθξηκέλα έζησ όηη 
έρνπκε ηνπο αξηζκνύο 4 θαη 2. Σν γηλόκελό ηνπο είλαη ν αξηζκόο 8. Απηό πξνθύπηεη σο εμήο : 
έρνπκε 4*2 = 4 + 2 + (4-1)*(2-1) – 1 = 6 + 3*1 – 1 = 8. Ο γεληθόο ηύπνο είλαη ν εμήο : Έζησ x1 , 
x2 δύν αξηζκνί, ηόηε έρσ: x1*x2= x1 + x2 + (x1-1)*(x2-1) – 1 = x1*x2 ή ην γηλόκελν δύν αξηζκώλ 
ηζνύηαη κε ην άζξνηζκά ηωλ δύν απηώλ αξηζκώλ ζπλ ην γηλόκελν ηωλ ίδηωλ αξηζκώλ 
κεηωκέλωλ θαηά έλα θαη ζην απνηέιεζκα αθαηξνύκε κία κνλάδα. 

Με απηό ηνλ ηξόπν γλσξίδνληαο ηελ πξνπαίδεηα ηνπ έλα πνπ είλαη εύθνιε, γλσξίδνπκε 
θαη ηελ πξνπαίδεηα ηνπ δύν θαη κε ηε ζεηξά όιεο ηηο πξνπαίδεηεο κέρξη ην δέθα. Έηζη 
παξνπζηάδνληαο απηή ηελ ηερληθή ζηνπο καζεηέο ηνπο ελζαξξύλνπκε ιέγνληάο ηνπο, όηη 
ζηελ νπζία γλωξίδνπλ όινπο ηνπο πίλαθεο πξνπαίδεηαο αξηζκώλ γλωξίδνληαο κόλν ηελ 
πξνπαίδεηα ηνπ έλα. Δπηπιένλ, είλαη πξναπαηηνύκελν όηη ν καζεηήο πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηελ 

http://www.eulegein.net/Pages/Boithiste_to_paidi_na_mathei_tin_propaideia.aspx
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πξνπαίδεηα θαη κε απηόλ ηνλ ηύπν, ζα γλσξίδεη πξόζζεζε θαη αθαίξεζε. ηελ παξαθάησ εηθόλα 
θαίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ ηύπνπ απηνύ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα βιέπεη θάζε θνξά έλα λέν 
παξάδεηγκα. 
 

Δηθόλα 4.2.16 : Τύπνο  

Σέινο αθνινπζεί ν “ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΗΓΔΗΑ” ν νπνίνο απνηειείηαη από έλα 
ηεζη ην νπνίν αλαλεώλεη ηα δεδνκέλα ηνπ απηόκαηα θαη ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο βάζεο 
δεδνκέλσλ. Απηό θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα.  

Δηθόλα 4.2.17 : Γηαγώληζκα ηειηθό 
Ζ αλαλέσζε ησλ δεδνκέλσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο rand() ε νπνία 

δηαιέγεη ηπραία αξηζκνύο από ην 1 έσο ην 10 θαη εμάγεη ηα αλάινγα απνηειέζκαηα ζηελ 
παξαπάλσ θόξκα. Με ηνλ θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκό πνπ ζα επεμεγεζεί ζε άιιε ελόηεηα ηα 
αλακελόκελα απνηειέζκαηα ζπκκνξθώλνληαη ζηα λέα δεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ ύζηεξα από 
ηελ ηπραία επηινγή αξηζκώλ ηεο rand(). Με απηόλ ηνλ ηξόπν δελ ρξεηάδεηαη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε βάζε δεδνκέλσλ θαη θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο αλαλεώλεη ηελ ζειίδα έλα 
δηαθνξεηηθό ηεζη πξνθύπηεη θαη βαζκνινγείηαη θάζε θνξά πάλσ ζηα λέα δεδνκέλα πνπ 
πξνθύπηνπλ. Αθνινπζεί ελδεηθηηθά ην ηκήκα θώδηθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα απηήλ ηελ 
ζειίδα. 

echo "<font color='#993300' size='5'>Έρεηε εηζέιζεη κε ην όλνκα </font><font 
color='orange' size='6'>$username</font>";//Mynhma gia username 

$number1=rand(0,10);//Ο πξώηνο ηπραίνο αξηζκόο 
$number2=rand(0,10);//Ο δεύηεξνο ηπραίνο αξηζκόο 

$_SESSION['arithmos1'] = $number1; 
$_SESSION['arithmos2'] = $number2; 
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$result1=$number1*$number2;//Σν απνηέιεζκα ηνπ γηλνκέλνπ ησλ δύν ηπραίσλ αεηζκώλ 
$_SESSION['varname1'] = $result1; 
//-----------------------------------------// 
$number3=rand(0,10);// 
$number4=rand(0,10);// 
$_SESSION['arithmos3'] = $number3; 
$_SESSION['arithmos4'] = $number4; 
$result2=$number3*$number4;// 
$_SESSION['varname2'] = $result2; 
//-----------------------------------------// 
$number5=rand(0,10);  
$number6=rand(0,10); 
$_SESSION['arithmos5'] = $number5; 
$_SESSION['arithmos6'] = $number6; 
$result3=$number5*$number6; 
 $_SESSION['varname3'] = $result3;//-------------------// 

Αθνύ ν ρξήζηεο νινθιεξώζεη ην ηεζη κπνξεί λα δεη όπσο ζηελ παξαθάησ εηθόλα ηα 
απνηειέζκαηά ηνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 4.2.18 : Γηαγώληζκα ηειηθό 

Παξαηεξνύκε όηη κε πξάζηλν ρξώκα είλαη ηα ζσζηά απνηειέζκαηα θαη κε θόθθηλν ηα 
ιάζνο θαζώο θαη ην κήλπκα ιάζνπο-ππελζύκηζεο ηύπνπ. Δπίζεο αλαγξάθεηαη ην ηειηθό ηνπ 
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πνζνζηό επί ηνηο εθαηό θαζώο θαη νη ζσζηέο απαληήζεηο. Σέινο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 
επαλάιεςεο ελόο λένπ ηεζη κε απνζήθεπζε πάληα ζην όλνκα ηνπ ρξήζηε ηνπ ηειεπηαίνπ 
βαζκνύ ηνπ ηεζη. 

 Σέινο ζηελ αξρηθή ζειίδα ππάξρεη ε επηινγή εηζαγσγήο ζηε ζειίδα δηαρείξηζεο από ηελ 
νπνία ν δηαρεηξηζηήο (admin) κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη θάπνηα ζηνηρεία θαη λα παξαθνινπζεί 
ηνπο ρξήζηεο. Απηή ε επηινγή θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 

 

 

Εικόνα 4.2.19 : Είσοδος Διαχειριστή 

Γηα λα γίλεη είζνδνο δηαρεηξηζηή ρξεηάδεηαη κπζηηθόο θσδηθόο ν νπνίνο ππάξρεη γξακκέλνο ζηνλ 
θώδηθα θαη κπνξεί λα ηνλ αιιάδεη κόλν ν εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο είηε απηόο είλαη ν 
δηαρεηξηζηήο είηε ν δεκηνπξγόο ηνπ ινγηζκηθνύ. Τπάξρεη ν θαηάιιεινο έιεγρνο εγθπξόηεηαο ηνπ 
κπζηηθνύ θσδηθνύ θαη ε απαγόξεπζε πξόζβαζεο κε κήλπκα ζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλνπ 
θσδηθνύ εηζόδνπ όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. 

 

Δηθόλα 4.2.20 : Δίζνδνο Γηαρεηξηζηή 

Οη θαηάιιεινη έιεγρνη εγθπξόηεηαο θσδηθώλ, ρξεζηώλ, απνηειεζκάησλ θαζώο θαη κε 
ζπκπιήξσζεο πεδίνπ (θελό πεδίν) γίλνληαη ζε όιν ην ινγηζκηθό κε ηηο θαηάιιειεο ζπλαξηήζεηο 
θαη ηερληθέο κε javascript εκθαλίδνληαο ηα θαηάιιεια κελύκαηα ζηνπο ρξήζηεο.  

 ηε ζειίδα δηαρείξηζεο ν δηαρεηξηζηήο έρεη θάπνηεο επηινγέο όπσο ηελ επηινγή λα 
εκθαλίδεη ηνλ βαζκό θάπνηνπ ρξήζηε, θαζώο θαη λα βιέπεη ηνπο θσδηθνύο, ηα νλόκαηα 
ρξεζηώλ, αλ είλαη ζε ζύλδεζε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θ.α. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κηα ζειίδα 
δηαρείξηζεο κπνξεί λα δηακνξθσζεί έηζη ώζηε λα γίλεηαη πιήξεο δηαρείξηζε ηνπ ινγηζκηθνύ από 
ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή θαη λα κελ ρξεηάδεηαη λα επέκβνπκε ζηνλ θώδηθα ηεο ζειίδαο νύηε λα 
έρνπκε πξνγξακκαηηζηηθέο γλώζεηο γηα λα αιιάμνπκε θάηη ζε απηήλ. Θα κπνξνύζε δειαδή ε 
ζειίδα δηαρείξηζεο λα γίλεη ην γξαθηθό πεξηβάιινλ δηεπαθήο δηαρεηξηζηή κε ην ινγηζκηθό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Αρχιτεκτονική συστήματος 

 

5.1 Εισαγωγή 

 
Σν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό είλαη ζε κνξθή ηζηνζειίδαο γηα λα κπνξεί λα έρεη 

ζπκβαηόηεηα ζε όινπο ηνπο ππνινγηζηέο.  
Γηα λα ζρεδηαζηεί ην γξαθηθό πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηήζεθε html. Γηα ηνπο αλαγθαίνπο 

ειέγρνπο π.ρ ηαπηνπνίεζε ρξεζηώλ ή έιεγρνο νξζόηεηαο καζεκαηηθώλ πξάμεσλ 
ρξεζηκνπνηήζεθε Javascript ώζηε λα γίλνληαη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη. Γηα ηελ δηαζύλδεζε ηνπ 
ινγηζκηθνύ κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε php ώζηε λα αληινύληαη ηα απαξαίηεηα 
δεδνκέλα από απηέο θαη λα εμάγνληαη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο από ην ινγηζκηθό π.ρ βαζκόο 
ρξήζηε ή εκεξνκελία πινπνίεζεο δηαγσλίζκαηνο. Υξεζηκνπνηήζεθε επίζεο mysql (κε ηε 
βνήζεηα ηεο πιαηθόξκαο Mysql Workbench) γηα λα θηηαρηεί ε βάζε δεδνκέλσλ θαη θάπνηεο 
εληνιέο mysql ελζσκαηώζεθαλ ζηνλ θώδηθα php ώζηε λα γίλεη ε επηθνηλσλία βάζεο δεδνκέλσλ 
κε ινγηζκηθό. Σέινο ρξεζηκνπνηήζεθε Ajax γηα λα θηηαρηεί έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ 
ινγηζκηθνύ πνπ είλαη ε δσληαλή ζπλνκηιία ησλ ρξεζηώλ ηνπ (live chat). 

Με ηε βνήζεηα όισλ απηώλ ησλ εξγαιείσλ δεκηνπξγήζεθε έλα γξαθηθό πεξηβάιινλ 
θηιηθό θαη επράξηζην πξνο ηνλ ρξήζηε θαη ηαπηόρξνλα ρξήζηκν γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπ. 

 

5.2  Επεξήγηση σημαντικών σημείων κώδικα 

 
 Αθνινπζεί ν θώδηθαο ηνπ ινγηζκηθνύ, κε επεμήγεζε ησλ ζεκαληηθώλ ηκεκάησλ ηνπ, 
δίπια από θάζε γξακκή ή θάζε θνκκάηη (block) ηνπ.  
       

5.2.1  Αρχική σελίδα 

 
<?php  
error_reporting(0); // Απόθξπςε κελπκάησλ ζθαικάησλ ώζηε λα κελ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε 
ηνπ ρξήζηε ηπρόλ ζθάικαηα 
session_start(); // Δθθίλεζε κηαο ιεηηνπξγίαο session 
mysql_connect("localhost","root","");//ύλδεζε κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ “maths” 
mysql_select_db("maths"); 
$vartest=$_SESSION['user_name'];//Οξηζκόο κεηαβιεηήο vartest σο session κεηαβιεηή ε 
νπνία ζα παίξλεη ζαλ ηηκή ην εθάζηνηε όλνκα ρξήζηε “user_name” 
echo "<font color='#993300' size='5'>$vartest</font>"; // εκθάληζε ηνπ νλόκαηνο ρξήζηε  
$varsql=mysql_query("SELECT sum(total_vathmos) FROM `$vartest`;");//εκθάληζε ζπλνιηθνύ 
βαζκνύ κέζσ ππνινγηζκνύ ηνπ από ην εξώηεκα ζε sql. To εξώηεκα sql ππνινγίδεη ην 
άζξνηζκα ησλ βαζκώλ ηνπ ρξήζηε πνπ έρεη θαλεη είζνδν ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θαη ην 
απνηειέζκαηα ην απνζεθεύεη ζε κηα κεηαβιεηή varsql ηελ νπνία ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε 
παξαθάησ γηα λα καο εκθαλίζεη ην απνηέιεζκα. 
//echo "<font color='#993300' size='5'>Έρεηε εηζέιζεη κε ην όλνκα :</font><font color='orange' 
size='6'> $username</font>";//εκθάληζε κελύκαηνο ρξήζηε 
$row = mysql_fetch_array($varsql);//εκθάληζε ζπλνιηθνύ βαζκνύ ρξήζηε 
echo " ν ζπλνιηθόο βαζκόο ζνπ είλαη: "; 
echo  $row['sum(total_vathmos)']; 
?> 
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<?php 
mysql_connect("localhost","root","");//ζύλδεζε κε βάζε δεδνκέλσλ γηα ην newsletter  
mysql_select_db("maths"); 
$email=$_REQUEST['email']; 
$query=mysql_query("INSERT INTO `subscribe_list`(`user_email`) VALUES ('$email');") 
or die('Κάπνην ζθάικα ζπλέβε'); 
?> 
</script> 
<script> 
$javar1="<?php echo $vartest; ?>"; 
$javar2="<?php echo $row['sum(total_vathmos)'];?>";//απνζήθεπζε ηνπ ζπλνιηθνύ βαζκνύ ζε 
κηα κεηαβιεηή javar2 γηα λα γίλεη ν έιεγρνο αλ ν βαζκόο είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 33 παξαθάησ 
κέζσ  ηεο ζπλάξηεζεο show(). 
function show(){ 
if($javar2<33){alert("Ζ ζπλνιηθή ζνπ βαζκνινγία πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 33 γηα λα 
πξνρσξήζεηο");return false;} 
} 

 

5.2.2 Τρόπος τυχαίας εμφάνισης αριθμών στο τελικό διαγώνισμα για 

την προπαίδεια 

 

<?php 
session_start();// εθθίλεζε κηαο πεξηόδνπ  
$username=$_SESSION['username'];//To username ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε 
echo "<font color='#993300' size='5'>Έρεηε εηζέιζεη κε ην όλνκα </font><font color='orange' 
size='6'>$username</font>";//Μήλπκα γηα username 
$number1=rand(0,10);//o πξώηνο ηπραίνο αξηζκόο απνζεθεύεηαη ζε κηα κεηαβιεηή number1 
$number2=rand(0,10);// o δεύηεξνο ηπραίνο αξηζκόο απνζεθεύεηαη ζε κηα κεηαβιεηή number2 
$_SESSION['arithmos1'] = $number1;//ν πξώηνο αξηζκόο απνζεθεύεηαη ζηελ πεηαβιεηή 
“arithmos1” 
$_SESSION['arithmos2'] = $number2; 
$result1=$number1*$number2;//To απνηέιεζκα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ δύν αξηζκώλ 
απνζεθεύεηαη ζαλ “result1” 
$_SESSION['varname1'] = $result1; 

 

 

5.2.3 Φόρμα εισόδου χρήστη για (συνομιλία) chat 

<?php 
session_start(); 
$username = $_POST['username']; 
$password = $_POST['password']; 
$con = mysql_connect('localhost','root',''); //ζύλδεζε κε βάζε δεδνκέλσλ “chatbox” 
mysql_select_db('chatbox',$con); 
$result = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username' AND 
password='$password'");//εξώηεκα sql  γηα εύξεζε ηνπ ρξήζηε πνπ έθαλε είζνδν 
if(mysql_num_rows($result)){ 
$res = mysql_fetch_array($result); 
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@mysql_query("UPDATE `chatbox`.`users` SET `online` = '1' WHERE `users`.`username` = 
'$username' ;");//εθηέιεζε εληνιήο sql ε νπνία ζέηεη ηελ κεηαβιεηή “online” ίζε κε 1 γηα λα 
μέξνπκε όηη o ρξήζηεο είλαη Online. 
 
     

5.2.4 Φόρμα εξόδου χρήστη από (συνομιλία) chat 

   
 <?php 
session_start();//εθθίλεζε ιεηηνπξγίαο session 
$username=$_SESSION['username']; 
mysql_connect("localhost","root",""); 
mysql_select_db("chatbox"); 
@mysql_query("UPDATE `chatbox`.`users` SET `online` = '0' WHERE `users`.`username` = 
'$username';");//κεηαηξνπή ρξήζηε από online=1 ζε online=0 (offline) 
session_destroy();//ηεξκαηηζκόο ιεηηνπξγίαο session 
 
echo "<center>"; 
echo "Έρεηε απνζπλδεζεί. Κιίθ <a href='index.php'>εδώ γηα λα εηζέιζεηε πάιη.</a>";//κήλπκα 
επαλαζύλδεζεο 
echo "</center>"; 
?>//θιείζηκν θώδηθα php 
 
 

5.2.5 Γενική μορφή φόρμας αποτελεσμάτων 

<?php  
session_start();?> 
<html><head> <title>Κεθάιαην 3</title></head><body bgcolor="silver"><meta http-
equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" /> 
<h1 style="color:blue"><p align="center"><style="color:blue">ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ </a></h1></p> 
<h1 style="color:blue"><p align="center">ΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ ΑΠΟ ΣΟ 6 ΔΩ ΣΟ 10</p></h1> 
<?php 
mysql_connect("localhost","root",""); 
mysql_select_db("maths"); 
$answer1=$_REQUEST['answer1'];ε answer1 κεηαβιεηή ζα απνζεθεπηεί ζηελ $answer1 
$answer2=$_REQUEST['answer2']; 
$answer3=$_REQUEST['answer3']; 
$answer4=$_REQUEST['answer4']; 
$answer5=$_REQUEST['answer5']; 
mysql_query("INSERT INTO kefalaia(kefalaio3) VALUES('$answer1');");//εηζαγσγή ηηκήο 
κεηαβιεηήο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ζην αληίζηνηρν θεθάιαην 
mysql_query("INSERT INTO kefalaia(kefalaio3) VALUES('$answer2');"); 
mysql_query("INSERT INTO kefalaia(kefalaio3) VALUES('$answer3');"); 
mysql_query("INSERT INTO kefalaia(kefalaio3) VALUES('$answer4');"); 
mysql_query("INSERT INTO kefalaia(kefalaio3) VALUES('$answer5');"); 
mysql_query("SELECT * from kefalaia;"); 
$result=mysql_query("SELECT  SUM(kefalaio3) FROM kefalaia;"); // ππνινγηζκόο αζξνίζκαηνο 
βαζκώλ 
$sum=$answer1+$answer2+$answer3+$answer4+$answer5; 
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echo  "Απάληεζεο ζσζηά ζε  ";   echo $sum;  echo " από ηηο 5 εξσηήζεηο"; echo "<br/>"; 
if($sum==5) echo "'Αξηζηα ζπγραξεηήξηα";//εκθάληζε κελπκάησλ αλάινγα κε ηελ βαζκνινγία 
if($sum<5)  echo "Υξεηάδεηαη ιίγν δηάβαζκα ζηνπο αξηζκνύο απν ην 6 κέρξη ην 10"; 
mysql_query("TRUNCATE TABLE kefalaia;"); 
@mysql_query("update `".$_SESSION['user_name']."` SET `total_vathmos`=('$sum') WHERE 
`kefalaio_id`=('kefalaio3_m')"); 
?> 
<h2 style="color:red"><p align="left"><a href ="kefalaia_menu.html" 
style="color:red">ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ</h2></p> 
<p align="left"><img src="left_arrow.jpg" width="100" height="100" alt="left arrow"></a></p> 
<h2 style="color:red"><p align="left"><a href="start_menu.php" style="color:red">ΔΠΗΣΡΟΦΖ 
ΣΖΝ ΑΡΥΗΚΖ ΔΛΗΓΑ</h2></p> 
<p align="left"><img src="home.jpg" width="100" height="100" alt="home"></a></p> 
</body></html> 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις 

 
 Σν ινγηζκηθό πνπ παξνπζηάζηεθε ζε απηήλ ηελ εξγαζία είλαη έλα ηξόπνο γηα λα δείμεη 
ζε θάπνηνλ πσο κπνξεί λα θηηάμεη έλα ηέηνην ινγηζκηθό. Δπίζεο δείρλεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 
έλαο καζεηήο κπνξεί λα εμαζθεζεί πάλσ ζηελ πξνπαίδεηα εύθνια θαη γξήγνξα. 
 Κάπνηεο κειινληηθέο επεθηάζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ είλαη λα πξνζηεζεί ήρνο 
επεηδή ζηελ εθκάζεζε ηεο πξνπαίδεηαο βνεζάεη ε αθνπζηηθή κλήκε 
(http://www.eulegein.net/Pages/Boithiste_to_paidi_na_mathei_tin_propaideia.aspx), λα γίλεηαη 
απνζήθεπζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ, λα εκπινπηηζηεί ε ζειίδαο δηαρείξηζεο κε πεξηζζόηεξεο 
ιεηηνπξγίεο όπσο δηαγξαθή ρξήζηε, εγγξαθή ρξήζηε θ.α. 
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Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή 

 
(ππνγξαθή) 

 
 

(ππνγξαθή) (ππνγξαθή) 

Όλνκα Δπώλπκν 
Βαζκίδα 

Όλνκα Δπώλπκν 
Βαζκίδα 

Όλνκα Δπώλπκν 
Βαζκίδα 
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