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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο εθκάζεζεο γλψζεο κέζσ θηλεηψλ 
ζπζθεπψλ (θηλεηή κάζεζε- mLearning). Δίλαη κηα έλλνηα πνπ έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ηα ηειεπηαία 
ρξφληα θαη είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ζηηο κέξεο καο. 

Αξρηθά, γίλεηαη αλαθνξά θαη αλαπηχζζεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γχξσ απφ ηελ 
ειεθηξνληθή κάζεζε εμ’ απνζηάζεσο (e-Learning). Ξεθηλψληαο απφ ηελ ηζηνξηθή ηεο αλαδξνκή, ηελ 
έλλνηα , ηελ νξνινγία ηεο θαη  ηηο εθαξκνγέο ηεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εκβαζχλνπκε ζηηο 
εθαξκνγέο πινπνίεζήο ηεο  θαη λα θαηαιήμνπκε ζην κεηέπεηηα παξαθιάδη ηεο πνπ είλαη ε θηλεηή 
κάζεζε (m-Learning). Δδψ, αληίζηνηρα ζα γίλεη ιφγνο ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ πνπ καο έθεξαλ 
απηφ ην είδνο γλψζεο, ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη ηελ έλλνηα ηεο. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη 
ζπζρέηηζε κε ηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο αλαπηχζζνληαο ηφζν ηα πιενλεθηήκαηα φζν θαη ηα 
κεηνλεθηήκαηα έλαληη ησλ ππφινηπσλ κνξθψλ κάζεζεο. Πεξηγξάθνληαη ην κνληέιν ηνπ καζεηή, νη 
δπζθνιίεο θαη ηα πξνηεξήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην m-Learning ζε καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη 
πξνγξακκαηηζηέο θαη ιακβάλνληαη απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα κε βάζε επηζηεκνληθά άξζξα 
πάλσ ζηνλ ηνκέα. 

 ην πξαθηηθφ κέξνο ζα παξνπζηαζηεί ε εθαξκνγή πνπ δεηήζεθε λα θαηαζθεπαζηεί κε 
εθηελή αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. ε απηφ ην κέξνο αλαιχνληαη θαη ηα εξγαιεία ρξήζεο πνπ 
βνήζεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο, ε αξρηηεθηνληθή ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ m-Learning, ελψ 
ζα ππάξρεη θαη πιήξεο νδεγφο ρξήζεο απηήο κε ρξήζε screenshot ελ ψξα ιεηηνπξγίαο ηεο.  

 Γηα ην ηέινο, αθήλνπκε ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα παξνπζηάδνληαο ηα «ζεηηθά» θαη 
«αξλεηηθά» ηεο εθαξκνγήο, ηξφπνπο βειηίσζεο θαη ζηνραζκνχο γηα ην κέιινλ ηνπ m-Learning κε 
βάζε ηα γεγνλφηα πνπ παξαηεξνχκε. 

ABSTRACT 

This thesis deals with the issue of learning knowledge through mobile devices (mobile learning-
mLearning). It is a concept that made its appearance in recent years and is widely used nowadays. 

Initially, we develop and reference the theoretical framework around e-learning distance (e-
Learning). Starting from the historical retrospection, the definition, the terminology and the 
applications, we are given the opportunity to deepen the implementation of applications and come 
in a later offshoot of which the mobile learning is(m-Learning). Here, respectively, we will speak of 
the historical events that brought us this kind of knowledge, the problems encountered and the 
meaning of. Then, it is correlated with the education sector by developing both its advantages and 
disadvantages compared to other forms of learning. We analyze the student's model, the difficulties 
and the advantages of the m-Learning for students, teachers and programmers and the obtained 
results and conclusions from scientific articles related to this sector. 

In the practical part will present the requested application to construct a comprehensive 
analysis of the operation. In this part analyzes and tools usage helped to create the application, the 
application architecture and m-Learning, and there will be a complete guide such use screenshot 
using the hours of operation. 

 Finally, we leave the general conclusion as we present the pros and coms of the 
application, ways for improvement and reflections on the future of m-Learning based on the facts 
we observe. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: E-learning 

1. Εισαγωγή 

Σν e-learning εκθαλίδεηαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 θαη γλψξηζε κέρξη ζήκεξα επξχηαηε δηάδνζε. 
Καηά κία επξεία έλλνηα e-learning είλαη θάζε κνξθή ειεθηξνληθήο κεζφδνπ βνεζεηηθή ηεο 
δηδαζθαιίαο, ε νπνία κπνξεί λα παξέρεηαη είηε εληφο ηεο αίζνπζαο θαηά ηνλ θιαζηθφ ηξφπν 
ζπνπδψλ, είηε εμ απνζηάζεσο. Καηά ηελ ζηελφηεξε έλλνηα ην e-learning νξίδεηαη σο ε θπξίσο ζηηο 
Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) βαζηδφκελε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

Οη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί πνπ παξέρνπλ e-learning ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθά ινγηζκηθά γηα λα 
δίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα έρνπλ πξφζβαζε κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ηνπο κε 
ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν: 

α) ε κνξθέο αζχγρξνλεο ηειεθπαηδεχζεσο  κέζσ ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο πνχ νξγαλψλεη ηελ 
πξφζβαζε ζην γλσζηηθφ πιηθφ (αξρεία θεηκέλνπ, παξνπζηάζεσλ ή πνιπκέζσλ), ζε κνξθέο 
αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ιίζηεο αιιεινγξαθίαο, ηζηνιφγηα, θφξνπκ 
ζπδεηήζεσλ θ.ιπ).. 

β) Έγθπξεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο (ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο). 

γ) χγρξνλεο επηθνηλσλίαο (ηειεδηαζθέςεηο, βηληενζπλεδξηάζεηο θ.ιπ.) θαη 

δ) Ζιεθηξνληθήο αμηνινγήζεσο. 

Σν e-learning απνδίδεηαη ζπλήζσο ζηα ειιεληθά σο «ειεθηξνληθή κάζεζε». Ζ κάζεζε 
φκσο είλαη ε λνεηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο πξνζιακβάλεη γλψζεηο, δελ κπνξεί λα 
είλαη ειεθηξνληθή, γη’ απηφ ίζσο δνθηκφηεξνο ζα ήηαλ ν φξνο «ειεθηξνληθή ηειεθπαίδεπζε». 

Γηα ηελ απφδνζε ηνπ φξνπ e-learning ζηελ ειιεληθή δελ ππάξρεη νκνγλσκία. Καηά θαηξνχο 
έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη φξνη ηνπο νπνίνπο θαη ζπλαληήζακε ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία: 
ειεθηξνληθή κάζεζε, ηειεεθπαίδεπζε, e-εθκάζεζε (Ξπδηάο, 2007), ηειεθπαίδεπζε (Γθηξηδή, 2009) 
θ.ά., κε θπξηψηεξν ηνλ πξψην, ν νπνηνο απνηειεί ηελ θαηά ιέμε κεηάθξαζε ηνπ αληηζηνίρνπ 
αγγιηθνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ειιεληθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο, φπσο ην Παλειιήλην 
ρνιηθφ Γίθηπν (http://blogs.sch.gr/billbas/). Καηά ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη γεληθψο ν 
αγγιηθφο φξνο, ελψ γηα ηνπο θαηά θαηξνχο πξνηαζέληεο ειιεληθνχο φξνπο γίλεηαη αλαθνξά 
αλαιφγσο ηεο βηβιηνγξαθηθήο πξνειεχζεσο ησλ θάζε θνξά αλαθεξνκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηα 
ζπκπεξάζκαηα θαηαηίζεηαη ε γλψκε ηνπ γξάθνληνο. 

2. ύντομη ιστορική αναδρομή 

Ζ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεχζεσο είλαη ζρεδφλ ηαπηφρξνλε κε ηελ 
εκθάληζε ησλ κέζσλ απηψλ. Σν ξαδηφθσλν, ε ηειεφξαζε, ην θαζεηφθσλν, νη ζπζθεπέο 
βηληενηαηλεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βνεζεηηθά κέζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη κάιηζηα ζηηο εμ 
απνζηάζεσο ζπνπδέο, πνπ είραλ μεθηλήζεη σο «ζπνπδέο δη’ αιιεινγξαθίαο». Αθφκε φκσο δελ 
κπνξνχκε λα νκηινχκε γηα e-learning. Αζθαιψο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηεινχλ ηελ πξντζηνξία 
ηνπ. 

Οπζηαζηηθψο, ε ηζηνξία ηνπ e-learning αξρίδεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη έπεηηα, κε ηελ 
αικαηψδε αλάπηπμε ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ηδηαίηεξα 
κάιηζηα κε ηελ εκθάληζε ησλ θζελψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηελ επηθξάηεζε ηνπ 
δηαδηθηχνπ θαη ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ (world wide web), ηεο αζχξκαηεο ηερλνινγίαο ηεο ζχρξνλεο 
θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο θ.ιπ. (Ρφθνπ - Φξάλθα 2005 θαη Ξπδηάο, 2007). Ήδε ην 1993 
αλαθέξεηαη ν William D. Graziadei φηη παξέδσζε κηα δηάιεμε κέζσ ππνινγηζηνχ ελ ζπλδέζεη (online) 
θαζψο θαη νδεγίεο θαη αζθήζεηο (πιηθφ αμηνινγήζεσο) κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ο 
ίδηνο ην 1997 θπθινθφξεζε έλα άξζξν ζρεηηθά κε ηα αζχγρξνλα θαη ζχγρξνλα καζεζηαθά 
πεξηβάιινληα (En.Wikipedia, 2012). 

http://blogs.sch.gr/billbas/
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Αιιά θαη ζηελ Δπξψπε ην 2000 ςεθίδεηαη ζηε Ληζζαβφλα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 
ζρέδην δξάζεο: «e-learning: ζρεδηάδνληαο ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αχξην», γηά λα αθνινπζήζνπλ θαη 
άιιεο πξσηνβνπιίεο κε ηηο νπνίεο αλαγλσξηδφηαλ ε αμία ηνπ e-learning γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 
κέιινληνο (Γθηξηδή,2009). 

3. Η Έννοια του e-learning 

H Ρφθνπ - Φξάλθα (2005) απαξηζκεί ηηο 3 θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα δηαηξεζεί ε ρξήζε ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηελ εθπαίδεπζε:  

i. Δθπαίδεπζε βαζηδφκελε ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (Computer Based Instruction – CBI): 
Μαζήκαηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ρξήζε ει. ππνινγηζηή, δίρσο λα είλαη αλαγαθία ζχλδεζε ζε 
θάπνην δίθηπν. 

ii. Δθπαίδεπζε βαζηδφκελε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ (Web Based Training – WBT): Δπέθηαζε ηεο 
πξνεγνχκελεο κνξθήο κε ηελ ζχλδεζε ζε εμσηεξηθέο πεγέο. Ο θαζεγεηήο θαη νη εθπαηδεπφκελνη 
επηθνηλσλνχλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηειεζπλεδξηάζεσλ.  

iii. Δθπαίδεπζε βαζηδφκελε ζηελ ηερλνινγία (Tecnology BasedTraining – TBT): Δθπαίδεπζε πνπ 
γίλεηαη ζηελ ηάμε κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ. 

Σν e-learning θαηά ηελ Ρφθνπ - Φξάλθα (2005), ζπλδπάδεη ηελ CBI θαη ηελ TBT θαζψο 
επίζεο θαη ηηο κεηέπεηηα αλαπηπρζείζεο δηαδηθαζίεο ησλ εηθνληθψλ ηάμεσλ θαη ηεο ςεθηαθήο 
ζπλεξγαζίαο. 

Ζ Εεξδέβα (2007) παξνπζηάδεη ην e-learning σο κηα δηαδηθαζία καζήζεσο ε νπνία 
εκπεξηέρεη ηελ WBT (ε νπνία επίζεο πεξηέρεη ηελ CBI) θαη πεξηβάιιεηαη απφ ηελ εμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε. Αθφκε ηνπνζεηεί παξαζηαηηθά θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ e-learning σο κέξνο ηεο κηθηήο 
δηαδηθαζίαο (blended learning), θαηά ην νπνίν ζπλδπάδνληαη φιεο νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο καδί κε 
κεζφδνπο θιαζηθήο καζήζεσο πνπ απαηηνχλ ηελ θπζηθή παξνπζία ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζε θαπνηεο 
δηαδηθαζίεο φπσο ι.ρ. ηηο Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο (βι. ρήκα 1). Ζ ίδηα ηαπηίδεη ηνλ 
φξν e-learning (ειεθηξνληθή κάζεζε) κε ηνπο φξνπο e-education (ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε) θαη tele-
education(ηειεθπαίδεπζε). 

 

Γεληθψο γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πξνηηκάηαη ν φξνο e-
learning ελψ γηα ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηνπ θιαζηθνχ ζπζηήκαηνο 
πξνηηκάηαη ν φξνο blended learning (Wikibooks, 2012) ην νπνίν ζηα ειιεληθά απνδίδεηαη θαη σο 
πβξηδηθφ κνληέιν (Δ-mathisi, 2010). 
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Ζ δηάδνζε ηεο ρξήζεσο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ηα νπνία ήδε 
θπξηαξρνχλ ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, επέηξεςε ηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 
πνπ βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο ΣΠΔ, αλνίγνληαο λένπο νξίδνληεο ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο 
Αλνηθηήο θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαηδεχζεσο. Οξηζκέλα, κάιηζηα, αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, 
απφ ην 1990 θαη έπεηηα πξνζαλαηνιίζζεθαλ ζην λα δψζνπλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζην δηαδίθηπν θαη 
ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, φπσο ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ηεο Καηαισλίαο, ην νπνίν ηδξχζεθε εμ 
αξρήο (αθαδεκατθφ έηνο 1995-1996) σο έλα εληειψο βαζηδφκελν ζηελ θηινζνθία ηνπ e-learning 
αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (Cobarsi, 2007). 

Σν e-learning, ην νπνίν άξρηζε λα γλσξίδεη απμαλφκελε δηάδνζε απφ ην έηνο 2000, 
αλαθέξεηαη ζε θάζε ειεθηξνληθψο ππνβνεζνχκελε δηδαζθαιία, αιιά ζπλεζέζηεξα ζπζρεηίδεηαη κε 
ηελ δηδαζθαιία ε νπνία παξέρεηαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ 
(Sangra, Vlachopoulos, & Cabrera, 2011 θαη Παξαθεπάο, 2011). 

Χο πξνο ηνλ νξηζκφ ηνπ e-learning, απφ ηελ έξεπλα ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο 
δηαπηζηψλεηαη ὀηη δελ ππάξρεη απφιπηε ζπκθσλία γηα ηελ αθξηβή δηαηχπσζή ηνπ. Αθφκε, φπσο 
αλαθέξνπλ νη Sangra, Vlachopoulos, & Cabrera (2011), θαηά θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί 
δηαθνξεηηθνί φξνη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ ίδηα έλλνηα, φπσο: Computer Based Learning, Techology 
Based Training, ή Computer Based Training γηα λα επηηείλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζχγρπζε. Οη 
ίδηνη θαηέηαμαλ ηνπο δηαθφξνπο νξηζκνχο ηνπ φξνπ ζε ηέζζεξηο γεληθέο θαηεγνξίεο: 

α) Βαζηδφκελνη ζηελ ηερλνινγία: Οξηζκνί πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 
θάπνηνπο αθαδεκατθνχο πνπ δίδνπλ έκθαζε ζηελ ηερλνινγηθή πηπρή ηνπ e-learning 
παξνπζηάδνληαο ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά σο δεπηεξεχνληα. Οη νξηζκνί απηήο ηεο θαηεγνξίαο 
παξνπζηάδνπλ ην e-learning σο ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα κάζεζε.  

β) Με θξηηήξην ηνλ ηξφπν παξνρήο ηεο εθπαηδεχζεσο: Παξνπζηάδνπλ ην e-learning σο έλα κέζν 
πξνζβάζεσο (γηα κάζεζε, δηδαζθαιία, γλψζε). Γειαδή, νη νξηζκνί απηνί εζηηάδνπλ ζηελ 
πξνζβαζηκφηεηα θαη φρη ηφζν ζην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο.  

γ) Με βἀζε ηελ επηθνηλσλία: Θεσξνχλ ην e-learning πξσηίζησο σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο, 
αιιειεπηδξάζεσο θαη ζπλεξγαζίαο θαη απνδίδνπλ δεπηεξεχνληα ξφιν ζηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά.  

δ) Αλαθνξηθψο κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφηππν: Οξίδνπλ ην e-learning σο έλα λέν ηξφπν καζήζεσο ή 
σο βειηίσζε ελφο πξνυπάξρνληνο εθπαηδεπηηθνχ πξνηχπνπ. Οη εηζεγεηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 
πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ην ρψξν ηεο εθπαηδεχζεσο (ζην ίδην). 

Απηά ηα 4 ραξαθηεξηζηηθά (ζχγρξνλε ηερλνινγία, πξνζβαζηκφηεηα, επηθνηλσλία, 
καζεηνθεληξηθφ πξφηππν καζήζεσο) αζρέησο ηεο βαξχηεηαο πνπ απνδίδνπλ ζην θαζέλα νη 
δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο, πεξηγξάθνπλ επαξθψο ηελ έλλνηα ηνπ e-learning. Αο δνχκε ελδεηθηηθψο 
θάπνηεο δηαηππψζεηο ηνπ νξηζκνχ. 

ηελ έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ εμ Απνζηάζεσο Δθπαηδεχζεσο (European Distance 
Education Network) γηα ηελ UNESCO (2001) γίλεηαη δεθηφο ν νξηζκφο ηνπ e-learning ηνλ νπνίν 
εηζεγνχληαη νη Waller & Wilson (2001): «E-Learning είλαη ε απνηειεζκαηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία ε 
νπνία πξνάγεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ςεθηαθψο παξερνκέλνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ καδί κε 
(καζεζηαθή) ππνζηήξημε θαη ππεξεζίεο». 

Ο Cobarsi (2007) νξίδεη ην e-learning σο «ηελ εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ ηεο ειεθηξνληθήο 
πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαίδεπζε, θαηά ηελ νπνία ηα δηδαθηηθά πεξηερφκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο 
παξέρνληαη κε ειεθηξνληθά κέζα». 

Καηά ηνλ Ξπδηά (2007), ε έλλνηα ηνπ e-learning ηαπηίδεηαη κε απηήλ ηεο εμ απνζηάζεσο 
εθπαηδεχζεσο, γη’ απηφ θαη ρξεζηκνπνηεί άιισζηε ηνλ φξν ηειεεθπαίδεπζε γηα λα απνδψζεη ηελ ίδηα 
έλλνηα ζηα ειιεληθά, θαη ηελ νξίδεη σο «ηελ βαζηδφκελε ζηελ ηερλνινγία κάζεζε ζηελ νπνία ηα 
πιηθά ηεο κάζεζεο κεηαθέξνληαη ειεθηξνληθά ζε απνκαθξπζκέλνπο καζεηέο κέζσ ελφο δηθηχνπ 
ππνινγηζηψλ», νξηζκφ ηνλ νπνίν δαλείδεηαη απφ ηνλ Harper θ.ά. (2004) γηα ηελ εμ’ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε. Ο ίδηνο, αλ θαη αλαθέξεη θαη έλαλ άιιν νξηζκφ γηα ην e-learning: ηελ βαζηδφκελε ζηελ 
ηερλνινγία εθπαίδεπζε (ηελ βαζηδνκέλε ζην web θαη ηελ παξερνκέλε κε ηελ βνήζεηα ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ), ρξεζηκνπνηεί ηνπο φξνπο distance-learning θαη e-learning σο ηαπηνζήκνπο, δηφηη 
ζεσξεί φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ ε εμ απνζηάζεσο 
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εθπαίδεπζε ζα ρξεζηκνπνηεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο Σ.Π.Δ.. Απηή ε άπνςε είλαη επξχηεξα 
δηαδεδνκέλε (βι. El.Wikipedia, 2012) 

4. Σεχνολογίες Τλοποιήσεως του e-learning  

Ὁπσο είδακε ζηελ  πξνεγνχκελε ελφηεηα, ην e-learning βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 
εθπαίδεπζε, θαη κάιηζηα ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Ζ Pange (2007) απαξηζκεί ηνπο 
ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνεζνχλ νη ΣΠΔ γηα ην e-learning. Απφ ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ (ή 
ςεθηαθά απνζεθεπηηθά κέζα) κπνξεί ν εθπαηδεπφκελνο λα έρεη πξφζβαζε ζε θείκελα πνπ κπνξεί 
λα εθηππψζεη –αλ ζέιεη- ππφ ηελ κνξθή ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ, ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ, 
εθαξκνγέο πνιπκέζσλ (video ή ήρνπ) ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (streaming) ή κε πξφζβαζε ζηα 
ζρεηηθά αξρεία. Μπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε βηβιηνγξαθηθέο πεγέο (ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο) θαη 
λα επηθνηλσλεί κε δηάθνξεο κνξθέο ζχγρξνλεο (chat, ηειεδηαζθέςεηο, βηληενδηαζθέςεηο) θαη 
αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ιίζηεο αιιεινγξαθίαο, ηζηνιφγηα, θφξνπκ 
ζπδεηήζεσλ θ.ιπ). 

Γηα λα αλαθέξνπκε θαη έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ζηα πξνγξάκκαηα επηκνξθψζεσο πνπ 
παξέρεη κε e-learning ην ΚΔΚ ηνπ ΔΚΠΑ, ν επηκνξθνχκελνο έρεη πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο φπνπ ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε θάπνησλ θσδηθψλ (Οδεγφο 
πνπδψλ, 2010). Σν πεξηερφκελν θάζε καζήκαηνο δηαηίζεηαη ηκεκαηηθά αλά δηδαθηηθή ελφηεηα κέζσ 
εηδηθά δηακνξθσκέλσλ ειεθηξνληθψλ ηάμεσλ. Σα δχζθνια ζεκεία θαη έλλνηεο επεμεγνχληαη κε 
«αλαδπφκελα παξάζπξα» πνπ εκθαλίδνληαη κε ππεξζπλδέζκνπο εληφο ηνπ ειεθηξνληθνχ θεηκέλνπ. 
ηελ ίδηα πιαηθφξκα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ λα επηθνηλσλεί κε ηνλ 
εθπαηδεπηή ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ. Μεηά ην πέξαο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηνο ν 
επηκνξθνχκελνο θαιείηαη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά έλα γλσζηηθφ ηέζη απαληψληαο ζε εξσηήζεηο 
αληηζηνηρήζεσο νξζψλ απαληήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο, αιεζνχο/ςεπδνχο δεισζεσο ή 
κεηαθνξηψζεσο θεηκέλνπ, φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο δηαηππψλεη θαη επηζπλάπηεη ηελ απάληεζε. ε 
νξηζκέλα καζήκαηα ρξεηάδεηαη λα ππνβάιεη θαη γξαπηέο εξγαζίεο. Αθφκε, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 
παξέρεηαη θαη ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ, ηα νπνία κπνξεί ν επηκνξθνχκελνο λα εθηππψζεη, 
αλ ζέιεη (ζην ίδην). 

Γεληθψο, νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί πνπ πξνζθέξνπλ ζπνπδέο κε ην ζχζηεκα ηνπ e-learning 
δηαζέηνπλ γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πξφζβαζε (κε θσδηθνχο εηζαγσγήο) ζε θάπνηνλ ηζηφηνπν 
(πιαηθφξκα, portal, e-class, virtual campus) κε ηελ ρξήζε ινγηζκηθνχ πνπ θαιείηαη χζηεκα 
Γηαρείξεζεο Δθπαηδεχζεσο (learning Management System -LMS) ν νπνίνο παξέρεη αζχγρξνλε 
ηειεθπαίδεπζε (Γθηξηδή, 2009), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο είλαη παξφκνηα κε ην παξάδεηγκα ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ παξαδείγκαηνο πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Ζ αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε 
δηαζέηεη ην κεγάιν πιενλέθηεκα φηη είλαη πξνζηηή ζηνλ εθπαηδεπφκελν 24 ψξεο ην 24σξν θαη 7 
εκέξεο ηελ εβδνκάδα (Καξαθχξηνο, Παιηφθαο, Φπράξεο, Κέθθεξεο, & Ρέππα, Ννέκβξηνο 2009). 

Αθφκε κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ ινγηζκηθψλ ν ίδηνο νξγαληζκφο ζπλήζσο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 
ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο (ηειεδηαζθέςεηο, βηληενζπλεδξηάζεηο) θαη δεκηνπξγίαο εηθνληθψλ ηάμεσλ 
(Γθηξηδή, 2009), θαη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο αμηνινγήζεσο (Computer-aided 
assessment, ή e-assessment) κέζσ φιν θαη πην εμειηγκέλσλ ζπζηεκάησλ En.Wikipedia (2012). 

ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ρξήζεσο ηεο Σερλνινγίαο ζην e-learning, δηαθξίλνληαη δχν βαζηθέο 
πξνζεγγίζεηο. Ζ «ελ γξακκή» (on line) πξνζέγγηζε θαη ε βαζηδφκελε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ (web-
based). Καηά ηελ πξψηε, δεκηνπξγείηαη κία εηθνληθή θνηλφηεηα, εληφο ηεο νπνίαο επλνείηαη ε 
ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη είλαη θαηάιιειε γηα κεγάιν πιήζνο καζεηψλ θαη αθνξά πιηθφ πνπ πξέπεη 
λα αλαλεψλεηαη ζπρλά θαη ην νπνίν δελ έρεη πςειέο απαηηήζεηο ζε πνιπκεζηθφ πιηθφ. Ζ δεχηεξε 
αθνξά πιηθφ κε ηζηνηφπνπο εκπινπηηζκέλν κε πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο θαη ζπληζηάηαη ζε 
πεξηπηψζεηο απηνδηδαρήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο δηδαζθαιίαο (Ρφθνπ - Φξάλθα, 2005),  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηνλ Sangra (2002) ε δηαθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ 
απφ ηα δηάθνξα παλεπηζηήκηα νδεγεί ζε ηξία πηζαλά κνληέια δηδαζθαιίαο: Μαζεηνθεληξηθφ, 
Γαζθαινθεληξηθφ θαη Σερλνινγνθεληξηθφ. Σν Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ηεο Καηαισλίαο έρεη πηνζεηήζεη 
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έλα ηζνξξνπεκέλν κνληέιν πνπ επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ δηδαζθφκελν, ιηγφηεξν ζηνλ 
δηδάζθνληα θαη αθφκε ιηγφηεξν ζηελ Σερλνινγία, ε νπνία ζα πξέπεη λα παξακέλεη έλα απιφ 
εξγαιείν πνπ εμππεξεηεί ηνπ άιινπο δχν παξάγνληεο (Sangra, 2002). 

5. υμπεράσματα 

Απφ ηα πξνεγνχκελα κπνξεί λα δηαπηζησζεί φηη έρνπλ δηαηππσζεί θπξίσο δχν νξηζκνί γηα 
ην e-learning. Καηά ηελ επξχηεξε έλλνηα e-learning είλαη θάζε κνξθή ειεθηξνληθήο κεζφδνπ 
βνεζεηηθή ηεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία κπνξεί λα παξέρεηαη είηε εληφο ηεο αίζνπζαο θαηά ηνλ θιαζηθφ 
ηξφπν ζπνπδψλ, είηε εμ απνζηάζεσο. Καηά ηελ ζηελφηεξε έλλνηα ην e-learning νξίδεηαη σο ε 
θπξίσο ζηελ ΣΠΔ βαζηδφκελε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

Ο δεχηεξνο θαη ζηελφηεξνο νξηζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί αθξηβέζηεξνο, δηφηη θαηά ηνλ 
παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο κεγαιχηεξε βαξχηεηα έρεη ε παξνπζία ηνπ δηδαζθάινπ, ν νπνίνο 
εθείλνο θαηεπζχλεη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη κπνξεί λα κεηαρεηξίδεηαη ή φρη  ειεθηξνληθά κέζα 
δηδαζθαιίαο. Έζησ θαη αλ κεηαρεηξίδεηαη ειεθηξνληθά κέζα, πνιχ δχζθνια ζα κπνξνχζε λα 
νλνκαζζεί απηή ε δηδαζθαιία e-learning. Γνθηκψηεξνη κάιινλ γη’ απηφ είλαη νη φξνη κηθηφ ζχζηεκα ή 
πβξηδηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο. Καηά ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία, ν δηδάζθαινο είλαη καθξπά 
νπφηε ε επηθνηλσλία έρεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ εδψ είλαη θαηαιπηηθή, ηφζν γηα 
ηελ πξφζβαζε ζηηο πεγέο ηεο γλψζεσο εθ κέξνπο ηνπ δηδαζθνκέλνπ φζν θαη γηα ηελ επηθνηλσλία 
ηνπ κε ηνλ δηδάζθνληα, ν νπνίνο ππνθηλεί θαη ελζαξξχλεη ηνλ δηδαζθφκελν ρξεζηκνπνηψληαο ηα 
ειεθηξνληθά απηά κέζα. Όπσο δελ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζζνχλ «ζπνπδέο δη’ 
αιιεινγξαθίαο» ην λα δηαλέκεη ν δηδάζθαινο ζηνπο καζεηέο γξαπηά θείκελα θαη λα παξαιακβάλεη 
γξαπηέο αζθήζεηο απφ απηνχο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αιιά  κφλν φηαλ απηφ γίλεηαη εμ 
απνζηάζεσο, έηζη θαη εδψ. Σν e-learningείλαη κηα εμειηγκέλε κνξθή ηεο εμ απνζηάζεσο 
εθπαηδεχζεσο, φπνπ ην ηαρπδξνκείν, νη θάθεινη κε επηζηνιέο, ηα παθέηα κε βηβιία, θαζέηεο ήρνπ 
θαη βηληενηαηλίεο ησλ «ζπνπδψλ δη’αιιεινγξαθίαο», έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ην δηαδίθηπν, ηα 
ειεθηξνληθά κελχκαηα, θαη ηα αξρεία πνιπκέζσλ ηα νπνία ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ 
γηα λα απνθηήζε ηελ γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ επηζπκεί. 

Σν e-learning, έρεη κεηαγξαθεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα θπξίσο σο ειεθηξνληθή κάζεζε. 
Μάζεζε, φκσο είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο πξνζιακβάλεη γλψζεηο, δηαδηθαζία 
λνεηηθή, πνπ δε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί ειεθηξνληθή, ή λα πξνζιάβεη άιινπο 
ηερλνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο, φζν θαη αλ ηα ηερλνινγηθά κέζα βνεζνχλ απηή ηε δηαδηθαζία. Απηή 
ε εμσηεξηθή (έμσ απφ ηνλ άλζξσπν) ππνζηήξημε ηεο καζήζεσο -ὀηαλ γίλεηαη κε νξγαλσκέλν 
ηξφπν- είλαη ε εθπαίδεπζε. Σν e-learning, φπσο θπξίσο νξίδεηαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, είλαη 
έλαο ζπζηεκαηηθφο θαη νξγαλσκέλνο ηξφπνο εμ απνζηάζεσο εθπαηδεχζεσο, βαζηδφκελνο ζε πνιχ 
κεγάιν βαζκφ ζηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Γη’ απηφ ζα κπνξνχζε ίζσο λα ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο 
«ειεθηξνληθή ηειεθπαίδεπζε» αληί ηνπ «ειεθηξνληθή κάζεζε», ν νπνίνο ηείλεη λα επηθξαηήζεη ζηελ 
ειιεληθή βηβιηνγξαθία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ  ΥΗΧΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΓΗΑ ΚΗΝΖΣΔ ΤΚΔΤΔ ME  

ΥΡΖΖ ΚΛΑΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ   12   
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: M-Learning 

1. Εισαγωγή και ιστορική αναδρομή 

Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρηιηεηίαο, ε εκπεηξία θαη ε πείξα ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξάδνζε 
ηεο θηλεηήο εθκάζεζεο έρνπλ αλζίζεη θαη κηα θνηλφηεηα ηεο πξαθηηθήο έρεη εμειηρζεί πνπ είλαη 
επδηάθξηηε απφ ηηο ηδξπκέλεο θνηλφηεηεο ηνπ αιιειέλδεηνπ "e-learning". Απηή ε θνηλφηεηα είλαη πξνο 
ην παξφλ νξαηή θπξίσο κέζσ κηαο ζεηξάο Γηεζλψλ Γηαζθέςεσλ. Μέρξη ηψξα, απηέο νη κνξθέο 
αλάπηπμεο θαη παξάδνζεο έρνπλ εζηηάζεη ζηα βξαρππξφζεζκα κηθξήο θιίκαθαο πξνγξάκκαηα θαη 
ηηο δνθηκέο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο θαη πξνηείλεη ηηο 
πξαγκαηηθέο έλλνηεο ηεο θηλεηήο κάζεζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε επηηπρήο αλάπηπμε ηεο θηλεηήο 
εθκάζεζεο εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπηλνπο παξάγνληεο ζηε ρξήζε ησλ λέσλ θηλεηψλ θαη 
αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ. Ζ πιεηνςεθία ηεο θηλεηήο δξαζηεξηφηεηαο εθκάζεζεο ζπλερίδεη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ζπζθεπέο πνπ δελ ζρεδηάζηεθαλ κε εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ζην κπαιφ, θαη 
ηα δεηήκαηα δπλαηφηεηαο ρξεζηκνπνίεζεο αλαθέξνληαη ζπρλά. 

Σα ρξφληα πνπ δηαλχνπκε έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηα ρξφληα ηεο "θίλεζεο" απφ πνιινχο 
εξεπλεηέο νη νπνίνη επηρεηξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 
αηφκσλ θαη ηεο δηαθίλεζεο πιεξνθνξηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Απηή ηε ζηηγκή ππνινγίδεηαη φηη ηα 
θηλεηά ηειέθσλα είλαη ηξηπιάζηα ζε αξηζκφ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο. 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 έγηλε κηα αλαδήηεζε ζην Google, ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ ιέμεηο θιεηδηά 
ηα "mobile learning", "definition" κε 1.240 ζέζεηο. Ζ ίδηα αλαδήηεζε επαλαιήθζεθε αξρή Ηνπιίνπ ηνπ 
2005 κε αληίζηνηρα 22.700 ζέζεηο. Με κηα γξήγνξε εμέηαζε απνθάιπςε φηη, αλάινγα κε ην πνηνο 
δεηαέη θαη πνην είλαη ην πιαίζην, ελλννχληαη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο 
κάζεζε κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί βιέπνπλ ηε κάζεζε 
κέσ ησλ θηλεηψλ σο ηελ άκεζε απφγνλν ηνπ e-Learning. Ο Pinkwart, et al.(2003) νξίδεη ηε κάζεζε 
κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ σο "e-Learning πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ζπζθεπεο θηλεηήο θαη αζχξκαηεο 
κεηάδνζεο" . χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ, πνιινί δεκηνπξγνί βιέπνπλ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ζαλ 
έλα επξέσο δηαδεδνκέλν ππφζηξσκα πνπ κπνξεί λα καο βνεζήζνπλ ζηε ζπλδπαζηηθή εξγαζία, 
ζπνπδέο θαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν κε πνιινχο ηξφπνπο. 

Ο Polsani(2003) ζεψξεζε απηνχο ηνπο νξηζκνχο πεξηνξηζηηθνχο θαη πξφηεηλε αληί απηνχ ηνλ 
φξν "δηαθηπαθή κάζεζε" (network learning/ n-Learning). Γειαδή νξίδεη ηε κάζεζε κέζσ θηλεηψλ 
ηειεθψλσλ σο κηα κνξθή εθπαίδεπζεο ηεο νπνίαο ν ρψξνο παξαγσγήο, θπθινθνξίαο θαη 
θαηαλάισζεο, είλαη ην δίθηπν. Ο Traxler (2005) ηελ φξηζε σο "θάζε εθπαηδεπηηθή δηάηαμε φπνπ απηή 
κπνξεί λα είλαη νη κνλαδηθέο ή νη θπξίαξρεο ηερλνινγίεο ρεηξφο ή νη palmtop ζπζθεπέο", αιιά ιίγν 
θαηξφ αξγφηεξα παξαδέρηεθε φηη ν νξηκζφο απηφο είλαη ηερλνθεληξηθφο θαη πξέπεη λα εμεηαζηεί ε 
νπηηθή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ηνπ ρξήζηε. O Sharples (2005) πεξηέγξαςε ηε κάζεζε "σο κηα 
δηαδηθαζία ηεο εηζεξρφκελεο γλψζεο, κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
ζπκκαζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο, ζα δεκηνπξγήζνπλ πξνζσξηλά ζηαζεξέο εξκελείεο ζηνλ 
θφζκν ηνπο". Απηή ε ξηδηθή ηερλνηξνπία επεθηείλεη ηελ έλλνηα ηεο κάζεζεο ζαλ κηα επνηθνδνκεηηθή 
δηαδηθαζία πέξαλ ηνπ αηφκνπ. 

Απηνί νη νξηζκνί θαηαδεηθλχνπλ ηηο δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο απηέο θαη πξνζδνθίεο. Έηζη, 
κπνξνχκε αλαγλσξίδνληαο απηέο ηηο αηζζεηέο δηαθνξέο λα δψζνπκε έλα λέν νξηζκφ. Σφζν ν Quinn 
(2000) θαη ν Pinkwart, et al.(2003) φξηζαλ σο ηελ m-Learning ζαλ "e-Learning πνπ ρξεζηκνπνηεί 
θηλεηέο ζπζθεπέο". Καη ε πιεηνςεθία ησλ ζπγγξαθέσλ, ελεξγά ή παζεηηθά, δειψλνπλ έλα νξηζκφ 
πνπ επηβιέπεη ηε κάζεζε κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζαλ κάζεζε ζπλδεδεκέλε κε κηα θνξεηή 
ζπζθεπή. 

Έηζη, θαηαιαβαίλνπκε φηη ε θηλεηή κάζεζε (m-Learning) απνηειεί επέθηαζε ηεο ειεθηξνληθήο 
κάζεζεο (e-Learning) θαη ηεο κάζεζεο απφ απφζηαζε (d-Learning), θιεξνλνκψληαο φια ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ζ νπζηαζηηθή δηαθνξά ηεο απφ ηηο άιιεο κνξθέο κάζεζεο είλαη φηη βαζίδεηαη 
ζηηο αζχξκαηεο ηερλνινγίεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Με θξηηήξην 
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ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ππάξρεη θαη ε αζχξκαηε κάζεζε (w-Learning) ε νπνία 
ζεσξείηαη ππνζχλνιν ηεο θαη ρσξίδεηαη ζε offline θαη online κάζεζε.  

 

Δίλαη θαζνιηθά απνδεθηφ φηη ε κεηάβαζε απφ κηα εθπαηδεπηηθή κέζνδν ζε θάπνηα άιιε 
νδεγεί ζηελ εκθάληζε λέσλ πξνβιεκάησλ πνπ πξέπεη άκεζα λα αληηκεησπηζηνχλ. Απηφ αθξηβψο 
ζπκβαίλεη, κε ηελ κεηάβαζε απφ ηελ ειεθηξνληθή ζηελ θηλεηή κάζεζε. Οη ηερλνινγίεο ησλ θηλεηψλ 
ζπζθεπψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ εμειίζζνληαη ηαρχηαηα, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη λέεο 
δπζεπίιπηεο πξνθιήζεηο. Απηέο νη πξνθιήζεηο είλαη ηερλνινγηθήο, αλαπηπμηαθήο θαη παηδαγσγηθήο 
θχζεσο θαη επεξεάδνπλ ηηο ηξεηο νληφηεηεο ηεο θηλεηήο κάζεζεο: (Murphy A., 2006), (Vavoula G. 
and Sharples M., 2009) 

- Παπαγυγοί (Developers): Απφ ηερλνινγηθήο πιεπξάο, πξέπεη λα γλσξίδνπλ αξθεηάΚαιά 
ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο ππνζηεξηδφκελεο ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ ψζηε λα γίλεη επηηπρψο ν 
ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηήο κάζεζεο.  

Απφ πιεπξάο αλάπηπμεο, πξέπεη λα απνθαζίζνπλ εάλ ζα αλαπηχμνπλ online ή 
offline ζχζηεκα θηλεηήο κάζεζεο. Απηφ επηθέξεη αληίζηνηρα δηάθνξα πξνβιήκαηα 
αληίζηνηρα φπσο λα γλσξίδνπλ ηηο  δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ ζπζθεπψλ, πξέπεη λα 
επηιέμνπλ ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο πξνζαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, θαηά ηνλ 
ζρεδηαζκφ πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θηλεηψλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ 
ζρεηηθά ηελ δηάδξαζε ησλ ρξεζηψλ κε απηά θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ, λα 
εμεηάζνπλ ηηο ηαρχηεηεο κεηαθνξάο γηα θάζε αζχξκαηε ηερλνινγία θηι. 

Απφ παηδαγσγηθήο πιεπξάο, πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη ζπρλά κε ηνπο θαζεγεηέο 
επεηδή δελ γλσξίδνπλ θαζφινπ ηηο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο.  

- Εκπαιδεςηέρ (Educators): Απφ ηερλνινγηθήο πιεπξάο, πξέπεη λα ρεηξίδνληαη κεεπρέξεηα 
ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο θαη λα γλσξίδνπλ ηα φξηα ησλ θηλεηψλ ζπζηεκάησλ κάζεζεο, γηα λα 
δεκηνπξγήζνπλ ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο 
ησλ καζεηψλ. Απφ πιεπξάο αλάπηπμεο, πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηα ππάξρνληα 
εξγαιεία ζπγγξαθήο πεξηερνκέλνπ θαη ηνπο ηζρχνληεο πεξηνξηζκνχο ηνπ θηλεηνχ 
ζπζηήκαηνο κάζεζεο (είδνο πεξηερνκέλνπ, ηξφπνη επηθνηλσλίαο θ.α). Απφ παηδαγσγηθήο 
πιεπξάο, πξέπεη λα βoπλ ηξφπνπο ψζηε λα ζπλδπάζνπλ ηηο θηλεηέο ηερλνινγίεο θαη ηηο λέεο 
κνξθέο επηθνηλσλίαο κε ηηο παιαηφηεξεο παηδαγσγηθέο απφςεηο. 

- Εκπαιδεςόμενοι (Students): Απφ ηερλνινγηθήο πιεπξάο, πξέπεη λα γλσξίδνπλ 
ηηοδπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ηνπο σο πξνο ηνλ ηξφπν 
παξνπζίαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε απηέο. Απφ πιεπξάο αλάπηπμεο, κπνξνχλ λα 
ζπκκεηέρνπλ κφλν σο ρξήζηεο ηνπ θηλεηνχ ζπζηήκαηνο κάζεζεο. Απφ παηδαγσγηθήο 
πιεπξάο, πξέπεη λα απηφ-νξγαλσζνχλ γηα λα πεηχρνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ζηφρνπο. 
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Ο φξνο ηεο θηλεηήο κάζεζεο πεξηγξάθεη ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ 
παξέρνληαη απφ ηελ ζχγθιηζε ησλ αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ, ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη ηελ 
αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο.  

2. Η εξέλιξη της κινητής μάθησης 

Ζ εμέιημε ηεο θηλεηήο κάζεζεο ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ αιιεινθαιππηφκελεο θάζεηο: (Pachler N., 
2010)  

- Φάζη εζηίαζηρ ζηιρ ζςζκεςέρ: ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 δφζεθε έκθαζε ζηηο 
θηλεηέο ζπζθεπέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εθπαηδεπηηθά πιαίζηα θαη ζηα 
επαλαρξεζηκνπνηήζηκα αληηθείκελα κάζεζεο. Καηά ηελ πεξίνδν 2002-03 πινπνηήζεθαλ 
πνιιά έξγα αμηνιφγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ φπσο ην 
«Learning2Go» θαη ην «CETL».  

- Φάζη εζηίαζηρ ζηην μάθηζη εκηόρ ηάξηρ: Ζ θηλεηή κάζεζε αξρίδεη λα βξίζθεη εθαξκνγή 
ζε εθδξνκέο, επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη ζε επαγγεικαηηθέο ελεκεξψζεηο. Καηά θαηξνχο 
πινπνηήζεθαλ πνιιά έξγα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε φπσο ην «Handler» (2000-2001) 
θαη ην «MOBIlearn» (2002-2005). 

- Φάζη εζηίαζηρ ζηην κινηηικόηηηα ηος σπήζηη: Καηά ηελ πεξίνδν (2005- 2010) άξρηζαλ 
λα πινπνηνχληαη δηάθνξα έξγα θαη έξεπλεο φπσο ην «MyArtSpace», επάλσ ζε ζέκαηα 
επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη δηάρπηεο ππνινγηζηηθήο, ρξεζηκνπνησληαο ηηο 
ππεξεζηεο GPS, QR codes θαη RFID (ξαδηνθπκαηηθεο ηερλνινγίεο ειεθηξνληθήο 
ηαπηνπνίεζεο). 

3. Σο m-Learning σήμερα  

ήκεξα, νη θηλεηέο ζπζθεπέο σο ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο θαη ςπραγσγίαο επεξεάδνπλ πνιινχο 
ηνκείο θαη εηδηθφηεξα ηελ εθπαίδεπζε. Γεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπο παγθνζκίσο, ππάξρεη 
έλαο κεγάινο ελζνπζηαζκφο γχξσ απφ ηελ θηλεηή κάζεζε. Οη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο ήδε 
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θηλεηέο ηερλνινγίεο ζηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα γηα δηδαθηηθνχο, 
καζεζηαθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, ππνζηεξίδνληαο ηηο θαηλνηφκεο «θηλεηέο» κεζφδνπο 
κάζεζεο ζηελ formal θαη informal κάζεζε. ηελ formal εθπαίδεπζε εθαξκφδνληαη ηα εμήο κνληέια 
θηλεηήο κάζεζεο:  

- Τα 1:1 ππογπάμμαηα: Οη καζεηέο εθνδηάδνληαη κε κηα θηλεηή ζπζθεπή (laptop, tablet ή 
smartphone) θαη καζαίλνπλ ρσξίο θφζηνο. Έρνπλ βξεη εθαξκνγή ζε πνιιέο θησρέο ρψξεο 
φπσο ζηελ Νφηηα Αθξηθή. Βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπο είλαη ην πςειφ θφζηνο ησλ ζπζθεπψλ, 
ε θαηάξηηζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπο θ.α.  

- Τα ππογπάμμαηα BYOD (Build Your Own Device): Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 
αηνκηθέο θηλεηέο ζπζθεπέο ηνπο θαη καζαίλνπλ ρσξίο θφζηνο. Δλψ νη θηλεηέο ζπζθεπέο 
παξέρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο, νη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ιηγφηεξν 
εμειηγκέλε ηερλνινγία SMS. Έρνπλ εθαξκνζηεί ζε νηθνλνκηθά πινχζηεο ρψξεο φπσο ε 
Λαηηληθή Ακεξηθή, νη ΖΠΑ θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπο είλαη ην 
ρακειφ εχξνο δψλεο, ε κηθξή αζθάιεηα ηδησηηθψλ δεδνκέλσλ θ.α. (Norris and Soloway, 
2011) (Warschauer M. and Ames M., 2010)  

Ζ θηλεηή κάζεζε εμειίζζεηαη θαη εθηφο ηεο formal εθπαίδεπζεο κε ηνλ ζρεδηαζκφ πνιιψλ 
εθπαηδεπηηθψλ έξγσλ θηλεηήο κάζεζεο γηα ηελ informal κάζεζε. Δπίζεο επηθξαηεί θαη ε αδηάθνπε 
κάζεζε ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα φπνπ ν καζεηήο εθκεηαιιεχεηαη ηα νθέιε ηεο formal θαη 
informal κάζεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο πνιιά είδε ηερλνινγηψλ (ε νξαηφηεηα ηνπ smartphone, ην 
εηθνληθφ keyboard ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ desktop PC θ.α.) θαη εκπινπηίδεη ηελ καζεζηαθή ηνπ 
εκπεηξία κέζσ ζπζθεπψλ θαη ξπζκίζεσλ.  

Ζ θηλεηή κάζεζε ζπλερίδεη λα εκθαλίδεη κηα απμεκέλε ηάζε. Απηφ είλαη νξαηφ απφ ηελ 
δηεμαγσγή πνιιψλ ζρεηηθψλ έξγσλ θαη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπο ζε ζρνιεία, κνπζεία, πφιεηο θ.α. 
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Οη ηξέρνληεο ηνκείο αλάπηπμεο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλνπλ δνθηκέο, έξεπλεο, έγθαηξε 
κάζεζε, κάζεζε βαζηζκέλε ζηνλ ρψξν θαη ηελ ζέζε, θνηλσληθή δηθηπσκέλε κάζεζε, εθπαηδεπηηθά 
mobile games, ρξήζε SMS, podcasts, e-books, πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν θ.α.  

Καηά θαηξνχο δηεμήρζεζαλ δηάθνξεο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ην m-learning νη νπνίεο έρνπλ 
εμάγεη ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. Κάπνηα απφ απηά αλαθέξνληαη παξαθάησ: (Quinn C., 2013) 

- Με ηελ εμέιημε ησλ θηλεηψλ ηερλνινγηψλ, νη θηλεηέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 
πξνψζεζε ηεο γλψζεο, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ πξννπηηθψλ ησλ καζεηψλ ηνπ 21νπ αηψλα. 

- Αλαπηχζζνληαη πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα m-learning πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εκβάζπλζε 
ησλ καζεηψλ ζηε ιήςε γλψζεο, ζηελ ζπλεξγαζία, ζηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ζηελ 
νκαδηθφηεηα εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ.  

- Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δηαζέηνπλ ζχγρξνλεο θηλεηέο ζπζθεπέο θαη εθκεηαιιεχνληαη 
θαζεκεξηλά φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπο. 

- Τπάξρνπλ δηάθνξεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ (ΖΠΑ, Αγγιία, Ρσζία θ.α.) ζηηο νπνίεο 
πινπνηήζεθαλ ηζρπξά ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα πνπ ελίζρπζαλ ηελ αλάπηπμε θαη 
ηελ ηειηθή εθαξκνγή ηεο θηλεηήο κάζεζεο ζηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα. ήκεξα ην e-
learning θαη ην m-learning είλαη αξθεηά δεκνθηιή θαη θπξηαξρνχλ ζην εμσηεξηθφ.  

- ε ρψξεο ηνπ Νφηνπ φπσο ε Διιάδα, ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ε δπζπηζηία ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ, ε ξεηψο απαγνξεπκέλε ρξήζε ησλ θηλεηψλ 
ζπζθεπψλ εληνο ηάμεο βάζε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θ.α., έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αδπλακία 
αλάπηπμεο ηεο θηλεηήο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε.  

4. Σα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του m-Learning 

Οη βαζηθφηεξεο πηπρέο ηνπ m-Learning ζεσξνχληαη νη εμήο: (Traxler J., 2005)  

- Η κινηηικόηηηα ζηην μάθηζη: Σν κάζεκα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ θαζεγεηή εθηφο ηεο 
ζρνιηθήο ηάμεο.  

- Το είδορ ηηρ αλληλεπίδπαζηρ μεηαξύ ηηρ μάθηζηρ και ηυν αζύπμαηυν ηεσνολογιών.  

- Η διαζποπά ηυν ζςμμεηεσόνηυν: Ο θαζεγεηήο θαη νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα βξίζθνληαη 
ζηελ αίζνπζα θαηά ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο είλαη δηαζθνξπηζκέλνη ζε 
δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο θαη παξαθνινπζνχλ ην κάζεκα κέζσ ηεο θηλεηήο ηνπο ζπζθεπήο. 

Όια απηά βνεζνχλ ηνλ καζεηή λα νηθνδνκεί ηελ γλψζε ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα κάζεζεο θαη λα 
θαηαλνεί ην δηαπξαγκαηεπφκελν αληηθείκελν κάζεζεο.  

5. Σα επίπεδα σχεδιασμού της ασύρματης και κινητής μάθησης  

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κειέηεο νη νπνίεο αλέιπζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 
ηεο θηλεηήο αζχξκαηεο κάζεζεο θαη θαηέδεημαλ ηελ χπαξμε θάπνησλ επίπεδσλ γηα ηελ θαιχηεξε 
αμηνπνίεζε ηεο. χκθσλα κε απηέο, ην m-Learning ζα εθαξκνζηεί θαη ζα ιεηηνπξγήζεη επηηπρψο 
ζηελ εθπαίδεπζε εάλ είλαη ζρεδηαζκέλν βάζε θάπνησλ θξηηήξησλ π.ρ. εμνπιηζκφο, αλάγθεο ησλ 
καζεηψλ, νξγάλσζε. Σα επίπεδα απηά αζρνινχληαη κε ηα εμήο: (Clark D., 2006)  

- Σηήπιξη ηυν επιδόζευν: Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζρεδηάδνληαη ζπζηήκαηα πνπ ζα 
ππνζηεξίδνπλ ηελ θηλεηή κάζεζε θαη θαη’ επέθηαζε ηηο επηδφζεηο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. 
Όκσο ν ζρεδηαζκφο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη πνιχπινθνο εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ζπζθεπήο φπσο ην κέγεζνο, ε δπλαηφηεηα πινήγεζεο, ε ηερλνινγία 
ηνπο θ.α.  

- Έμθαζη ζηο ζσεδιαζμό με επίκενηπο ηον σπήζηη: Ο ζρεδηαζκφο ηνπ 
δηδαθηηθνχπεξηερνκέλνπ θαη ηνπ πιηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αζχξκαηε πξφζβαζε ησλ 
θηλεηψλ ζπζθεπψλ, πξνυπνζέηεη ηελ δηεμαγσγή πνιιψλ εξεπλψλ ψζηε λα είλαη θαηαλνεηφο 
θαη εχθνινο ν ηξφπνο ζρεδηαζκνχ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν καζεηήο. 
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Θεσξνχληαη ζεκαληηθέο νη ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ απφ ηελ 
ζπζθεπή, ηελ απνζηνιή κελπκάησλ απφ νπνπδήπνηε θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ παξερνκέλσλ 
πνιπκέζσλ.  

- Έμθαζη ζηο ηεσνολογικό επίπεδο: Οπζηαζηηθά ε κάζεζε εμεηάδεηαη θαη αλαθέξεηαη σο 
κηα αιιειεπίδξαζε κε ηελ ηερλνινγία, φπνπ νη δηάθνξεο θνξεηέο ζπζθεπέο (desktop, 
laptop, PDA, θηλεηά ηειέθσλα θ.α.) βνεζνχλ ηνλ καζεηή-ρξήζηε ζηελ αλαδήηεζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ επηθνηλσλία κέζσ e-mail θαη κελπκάησλ (SMS-MMS).  

6. Σα πλεονεκτήματα του m-Learning 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο θηλεηήο κάζεζεο πεγάδνπλ απφ ηελ θχζε ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη ηα 
ειθπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ εθπαίδεπζε. Σα θπξηφηεξα απφ απηά αλαθέξνληαη 
παξαθάησ: (Georgiev T., 2004)  

- Κόζηορ: Δίλαη ζαθψο πην θζελέο απφ ηνπο ππνινγηζηέο.  

- Λειηοςπγικόηηηα: Οη καζεηέο δηαζέηνπλ κηα εμειηγκέλε ζπζθεπή κε ιεηηνπξγίεο πνπ 
ηαηξηάδνπλ ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ.  

- Εξοικονόμηζη σώπος και σπόνος: πλήζσο έρνπλ κηθξφ κέγεζνο θαη βάξνο, 
άξακπνξνχλ εχθνια λα κεηαθεξζνχλ. Δπίζεο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα 
κειεηά ελ θηλήζεη, θάηη πνπ νδεγεί ζε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ρξφλνπ.  

- Σςνδεζιμόηηηα: Παξέρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν ζε καζεηέο θαη θαζεγεηέο, θάηη 
πνπ βνεζά λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο αζχξκαηεο θαη 
θηλεηέο ηερλνινγίεο. 

- Σςνεσήρ λειηοςπγία: Γηαζέηνπλ κεγάιεο δηάξθεηαο κπαηαξία, άξα δελ απαηηνχλ ζπλερή 
ζχλδεζε κε ηελ ηξνθνδνζία, παξέρνληαο απηνλνκία π.ρ. θαηά ηελ δηάξθεηα εξγαζηψλ ζε 
καζεζηαθφ πεξηβάιινλ.  

- Αποθήκεςζη και επεξεπγαζία πληποθοπιών: Γίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ δπλαηφηεηα λα 
ρξεζηκνπνηνχλ ζπλερψο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δηαδηθηπαθνχο πφξνπο. Οη καζεηέο 
κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ θηλεηή ζπζθεπή ή λα ηελ δηακνηξαζηνχλ 
αζχξκαηα κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ θαζεγεηή.  

- Σςμμεηοσή: Γίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζε πγηείο καζεηέο θαη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο λα 
παξαθνινπζνχλ, λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα καζαίλνπλ δηαζθεδαζηηθά θαη άκεζα ζηα δηάθνξα 
δηαδηθηπαθά καζήκαηα. 

- Κοινυνική διαδπαζηικόηηηα: Γίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ δπλαηφηεηα ηεο εχθνιεο 
αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη ηεο face-to-face απζφξκεηεο ζπλεξγαζίαο. Έηζη πξνσζεί ηελ 
αλάπηπμε ηνπ ςεθηαθνχ αιθαβεηηζκνχ.  

- Εςαιζθηζία ζηο μαθηζιακό πλαίζιο: Γίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα κειεηνχλ, 
λα ζπγθεληξψλνπλ θαη λα καζαίλνπλ κέζσ ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ηνπο Δπνκέλσο 
πξνσζνχλ ηελ αλεμάξηεηε κάζεζε ρσξίο ηνπηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο.  

- Αηομικόηηηα: Έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή, 
παξέρνληαο ηελ θαηάιιειε βνήζεηα εθφζνλ ρξεηαζηεί. 

7. Σα μειονεκτήματα του m-Learning 

Σν m-Learning σο λέα κέζνδνο κάζεζεο εκθαλίδεη κεηνλεθηήκαηα. Σα βαζηθφηεξα απφ απηά είλαη ηα 
αθφινπζα: (Georgiev T., 2004)  

- Η δςζκολία ζηην μάθηζη: χκθσλα κε ηελ θηλεηή κάζεζε, ν θάζε καζεηήο 
παξαθνινπζεί ην κάζεκα κέζσ θηλεηήο ζπζθεπήο απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη 
νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Δίλαη γλσζηφ φκσο φηη ε κάζεζε απαηηεί ζπγθέληξσζε θαη 
πξνβιεκαηηζκφ. Όηαλ ν καζεηήο πξνζπαζεί λα κάζεη ελ θηλήζεη δελ είλαη απφιπηα 
ζπγθεληξσκέλνο. Σν γχξσ πεξηβάιινλ κεηψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ. Δπνκέλσο ε πξνζπάζεηα 
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κειέηεο κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ γίλεηαη ζρεδφλ αδχλαηε κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη 
δπζθνιία ζηελ κάζεζε.  

- Η δςζκολία ανάπηςξηρ μεηαγνυζηικών δεξιοηήηυν: Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
κάζεζεο είλαη ε κεηαγλψζε δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα παξαθνινπζεί ην κάζεκα, 
λα θαηαλνεί έλλνηεο θαη λα ηηο κεηαδίδεη ζσζηά ζε άιινπο. Μέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ν καζεηήο απνθηά γλψζεηο θαη δηδάζθεηαη ηξφπνπο κειέηεο θαη νξγάλσζεο. 
Ζ κεηαγλψζε απνηειεί πξφθιεζε γηα ην m-Learning αθνχ νη καζεηέο δελ έρνπλ κεγάιε 
εκπεηξία ζε απηφλ ηνλ ηξφπν παξάδνζεο καζήκαηνο θαη κάζεζεο. Γηάθνξνη εηδηθνί πνπ 
αζρνιήζεθαλ κε ηελ θηλεηή κάζεζε ζπκπέξαλαλ φηη θάπνηνη καζεηέο δελ είλαη ζίγνπξνη 
ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ ηνπο. Ζ έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη 
παξφηξπλζεο απφ ηνλ δηδάζθνληα δπζθνιεχεη ηελ κεηάδνζε ηεο γλψζεο θαηά ηελ 
δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ζρέζεηο απνμέλσζεο.  

- Οι μικπέρ οθόνερ και η δςζκολία ππόζβαζηρ ηηρ πληποθοπίαρ από ηο Διαδίκηςο: Οη 
καζεηέο κέζσ ησλ ζπζθεπψλ ηνπο αλαδεηνχλ δηαδηθηπαθά πιεξνθνξίεο. Οη θηλεηέο 
ζπζθεπέο φκσο έρνπλ κηθξή νζφλε θάηη πνπ κεηψλεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 
πιεξνθνξίεο ηζηνζειίδσλ. Οη πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο ζρεδηάζηεθαλ γηα λα εκθαλίδνπλ ηηο 
ηζηνζειίδεο φπσο έλαο ππνινγηζηήο. Ο καζεηήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε απηφ ην πξφβιεκα 
ρσξίο λα κπνξεί λα ην ιχζεη. Απηφ έρεη αληίθηππν θαη ζηελ πξνβνιή ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 
Τπάξρνπλ πνιιέο ηζηνζειίδεο πνπ δελ παξέρνπλ έθδνζε γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε 
απνηέιεζκα ηελ παξακφξθσζε ηεο πιεξνθνξίαο. Χζηφζν έρεη αξρίζεη ε πξνζπάζεηα 
επαλαζρεδηαζκνχ ηνπο (ζχληνκα άξζξα, απιή πινήγεζε θ.α.) απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο 
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θηλεηψλ ρξεζηψλ. Δπίζεο έρεη δνζεί ιχζε γηα ηελ πξνβνιή 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο. Σν πιηθφ ρσξίδεηαη ζε κηθξά θηιηθά αληηθείκελα 
κάζεζεο πνπ απνζεθεχνληαη ζε κηα ειεθηξνληθή απνζήθε γηα πξφζβαζε απφ ηηο θηλεηέο 
ζπζθεπέο θαη βνεζνχλ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο λα ζπλαξκνινγήζνπλ ην πιηθφ ζηα 
πιαίζηα ηεο just-in-time εθπαίδεπζεο.  

- Το ςτηλό κόζηορ: Σν m-Learning πξνυπνζέηεη ηελ ρξήζε θηλεηψλ αζχξκαησλ ζπζθεπψλ 
νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο m-learning. Χζηφζν απηέο νη ζπζθεπέο 
παξνπζηάδνπλ πςειφ θφζηνο. Ζ ππνζηήξημε απηνχ ηνπ ηξφπνπ κάζεζεο απαηηεί ηελ 
χπαξμε θηλεηψλ ζπζθεπψλ γηα θάζε καζεηή, ηελ αληίζηνηρε ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηνπο 
ρξήζηεο θαη έλα θφζηνο ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπο.  

- Η έλλειτη εκπαιδεςηικού λογιζμικού: Δλψ παξαηεξείηαη ζπλερήο έξεπλα ζην πεδίν 
ηαηεο θηλεηήο κάζεζεο, δελ έρνπλ αλαπηπρηεί πιήξσο mobile εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο 
ζρεηηθά κε ηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε.  

- Μη καηαπηιζμένο εκπαιδεςηικό πποζυπικό: Ζ θηλεηή κάζεζε είλαη δηαδεδνκέλε ζηηο 
αλεπηπγκέλεο θαη νηθνλνκηθά ηζρπξέο ρψξεο. Χζηφζν,αθφκε απνπζηάδεη ε απαηηνχκελε 
εμεηδίθεπζε, θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζεσξεηηθά θαη 
πξαθηηθά.  

- Η αζςμβαηόηηηα ηυν εθαπμογών: H αλάπηπμε εθαξκνγψλ εκπνδίδεηαη ιφγσ ηεο κε 
ππνζηήξημεο απφ ηνπο παξφρνπο ησλ ζπζθεπψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ ησλ 
mobile Λ/. 

8. Διαφορές μεταξύ m-Learning και e-Learning 

Παξαθάησ απεηθνλίδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο ηνπο κε εμέηαζε απφ δηάθνξεο νπηηθέο 
γσλίεο: (Watson H.,2006) 
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9. H σχέση μεταξύ καθηγητή-μαθητών στο περιβάλλον κινητής μάθησης 

Ζ θηλεηή ηερλνινγία έρεη αιιάμεη ηνλ ηφπν, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο δηδαζθαιίαο 
ηνπ καζήκαηνο. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ θαζεγεηή θαη ηνπ καζεηή είλαη έλα ζέκα χςηζηεο ζεκαζίαο. Σν 
κνληέιν ηεο θηλεηήο κάζεζεο ραξαθηεξίδεηαη σο ζπλδπαζκέλε κάζεζε θαη ζεσξείηαη ν έμππλνο 
ζπλδπαζκφο ηεο ειεθηξνληθήο θαη θαζνδεγνχκελεο κάζεζεο.  

Οη καζεηέο έρνπλ εχθνια πξφζβαζε ζηα δηαζέζηκα εξγαιεία κάζεζεο, ζην πνιπκεζηθν 
πεξηερφκελν θαη ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθηπαθή πιεξνθνξία. Ο θαζεγεηήο σο θαζνδεγεηήο, βνεζά 
ηνπο καζεηέο ηνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαιά ηα εξγαιεία κάζεζεο. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
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είλαη απηή ηεο εθθξαζηηθήο ιηηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ θαη πινπνηείηαη 
κέζσ ζχγρξνλεο ή αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζε έλα πεξηβάιινλ θηλεηήο κάζεζεο εμαξηάηαη απφ ηηο 
θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηελ ζπλεξγαζία, θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ θαζεγεηή-καζεηψλ. Ζ θηλεηή 
κάζεζε δηαθέξεη αξθεηά απφ ηελ παξαδνζηαθή κάζεζε. Ζ δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 
δηαδηθηχνπ θαη φρη ζηαηηθά, ν ρψξνο κάζεζεο δελ είλαη πιένλ ε αίζνπζα αιιά ν ρψξνο ησλ 
καζεηψλ ελψ ε ψξα δηδαζθαιίαο δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλε αιια απνηειεί επηινγή ησλ καζεηψλ. 
Ζ θχξηα πεγή πνπ πξνζθέξεη λέα γλψζε δελ είλαη ν θαζεγεηήο αιιά ν ζπλδπαζκφο πφξσλ απφ 
ζπκκαζεηέο θαη απφ ην δηαδίθηπν. (βι. εηθφλεο παξαθάησ) 

Οη καζεηέο σο έκπεηξνη ρξήζηεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ απφ ηελ κηα πιεπξά ζεσξνχλ ηελ 
θηλεηή κάζεζε πην επηθνηλσληαθή (ρξήζε chat, e-mail θ.α.), επράξηζηε (πνηθηιία ηνπ πεξηερνκέλνπ, 
ειεπζεξία θηλήζεσλ θ.α.) θαη απνηειεζκαηηθή αιιά απφ ηελ άιιε παξαδέρνληαη φηη αθφκε 
παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα (ππεξβνιηθή απηνπεηζαξρία, έιιεηςε δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ, 
θαζπζηέξεζε γηα ηελ επίιπζε απνξηψλ θαη αλάζεζε εξγαζηψλ θ.α).  

Δπίζεο απφ ηελ κηα πιεπξά νη θαζεγεηέο παξαδέρνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζηελ κάζεζε 
(κείσζε κεηαθηλήζεσλ, εμνηθνλφκεζε πξνζσπηθνχ ρξφλνπ, πνηθηιία πεξηερνκέλνπ, λέα εξγαιεία 
κάζεζεο θ.α.), σζηφζν απφ ηελ άιιε πιεπξά αλαθέξνπλ φηη είλαη πξνβιεκαηηθή (απαηηεί 
πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη ρξήκα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ, 
απνπζία θπζηθήο επαθήο κε ηνπο καζεηέο, δελ γλσξίδνπλ αλ ν καζεηήο θαηάιαβε ζσζηά ην 
ζεσξεηηθφ κάζεκα ή αλ ρξεηάδεηαη πξαθηηθή βνήζεηα ζην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα, δελ κπνξνχλ λα 
ηνλ αμηνινγήζνπλ κε αθξίβεηα ζε ηεζη ή εξγαζίεο αθνχ δελ γλσξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα 
ηνπ, ην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε άιιε νκάδα, ηνλ ρξφλν επίηεπμεο, ηελ 
ζπλεηζθνξά ηνπ θ.α). (Sharma S.,2004) 

 
Εικόνα: παραδοζιακός ηρόπος μάθηζης 
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Εικόνα: ηρόπος m-Learning 

Όπσο θάζε λέν πεξηβάιινλ έηζη θαη ην πεξηβάιινλ θηλεηήο κάζεζεο κπνξεί λα εκθαλίζεη 
πξνβιήκαηα. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν νη θαζεγεηέο πξνρψξεζαλ ζηηο εμήο ελέξγεηεο:  

- ρεδηάδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ζε πνιιά formats ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ 
πξφζβαζε ζε καζεηέο ΑΜΔΑ.  

- Γεκηνπξγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν βάζε θαλφλσλ, πξνηχπσλ θαη απαηηήζεσλ. 
Δπίζεο εμεηάδνπλ ηφζν ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο καζεηέο φζν θαη 
ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ απφ απηνχο. 

- Τπνδεηθλχνπλ ηνπο ηξφπνπο βνήζεηαο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο πξφζβαζεο 
ζε απηέο (e-books, πνιπκεζηθά αξρεία, ζεκεηψζεηο, mobile blogging, sms, chat θ.α.) 

 

10. χεδιασμός δραστηριοτήτων κινητής μάθησης  

Ζ δηείζδπζε ηεο θηλεηήο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε πξνυπνζέηεη ηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο πνπ ζηεξίδνληαη απφ ηηο θηλεηέο ηερλνινγίεο. Δίλαη πιένλ γεγνλφο φηη ε 
αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ νδήγεζε ζε λέεο ππεξεζίεο, ζε λένπο ηξφπνπο 
επηθνηλσλίαο θαη ζε δεκηνπξγία ελφο πινχζηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ. Δπνκέλσο κπνξεί λα εηπσζεί φηη 
ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν έρεη γίλεη ε ζηαδηαθή κεηάβαζε απo ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) 
ζηελ θηλεηή κάζεζε (m-learning) θαη κειινληηθά ζηελ παληαρνχ παξνχζα κάζεζε (u-learning).  

Σν νπζηαζηηθφ ζέκα είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζελαξίσλ κάζεζεο θαη εθαξκνγέο πνπ ζα 
απνηεινχληαη απφ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλεο θηλεηέο ζπζθεπέο θαη εξγαιεία εληφο θαη εθηφο ηάμεο. Έλα ζελάξην κάζεζεο εηδηθά 
ζρεδηαζκέλν γηα θηλεηέο ζπζθεπέο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: (Sharples M., 
2005)  

- Δχθνιε ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ γηα ηελ δηεπθφιπλζε γξήγνξεο αιιειεπίδξαζεο, 
δεκηνπξγίαο θαη πξνβνιήο «θηλεηνχ» πεξηερνκέλνπ.  

- Μεγάιε ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ-καζεηψλ θαη θαηάιιειε πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηνπο.  
- αθήο αλάζεζε θαη ππνζηήξημε ζθνπψλ θαη ζηφρσλ  
- αθήο αλάζεζε ελεξγεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ.  
- Τπνζηήξημε ηνπ πιηθνχ πνπ ςάρλνπλ, ζπγθεληξψλνπλ θαη απνζεθεχνπλ νη καζεηέο ζηελ 

θηλεηή ζπζθεπή ηνπο.  
- Τπνζηήξημε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ έιαβε ν καζεηήο κέζσ Γηαδηθηχνπ.  
- Τπνζηήξημε ησλ καζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ (παξαηήξεζε δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ, ζπδήηεζε, αληαιιαγή ηδεψλ θαη απφςεσλ, ζχλδεζε κε ηα θνηλσληθά δίθηπα, ερεηηθή 
θαηαγξαθή θ.α.)  

Όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ζεσξία κάζεζεο πνπ βξίζθεηαη 
πίζσ απφ ην ζελάξην θαη φρη απνθιεηζηηθά ηηο θηλεηέο ηερλνινγίεο, αθνχ ηειηθά απηφ είλαη πνπ 
κεηξάεη πεξηζζφηεξν.  

11. υσχέτιση με βάση σημερινά επιστημονικά συγγράματα και 

συμπεράσματα 

Ζ θηλεηή κάζεζε (m-learning) έρεη γίλεη έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο 
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν m-Learning δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα κάζνπλ, λα 
ζπλεξγαζηνχλ θαη λα κνηξαζηνχλ ηηο ηδέεο κεηαμχ ηνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο 
ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Χζηφζν ε ζηάζε θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ απέλαληη ζηελ ηερλνινγία m-
learning είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ βνεζά ζηνλ θαζνξηζκφ εάλ ή φρη νη καζεηέο θαη νη 
εθπαηδεπηηθνί είλαη έηνηκνη γηα ηε ρξήζε ηνπ m- Learning. Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο ρξεζηκεχνπλ ζηνλ 
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εληνπηζκφ ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ θαη δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγηθήο 
ππνδνκήο.  

Οη δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε ρψξα, ην επίπεδν 
ζπνπδψλ, ε ηδηνθηεζία smartphone, θαη απφ άπνςε θνηηεηψλ, θαη ε αθαδεκατθή βαζκίδα,ε 
αθαδεκατθή εκπεηξία θαη ε ηδηνθηεζία smartphone απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα επξήκαηα 
απνθάιπςαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην m-learning ζε 
ζρέζε κε ηελ ηδηνθηεζία smartphone, ηε ρψξα θαη ηελ ειηθία ηνπο. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα 
έδεημαλ φηη ην m-learning κπνξεί λα είλαη κία απφ ηηο πνιιά ππνζρφκελεο παηδαγσγηθέο ηερλνινγίεο 
ζηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα.(Computers in Human Behaviour, Vol.56, March 2016)  

Απφ άπνςε πξνζέγγηζεο πξνζαλαηνιηζκέλε ζην θνηηεηή, ε θηλεηή κάζεζε ζηνρεχεη θαη ζηελ 
απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηά ηειέθσλα γηα ηελ 
εθκάζεζε γισζζψλ ζην πιαίζην ηνπ θχθινπ δσήο ελφο έμππλνπ ζπζηήκαηνο θαζνδήγεζεο. 
Δθαξκνγέο έρνπλ αλαπηπρζεί γηα εθκάζεζε πνιιψλ γισζζψλ πνπ ελζσκαηψλεη λνεκνζχλε ζηε 
κνληεινπνίεζε θαη ζηα δηαγλσζηηθά ζπζηαηηθά. Έηζη, ε θαηαζθεπή ησλ κνληέισλ καζεηή 
πξνσζνχλ ζηε δηάγλσζε παξαλνήζεσλ. Δπηπιένλ, είλαη ην θιεηδί γηα ηε ζπλεξγαζία, δεδνκέλνπ φηη 
νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, λα ζπδεηνχλ ζχλζεηα 
πξνβιήκαηα απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο γηα λα απαληήζνπλ ζε 
εξσηήζεηο ή θαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.(Informatics in education- Collaborative Learning, 
2014, Vol.13,No.2, pp279-292, TROUSSAS, VIRVOU, ALEPIS), (Mobile Authoring in a multiple 
anguage learning environment, July 2014, TROUSSAS, VIRVOU, ALEPIS) 

Ζ αμηνπηζηία θαη ε ηερλνινγηθέο ιχζεηο αζθαιείαο ζρεηίδνληαη ζηελά κε ηελ online κάζεζε 
ζπλεξγαζηψλ θαη κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ απαηηήζεσλ πιεξνθνξηψλ 
αζθάιεηαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζρεδηαζηέο ηνπ e-Learning. Δπηπιένλ, ε θηλεηή ζπλεξγαηηθή 
κάζεζε είλαη έλα αλαδπφκελε εθπαηδεπηηθφ κνληέιν αθηεξσκέλν ζην λα παξέρεη ζηνλ 
εθπαηδεπφκελν ηε δπλαηφηεηα λα αθνκνηψζεη ηελ εθκάζεζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη νπνπδήπνηε. 
Άξα, είλαη θαηαλνεηή ε αλάγθε ησλ κνληέισλ αμηνπηζηίαο σο ιεηηνπξγηθή απαίηεζε, αθηεξσκέλε 
ζηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ , πξνηείλεηαη ε κεζνδνινγηθή 
πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο κνληεινπνίεζεο ζε απεπζείαο ζχλδεζε κε ηε ζπλεξγαηηθή 
κάζεζε. Ζ πξφηαζή απηή έρεη σο ζηφρν λα νηθνδνκήζεη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, κε ζθνπφ ηελ 
παξνρή ζηνπο ζρεδηαζηέο θαη δηαρεηξηζηέο e-Learning, ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ 
ελζσκάησζε ηεο αζθάιεηαο ζηηο θηλεηέο online δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
αμηνπηζηίαο θαη ηεο πξφβιεςεο.(Computer Standards & Interfaces, Vol44, February 2016, pp.122-
136) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: Web Services 

1. Ορισμός 

Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί γηα ην ηη είλαη web services, πεξίπνπ φζνη θαη νη εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο 
πνπ αλαπηχζνπλ εξγαιεία γηα ηα web services. 

Έλαο πνιχ θαιφο νξηζκφο έξρεηαη απφ ηελ IBM: 
Σα web services είλαη κηα ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ζηηο εθαξκνγέο λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο 
αλεμαξηήησο πιαηθφξκαο θαη γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ. Έλα web service είλαη κηα δηεπαθή 
ινγηζκηθνχ (software interface) πνπ πεξηγξάθεη κηα ζπιινγή απφ ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 
πξνζεγγηζηνχλ απφ ην δίθηπν κέζσ πξφηππσλ κελπκάησλ XML. Υξεζηκνπνηεί πξφηππα βαζηζκέλα 
ζηε γιψζζα XML γηα λα πεξηγξάςεη κία ιεηηνπξγία (operation) πξνο εθηέιεζε θαη ηα δεδνκέλα πξνο 
αληαιιαγή κε θάπνηα άιιε εθαξκνγή. Μηα νκάδα απφ web services νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ 
κεηαμχ ηνπο θαζνξίδεη κηα εθαξκνγή web services. 

H Microsoft κέζα απφ ην MSDN ηεο θαηαιήγεη φηη φια ηα web services έρνπλ ηξία (3) θνηλά 
ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Σα web services εθζέηνπλ ρξήζηκε ιεηηνπξγηθφηεηα ζε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κέζα απφ 
έλα πξφηππν δηθηπαθφ πξσηφθνιν. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απηφ ην πξσηφθνιιν 
είλαη ην SOAP (Simple Object Access Protocol). 

2. Σα web services παξέρνπλ έλα ηξφπν λα πεξηγξάςνπλ ηηο δηεπαθέο ηνπο κε αξθεηή 
ιεπηνκέξεηα ψζηε λα επηηξέςνπλ ζην ρξήζηε ηνπο λα ρηίζεη κηα εθαξκνγή πειάηε ε νπνία 
λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο. Ζ πεξηγξαθή ζπλήζσο παξέρεηαη ζε έλα έγγξαθν XML ην 
νπνίν νλνκάδεηαη έγγξαθν WSDL (Web Services Description Language). 

3. Σα web services θαηαρσξνχληαη ψζηε νη δπλεηηθνί ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα ηα βξνπλ 
εχθνια. Απηφ γίλεηαη κε ην UDDI (Universal Discovery Description and Integration). 

Σα web services ινηπφλ απνηεινχλ κία αξρηηεθηνληθή θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ 
θαηαζθεπαζκέλε απφ πνιιά δηαθνξεηηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία επηθνηλσλνχλ κέζσ 
ηνπ δηθηχνπ ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχζηεκα. Απνηεινχληαη απφ έλα ζχλνιν απφ πξφηππα ηα 
νπνία επηζηξέπνπλ ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ αλάπηπμε (πξνγξακκαηηζηέο - developers) λα 
πινπνηήζνπλ θαηαλεκεκέλεο εθαξκνγέο (ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά εξγαιεία απφ 
δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηέο) ψζηε λα θαηαζθεπάζνπλ εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλα 
ζπλδπαζκφ απφ ελφηεηεο ινγηζκηθνχ (software modules) νη νπνίεο θαινχληαη απφ ζπζηήκαηα πνπ 
αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ ή ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο. 

2. Αρχιτεκτονική των web Services 

Αο εμεηάζνπκε έλα ζελάξην ζην νπνίν ρξεηάδεηαη λα εληνπίζνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν θαξκαθείν ζηελ 
πεξηνρή καο ην νπνίν έρεη θαη ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν. Γελ ζα βγαίλακε ζην δξφκν θαη ζα 
ξσηνχζακε θάζε άηνκν πνπ ζα ζπλαληνχζακε γηα ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηνπ θαξκαθείνπ. Αληί 
γηα απηφ ζα κπνξνχζακε λα αλαθεξζνχκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαξκαθείνπ ζην δηαδίθηπν. Αλ 
γλσξίδακε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ζα πινεγνχκαζηαλ θαηεπζείαλ ζε απηή θαη 
ζα βξίζθακε ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε γηα ηελ νπνία ελδηαθεξφκαζηε. Αλ δελ γλσξίδακε ηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ θαξκαθείνπ ζα πινεγνχκαζηαλ ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο θαη ζα 
πιεθηξνινγνχζακε ην φλνκα ηνπ θαξκαθείνπ ζηε γιψζζα ηελ νπνία ε κεραλή αλαδήηεζεο 
αλαγλσξίδεη. Αθνχ βξίζθακε ηελ ηζηνζειίδα, ζα πινγνχκαζηαλ ζε απηήλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 
βξίζθακε ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε. 

Ζ δνκή ησλ web services είλαη παξαπιήζηα. Αλ θνηηάμνπκε πξνζεθηηθά ην πξνεγνχκελν 
παξάδεηγκα ζα δνχκε φηη ππάξρεη έλαο αηηνχληαο ή θαηαλαισηήο : εκείο. Τπάξρεη επίζεο κία 
ππεξεζία : ην θαξκαθείν. Ζ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ είλαη ην δηαδίθηπν, κέζσ ηεο νπνίαο ζα 
βξνχκε ηελ ηνπνζεζία ηνπ θαξκαθείνπ. ην παξάδεηγκα, φηαλ εθηεινχκε κία αλαδήηεζε ζηε 
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κεραλή αλαδήηεζεο, ε αίηεζή καο ηπιίγεηαη ζε κία δνκή, ηεο νπνίαο ε γιψζζα είλαη 
πξνθαζνξηζκέλε θαη ηνπηθή, θαη ηφηε πεξληέηαη ζηνλ εμππεξεηεηή ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο. 

ηα web services ην SOAP, UDDI θαη WSDL αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο ξφινπο πνπ αλαθέξζεθαλ 
ζηα παξαπάλσ βήκαηα. 

Σν SOAP (Simple Object Access Protocol) είλαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα 
ζηέιλνπκε κελχκαηα ζε δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο ινγηζκηθνχ (software modules). Δίλαη παξφκνην κε ην 
πψο επηθνηλσλνχκε κε ηε κεραλή αλαδήηεζεο. 

Σν UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) είλαη ε θαζνιηθή βάζε αλαδήηεζεο 
γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππεξεζηψλ. ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, είλαη αλάινγε ηεο ππεξεζίαο 
επξεηεξίνπ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο, ζηελ νπνία φιεο νη ηζηνζειίδεο θαηαρσξνχληαη θαη ζρεηίδνληαη 
κε ιέμεηο θιεηδηά. Γηαηεξεί έλα θαηάινγν κε φια ηα θαξκαθεία ηεο ρψξαο. 

Ζ WSDL (Web Services Definition Language) είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαθνξεηηθέο 
ππεξεζίεο πεξηγξάθνληαη ζην UDDI. Απηή αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθή κεραλή αλαδήηεζεο. 

2.1  To μοντέλο των web Services 

Σν κνληέιν ησλ web services αθνινπζεί ην παξάδεηγκα δεκνζίεπζε (publish), εχξεζε(find) θαη 
ζχλδεζε(bind). ην πξψην βήκα, ν πξνκεζεπηήο ηεο ππεξεζίαο δεκνζηεχεη ηελ ππεξεζία ζε έλα 
θαηάινγν ππεξεζηψλ. ην δεχηεξν βήκα, ν πειάηεο ν νπνίνο ςάρλεη γηα κία ππεξεζία ε νπνία λα 
θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηελ αλαδεηεί ζηνλ θαηάινγν. Αθνχ επηηπρεκέλα βξεη πνιιαπιέο 
ππεξεζίεο επηιέγεη κία βάζεη ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπ. Σφηε κεηαθνξηψλεη ηελ πεξηγξαθή ηεο 
ππεξεζίαο θαη ζπλδέεηαη (δεζκεχεηαη) κε απηήλ ψζηε λα κπνξέζεη λα θαιέζεη θαη λα εθηειέζεη ηελ 
ππεξεζία. 

 
Εικόνα : Μοντέλο των web Services 

Όηαλ κηιάκε ινηπφλ γηα κία αξρηηεθηνληθή πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο ππεξεζίεο πξνθχπηνπλ 
νξηζκέλα δεηήκαηα. Ζ εθαξκνγή πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία θαη ε εθαξκνγή-πειάηεο ε νπνία 
ρξεζηκνπνηεί ηελ ππεξεζία κηιάλε κεηαμχ ηνπο ζε κηα θνηλή γιψζζα. Έπεηηα νη δχν εθαξκνγέο 
ρξεηάδνληαη έλα ηξφπν λα εληνπίδνπλ ε κία ηελ άιιε πξηλ μεθηλήζνπλ λα κηινχλ κεηαμχ ηνπο. Απηφ 
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αιεζεχεη αθφκε παξαπάλσ γηα ηηο θαηαλεκεκέλεο εθαξκνγέο φπνπ κία εθαξκνγή δελ έρεη θακία 
γλψζε ηεο ζέζεο ηεο άιιεο.  

Χο εθ ηνχηνπ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη κηα βαζηθή αξρηηεθηνληθή γηα web services πξέπεη λα 
παξέρεη: 

4. Έλαλ πξφηππν ηξφπν γηα επηθνηλσλία. 

5. Έλα νκνηφκνξθν κεραληζκφ γηα πεξηγξαθή θαη αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ. 

6. Μηα πξφηππε πεξηγξαθηθή γιψζζα (meta language) γηα λα πεξηγξάςεη ηηο ππεξεζίεο πνπ 
πξνζθέξνληαη. 

7. Έλα κεραληζκφ γηα λα θαηαρσξνχληαη θαη λα εληνπίδνληαη νη εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζε 
web services. 

 
Εικόνα : Αρχιτεκτονική των web Services 

2.2  Βασικές τεχνολογίες των Web Services 

Οη βαζηθέο ηερλνινγίεο ζηηο νπνίεο βαζίνληαη ηα web services ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Επίπεδο Τεσνολογία Πεπιγπαθή 

Οκνηφκνξθνο νξηζκφο θαη 
αληαιιαγή δεδνκέλσλ 

XML Ζ Extended Markup Language (XML) είλαη κηα 
κέηα-γιψζζα (πεξηγξαθηθή γιψζζα) ε νπνία έρεη 
θαιή θαζνξηζκέλε ζχληαμε θαη ζεκαζηνινγία. Σα 
«απηνπεξηγξαθηθά» ραξαθηεξηζηηθά ηεο XML ηελ 
θάλνπλ απιφ, αιιά δπλαηφ, κεραληζκφ γηα ηε 
ζχιιεςε θαη ηελ αληαιιαγή ησλ ζηνηρείσλ 
κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ. 

Πξφηππν θαλάιη επηθνηλσλίαο SOAP Σν Simple Object Access Protocol (SOAP) είλαη 
ην θαλάιη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηθνηλσλία 
κεημχ κηαο εθαξκνγήο - πξνκεζεπηή web 
services θαη κηαο εθαξκνγήο-πειάηε. Ζ απιφηεηα 
ηνπ SOAP είλαη ην φηη δελ θαζνξίδεη θαλέλα λέν 
πξσηφθνιιν κεηαθνξάο. Αληίζεηα, 
επαλαρξεζηκνπνηεί κεηαμχ άιισλ ην Hyper Text 
Transfer Protocol (HTTP) ή ην Simple Mail 
Transfer Protocol (SMTP) γηα κεηαθνξά 
δεδνκέλσλ ζαλ κελχκαηα. Απηή ε ρξήζε ηνπ 
HTTP ή ηνπ SMTP ζαλ πξσηφθνιιν κεηαθνξάο 
εμαζθαιίδεη φηη νη εθαξκνγέο - πξνκεζεπηέο κε 
ηηο εθαξκνγέο - πειάηεο κπνξνχλ λα 
επηθνηλσλήζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ην δηαδίθηπν 
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ζαλ ξαρνθνθαιηά. Δίλαη ε ρξήζε ηνπ SOAP πνπ 
πνιιαπιαζηάδεη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ web services. 

Πξφηππε πεξηγξαθηθή 
γιψζζα γηα ηελ πεξηγξαθή 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

WSDL Οη εθαξκνγέο πνπ παξέρνπλ web services 
δηαθεκίδνπλ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ 
παξέρνπλ ρξεζηκνπνηψληαο κηα πξφηππε 
πεξηγξαθηθή γιψζζα πνπ νλνκάδεηαη Web 
Services Description Language (WSDL). Καηά 
ηξφπν ελδηαθέξνληα, ε WSDL βαζίδεηαη ζηελ 
XML θαη ρξεζηκνπνηεί έλα εηδηθφ ζχλνιν εηηθεηψλ 
(tags) γηα λα πεξηγξάςεη έλα web service, ηηο 
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη, πνπ λα εληνπηζηεί 
θαη νχησ θαζ'εμήο. Οη εθαξκνγέο-πειάηεο 
ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα έλα web service 
πξηλ απφ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε απηφ θαη ηειηθά 
ηε ρξήζε ηνπ. 

Καηαρψξεζε θαη εληνπηζκφο 
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

UDDI Ο «ρξπζφο νδεγφο» ησλ web services είλαη ην 
Universal Description Discovery and Integration 
(UDDI). Οη εθαξκνγέο πνπ παξέρνπλ web 
services παξαηίζεληαη ζε έλα θαηάινγν απφ 
πάξνρνπο ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ην 
UDDI. Παξφκνηα, νη εθαξκνγέο-πειάηεο 
εληνπίδνπλ ηνπο παξφρνπο εθαξκνγψλ web 
services ρξεζηκνπνηψληαο UDDI. Όπσο θαη ζηελ 
πεξίπησζε ηεο WSDL, θαη ην UDDI βαζίδεηαη 
ζηελ XML. 

 

 
Εικόνα : Τεχνολογίες ηων Web Services 

3. Πλεονεκτήματα σε σχέση με παλαιότερες κατανεμημένες τεχνολογίες 

Μία εχινγε εξψηεζε είλαη ηη δηαθνξεηηθφ έρεη λα πξνζθέξεη απηή ε ηερλνινγία ζε ζρέζε κε 
πξνεγνχκελεο θαηαλεκεκέλεο ηερλνινγίεο. 

- Ευκολότερος χειρισμός δεδομένων 

Παξαδνζηαθά ην θπξηφηεξν πξφβιεκα ζηηο θαηαλεκεκέλεο ηερλνινγίεο ήηαλ ην ιεγφκελν tight-
coupling ή ζηα ειιεληθά ε ηζρπξή ζπλδεδηκφηεηα. Μηα εθαξκνγή πνπ θαινχζε κηα άιιε 
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απνκαθξπζκέλε ήηαλ απζηεξά δεκέλε κε απηή απφ ηελ θιήζε ιεηηνπξγίαο (function call) πνπ 
εθηεινχζε θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ πεξλνχζε. ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πξηλ απφ ηελ έιεπζε 
ησλ web services ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο ήηαλ κηα ζηαζεξή δηεπαθή κε ιίγε έσο θαζφινπ επειεμία ή 
πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηα πεξηβάιινληα ή ηηο αλάγθεο πνπ κεηαβάιινληαη ζπλερψο. 

Σα web services ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα XML ε νπνία κπνξεί λα πεξηγξάςεη νπνηαδήπνηε 
δεδνκέλα ζε έλα πξαγκαηηθά αλεμάξηεην απφ πιαηθφξκα ηξφπν γηα αληαιιαγή απηψλ ησλ 
δεδνκέλσλ κεηαμχ ζπζηεκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νδεγνχκαζηε ζε εθαξκνγέο κε ραιαξή 
ζπλδεζηκφηεηα (loosely-coupled). Δπηπιένλ ηα web services κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε πην 
αθεξεκέλν επίπεδν ζην νπνίν κπνξνχλ λα επαλαμηνινγήζνπλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ ή λα ρεηξηζηνχλ 
ηχπνπο δεδνκέλσλ δπλακηθά θαηά πεξίπησζε. Έηζη ζε ηερληθφ επίπεδν ηα web services κπνξνχλ 
λα ρεηξηζηνχλ δεδνκέλα πνιχ επθνιφηεξα θαη λα επηηξέςνπλ ζην ινγηζκηθφ λα επηθνηλσλεί πην 
ειεχζεξα . 

- Απλότητα πρωτοκόλλου επικοινωνίας 

Σα web services ρξεζηκνπνηνχλ σο πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο ην SOAP. Σν πξσηφθνιιν απηφ είλαη 
πνιχ πην απιφ απφ πξσηφθνιια παιαηφηεξσλ ηερλνινγηψλ φπσο απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ 
απφ ηα θαηαλεκεκέλα πεξηβάιινληα CORBA , DCOM, RPC. Έηζη ην λα δεκηνπξγήζεη θαλείο κηα 
πινπνίεζε SOAP πνπ ππφθεηηαη ζηα πξφηππα (standards-compliant) είλαη πνιχ πην εχθνιν. 
ήκεξα κπνξεί λα βξεη θαλείο πινπνηήζεηο ηνπ SOAP απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο 
αιιά αθφκε θαη απφ κεκνλνκέλνπο πξνγξακκαηηζηέο, πξάγκα αδηαλφεην γηα παιαηφηεξεο 
θαηαλεκεκέλεο ηερλνινγίεο . 

- Απλότητα υποδομής 

Σα web services ιεηηνπξγνχλ κε πξφηππεο γιψζζεο θαη πξσηφθνιια φπσο ε XML , ην HTTP θαη ην 
TCP/IP. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εηαηξηψλ έρνπλ ήδε ηελ δηθηπαθή ππνδνκή θαη ηνπο αλζξψπνπο κε 
γλψζεηο θαη εκπεηξία πνπ ηε ζπληεξνχλ. Έηζη ην θφζηνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ web services είλαη 
ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ απηφ ησλ πξνεγνχκελσλ ηερλνινγηψλ . 

- Ευκολία στην επικοινωνία 

Με ηηο πξνεγνχκελεο ηερλνινγίεο ε ζπλεξγαζία κεηαμχ εηαηξηψλ ήηαλ έλα ζέκα δηφηη θαηαλεκεκέλεο 
ηερλνινγίεο φπσο CORBA θαη DCOM ρξεζηκνπνηνχζαλ κε πξφηππεο πφξηεο. αλ απνηέιεζκα ε 
ζπλεξγαζία ζήκαηλε άλνηγκα "νπψλ" ζηα ηείρε πξνζηαζίαο (firewalls) θάηη πνπ πνιιέο θνξέο δελ 
ήηαλ απνδεθηφ απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο πιεξνθνξηθήο ζε κηα εηαηξία αθνχ έζεηε ζε θίλδπλν ζηελ 
αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ. Σν γεγνλφο απηφ δελ επέηξεπε δπλακηθή ζπλεξγαζία ιφγσ ηνπ φηη 
απαηηνχζε κηα ρεηξνθίλεηε δηαδηθαζία γηα ηε ζπλεξγαζία κηαο εηαηξίαο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο. Σα 
web services κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ (κεηαμχ άιισλ) ην HTTP σο πξσηφθνιιν κεηαθνξάο 
θαη ηα πεξηζζφηεξα ηείρε πξνζηαζίαο επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε κέζσ ηεο ζχξαο 80 (πξφηππε 
ζχξα γηα ην HTTP). Με απηφλ ηνλ ηξφπν νδεγνχκαζηε ζε επθνιφηεξεο θαη δπλακηθέο ζπλεξγαζίεο 
κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ εηαηξηψλ. 

- Διαλειτουργικότητα και ευκολία ανάπτυξης νέων εφαρμογών 

Οη πξνεγνχκελεο θαηαλεκεκέλεο ηερλνινγίεο ππέθεξαλ απφ δεηήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο δηφηη 
θάζε πξνκεζεπηήο (vendor) πινπνηνχζε ην δηθφ ηνπ πξφηππν γηα distributed object messaging. Με 
ηελ XML ζαλ ην κφλν πξφηππν ζηα web services, ζπζηήκαηα θηηαγκέλα απφ δηαθνξεηηθέο 
ηερλνινγίεο φπσο ε Java θαη ην .Net κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ ιφγσ ηεο 
απιφηεηαο ηεο XML είλαη πνιχ πην εχθνιν λα γξαθηνχλ λέεο εθαξκνγέο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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4. Σα web services από την επιχειρηματική σκοπιά 

ε έλα πςειφηεξν ελλνηνινγηθφ επίπεδν, κπνξνχκε λα δνχκε ηα web services ζαλ κνλάδεο 
εξγαζίαο (units of work). Έλα βήκα παξαπέξα, απηέο νη κνλάδεο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ζε 
εξγαζίεο επηρεηξεζηαθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα λα ρεηξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεζηαθέο 
ιεηηνπξγίεο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ επηηξέπεη ζε κε ηερληθνχο αλζξψπνπο λα ζρεδηάζνπλ εθαξκνγέο 
νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ ηα επηρεηξεζηαθά δεηήκαηα ζπλδπάδνληαο ηα web services ζε ξνέο 
εξγαζίαο. ε κία αλαινγία απφ ηνλ ρψξν ησλ απηνθηλήησλ, ν αξρηηέθηνλαο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα ζπλδπάζεη νιφθιεξν ηνλ θηλεηήξα κε ην πιαίζην, ηε κεηάδνζε θαη ηα 
ππφινηπα ππνζπζηήκαηα παξά λα αζρνιεζεί κε ηα εζσηεξηθά θνκκάηηα ηνπ θηλεηήξα. Δπηπιένλ ε 
δπλακηθή πιαηθφξκα ζεκαίλεη φηη ν θηλεηήξαο κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηε κεηάδνζε ή άιια 
ππνζπζηήκαηα δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ. 

Απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηελ πηπρή είλαη φηη ηα web services βνεζνχλ ζηε γεθχξσζε ηνπ 
θελνχ πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ επηρεηξείλ θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο 
πιεξνθνξηθήο ζε έλα νξγαληζκφ. Οη άλζξσπνη ηνπ επηρεηξείλ κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ γεγνλφηα 
θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ηερληθνί κπνξνχλ λα ηα ζπλδέζνπλ κε ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο. 

Με θαζνιηθά θαζνξηζκέλεο δηεπαθέο θαη θαιά ζρεδηαζκέλεο ιεηηνπξγίεο, γίλεηαη επίζεο εχθνιν 
λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ απηέο νη ιεηηνπξγίεο άξα θαη νη εθαξκνγέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ. Ζ 
επαλαρξεζηκνπνηήζε κηαο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ ζεκαίλεη θαιχηεξε απφδνζεο ηεο επέλδπζεο 
(return on investment) δηφηη κπνξεί λα παξάγεη πεξηζζφηεξα κε ηνπο ίδηνπο πφξνπο. Δπηηξέπεη 
ζηνπο αλζξψπνπο λα εμεηάζνπλ ην ελδερφκελν ρξεζηκνπνίεζεο κηαο ήδε ππάξρνπζαο εθαξκνγήο 
κε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν ή ην ελδερφκελν πξνζθνξάο απηήο ζε έλα ζπλεξγάηε κε δηαθνξεηηθφ 
ηξφπν, απμάλνληαο ελδερνκέλσο ηηο επηρεηξεζηαθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ζπλεξγαηψλ. 

Δπνκέλσο, ηα θχξηα δεηήκαηα πνπ ηα web services πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ είλαη ηα δεηήκαηα 
νινθιήξσζεο (integration) δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγψλ θαη απηά ηεο κεηακφξθσζεο ησλ ηερληθψλ 
ιεηηνπξγηψλ ζε ππνινγηζηηθέο ιεηηνπξγίεο επηρεηξεζηαθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

5. Σα web services από την τεχνική σκοπιά 

Δλψ ηα web services πξνζθέξνπλ φια απηά ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα ζπλδπάζνπκε 
ππεξεζίεο ζε εθαξκνγέο, πξέπεη πξψηα λα ρηίζνπκε απηέο ηηο ππεξεζίεο. Οη γιψζζεο 
πξνγξακαηηζκνχ ζηελ πιεξνθνξηθή ζπλερψο εμειίζνληαη. Ξεθηλήζακε δεθαεηίεο πξηλ κε ηελ ηδέα 
ηεο function ζηελ νπνία παξέρνπκε κεξηθέο παξακέηξνπο, εθηειεί κηα ιεηηνπξγία κε απηέο ηηο 
παξακέηξνπο, θαη επηζηξέθεη κηα ηηκή βαζηζκέλε ζηνπο ππνινγηζκνχο πνπ έγηλαλ. Σειηθά, απηή ε 
πξψηε έλλνηα εμειίρζεθε ζε αληηθείκελν (object) φπνπ θάζε αληηθείκελν είρε φρη απιψο έλαλ αξηζκφ 
απφ ιεηηνπξγίεο (functions) πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη αιιά θαη ηηο δηθέο ηνπ ηδησηηθέο κεηαβιεηέο 
(private data variables), αληί λα ζηεξίδεηαη ζε εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 
πξνεγνπκέλσο έθαλα πην πεξίπινθε ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ. Γεδνκέλνπ φηη νη εθαξκνγέο 
άξρηζαλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, ε έλλνηα ηνπ θαζνξηζκνχ θαζνιηθψλ δηεπαθψλ (universal 
interfaces) γηα αληηθείκελα έγηλε ζεκαληηθή, επηηξέπνληαο αληηθείκελα ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο 
λα επηθνηλσλνχλ αθφκε θαη αλ είραλ αλαπηπρζεί ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
εθηεινχληαλ ζε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. 

ην πην πξφζθαην βήκα, ηα web services πξνρψξεζαλ κπξνζηά κε ηελ έλλνηα ησλ δηεπαθψλ 
θαη επηθνηλσληψλ θαζνξηζκέλσλ κε XML, ελψλνληαο ηειηθά θάζε είδνπο εθαξκνγή κε νπνηαδήπνηε 
άιιε, φπσο θαη παξέρνληαο ηελ ειεπζεξία ζηηο εθαξκνγέο αλ αιιάμνπλ θαη λα εμειηρζνχλ κε ην 
ρξφλν, αξθεί λα είλαη ζρεδηαζκέλεο ζχκθσλα κε ηελ θαηάιιειε δηεπαθή. Ζ κεηαβιεηφηεηα ηεο XML 
είλαη απηφ πνπ θάλεη ηα web services δηαθνξεηηθά απφ ηερλνινγίεο πξνεγνχκελσλ γελεψλ. 
Δπηηξέπεη ην δηαρσξηζκφ ηεο γξακκαηηθήο δνκήο (syntax) θαη ηεο γξακκαηηθήο έλλνηαο (semantics), 
θαη ηνπ πψο απηά ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαη θαηαλννχληαη απφ κία ππεξεζία θαη ην 
πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ππάξρεη. Έηζη ινηπφλ ηψξα, ηα αληηθείκελα κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ 
ζαλ ππεξεζίεο, νη νπνίεο επηθνηλσλνχλ κε άιιεο ππεξεζίεο ζε γξακκαηηθή θαζνξηζκέλε ζε XML, 
κε ηελ νπνία θάζε ππεξεζία κεηαθξάδεη θαη αλαιχεη ην κήλπκα ζχκθσλα κε κελ ηνπηθή ηεο 
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πινπνίεζεο θαη ην πεξηβάιινλ ηεο. Καηά ζπλέπεηα κηα δηαθηπαθή εθαξκνγή κπνξεί πξαγκαηηθά λα 
ζπληεζεί απφ πνιιαπιέο νληφηεηεο δηαθφξσλ πινπνηήζεσλ θαη ζρεδηαζκψλ εθφζνλ 
πξνζαξκφδνληαη ζηνπο θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο ππεξεζίεο 
αξρηηεθηνληθή ηνπο. 

Καηά ζπλέπεηα, κε απηά ζην κπαιφ, ηα web services καο επηηξέπνπλ: 

- Σελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ππεξεζηψλ ζε νπνηαδήπνηε πιαηθφξκα, γξακκέλεο ζε 
νπνηαδήπνηε γισζζα πξνγξακκαηηζκνχ. 

- Να αληηιεθζνχκε ιεηηνπξγίεο εθαξκνγψλ σο εξγαζίεο, νδεγνχκελνη ζε αλάπηπμε θαη ξνέο 
εξγαζηψλ πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε εξγαζίεο. Απηφ επηηξέπεη κηα πςειφηεξε αθαίξεζε ηνπ 
ινγηζκηθνχ ην νπνίν κπνξεί λα πηνζεηεζεί απφ ιηγφηεξν ηερληθά θαηαξηηζκέλνπο ρξήζηεο. 

- Σε ραιαξή ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ εθαξκνγψλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη αιιειεπηδξάζεηο 
κεηαμχ ππεξεζηψλ δε ζα ραιάλε θάζε θνξά πνπ ππάξρεη θάπνηα αιιαγή ην πψο κία ή 
πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ζρεδηάδνληαη ή πινπνηνχληαη. 

- Σελ πξνζαξκνγή ήδε ππάξρνπζσλ εθαξκνγψλ ζηηο κεαβαιιφκελεο επηρεηξεζηαθέο 
ζπλζήθεο θαη αλάγθεο ησλ πειαηψλ. 

- Να παξέρνπκε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ κε δηαπαθέο ππεξεζηψλ ρσξίο λα 
αιιάμνπκε ηηο αξρηθέο εθαξκνγέο, επηηξέπνληάο ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ πιήξσο ζην 
πεξηβάιινλ ησλ ππεξεζηψλ. 

- Να εηζάγνπκε άιιεο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ή ιεηηπνξγίεο δηαρείξηζεο δηαδηθαζηψλ φπσο ε 
αμηνπηζηία, ππεπζπλφηεηα, αζθάιεηα, θ.ιπ., αλεμάξηεηεο ηεο αξρηθήο ιεηηνπξγίαο κηαο 
εθαξνκνγήο, απμάλνληαο θαηά ζπλέπεηα ηε κεηαβιεηφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζην 
επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. 

6. Εφαρμογές των web services 

Σα πξψηα web services ζθφπεπαλ λα είλαη πεγέο πιεξνθνξίαο ηηο νπνίεο κπνξεί θαλείο πνιχ 
εχθνια λα ελζσκαηψζεη ζηηο εθαξκνγέο ηνπ : ηηκέο κεηνρψλ, πξνβιέςεηο θαηξνχ, απνηειέζκαηα 
αζιεηηθψλ παηληδηψλ θιπ. Έηλαη εχθνιν λα θαληαζηεί θαλείο κηα νιφθιεξε θαηεγνξία εθαξκνγψλ 
πνπ κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη ψζηε λα αλαιχεη θαη λα ζπλδπάδεη πιεξνθνξία πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη 
λα ηελ παξνπζηάδεη κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε έλα 
ινγηζηηθφ θχιιν (spreadsheet) ην νπνίν ζπλνςίδεη φιε ηελ νηθνλνκηθή καο εηθφλα : κεηνρέο, 
ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, δάλεηα θιπ. Αλ απηή ε πιεξνθνξία ήηαλ δηαζέζηκε κέζσ web services 
ην ινγηζηηθφ θχιιν ζα κπνξνχζε λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο 
πιεξνθνξίεο είλαη ήδε δηαζέζηκεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ αιιά ηα web services ζα θάλνπλ ηελ 
πξνγξακκαηηζηηθή πξφζβαζε ζε απηέο πην εχθνιε θαη πην αμηφπηζηε. 

Δθζέηνληαο ήδε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο ζαλ web services ζα επηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο λα 
θαηαζθεπάζνπλ λέεο πην ηζρπξέο εθαξκνγέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα web services ζαλ δνκηθά 
ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ρξήζηεο ζα κπνξνχζε λα αλαπηχμεη κηα εθαξκνγή πξνκεζεηψλ ε 
νπνία λα παίξλεη απηφκαηα ηηκέο απφ πξνκεζεπηέο, λα επηζηξέπεη ζην ρξήζηε λα επηιέμεη 
πξνκεζεπηή, λα ππνβάιεη ηελ παξαγγειία θαη λα παξαθνινπζεί ηελ απνζηνιή έσο φηνπ λα γίλεη ε 
παξαιαβή ηεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνκεζεπηή, εθηφο απφ ην λα εθζέηεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηνλ ηζηφ, 
ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη άιια web services γηα λα ειέγμεη ηελ πηζησιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 
πειάηε, λα ρξεψζεη ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε θαη λα θαζνξίζεη ηελ απνζηνιή κε κηα 
εηαηξία κεηαθνξψλ. 

ην άκεζν κέιινλ, κεξηθά απφ ηα πην ελδηαθέξνληα web services ζα ππνζηεξίδνπλ εθαξκνγέο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηζηφ γηα λα θάλνπλ πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζήκεξα. Γηα 
παξάδεηγκα, κία απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ηα web services ζα θάλνπλ δπλαηή είλαη ε ππεξεζία 
εκεξνινγίνπ. Αλ ν νδνληίαηξνο ή ν κεραληθφο ζαο εμέζεηαλ ηα εκεξνιφγηά ηνπο κέζσ κηαο ηέηνηαο 
web service, ζα κπνξνχζαηε λα πξνγξακκαηίζεηε ηα ξαληεβνχ ζαο κε απηνχο ή ζα κπνξνχζαλ λα 
πξνγξακκαηίζνπλ απηνί ηα ξαληεβνχ θαηεπζείαλ ζην δηθφ ζαο εκεξνιφγην άλ ζέιαηε. Με ιίγε 
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θαληαζία, κπνξνχκε λα νξακαηηζηνχκε εθαηνληάδεο εθαξκνγέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 
θαηαζθεπαζηνχλ κφιηο έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίζνπκε ηνλ ηζηφ. 

7. Βασικά βήματα για την ανάπτυξη εφαρμογών με web services 

Σα βαζηθά βήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε κίαο εθαξκνγήο web services είλαη: 

 

Απηά ηα βήκαηα ζα είλαη ηα ίδηα αλεμαξηήηνπ ηερλνινγίαο θαη γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ ε 
νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ web services. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: Η εφαρμογή 

1. Εισαγωγή 

Ζ εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κεηαηππρηαθή δηαηξηβή, αθνξά ηελ 
θιαζζηθνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ κέζα απφ έλα ηεζη γλψζεσλ. Γηα λα γίλεη πην νινθιεξσκέλε ε 
εξγαζία θαη ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο «ηάζεηο» ησλ ρξεζηψλ, ν πξνγξακκαηηζκφο έγηλε γηα θηλεηέο 
ζπζθεπέο Android κε ηελ ρξήζε ηνπ Android Studio. Πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε πεξηζζνηεξε 
επρξεζηία γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ, ελζσκαηψζακε ην Facebook SDK ζηνλ θψδηθα ηεο 
εθαξκνγήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε γίλεηαη κέζα απφ ην πξνθίι 
ηνπ ζην Facebook. Γηα λα ζπιιέμνπκε θαη επεμεξγαζηνχκε ηα δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ, 
ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνζήθε βάζεο δεδνκέλσλ Parse. 

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ είλαη ν ρξήζηεο, εθφζνλ ζπλδεζεί επηηπρψο κέζσ ηνπ 
πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζην Facebook, κέζα απφ κηα ζεηξά ζεσξίαο θαη Quiz, κε 
δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν λα απνθηήζεη γλψζεηο πάλσ ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη, λα ζπλαγσληζηεί 
θίινπο ή άιινπο ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφγξακκα, ελψ ηαπηφρξνλα ζα θαηεγνξηνπνηείηαη 
βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ καο, έρνληαο ζπιιέμεη θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ 
ζηνηρεία. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη δελ θαηαπαηψληαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε, νχηε 
ππάξρεη θίλδπλνο κε ηελ ρξήζε απηήο ηεο εθαξκνγήο θαζψο ζπιιέγεη ζηνηρεία δεκφζηνπ πξνθίι θαη 
κφλν θαηφπηλ επαιήζεπζεο απφ ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε. 

2. Android Studio 

To Android Studio είλαη έλα νινθιεξσκέλν πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ (IDE) γηα αλάπηπμε 
εθαξκνγψλ ζηελ Android πιαηθφξκα. Αλαθνηλψζεθε ζηηο 16 Ματνπ 2013 ζην ζπλέδξην Google I/O 
απφ ηελ Google Product Manager, Katherine Chou. Σν Android Studio είλαη δηαζέζηκν ειεχζεξα κε 
ηελ άδεηα Apache License 2.0. 

Σν Android Studio ήηαλ δηαζέζηκν ζε πξψηκν ζηάδην γηα πξνεπηζθφπεζε μεθηλψληαο απφ ηελ 
έθδνζε 0.1 ηνλ Μάην ηνπ 2013, έπεηηα μεθίλεζε ην δνθηκαζηηθφ ζηάδην απφ ηελ έθδνζε 0.8 πνπ 
βγήθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014. Ζ πξψηε ζηαζεξή έθδνζε βγήθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2014, κε ηελ έθδνζε 
1.0. 

Βαζηζκέλν ζην ινγηζκηθφ ηεο JetBrains' IntelliJ IDEA, ην Android Studio ζρεδηάζηεθε 
απνθιεηζηηθά γηα Android πξνγξακκαηηζκφ. Δίλαη δηαζέζηκν γηα Windows, Mac OS X θαη Linux, θαη 
αληηθαηέζηεζε ηα Eclipse Android Development Tools (ADT) σο ην θχξην IDE ηεο Google γηα 
αλάπηπμε Android εθαξκνγψλ. 

3. Parse 

Ζ Parse είλαη έλα θηλεηφ παξαζθεληαθφ ζχζηεκα ππνζηήξημεο θαη ιεηηνπξγεί σο πάξνρνο 
ππεξεζηψλ κε έδξα ζην Menlo Park, CA. Ζ Parse ηδξχζεθε ην 2011 απφ ηνπο Bernstam , Sukhar , 
James Yu θαη Kevin Lacker , ζην παξειζφλ ζηε Google θαη ζηε Τ Combinator . Ζ επηρείξεζε 
παξάγεη back-end εξγαιεία γηα mobile πξνγξακκαηηζηέο πνπ βνεζνχλ mobile πξνγξακκαηηζηέο 
ζηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζην cloud , ζηε δηαρείξηζε ηαπηφηεηαο log-ins , ζην ρεηξηζκφ ησλ Push 
Notifications θαη ζην "ηξέμηκν" πξνζαξκνζκέλνπ θψδηθα ζην ζχλλεθν .ηηο 9 Ννεκβξίνπ , 2011 
έζεζαλ 5,5 εθαηνκκχξηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα . Σν 2012 , ηα εξγαιεία 
ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ 20.000 πξνγξακκαηηζηέο θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη ν αξηζκφο απηφο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/Android
https://el.wikipedia.org/wiki/Google_I/O
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_Apache&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Windows
https://el.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://el.wikipedia.org/wiki/Linux
https://el.wikipedia.org/wiki/Google
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απμαλφηαλ θαηά 40 % ζε κεληαία βάζε. ηηο 11 επηεκβξίνπ, 2012 πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα 
δεκηνπξγίαο πξνζαξκνζκέλνπ θψδηθα ζην πίζσ άθξν (back end).Ζ Fast Company θαηαρψξεζε 
ηελ Parse σο κηα απφ ηηο 50 πην θνξπθαίεο θαη θαηλνηφκεο εηαηξείεο ηνπ 2013. Σν Facebook 
απέθηεζε ηε επηρείξεζε γηα $ 85 εθαηνκκχξηα ην 2013.Σν 2014 , ν θψδηθαο ηεο Parse αλαθέξζεθε 
λα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πάλσ απφ 500.000 εθαξκνγέο γηα θηλεηά. 

4. Facebook Platform/ SDK 

Το Facebook Platform είναι ζνασ γενικόσ όροσ που χρθςιμοποιείται για να περιγράψει το ςφνολο 
των υπθρεςιϊν, τα εργαλεία και τα προϊόντα που παρζχονται από τθν υπθρεςία κοινωνικισ 
δικτφωςθσ Facebook για τρίτουσ προγραμματιςτζσ ϊςτε να δθμιουργιςουν τισ δικζσ τουσ 
εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ που ζχουν πρόςβαςθ ςε δεδομζνα ςτο Facebook. Ξεκίνθςε το 2010. Η 
πλατφόρμα προςφζρει ζνα ςφνολο διαςυνδζςεων προγραμματιςμοφ και εργαλεία που 
επιτρζπουν ςτουσ προγραμματιςτζσ να ενςωματϊςουν το ανοικτό «κοινωνικό γράφθμα » των 
προςωπικϊν ςχζςεων και άλλα πράγματα, όπωσ τα τραγοφδια , τουσ τόπουσ και ςελίδεσ ςτο 
Facebook. Οι αιτιςεισ ςτο facebook.com, ςτουσ εξωτερικοφσ δικτυακοφσ τόπουσ, κακϊσ και  ςε 
όλεσ τισ ςυςκευζσ, επιτρζπεται να ζχουν πρόςβαςθ ςτο γράφθμα.  

Το Facebook ζχει επθρεάςει τθν κοινωνικι ηωι και δραςτθριότθτα των ανκρϊπων με 
ποικίλουσ τρόπουσ. Κακϊσ είναι διακζςιμο μζςω πολλϊν φορθτϊν ςυςκευϊν, το Facebook 
επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να βρίςκονται ςυνεχϊσ ςε επικοινωνία με φίλουσ, ςυγγενείσ και άλλουσ 
γνωςτοφσ ςε οποιοδιποτε μζροσ του πλανιτθ και αν βρίςκονται, αρκεί να ζχουν πρόςβαςθ ςτο 
Διαδίκτυο. Έχει επίςθσ τθ δυνατότθτα να ενϊςει ανκρϊπουσ με κοινά ενδιαφζροντα και/ι 
απόψεισ μζςω ομάδων και άλλων ςελίδων. Άρα, επόμενο ιταν να επζλκει αντίςτοιχα ανάπτυξθ 
και ςτο κομμάτι των κινθτϊν ςυςκευϊν. Κακϊσ ζνα τεράςτιο εφροσ χρθςτϊν χρθςιμοποιοφν το 
Facebook, θ χριςθ του για ςυλλογι ςτοιχείων φαντάηει πλζον ςχεδόν απαραίτθτθ. 

Το πλαίςιο του UI- User Interface για τθ κινθτι ιςτοςελίδα βαςίηεται ςε Xhp, βιβλιοκικθ 
Ακόντιο Javascript και WURFL . Η κινθτι πλατφόρμα ζχει αυξθκεί δραματικά ςτθ δθμοτικότθτα 
από τθν ζναρξι του. Τον Δεκζμβριο του 2012, ο αρικμόσ των χρθςτϊν με υπογραφι ςτο site από 
φορθτζσ ςυςκευζσ υπερζβθςαν τισ web-based ςυνδζςεισ για πρϊτθ φορά. 

5. Επεξήγηση εφαρμογής 

Αξρηθά,επηιέγνπκε ηελ εθαξκνγή καο κέζα απφ ην menu εθαξκνγψλ ηεο θηλεηήο καο ζπζθεπήο. 



MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ  ΥΗΧΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΓΗΑ ΚΗΝΖΣΔ ΤΚΔΤΔ ME  

ΥΡΖΖ ΚΛΑΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ   33   
 

 

 

ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο, φπνπ πξέπεη λα θάλνπκε θαη ηελ 
ζχλδεζε κέζσ Facebook γηα λα ζπλερίζνπκε. 

 

Μφιηο παηήζνπκε ην θνπκπί γηα λα ζπλδεζνχκε, ηφηε εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν πνπ καο δεηάεη 
ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ καο. Δάλ είλαη επηηπρή, ηφηε ε 
εθαξκνγή καο δεηάεη «άδεηα» γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ πξνθίι. ε πεξίπησζε φκσο 
πνπ δελ είλαη επηηπρή, ηφηε δεηάεη λα επαιεζεχζνπκε πλζεκαηηθά ή λα δεκηνπξγήζνπκε λέν 
πξνθίι εάλ είκαζηε λένη ρξήζηεο. 
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Μεηά ηελ επηηπρή είζνδν, εκθαλίδεηαη ην θεληξηθφ κελνχ ηεο εθαξκνγήο καο. Δδψ παξαηεξνχκε ηελ 
ησξηλή εηθφλα πξνθίι ηνπ ρξήζηε, ην Ολνκαηεπψλπκν, ην Facebook ID, θαη θάπνηα θνπκπηά κε 
επηινγέο.  

 

Αλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα απνζπλδεζεί απφ ην Facebook κέζα ζηελ εθαξκνγή, ηφηε παηάεη ην 
θνπκπί «Logout From Facebook» θαη επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ζειίδα. 



MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ  ΥΗΧΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΓΗΑ ΚΗΝΖΣΔ ΤΚΔΤΔ ME  

ΥΡΖΖ ΚΛΑΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ   35   
 

 

Αλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα μεθηλήζεη θάπνην Quiz, ηφηε έρνπκε λα επηιέμνπκε αλάκεζα ζε 2 είδε. Σα 
δψα θαη ην θαγεηφ. Ζ δνκή θαη ησλ 2 είλαη ίδηα κε ηε δηαθνξά φηη αιιάδεη ην πεξηερφκελν θαη νη 
εξσηήζεηο. 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηιέμακε ηπραία ην Food Quiz. Παξαηεξνχκε φηη καο βγάδεη ζε έλα 
παξάζπξν κε ζεσξία ε νπνία ζα καο βνεζήζεη έπεηηα λα αληαπνθξηζνχκε ζην αληίζηνηρν Quiz. 
Όηαλ ηειεηψζνπκε κε ην δηάβαζκα θαη επηζπκνχκε, κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ην Quiz παηψληαο 
«Πξνρσξείζηε». 
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Δκθαλίδνληαη κηα ζεηξά απφ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη κηα 
απάληεζε θαη λα ζπλερίζεη ζηελ επφκελε εξψηεζε παηψληαο «Next». ε πεξίπησζε πνπ ε 
απάληεζε είλαη ιάζνο, γηα πεξαηηέξσ δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε, εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα κε ηελ 
ζσζηή απάληεζε πνπ ζα έπξεπε λα επηιέμεη θαη ζπλερίδεη ζηελ επφκελε εξψηεζε. Με ην πέξαο 
ησλ εξσηήζεσλ ζα καο αλνίμεη κηα λέα ζειίδα κε ηα απνηειέζκαηά. 
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ε πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο καο είλαη θάησ απφ ην 80% ηνπ ζπλφινπ, ηφηε εκθαλίδεηαη ην 
παξαθάησ κήλπκα. 

 

Αιιηψο, ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο απαληήζεη πάλσ απφ ην 80% ησλ εξσηήζεσλ ζσζηά, ηφηε 
εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κήλπκα. 
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Μφιηο νινθιεξσζεί επηηπρψο ην Quiz, αλ αλαηξέμνπκε ζηε βάζε δεδνκέλσλ καο ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Parse (www.parse.com) παξαηεξνχκε λα έρεη εγγξαθεί ν ρξήζηεο θαη λα αλαγξάθνληαη 
αληίζηνηρα θαη ηα score ζε φζα quiz έρεη θάλεη. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επαλαιάβεη φζεο 
θνξέο ζέιεη νπνηνδήπνηε Quiz θαζψο ην πξφγξακκα απνζεθεχεη κφλν ηνπ ηα απνηειέζκαηα θαη αλ 
ηπρφλ έρεη θάπνην Achievement. 

 

Δπηζηξέθνληαο ζην αξρηθφ κελνχ, επηιέγνπκε ην θνπκπί «Achievements». 



MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ  ΥΗΧΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΓΗΑ ΚΗΝΖΣΔ ΤΚΔΤΔ ME  

ΥΡΖΖ ΚΛΑΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ   39   
 

 

Έηζη, εκθαλίδεηαη κηα ζειίδα κε θάπνηα Tokens πνπ πξέπεη λα μεθιεηδψζεη ν ρξήζηεο. Αλ ν 
ρξήζηεο έρεη θάλεη θάπνην Quiz θαη έρεη επηηπρψο πεξάζεη ην 80%, ηφηε ηνπ εκθαλίδεη ην αληίζηνηρν 
Token. Αιιηψο, παξακέλεη θιεηδσκέλν κέρξη λα ηα θαηαθέξεη. 

 

Αλ επηιέμνπκε ην θνπκπί «Top10», ηφηε εκθαλίδεη ηνπο θνξπθαίνπο 10 παίθηεο κε ηα κεγαιχηεξα 
score ζε φια ηα quiz απφ ηελ πξψηε πξνζπάζεηα.  
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Δδψ βιέπνπκε ζε κηα λέα θαξηέια ηηο εηθφλεο θαη ηα Ολνκαηεπψλπκα ηνλ 10 θαιχηεξσλ ρξεζηψλ. 
(Γελ εκθαλίδεηαη θάηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαζψο ε βάζε δελ έρεη πάλσ απφ 10 εγγξαθέο 
φηαλ έγηλε ε δνθηκή) 
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6. Θετικά σημεία εφαρμογής 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε πνηεο γεληθέο αξρέο θαιχπηεη ε εθαξκνγή καο, πνπ ππνζηεξίδεη 
ηελ ρξεζηκνπνηεζηκφηεηα ηεο. 
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Ευκολία εκμάθησης (Learnability) 

Γειαδή πφζν εχθνιν είλαη γηα ηνλ ρξήζηε λα κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα δηεπαθήο ζην 
κέγηζην βαζκφ. Ζ επθνιία ζηελ εθκάζεζε ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο εμήο βαζηθέο γεληθέο αξρέο : 

- Πποβλετιμόηηηα: Γειαδή ππνζηήξημε πξνο ην ρξήζηε ψζηε λα κπνξεί εχθνια λα 
θαζνξίζεη ην απνηέιεζκα κηαο κειινληηθήο ελέξγεηαο βαζηζκέλνο (ν ρξήζηεο) ζε εκπεηξία 
παιηφηεξεο επηθνηλσλίαο κε ην ζχζηεκα. 

- Σύνθεζη: Γειαδή θαηά πφζν ν ρξήζηεο κπνξεί λα θηηάμεη έλα κνληέιν ηεο ηξέρνπζαο 
θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλνο ζηηο ελέξγεηεο πνπ έρεη θάλεη. 

- Οικειόηηηα: Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ε γλψζε θαη εκπεηξία ηνπ ρξήζηε απφ άιια πεδία 
εθαξκνγψλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ή άιια ζπζηήκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ζηελ επηθνηλσλία κε ην θαηλνχξην ζχζηεκα. 

- Γενίκεςζη: Γειαδή θαηά πφζν ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνβιέςεη ηηο ελέξγεηεο ζε παξφκνηεο 
θαηαζηάζεηο. 

- Σςνέπεια: Γειαδή θαηά πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη νη ίδηεο ζπκβάζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο . 

Ευκαμψία (Flexibility) 

Γειαδή θαηά πφζν ππνζηεξίδνληαη πνιινί ηξφπνη επηθνηλσλίαο ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα. Ζ 
επθακςία ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπαθήο εμαξηάηαη πνιχ απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

- Πολλαπλό έλεγσο:  Γειαδή θαηά πφζν ν ρξήζηεο έρεη δπλαηφηεηα δηαιφγνπ γηα 
πεξηζζφηεξεο απφ κία εξγαζίεο ηε θνξά. 

- Δςναηόηηηα αλλαγήρ επγαζιών: Γειαδή θαηά πφζν κπνξεί εχθνια ν ρξήζηεο λα 
πεξάζεη απφ κία εξγαζία ζε κία άιιε. 

- Πποζαπμοζηικόηηηα:  Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα 
αιιαγήοπαξακέηξσλ ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζην ρξήζηε. 

Ανθεκτικότητα (Robustness) 

Γειαδή ην επίπεδν ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα ζηα πηζαλά ιάζε πνπ κπνξεί 
λα θάλεη ν ρξήζηεο. Ζ αλζεθηηθφηεηα (robustness) εμαξηάηαη πνιχ απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 
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- Δςναηόηηηα παπαηήπηζηρ: Καηά πφζν βιέπεη ν ρξήζηεο ηα απνηειέζκαηα θάπνησλ 
ελεξγεηψλ. 

- Ανανητιμόηηηα:  Γπλαηφηεηα επαλφξζσζεο ιάζνπο. 

- Λειηοςπγικόηηηα: Καηά πφζν ππνζηεξίδνληαη φιεο νη ελέξγεηεο πνπ ζα ήζειε λα θάλεη ν 
ρξήζηεο. 

Έπεηηα, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη θαλφλεο ζρεδηαζκνχ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε εθαξκνγή καο 
θαη είλαη νη παξαθάησ: 

- Σςνέπεια: Σν ζχζηεκα δηεπαθήο πξέπεη λα είλαη ζπλεπέο ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε (π.ρ. ζε 
ρξψκαηα, δνκή, εηθνλίδηα, θ.ιπ.) 

- Ύπαπξη πεπιεκηικών μηνςμάηυν: Σα κελχκαηα πξνο ην ρξήζηε πξέπεη λα είλαη 
πεξηεθηηθά θαη λα έρνπλ νιφθιεξε ηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο. 

- Σσεδιαζμόρ διαλόγυν με πληπόηηηα: Οη δηάινγνη κε ην ρξήζηε ζα πξέπεη επίζεο λα 
είλαη πιήξεηο θαη πεξηεθηηθνί. 

- Δςναηόηηηα αποθςγήρ λαθών και εύκολη διασείπιζη λαθών: Θα πξέπεη λα 
πξνβιέπνληαη ηξφπνη απνθπγήο ιαζψλ (π.ρ. απελεξγνπνίεζε επηινγψλ πνπ δελ έρνπλ 
λφεκα γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία). Όκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεη ηειηθά έλα 
ιάζνο απφ ην ρξήζηε λα κπνξεί λα ην επαλνξζψζεη εχθνια. 

- Δςναηόηηηα επαναθοπάρ ηηρ καηάζηαζηρ ππιν από ενέπγεια (undo): Δίλαη πνιχ 
ρξήζηκν λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ηεο θαηάζηαζεο πξηλ απφ θάπνηα ελέξγεηα. 
Απηφ είλαη ρξήζηκν γηαηί ν ρξήζηεο κπνξεί λα κελ θαηαθέξεη λα αμηνινγήζεη επαξθψο ηελ 
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη κεηά απφ θάπνηα ελέξγεηα. Μπνξεί επίζεο λα κελ έρεη 
ζπλεηδεηνπνηήζεη θαζφινπ πνηά ελέξγεηα ηνλ νδήγεζε ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Σν 
απνηέιεζκα απηψλ κπνξεί λα είλαη ε αδπλακία ηνπ λα βξεη ηξφπν αλάλεςεο απφ θάπνην 
ιάζνο πνπ κπνξεί λα έθαλε. 

- Ππυηοβοςλία ηος ελέγσος ζηο σπήζηη: Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα έρεη ηνλ 
έιεγρν ησλ ελεξγεηψλ ηνπ. 

- Μείυζη ηος θόπηος ηηρ μνήμηρ μικπήρ διάπκειαρ: Ο ρξήζηεο δελ ζα πξέπεη λα 
εμαλαγθάδεηαη λα ζπκάηαη κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία γηα λα νινθιεξψζεη κία ελέξγεηα. 

7. Βελτιώσεις 

Παξ’φιν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή έρεη ζρεδηαζηεί κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε 

πξνζνρή θαη αθξίβεηα, πηζηεχσ φηη πζηεξεί ζε κεξηθά ζέκαηα: 

- Σσεδιαζμόρ και γπαθιζηικό κομμάηι: Μπνξεί ε εθαξκνγή λα πεξηέρεη εηθφλεο θαη θνπκπηά 
πνπ είλαη πνιχ πξνζεηά θαη εχρξεζηα γηα ηνλ ρξήζηε, φκσο πηζηεχσ δελ αληαπνθξίλεηαη 
ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο γξαθηζηηθψλ δεκηνπξγηψλ θαη δηαδξαζηηθψλ live εθαξκνγψλ 
multimedia. 

- Θέμαηα ζςμβαηόηηηαρ ζςζκεςών: Ζ εθαξκνγή έρεη ζρεδηαζηεί βάζεη ηειεπηαίσλ 
πξνηχπσλ UI ζε Android ζπζθεπέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη ζρεδηαζηεί  κε ΑΡΗ Level 15 γηα 
έθδνζε Ηce-cream 4.0.3 θαη έπεηηα. Άξα ζπζθεπέο πξνγελέζηεξεο δελ ζα είλαη ζπκβαηέο. 

- Εςπέα κάλςτη θευπίαρ: ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πεξηέρνληαη 2 είδε Quiz κε 
γεληθφπεξηερφκελν ζην θάζε έλα. Καηά ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε, ίζσο ρξεηαδφηαλ 
πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο Quiz, πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο ρξεζηψλ ή 
αλζξψπνπ- ππνινγηζηή θαη πεξηζζφηεξν πεξηερφκελν. Πξάγκαηα πνπ εχθνια 
αλαβαζκίδνληαη ζην κέιινλ ζηελ εθαξκνγή απηή. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: υμπεράσματα 

πλνςίδνληαο ζην θεθάιαην απηφ, ε ρξήζε θαη νη εθαξκνγέο ηεο θηλεηήο κάζεζεο ήηαλ ην θχξην 
αληηθείκελν κειέηεο, αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο απηήο ηεο δηαηξηβήο. Παξά ηα εκπφδηα πνπ κέρξη 
ηψξα αληηκεησπίδεη ε m-Learning, ζα γίλεη αθφκε πην δεκνθηιήο ζε ζπλδηαζκφ κε ηηο ηερλνινγίεο 
πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Καη απηφ γηαηί ηα ηειεπηαία ρξφληα ε επξεία ρξήζε ησλ ΣΠΔ, 
ηνπ Γηαδηθηχνπθαη ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, επεξέαζε αξθεηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
αιιάδνληαο ηελ κάζεζε απφ ειεθηξνληθή ζε θηλεηή. 

ηελ ζεκεξηλή επνρή, ε εμέιημε ησλ ειεθηξνληθψλ θαη θηλεηψλ κέζσλ έρεη αιιάμεη ην 
εθπαηδεπηηθφ ηνπίν. Γηάθνξεο ρψξεο έρνπλ ελζσκαηψζεη επηηπρψο ηελ θηλεηή κάζεζε ζηνλ 
εθπαηδεπηηθφ ηνκέα ηθαλνπνηψληαο ηηο δηάθνξεο απαηηήζεηο. Ζ εθαξκνγή ηεο σζηφζν δελ είλαη ηφζν 
απιή ππφζεζε αθνχ ε κεηάβαζε απφ ηελ ειεθηξνληθή ζηελ θηλεηή κάζεζε εκθαλίδεη πξνβιήκαηα 
θαη πξνθιήζεηο. 

Απφ ηελ κηα πιεπξά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ (εχθνιε 
κεηαθνξά, ρακειφ θφζηνο αγνξάο, άκεζε αιιειεπίδξαζε καζεηψλ-θαζεγεηψλ θα) ηελ έθαλαλ 
ειθπζηηθή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο παξνπζηάδεη πνιιά κεηνλεθηήκαηα (εηδηθφο ζρεδηαζκφο 
δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ζπλερήο δηαδηθηπαθή ζχλδεζε, αζπκβαηφηεηα mobile εθαξκνγψλ θ.α.) ε θάζε 
πεξηπησζε, ε θηλεηή κάζεζε έρεη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν παξέρνληαο θαηλνπξηεο εθπαηδεπηηθεο 
δξαζηεξηφηεηεο, γλψζεηο θαη εκπεηξίεο. 

Ζ θηλεηή κάζεζε πξνθάιεζε κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θχθινπο έρνληαο 
σξηκάζεη σο ηδέα. Αλ ζεσξήζνπκε φηη κέρξη ην 2020 ηα smartphones ζα αληηθαηαζηήζνπλ 
εμ’νινθιήξνπ ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο, αλακθίβνια ζην κέιινλ ζα απνηειεί αλαπφζπαζην 
θνκκάηη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνκέα. Ζ ηερλνινγία, νη θηλεηέο ζπζθεπέο θαη ηα mobile apps ζα 
ζπλερίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο πξνζθέξνληαο λέεο δπλαηφηεηεο θαη 
ππεξεζίεο, κε απνηέιεζκα, ηφζν νη απινί ρξήζηεο φζν θαη νη καζεηέο ζα ζπλερίδνπλ λα 
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ηνπο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. 
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