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Περίληψη 
Η τεχνολογική εξέλιξη διανύει µια ανιούσα πορεία σε αντιστοιχία µε τις αυξηµένες ανάγκες του 

σηµερινού ανθρώπου. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας γενικότερα, αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της σύγχρονης ζωής. 

Μία διάσταση της χρησιµότητάς τους είναι η αξιοποίησή τους στη διαδικασία της µάθησης µέσα στο 

γενικότερο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές µέσω ειδικού λογισµικού 

εφαρµογών µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως και ενισχυτικά και υποστηρικτικά µέσα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τέτοιου είδους λογισµικό χαρακτηρίζεται ως εκπαιδευτικό λογισµικό. 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό έχει ήδη ενταχθεί σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης µε στόχο να την 

κάνει την εκπαιδευτική διαδικασία πιο αποτελεσµατική και πιο ενδιαφέρουσα. ∆ιακρίνεται σε δύο 

βασικές κατηγορίες: 

Λογισµικό γενικού σκοπού, χρησιµοποιείται είτε ως εργαλείο διδασκαλίας (εποπτικό µέσο) είτε ως 

αντικείµενο διδασκαλίας στο πλαίσιο µαθηµάτων που αφορούν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

όπως: Χρήση Η/Υ, Εισαγωγή στην πληροφορική κ.ά. 

Εκπαιδευτικό λογισµικό, σχεδιάζεται και κατασκευάζεται ώστε να εκπληρώνει συγκεκριµένους 

παιδαγωγικούς, διδακτικούς και µαθησιακούς στόχους και χρησιµοποιείται είτε ως συµπληρωµατικό 

µέσο διδασκαλίας από τον εκπαιδευτή είτε ως υποστηρικτικό µέσο αυτοδιδασκαλίας από τον 

εκπαιδευόµενο. Ο βασικός στόχος  ενός εκπαιδευτικού λογισµικού στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι 

και πρέπει να είναι η µάθηση (Παναγιωτακόπουλος κ.α., 2003). 

 

Στη µελέτη αυτή παρουσιάζονται οι βασικές αρχές τεχνολογικής σχεδίασης ενός εκπαιδευτικού 

λογισµικού υπερµέσων–πολυµέσων και στη συνέχεια το εκπαιδευτικό λογισµικό «ΓΕΩ» για την 

υποστήριξη του µαθήµατος της Γεωγραφίας στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  

 

Αρχικά, αναφέρεται στην εκπαιδευτική τεχνολογία και στο τι είναι εκπαιδευτικό λογισµικό και ποια 

είναι τα είδη του, επίσης στην αλληλεπίδραση ανθρώπου -  µηχανής και στη σχεδίαση του interface.  

 

Ακολούθως, αναφέρονται αναλυτικότερα οι σχεδιαστικές αρχές που αφορούν στα εκπαιδευτικά 

λογισµικά υπερµέσων καθώς και οι σχέση των υπερµέσων µε την εκπαιδευτική διαδικασία. Μιλάµε 

για τα µοντέλα ανάπτυξης λογισµικού, γίνεται αναφορά στα συµβατικά και τα εναλλακτικά µοντέλα 

ανάπτυξης λογισµικού και προτείνεται το κατάλληλο µοντέλο για ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
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λογισµικού. Ακόµη, γίνεται λόγος για την εξωτερική και εσωτερική τεκµηρίωση του λογισµικού και 

την εκµάθηση του στους χρήστες. 

 

Στη συνέχεια, προχωράµε στην ανάλυση της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού λογισµικού «ΓΕΩ». 

Αναφέρονται οι αρχές σχεδίασης του εκπαιδευτικού λογισµικού «ΓΕΩ», το µοντέλο ανάπτυξης που 

ακολουθήθηκε και η τεκµηρίωσή του. Επιπλέον, περιγράφεται αναλυτικά η σχεδίαση του «ΓΕΩ», τα 

µέσα που χρησιµοποιήθηκαν, οι υπερµεσικές και οι πολυµεσικές εφαρµογές που αξιοποιήθηκαν, όπως: 

οι ήχοι, οι χάρτες, οι ενεργοί χάρτες και σηµαίες που µε ενέργεια πάνω τους µας οδηγούν σε άλλες 

περιοχές. Ακόµη, περιγράφονται τα προγράµµατα που συγγράφηκαν, οι γλώσσες προγραµµατισµού 

και τα προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν όπως: το FRONTPAGE, η HTML, η JAVASCRIPT και η 

αξιοποίηση των COOKIES καθώς και το έµπειρο σύστηµα που δηµιουργήθηκε για την αξιολόγηση 

των µαθητών µέσω του κελύφους συγγραφής έµπειρων συστηµάτων CLIPS και η βάση δεδοµένων µε 

την ACCESS που περιέχει όλα τα στοιχεία για τις χώρες της Ευρώπης. 

 

Επίσης, συζητούνται, σε σχέση µε το «ΓΕΩ», τα ζητήµατα της ανοιχτής αρχιτεκτονικής, της 

επαναχρησιµοποίησης του λογισµικού, της επαναχρησιµοποίησης µονάδων περιεχοµένου, της 

ελαχιστοποίησης της εξάρτησης µεταξύ των τµηµάτων του συστήµατος και της  ευχρηστίας µε έµφαση 

στο user interface του «ΓΕΩ». 

 

Έπειτα, γίνεται αναλυτική περιγραφή των σεναρίων που δίδονται στο διδάσκοντα και στις πλοηγήσεις 

που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ο διδάσκοντας και οι µαθητές. 

 

Συµπληρωµατικά, δίνονται οδηγίες στους χρήστες για την χρήση του λογισµικού και των 

προγραµµάτων αξιολόγησης σε έντυπη, ηλεκτρονική και υπερµεσική µορφή. 

 

Τέλος, εξάγονται συµπεράσµατα για τη µελέτη αυτή και για την προσφορά της στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

 

 

1.1 Τι είναι το Εκπαιδευτικό Λογισµικό και ποια τα Είδη του. 

 

Για το Εκπαιδευτικό Λογισµικό (Ε.Λ) έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί. Ο Π. Πιντέλας (1999) αναφέρει 

ότι ως Εκπαιδευτικό Λογισµικό, χαρακτηρίζουµε το λογισµικό για εκπαίδευση µέσω υπολογιστή, το 

οποίο ικανοποιεί πλήρως τις διδακτικές, παιδαγωγικές, γνωστικές και τεχνολογικές απαιτήσεις για τις 

οποίες σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε. Ο Μικρόπουλος (2000) αναφέρει ότι το Ε.Λ. είναι το λογισµικό 

που συµπεριλαµβάνει διδακτικούς στόχους, υλοποιεί εκπαιδευτικά σενάρια και αλληγορίες µε 

παιδαγωγικό νόηµα και επιφέρει συγκεκριµένα µαθησιακά και διδακτικά αποτελέσµατα. Υπάρχουν 

διάφοροι τύποι εκπαιδευτικού λογισµικού που συνδυάζουν διαφορετικές τεχνολογίες και διαφορετικές 

παιδαγωγικές, διδακτικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις. Έτσι το Ε.Λ κατηγοριοποιείται ως προς το 

είδος του αλλά και ως προς το επιθυµητό παιδαγωγικό αποτέλεσµα αναφορικά µε τους στόχους που 

θέτει ο εκπαιδευτικός.  

Ο Μικρόπουλος (2000) αναφέρει ως εκπαιδευτικά λογισµικά ή λογισµικά που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς τα παρακάτω:  

• Γλώσσες Προγραµµατισµού ∆ιαδικαστικού ή µη Τύπου.  

Ο µαθητής–προγραµµατιστής καλλιεργεί µέσω του προγραµµατισµού το δοµηµένο και ιεραρχικό 

τρόπο σκέψης, ανακαλύπτοντας ένα δικό του τρόπο αντιµετώπισης προβληµάτων. Μια από τις πλέον 

ενδεδειγµένες και διαδεδοµένες γλώσσες προγραµµατισµού που έχουν εισαχθεί στην εκπαιδευτική 

διαδικασία θεωρείται η LOGO, η οποία αναπτύχθηκε από τον Papert. 

• Πακέτα Εφαρµογών. 

Οι επεξεργαστές κειµένου, τα φύλλα εργασίας και οι βάσεις δεδοµένων χρησιµοποιούνται συχνά ως  

εργαλεία στη διδακτική πράξη. Αποτελούν ισχυρά, ευέλικτα και εύχρηστα διδακτικά βοηθήµατα για τα 

περισσότερα γνωστικά αντικείµενα. Τα πιο διαδεδοµένα πακέτα εφαρµογών είναι το Word, το Excel 

και η Access, που περιλαµβάνονται στο ολοκληρωµένο πακέτο εφαρµογών Office της Microsoft, 

καθώς και το ολοκληρωµένο πακέτο εφαρµογών ORG της LINUX. 
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• Προσοµοιώσεις – Εικονικά Εργαστήρια 

Ένα εικονικό περιβάλλον προσοµοιώνει την πραγµατικότητα όπως π.χ. σε πειράµατα φυσικής, χηµείας 

κ.α. όπου  µαθητής και  καθηγητής πειραµατίζονται µεταβάλλοντας αρχικές συνθήκες και 

παραµέτρους κατά βούληση. Τέτοιου είδους εφαρµογές µπορούν να θεωρηθούν και τα ανοιχτά 

µαθησιακά περιβάλλοντα που παρέχουν µεγάλο βαθµό αλληλεπίδρασης και ανάπτυξης των ιδεών του 

µαθητή. Ένα γνωστό λογισµικό αυτού του είδους που αξιοποιείται στην σύγχρονη εκπαίδευση είναι το 

Interactive Physics. 

• Λογισµικό Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών (Educational Computer Games ή Instructional Games). 

Παιχνίδια δράσης και στρατηγικής, µπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα 

παιχνίδια στρατηγικής είναι συνήθως παιχνίδια ρόλων και προσοµοιώνουν καταστάσεις που καλείται 

να αντιµετωπίσει ο χρήστης. 

• Επικοινωνίες – ∆ιαδίκτυο. 

Τα δίκτυα υπολογιστών, το διαδίκτυο και ο παγκόσµιος ιστός αποτελούν µια τεράστια πηγή 

πληροφοριών που βασίζεται στην τεχνολογία των υπερµέσων. Έτσι η σύνδεση υπολογιστών και 

δικτύων υπολογιστών µεταξύ τους προσφέρει νέους τρόπους υποστήριξης της διδασκαλίας. 

• Νοήµονα Συστήµατα Εκπαίδευσης ή ∆ιδαχής (Intelligent Tutoring Systems). 

Τα εκπαιδευτικά λογισµικά αυτού του τύπου παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής διάφορων µοντέλων 

µαθητών ή και εκπαιδευτικών ώστε ο χρήστης να προσαρµόζει το µάθηµα στα µέτρα του. Σε κάποιες 

περιπτώσεις το σύστηµα µπορεί από µόνο του να προσαρµόζεται µέσω έµπειρων συστηµάτων στις 

απαιτήσεις του χρήστη. Το λογισµικό «αποφασίζει» και κατασκευάζει το διδακτικό υλικό επιλέγοντας 

την προσφορότερη διδακτική µέθοδο για συγκεκριµένα µαθησιακά προβλήµατα. Έτσι ο µαθητής 

απολαµβάνει εξατοµικευµένη µάθηση και ο εκπαιδευτικός αξιολογεί αντικειµενικότερα το µαθητή.  

• Εκπαιδευτικά Συστήµατα Εικονικής Πραγµατικότητας. 

Πρόκειται για λογισµικά µε υψηλού επιπέδου interface και µεγάλη δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε το 

χρήστη. Περιλαµβάνουν προσοµοιώσεις σε τρισδιάστατο χώρο και σε πραγµατικό χρόνο και 

επιτρέπουν αλληλεπιδράσεις µέσα από πολλαπλά κανάλια αισθήσεων. Με ειδικό κράνος ο χρήστης 

µπορεί να νιώσει ότι βρίσκεται µέσα στο εικονικό περιβάλλον ενώ µε ειδικά γάντια µπορεί να αγγίξει 

και να εργαστεί µε τα εικονικά αντικείµενα. 

• Εκπαιδευτικές Εφαρµογές Πολυµέσων / Υπερµέσων. 

Εφαρµογές και λογισµικά σχεδιασµένα µε κυρίαρχα στοιχεία τα πολυµέσα, δηλαδή το κείµενο, την 

εικόνα, το video, το animation και τον ήχο. Αυτά, σε συνδυασµό µε το υπερκείµενο και τους 

υπερδεσµούς, δηµιουργούν τα υπερµέσα όπου γίνεται δυνατή η µετάβαση από τη µια µορφή 
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αναπαράστασης στην άλλη µε µη–γραµµικό δυναµικό τρόπο. Τα συστήµατα αυτά κυριαρχούν στην 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισµικών. 

• Πακέτα Εξάσκησης και Πρακτικής 

Αυτά τα πακέτα–συστήµατα βασίζονται συνήθως σε συγκεκριµένες ενότητες του γνωστικό 

αντικειµένου και περιλαµβάνουν ασκήσεις, εφαρµογές και προβλήµατα σχετικά µε αυτές. Πολλές 

φορές περιλαµβάνουν και πληροφορίες για τη θεωρητική κάλυψη των ασκήσεων. Οι ασκήσεις είναι 

διαφόρων ειδών (σωστό / λάθος, πολλαπλή επιλογή, ανοικτού τύπου). Τα πακέτα εξάσκησης και 

πρακτικής συνήθως δεν εµφανίζονται ως αυτόνοµες εφαρµογές αλλά αποτελούν µέρη άλλων 

εκπαιδευτικών λογισµικών. 
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Κεφάλαιο 2 

Μεθοδολογία Ανάπτυξης Λογισµικού 

 

 

2.1 Ανάλυση 

 

Σκοπός της ανάλυσης είναι ο προσδιορισµός των προδιαγραφών των απαιτήσεων για την ανάπτυξη 

του λογισµικού. Περιλαµβάνει τους εξής άξονες:  

• Καταγραφή των Προδιαγραφών των Απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα 

λογισµικό πρέπει να είναι εκ των προτέρων καθορισµένες. Η καταγραφή τους αποτελεί τον οδηγό 

για την κατασκευή του. 

• ∆ραστηριότητες. Προσδιορίζονται τα δεδοµένα που είναι απαραίτητα για να αυτοµατοποιηθεί η 

επιθυµητή εργασία των περιορισµών του λογισµικού. Καθορίζεται το περιβάλλον του λογισµικού 

και ο τρόπος αλληλεπίδρασής των χρηστών µε αυτό. 

• Προβλήµατα. Η λύση του προβλήµατος διαµορφώνεται µε βάση τον άνθρωπο που θα την 

αξιοποιήσει. ∆εν λαµβάνονται υπόψη τεχνολογικοί περιορισµοί, δυσκολίες στη συγκέντρωση 

δεδοµένων, συντονισµός διαδικασιών κλπ. ∆ηλαδή η λύση προτείνεται σε ιδεατό χώρο αλλά κατά 

την υλοποίησή της πρέπει να λυθούν όλα τα προβλήµατα που παρουσιάζονται.  

• Εγγενείς ∆υσκολίες. Για να είναι σε θέση ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να υλοποιήσει τον 

προγραµµατισµό πρέπει να είναι γνωστά τα δεδοµένα µε εξαντλητικό και λεπτοµερή τρόπο έτσι 

ώστε να µην υπάρχει η παραµικρή υπόνοια ασάφειας. 

 

 

2.2 Τι είναι η Σχεδίαση 

 

Σχεδίαση (Design) είναι η διαδικασία κατά την οποία δηµιουργούµε ένα οµοίωµα της ζητούµενης 

κατασκευής, το οποίο ονοµάζεται σχέδιο.  

Κατά την φάση του σχεδιασµού ενός λογισµικού θα πρέπει να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήµατα: 

1. Ποια είναι η δοµή του συστήµατος ; 

2. Ποιες διαδικασίες απαιτούνται; 

3. Πώς θα γίνουν οι δοκιµές ελέγχου; 
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Το σχέδιο που παράγεται στη φάση της σχεδίασης, εκτός από τη φάση της υλοποίησης χρησιµοποιείται 

και στις φάσεις της χρήσης και της συντήρησης της εφαρµογής. Έτσι, θέµατα που έχουν αναπτυχθεί 

κατά τη φάση της σχεδίασης εµπεριέχονται στα εγχειρίδια χρήσης.  

Η σχεδίαση περιλαµβάνει τη δηµιουργία του αρχιτεκτονικού (architectural) σχεδίου ή του 

προκαταρκτικού σχεδίου και του λεπτοµερούς (detailed) σχεδίου.  

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός του συστήµατος περιλαµβάνει τη δηµιουργία του εξωτερικού (external) 

σχεδίου και του εσωτερικού (internal) σχεδίου. 

• Το Εξωτερικό Σχέδιο παρουσιάζει την εξωτερική αρχιτεκτονική του συστήµατος και περιγράφει 

τις λειτουργίες του. Η κατασκευή του, αρχίζει µε τη φάση της ανάλυσης των απαιτήσεων και 

συνεχίζεται κατά τη φάση της σχεδίασης. Επίσης, συµπεριλαµβάνει τις διεπαφές (interface) µε το 

χρήστη όπως οι κατάλογοι επιλογών του χρήστη (menus), τη µορφή (format) των αναφορών 

(reports) κ.λπ..  

• Το Εσωτερικό Σχέδιο απευθύνεται σε αυτούς που θα υλοποιήσουν την εφαρµογή, δηλαδή τους 

προγραµµατιστές. Παρουσιάζει την εσωτερική αρχιτεκτονική του συστήµατος, τη δοµή του 

λογισµικού, τους αλγόριθµους, τα δεδοµένα, τις ροές και τις δοµές των δεδοµένων και περιγράφει 

πώς θα υλοποιηθούν οι λειτουργίες του µε κάθε λεπτοµέρεια. ∆ηλαδή συµπεριλαµβάνει όλες τις 

τεχνικές λεπτοµέρειες και τον τρόπο υλοποίησης του προς ανάπτυξη συστήµατος.  

Το αρχιτεκτονικό σχέδιο απεικονίζει όλες τις µονάδες (δηλαδή  τα δοµικά στοιχεία που απεικονίζουν 

τις λειτουργίες της εφαρµογής) χωρίς να παρέχει πληροφορίες για το πώς αυτές θα υλοποιηθούν. Αυτό 

θα γίνει στη λεπτοµερή σχεδίαση του λογισµικού. 

Στο λεπτοµερές σχέδιο περιγράφεται ο αλγόριθµος που χρησιµοποιεί κάθε µονάδα, οι δοµές 

δεδοµένων, οι τύποι δεδοµένων καθώς και οι σχέσεις µεταξύ λειτουργιών και δεδοµένων. Ειδικά για 

τη δοµή (structure) του λογισµικού πρέπει να αναφερθεί ότι, κατά τη σχεδίασή της, η βασική τεχνική 

είναι η αποσύνθεση (decomposition) ενός µεγάλου συστήµατος σε µικρότερες εύκολα διαχειρίσιµες 

και καλά συσχετισµένες µαζί τους µονάδες οι οποίες θα αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες εντολές µιας 

γλώσσας προγραµµατισµού. 

Ανάλογη είναι και η µέθοδος που ακολουθούµε για να σχεδιάσουµε το λογισµικό. Η σχεδίαση από 

πάνω προς τα κάτω (top-down design) µας βοηθά να αποσυνθέσουµε ένα σχέδιο σε µονάδες. Αρχικά 

σχεδιάζουµε το σύστηµα κάνοντας µια µακροσκοπική περιγραφή των δεδοµένων της εισόδου, της 

επεξεργασίας που γίνεται από το σύστηµα και των αποτελεσµάτων του συστήµατος. Η περιγραφή αυτή 

χαρακτηρίζεται σαν περιγραφή υψηλού επιπέδου και το προϊόν της σαν σχέδιο επιπέδου 1. Στη 

συνέχεια ορίζουµε κάθε µονάδα σαν ένα σύνολο από άλλες χαµηλότερου επιπέδου δηλαδή µε 

περισσότερες λεπτοµέρειες. Αυτό επαναλαµβάνεται πολλές φορές ώστε να δηµιουργήσουµε τα 
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επίπεδα 2,3 κ.λπ., τα οποία ονοµάζονται επίπεδα αφαίρεσης. Όσο χαµηλότερα πηγαίνουµε τόσο πιο 

λεπτοµερής γίνεται η σχεδίαση και τόσο µικρότερος ο βαθµός αφαίρεσης. Με αυτό τον τρόπο 

«τµηµατοποιούµε» το σχέδιο του συστήµατος σε βασικές επεξεργασίες µε καλά ορισµένη είσοδο και 

έξοδο.  

Όταν η αποσύνθεση αφορά στις επεξεργασίες–λειτουργίες του συστήµατος τότε ονοµάζεται 

Συναρτησιακή Αποσύνθεση (functional decomposition). Είναι µια µέθοδος προσανατολισµένη στη 

διεργασία (process oriented). Υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα αποσύνθεσης:   

o Σύστηµα 

o Υποσύστηµα  

o Πρόγραµµα 

o Σύνθετες δοµικές µονάδες 

o Απλές δοµικές µονάδες. 

Η δοµηµένη σχεδίαση (structured design ) είναι µια δηµοφιλής τεχνική που ανήκει στην κατηγορία 

της top-down σχεδίασης. Σε αντίθεση µε την συναρτησιακή αποσύνθεση είναι προσανατολισµένη στα 

δεδοµένα (data oriented) και εξετάζει τη ροή των δεδοµένων. 

 

 

2.3 Software Design 

 

Σκοπός της υποεργασίας του σχεδιασµού είναι να δηµιουργηθεί ένα σχέδιο που τελικά θα υλοποιηθεί. 

Αυτό λέγεται λογισµικό σχέδιο (software design).  

• Τι είναι το Σχέδιο. Το σχέδιο είναι ένα ενδιάµεσο προϊόν που αναπαριστά, χωρίς να είναι 

λειτουργικό, το τελικό προϊόν σε ικανοποιητικό βαθµό λεπτοµέρειας.  

• Αναγκαιότητα του Σχεδίου. Τρεις είναι οι λόγοι ύπαρξης του σχεδίου. Πρώτον, να µπορεί ο 

κατασκευαστής να αποφανθεί αν το τελικό προϊόν είναι το ζητούµενο. ∆εύτερον, να δούµε τη 

µορφή και τη δοµή του τελικού προϊόντος και τρίτον, να αποτελέσει οδηγό στη διαδικασία 

κατασκευής.  

• Είδη Σχεδίου. Ανάλογα µε την πολυπλοκότητα του προϊόντος είναι διαφορετικός ο αριθµός και το 

είδος το σχεδίων που απαιτούνται. Καθένα από τα σχέδια καλύπτει και διαφορετική 

κατασκευαστική ανάγκη. 
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• Σχεδιαστική Γλώσσα. Στη διαδικασία σχεδιασµού χρησιµοποιείται η κατάλληλη γλώσσα που σε 

µεγάλο βαθµό είναι διαγραµµατική αλλά και κατασκευαστικές πληροφορίες ανάλογα µε τον 

κλάδο. 

• Τι είναι το Λογισµικό Σχέδιο. Το λογισµικό σχέδιο είναι µια απλοποιηµένη αναπαράσταση του 

κώδικα. Αυτός είναι το τελικό προϊόν του σχεδίου. 

• Αναγκαιότητα του Λογισµικού Σχεδίου. ∆εν διαφοροποιείται από το ρόλο που καλείται να παίξει 

το σχέδιο στην ανάπτυξη συστηµάτων γενικότερα. Ιδιαιτερότητα του λογισµικού σχεδίου είναι ότι, 

ουσιαστικά, τα υλικά που χρειάζονται είναι χαρτί και µολύβι, δηλαδή φτηνά υλικά, οπότε η αξία 

του λογισµικού σχεδίου έχει πολλαπλά πλεονεκτήµατα.  

• Είδη Λογισµικών Σχεδίων. Η πολυπλοκότητα των λογισµικών συστηµάτων είναι τέτοια που 

απαιτούνται πολλά σχέδια χωρίς να υπάρχει γενική συµφωνία ως προς αυτά. Χρησιµοποιούνται τα 

εξής: δοµικά (structural), λειτουργικά (behavioral), συνθεσιακά (compositional), παραταξιακά 

(deployment). 

• Σχεδιαστική Γλώσσα για τα Λογισµικά Συστήµατα. 

o ∆οµικά Σχέδια: είναι σε µορφή γραφηµάτων και αποκαλύπτουν τη δοµή του συστήµατος. 

Για την περιγραφή των σχεδίων των προς λύση προβληµάτων χρησιµοποιείται η γλώσσα 

UML (Unified Modeling Language). 

o Λειτουργικά Σχέδια: χρησιµοποιούνται για την παρουσίαση των λειτουργιών του 

συστήµατος. Για κάθε λειτουργία απαιτείται διαφορετικό σχέδιο. Εκτός από τη λειτουργία 

παρουσιάζεται και ο τρόπος συνεργασίας των σχεδιαστικών µονάδων. 

o Συνθεσιακά Σχέδια: προσφέρουν µια γενικότερη οπτική του λογισµικού συστήµατος ως 

σύνθετης κατασκευής. 

o Παραταξιακά Σχέδια: παρέχουν το "χάρτη" των συσκευών που θα λειτουργήσει το 

σύστηµα, του Η/Υ και άλλων. 

• Προβλήµατα. ∆ύο είναι τα προβλήµατα, το να καταλήξουµε ποιο είναι το σχέδιο αλλά και να το 

καταγράψουµε. 

• ∆ραστηριότητες. Υπάρχει ένας αριθµός επιλογών που πρέπει να γίνουν. Ποιος ο τύπος του 

λογισµικού, ο τρόπος προγραµµατισµού, το περιβάλλον υλοποίησης, εύρεση δοκιµαστικών 

δεδοµένων για τις απαραίτητες δοκιµές, τεκµηρίωση του λογισµικού σχεδίου. 

• Κατηγορίες Λογισµικών Συστηµάτων. ∆ύο είναι οι κατηγορίες: Κεντρικά λογισµικά συστήµατα 

και κατανεµηµένα. 
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• Παραδείγµατα Προγραµµατισµού. Τρεις τρόποι προγραµµατισµού είναι κυρίαρχοι: ο δοµηµένος 

προγραµµατισµός (structured programming), ο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός (object 

oriented programming), ο ψηφιδικός προγραµµατισµός (component-based programming).  

• Τρόποι Κατασκευής Λογισµικών Συστηµάτων. Πέντε τρόποι κατασκευής υπάρχουν:  

o Το λογισµικό κατασκευάζεται από το µηδέν.  

o Χρησιµοποιούνται κοµµάτια από βιβλιοθήκες αλλά κατασκευάζονται και καινούρια. 

o Χρησιµοποιούνται "πλαίσια εφαρµογών" που εξειδικεύονται σε συγκεκριµένη εφαρµογή.  

o Χρησιµοποιούνται γεννήτορες προγραµµάτων. 

o Χρησιµοποιούνται έτοιµα κοµµάτια που συνθέτονται µε τη βοήθεια "γραφισµικής γλώσσας" 

(scripting language). 

• Εύρεση Λογισµικού Σχεδίου. Για να γίνει η επιλογή του λογισµικού σχεδίου πρέπει 

προηγουµένως να έχει γίνει η επιλογή του τύπου του λογισµικού και του περιβάλλοντος 

υλοποίησης. 

• ∆οκιµαστικά ∆εδοµένα. Είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των νέων κοµµατιών του κώδικα. 

 

 

2.4 Η Μέθοδος Κωδικοποίησης 

 

Σκοπός αυτού του σταδίου είναι το σχέδιο να µετατραπεί σε κώδικα και ελεγχθεί η ορθότητά του. Έχει 

τις εξής παραµέτρους: 

• ∆ραστηριότητες. Οι δραστηριότητες που τη χαρακτηρίζουν είναι: εξοικείωση µε το περιβάλλον 

υλοποίησης, δηµιουργία συνιστωσιακών διαγραµµάτων, η µετάβαση από το σχέδιο σε κώδικα, 

έλεγχος και συνένωση µονάδων και έλεγχος του συστήµατος. 

• Τεκµηρίωση. Τα προϊόντα της υποεργασίας αυτής είναι ο κώδικας, πηγαίος (source), 

διασυνδέσιµος (linkable), εκτελέσιµος (executable), και τα συνιστωσιακά διαγράµµατα. 

• Κώδικας. Είναι το τελικό προϊόν. Από πολλές απόψεις ταυτίζεται µε το λογισµικό σύστηµα. 

• Συνιστωσιακά ∆ιαγράµµατα. ∆ίνουν µια συνολική εικόνα του κώδικα. Περιλαµβάνουν όλες τις 

µορφές κώδικα και τον τρόπο συσχέτισής τους. 
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2.5 Συµπέρασµα: Τι πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν στη Σχεδίαση Εκπαιδευτικού  

        Λογισµικού. 

 

Μπορούµε λοιπόν να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι για τη σωστή σχεδίαση Ε.Λ πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι εξής παράµετροι: 

o Οι διδακτικοί στόχοι και η παιδαγωγική θεµελίωση (θεωρητικό υπόβαθρο, διδακτική 

στρατηγική) του λογισµικού. 

o Οι τεχνικές απαιτήσεις του λογισµικού. 

o Τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη του προτεινόµενου λογισµικού. 

o Οι δυνατότητες και τα επίπεδα παρέµβασης δασκάλου και µαθητή στη δοµή και στη 

λειτουργικότητα του λογισµικού. 

o Η δυνατότητα συνεργασίας του λογισµικού µε άλλες διαθέσιµες εφαρµογές. 

Εκτός όµως από τα παραπάνω, στην σχεδίαση ενός λογισµικού πρέπει να ληφθούν υπόψη και:  

o Ζητήµατα διαχείρισης του έργου ανάπτυξης. 

o Επιλογή του µοντέλου ανάπτυξης του λογισµικού, δηλαδή το ποιες εργασίες πρέπει να γίνουν, 

µε ποια σειρά, και ποια είναι τα κριτήρια µετάβασης από τη µια εργασία σε άλλη. 

o Ζητήµατα εξασφάλισης της ποιότητας και της τεκµηρίωσης του λογισµικού.  

Πρέπει δηλαδή να προσδιοριστεί µια µεθοδολογία ανάπτυξης, δηλαδή µια µεθοδολογία που θα είναι 

σε θέση να απαντά στις ερωτήσεις τι, ποιος, πότε, πού, πόσο και πώς. Ενώ δεν υπάρχει µοναδική 

µεθοδολογία ανάπτυξης, όλες ακολουθούν το γενικό πλαίσιο του σχήµατος 2.1. 

 

 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 
ΠΡΟΤΥΠΑ 

 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΜΟΝΤΕΛΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

 ΕΡΓΑΣΙΑ 

Σχήµα 2.1. Πλαίσιο ορισµού µεθοδολογίας 

 

Το µοντέλο αναπτυξιακής εργασίας ορίζει τις επί µέρους εργασίες και τη σειρά εκτέλεσής τους. 

Αποτελεί τον πυρήνα της µεθοδολογίας. Με τα εργαλεία αναπτύσσεται και λειτουργεί το σύστηµα. 

Τα πρότυπα παρέχουν αποδεκτές λύσεις σε συχνά εµφανιζόµενα προβλήµατα. Οι τεχνικές µέθοδοι 
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υπαγορεύουν τον τρόπο υλοποίησης των εργασιών που προκύπτουν από το µοντέλο αναπτυξιακής 

εργασίας. Τέλος, οι διοικητικές µέθοδοι οργανώνουν και ορίζουν τη λειτουργία του. Στον πίνακα 2.1 

φαίνονται τα συστατικά στοιχεία της µεθοδολογίας και σε ποια ερωτήµατα απαντούν. 

 

Ερώτηµα 

 

Συστατικό 

Τι Ποιος Που Πότε Πόσο Πώς 

Μοντέλο 

Αναπτυξιακής 

Εργασίας 

      

Τεχνικές µέθοδοι       
∆ιοικητικές 

Μέθοδοι 
      

Πρότυπα       

Εργαλεία       
Πίνακας 2.1. Απαντήσεις κάθε συστατικού 

Σύµφωνα µε το µοντέλο αναπτυξιακής εργασίας η εργασία που απαιτείται για την ανάπτυξη και 

λειτουργία ενός συστήµατος χωρίζεται σε τρεις κύριους τύπους, τη λυτική, την κατασκευαστική και 

την εκτελεστική. Με τη λυτική εργασία διατυπώνεται µε σαφήνεια και λύνεται ένα πρόβληµα. Η λύση 

κάποιου προβλήµατος συνεπάγεται την ικανοποίηση συγκεκριµένων αναγκών. Η διατύπωση και η 

λύση του προβλήµατος πραγµατοποιείται από ειδήµονες του σχετικού γνωστικού πεδίου. Η περιγραφή 

τους συνήθως είναι στη φυσική γλώσσα και ίσως µε κάποιον συµβολισµό. Γενικά, όταν ο στόχος είναι 

η δηµιουργία ενός τεχνητού συστήµατος που θα επιλύσει ένα συγκεκριµένο πρόβληµα ακολουθούνται 

οι εξής έξι επί µέρους εργασίες: 

o Η Συστηµική Εργασία. Με αυτήν επιµερίζεται η εργασία ως προς το ποιος εργάτης θα κάνει 

τι. "Στο ανθρωπισµικό κοµµάτι της λύσης εργάτης είναι ο άνθρωπος. Στο δεδοµενικό κοµµάτι 

της λύσης εργάτης είναι ο Η/Υ. Στο υλισµικό κοµµάτι της λύσης εργάτης είναι η µηχανή" 

(Πιντέλας, 2003). 

o Η Ανθρωπισµική Εργασία. Με αυτή γίνεται η στελέχωση µε ανθρώπινο δυναµικό για την 

ανάπτυξη του συστήµατος και η εκπαίδευσή του. 
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o Η Λογισµική Εργασία. Με αυτήν κατασκευάζεται το λογισµικό. Η λογισµική εργασία είναι 

µια διαδικασία µετάφρασης της λύσης του πρακτικού προβλήµατος που είναι κατανοητή από 

τον άνθρωπο σε διατύπωση που είναι κατανοητή από τη µηχανή. Εργαλείο υλοποίησης αυτής 

της διαδικασίας είναι η σχεδιαστική γλώσσα. 

o Η Υλισµική Εργασία. Κατασκευάζεται το υλικό υπόβαθρο του όλου συστήµατος (hardware) 

έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης των απαραίτητων λειτουργιών. 

o Η Συνενωτική Εργασία. Αυτό είναι το τελικό στάδιο όπου συνενώνονται όλες οι 

προηγούµενες παράµετροι και ως τελικό προϊόν είναι το ίδιο το τεχνητό σύστηµα. Τέλος, ο 

σκοπός της εκτελεστικής εργασίας είναι η λειτουργία του όλου συστήµατος.  
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Κεφάλαιο 3 

Μοντέλα Ανάπτυξης Λογισµικού 

 

 

3.1 Συµβατικά Μοντέλα 

 

3.1.1 Μοντέλο Καταρράκτη 

 

Το µοντέλο του Καταρράκτη (waterfall ή linear sequential model) αναπτύχθηκε από τον Royce, το 

1970. Ήταν το πρώτο µοντέλο που δηµιουργήθηκε και έγινε δεκτό µε ενθουσιασµό, ενώ ακόµα είναι 

δηµοφιλές. 

Στο µοντέλο αυτό οι διάφορες φάσεις διαχωρίζονται και ακολουθούνται σειριακά, όπως φαίνεται και 

στο σχήµα 3.1 (Sommerville, 2001). Η κάθε φάση παράγει ενδιάµεσα προϊόντα τα οποία 

χρησιµοποιούνται από τις επόµενες φάσεις. Επίσης, η κάθε φάση κορυφώνεται από µια διαδικασία 

επικύρωσης ή επαλήθευσης των προϊόντων που παράγονται, µε σκοπό να απαλειφθούν τα σφάλµατα. 

Πριν ξεκινήσει η επόµενη φάση γίνονται όσο το δυνατόν περισσότερες προσπάθειες τελειοποίησης του 

ενδιάµεσου προϊόντος. Με αυτό τον τρόπο, περιορίζονται και οι οπισθοδροµήσεις σε προηγούµενη 

φάση, κάτι που θα κόστιζε αρκετά. 

Η ακολουθιακή εκτέλεση και η επιδίωξη να είναι σωστά τα ενδιάµεσα προϊόντα, συµβάλλουν στην 

επιτυχή κατασκευή αξιόπιστων προϊόντων σε µικρό χρονικό διάστηµα. Ο χρόνος διόρθωσης τυχόν 

λαθών είναι αρκετά σηµαντικός γιατί µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά το κόστος ανάπτυξης Παρ’ όλα 

τα πλεονεκτήµατά του, το µοντέλο του καταρράκτη παρουσιάζει ορισµένα µειονεκτήµατα. Το πρώτο 

είναι ότι γνωρίζουµε αν θα είναι ικανοποιηµένος ο χρήστης µόνο στο τελικό στάδιο, δηλαδή σχετικά 

αργά. Επίσης είναι απαιτητικό τόσο σε χρόνο όσο και σε κόστος και αρκετά δύσκαµπτο. Γι’ αυτό το 

λόγο είναι δύσκολο για τη διεύθυνση να ορίσει σηµεία ελέγχου. Σηµαντικό µειονέκτηµα επίσης είναι 

ότι δεν προβλέπεται επαναχρησιµοποίηση του λογισµικού που υπάρχει. Γι’ αυτό και υπάρχουν 

διάφορες παραλλαγές του µοντέλου καταρράκτη µε σκοπό να ξεπεραστούν αυτά τα µειονεκτήµατα.  
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Απαιτήσεις απ’ το 
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Επικύρωση

Απαιτήσεις απ’ το 
Λογισµικό 

Επικύρωση

Προκαταρκτική 
Σχεδίαση 

Επικύρωση

    Λεπτοµερής 
Σχεδίαση 

Επικύρωση

Κωδικοποίηση και 
εκκαθάριση  
Λαθών 

Συνένωση 

Επικύρωση

Έλεγχος και Προ- 
λειτουργία 

Έλεγχος
Συστήµατος

Λειτουργία και 
Συντήρηση 

Επανεπικύρωση

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I 

Σχήµα 3.1. Το Μοντέλο Καταρράκτη σχηµατικά 

 

3.1.2. Μοντέλα ΙΕΕΕ και V 

 

Για να αντιµετωπιστούν τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζει το µοντέλο του καταρράκτη 

δηµιουργήθηκαν ορισµένες παραλλαγές του. Μία από αυτές είναι το µοντέλο ΙΕΕΕ (IEEE variant of a 
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life cycle model). Ο ΙΕΕΕ έχει καθορίσει τις φάσεις που αποτελούν το οµώνυµο µοντέλο και τη σειρά 

τους, όπως φαίνεται στο σχήµα 3.2. Μία άλλη παραλλαγή είναι και το µοντέλο V (V model).  

 

 
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ Ι∆ΕΑΣ 

 

 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ 

 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

 

 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ 

 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Σχήµα 3.2. Το Μοντέλο IEEE σχηµατικά 

 

3.1.3 Μοντέλο Πρωτοτυποποίησης 

 

Συχνά όµως κατά το σχεδιασµό ενός λογισµικού είναι δύσκολο να προσδιοριστεί αυτό που είναι 

ακριβώς επιθυµητό για τη λειτουργία του συστήµατος. Επίσης, είναι σχεδόν αδύνατον να προβλέψει 

κανείς τη συµπεριφορά του συστήµατος όταν λειτουργήσει σε συνδυασµό µε άλλα συστήµατα, όπως 

και το ποιες λειτουργίες πρέπει να αυτοµατοποιηθούν και ποιες να αφεθούν για τον χρήστη. Συχνά, µια 

λειτουργία θεωρητικά λειτουργεί σωστά, αλλά στην πράξη σε συνδυασµό µε κάποιες άλλες δίνει λάθος 

αποτελέσµατα. Ο λεπτοµερής καθορισµός των προδιαγραφών, µπορεί να µειώσει την αβεβαιότητα σε 

ορισµένους τοµείς. Παρ’ όλα αυτά, ορισµένες συµπεριφορές είναι αδύνατον να προβλεφτούν. Γι’ αυτό, 
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καλύτερη λύση είναι η δηµιουργία ενός πρωτότυπου (prototype) και µε αυτό τον τρόπο λειτουργεί το 

µοντέλο της πρωτοτυποποίησης (prototyping model). Στην πρωτοτυποποίηση λογισµικού (software 

prototyping), σκοπός είναι η ανάπτυξη και ο έλεγχος των πραγµατικών προδιαγραφών του συστήµατος 

και είναι συνήθως διαφορετικό από το τελικό προϊόν και όχι η επαλήθευση της σχεδίασης, όπως 

συνήθως γίνεται µε την πρωτοτυποποίηση υλικού (hardware prototyping). Τα πλεονεκτήµατα της 

χρήσης πρωτότυπου είναι ότι ανακαλύπτονται και διορθώνονται:  

• Παρεξηγήσεις µεταξύ των χρηστών και των δηµιουργών. 

• Παραλειπόµενες υπηρεσίες στο σύστηµα. 

• ∆υσκολίες στη χρήση. 

• Ασυνέχειες και κενά στις προδιαγραφές. 

Επιπλέον, 

• Μαθαίνουµε κατά πόσον είναι εφικτό να δηµιουργηθεί το όλο σύστηµα. 

• Παρουσιάζεται ένα µοντέλο του συστήµατος που λειτουργεί (έστω και περιορισµένα) και 

επιδεικνύεται έτσι η χρησιµότητα και η λειτουργικότητα του συστήµατος στον πελάτη. 

• Το πρωτότυπο λειτουργεί σαν βάση για την καταγραφή των προδιαγραφών για την παραγωγή ενός 

ποιοτικού συστήµατος. 

 Μέσω της πρωτοτυποποίησης λαµβάνουµε τις πληροφορίες που θέλουµε πολύ πιο γρήγορα, σε σχέση 

µε το µοντέλο του καταρράκτη. Η πρωτοτυποποίηση, επιπλέον, χρησιµεύει και για άλλους σκοπούς, 

όπως στην εκπαίδευση των χρηστών και τον έλεγχο του συστήµατος. Μέσω αυτής µειώνονται τα 

ρίσκα, αφού περιορίζονται τα λάθη και οι παραλείψεις. Αν τα λάθη αφεθούν για διόρθωση στις 

τελευταίες φάσεις του κύκλου ζωής το κόστος αυξάνεται κατακόρυφα. Οι στόχοι του πρωτοτύπου 

πρέπει να γίνονται σαφείς σε αυτό. Οι στόχοι µπορεί να είναι η κατασκευή του περιβάλλοντος, ο 

έλεγχος άλλων λειτουργιών κ.τ.λ. Ένα πρωτότυπο δεν µπορεί να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του 

συστήµατος. Γι’ αυτό και κάθε φορά πρέπει να ορίζονται πλήρως, αλλιώς µπορεί τελικά να µη 

λάβουµε τα πλεονεκτήµατα που µας προσφέρει το πρωτότυπο. Η τελευταία φάση είναι η επαλήθευση 

του πρωτοτύπου και ίσως αποτελεί την πιο σηµαντική φάση. Θα πρέπει να καταγραφούν 

συµπεράσµατα για το πώς νιώθουν οι χρήστες µε το σύστηµα, αν γίνεται κατανοητό το περιβάλλον και 

η λειτουργία του και να βρεθούν τυχόν λάθη και προβλήµατα. Γλώσσες προγραµµατισµού που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για πρωτοτυποποίηση είναι οι: Smalltalk, LOOPS, Prolog, Lisp, 

Miranda, SETL, APL, 4GLs και τα CASE tools. 

Κατά την επιλογή γλώσσας προγραµµατισµού πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα εξής: 
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o Τα διαδραστικά χαρακτηριστικά του συστήµατος που είναι για πρωτοτυποποίηση. Μερικές 

γλώσσες, όπως η Smalltalk και η 4GLs, υποστηρίζουν καλύτερα την διαδραστικότητα από 

άλλες γλώσσες.  

o Το περιβάλλον υποστήριξης που παρέχεται από την γλώσσα. Η Lisp και η Smalltalk, 

προσφέρουν καλύτερο περιβάλλον από τις υπόλοιπες.  

Ένα από τα πιο δυναµικά συστήµατα είναι το Smalltalk. Είναι µια αντικειµενοστραφής γλώσσα 

προγραµµατισµού και είναι κατάλληλη για πρωτοτυποποίηση.  

Μία κλάση γλωσσών προγραµµατισµού είναι οι wide-spectrum. Τέτοιες είναι η REFINE, η ERPOL 

και η LOOPS. Με αυτό τον όρο εννοούµε γλώσσες προγραµµατισµού που συνδυάζουν έναν αριθµό 

παραδειγµάτων (paradigms). Οι περισσότερες γλώσσες βασίζονται σε ένα παράδειγµα. H Lisp 

βασίζεται στις συναρτήσεις και τις λίστες, η Prolog σε γεγονότα και λογική κτλ. Μια γλώσσα wide-

spectrum θα συνδυάσει τη χρήση αντικειµένων, λογικής, συναρτήσεων κτλ. 

Σαν εναλλακτική λύση µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιος ένα συνδυασµό γλωσσών για τη δηµιουργία 

ενός πρωτοτύπου.  

Το βασικό µειονέκτηµα του µοντέλου της πρωτοτυποποίησης είναι ότι το κόστος ανάπτυξής του είναι 

ένα µεγάλο µέρος του κόστους ολόκληρου του συστήµατος. Πολλές φορές είναι οικονοµικά πιο 

συµφέρον να µεταβληθεί το τελικό προϊόν από το να δηµιουργηθεί ένα πρωτότυπο. 

Για τα µεγάλα και πολύπλοκα συστήµατα είναι δύσκολο να προβλεφτεί ποιες δυσκολίες θα 

αντιµετωπίσει ο τελικός χρήστης και πώς θα τα χρησιµοποιήσει. Για να αντιµετωπιστεί αυτή η 

δυσκολία υπάρχουν δύο τρόποι που φαίνονται και στο σχήµα 3.3: 

o Με εξελικτική προσέγγιση στην ανάπτυξη του συστήµατος (evolutionary prototyping). Αυτό 

σηµαίνει ότι κάθε φορά σε µια ατελή έκδοση του συστήµατος γίνονται διορθώσεις µέχρι να 

καταλήξουµε σε µια έκδοση που ικανοποιεί τις προδιαγραφές που θέσαµε. 

o Με ένα πρωτότυπο του συστήµατος, το οποίο θα «πεταχτεί» µετά την επαλήθευσή του (throw-

away prototype). 

 

Εξελικτική 
Πρωτοτυποποίηση

Throw-away 
Prototyping 

Τελικό 
Σύστηµα 

Εκτελέσιµο 
Πρωτότυπο και 
Προδιαγραφές 

Περίληψη 
Απαιτήσεων 

Σχήµα 3.3. Εξελικτική και Throw-away Πρωτοτυποποίηση σχηµατικά 
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Για την εξελικτική πρωτοτυποποίηση πρέπει να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα ότι συνεχείς αλλαγές 

καταστρέφουν τη δοµή του πρωτότυπου συστήµατος. Η συντήρηση γίνεται δύσκολη και κοστίζει 

πολύ, ενώ ο κώδικας τείνει να λάβει πολύπλοκη και κακή δοµή («σπαγγέτι κώδικας»). 

Ένα σηµαντικό πρόβληµα στη throw-away πρωτοτυποίηση, είναι ότι η χρήση του πρωτοτύπου µπορεί 

να µην είναι ίδια µε τον τρόπο που χρησιµοποιείται το τελικό σύστηµα. Για παράδειγµα, αν η 

εκπαίδευση γίνει µε το πρωτότυπο και αυτό έχει αργούς χρόνους στα αποτελέσµατά του, 

παρουσιάζονται προβλήµατα αν οι ίδιοι χρήστες στο τελικό σύστηµα πρέπει να λειτουργήσουν σε πιο 

σύντοµα χρονικά διαστήµατα.  

 

3.1.4 Προσαυξανόµενη Ανάπτυξη 

 

Μια εναλλακτική διαδικασία που συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα της εξελικτικής προσέγγισης µε τον 

έλεγχο που απαιτείται για µεγάλα συστήµατα είναι η προσαυξανόµενη ανάπτυξη (incremental 

development). Πρόκειται ουσιαστικά για µια παραλλαγή του µοντέλου του καταρράκτη. Με αυτό το 

µοντέλο αναπτύσσονται οι προδιαγραφές και το σύστηµα παραδίδεται προσαυξηµένο, όπως φαίνεται 

και στο σχήµα 3.4. 

 

Ορισµός 
Προδιαγραφών 
Συστήµατος 

Σχεδιασµός 
Αρχιτεκτονική
ς Συστήµατος 

Καθορισµός 
Προσαύξησης
Συστήµατος 

∆ηµιουργία 
Προσαύξησης 
Συστήµατος 

Επαλήθευση 
Προσαύξησης

Παράδοση 
Τελικού 

Συστήµατος 

Επαλήθευση 
Συστήµατος 

Ολοκλήρωση 
ΠροσαύξησηςΟλοκληρ. 

Σύστηµα;

ΟΧΙ

ΝΑΙ 

Σχήµα 3.4. Προσαυξανόµενη Ανάπτυξη σχηµατικά 

Με αυτό το µοντέλο αποφεύγονται προβλήµατα που προκύπτουν από τις συνεχείς αλλαγές, όπως στην 

εξελικτική πρωτοτυποποίηση. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος καθορίζεται σχετικά νωρίς, και 
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λειτουργεί σαν πλαίσιο. Τα µέρη που αποτελούν το σύστηµα αναπτύσσονται µε προσαυξήσεις και 

παραδίδονται µε αυτό τον τρόπο. Τίποτα δεν αλλάζει, εκτός αν βρεθούν λάθη ή παραλείψεις. 

Το πρόβληµα µε την προσαυξανόµενη ανάπτυξη είναι ότι η αρχιτεκτονική του συστήµατος πρέπει 

να καθοριστεί αφού ολοκληρωθεί η τεκµηρίωση των προδιαγραφών και µε αυτό τον τρόπο δεν 

µπορούν να αλλάξουν οι απαιτήσεις καθώς αναπτύσσεται το έργο. Άλλο πρόβληµα είναι ότι αυτή η 

προσέγγιση δεν ταιριάζει σε συµβόλαια για ανάπτυξη συστηµάτων. 

 

 

3.2 Εναλλακτικά Μοντέλα Ανάπτυξης Λογισµικού 

 

Τα εναλλακτικά µοντέλα έχουν προταθεί ως µια εναλλακτική λύση στα συµβατικά. Υποτίθεται δηλαδή 

ότι θεραπεύουν τις αδυναµίες των συµβατικών µοντέλων (Sommerville, 2001). 

 

3.2.1 Λειτουργικό Μοντέλο 

 

Το Λειτουργικό Μοντέλο (operational model) χρησιµοποιεί τις προδιαγραφές που είναι λειτουργικές 

και περιγράφουν τι θα κάνει το σύστηµα έµµεσα, µέσω µιας περιγραφής, του πώς θα λειτουργεί (γι’ 

αυτό και η ονοµασία του). Η περιγραφή γίνεται σε µια γλώσσα που µπορεί να εκτελεστεί ή να 

αξιολογηθεί ή να ερµηνευτεί και έτσι γίνεται φανερή η συµπεριφορά του συστήµατος. 

Οι λειτουργικές προδιαγραφές του λειτουργικού µοντέλου είναι ένα είδος πρωτοτύπου που παρέχει 

όλη τη λειτουργική συµπεριφορά του συστήµατος, χρησιµοποιώντας διαφορετικά µέσα από αυτά που 

θα χρησιµοποιούσε το τελικό σύστηµα. 

 

3.2.2 Μοντέλο Αυτόµατου Προγραµµατισµού 

 

Το µοντέλο αυτόµατου προγραµµατισµού (automatic programming model) βασίζεται στην ιδέα της 

δηµιουργίας ενός συστήµατος που να µπορεί να δηµιουργήσει λογισµικό αυτόµατα. Σε αυτό το 

µοντέλο κάθε φορά θα έπρεπε να του δίνονται οι προδιαγραφές του προβλήµατος για το οποίο θα 

παρήγαγε αυτόµατα λογισµικό. 
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3.2.3 Μετασχηµατιστικό Μοντέλο 

 

Το µετασχηµατιστικό µοντέλο (transformational model) είναι µια παραλλαγή του µοντέλου αυτόµατου 

προγραµµατισµού και υποστηρίζει το µετασχηµατιστικό προγραµµατισµό. Αρχικά ορίζονται οι 

προδιαγραφές του συστήµατος µε ένα τυπικό τρόπο και στη συνέχεια µε µια σειρά από αυτόµατους 

µετασχηµατισµούς µετατρέπονται σε κώδικα. 

Πλεονέκτηµα του µοντέλου είναι ότι δεν χρειάζεται έλεγχος ορθότητας, παρά µόνο για τις τυπικές 

προδιαγραφές. Η συντήρηση γίνεται µε αλλαγές στην τυπική  προδιαγραφή. 

 

3.2.4 Μοντέλο Επαναχρησιµοποίησης Λογισµικού 

 

Με το µοντέλο επαναχρησιµοποίησης λογισµικού (software reusability model) γίνεται χρήση ήδη 

υπάρχοντος και δοκιµασµένου λογισµικού, σχεδίων και κώδικα. Οι υπάρχουσες οντότητες λογισµικού 

(µε ελεγµένη ορθότητα) ενσωµατώνονται σε νέα προϊόντα λογισµικού. 

Η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη ούτε χρησιµοποιείται σε µεγάλο βαθµό, αφού παρουσιάζονται 

δυσκολίες, λόγω της ανυπαρξίας εργαλείων και τεχνικών κατάλληλων γι’ αυτή τη δουλειά, αλλά και 

της έλλειψης προτύπων κατασκευής ενοτήτων (modules) λογισµικού που να µπορούν να 

επαναχρησιµοποιηθούν. Απαιτούνται τεχνικές για την δηµιουργία επαναχρησιµοποιήσιµων οντοτήτων, 

τεχνικές και εργαλεία για την αποθήκευση και ανάκτηση επαναχρησιµοποιήσιµων οντοτήτων καθώς 

και τεχνικές προδιαγραφών οντοτήτων που να βοηθούν στη δηµιουργία καταλόγων οντοτήτων και 

στον εντοπισµό αυτών σε αυτούς τους καταλόγους.  

Τα βασικά πλεονεκτήµατα του µοντέλου είναι η συντόµευση του χρονικού διαστήµατος κατασκευής 

λογισµικού αλλά και η βελτίωση της αξιοπιστίας του. Τα software units που θα επαναχρησιµοποιηθούν 

µπορεί να είναι πολλών και διάφορων µεγεθών , όπως για παράδειγµα : 

1. Επαναχρησιµοποίηση ολόκληρων Συστηµάτων Εφαρµογών (Application System Reuse) που 

είτε ενσωµατώνονται στο καινούριο σύστηµα χωρίς αλλαγή (COTS) είτε δηµιουργούνται 

Οικογένειες Εφαρµογών που µπορούν να τρέξουν σε διαφορετικές πλατφόρµες και να 

ικανοποιήσουν συγκεκριµένες ανάγκες. 

2. Επαναχρησιµοποίηση Συστατικών (component reuse) όπου διάφορα ¨συστατικά¨ µιας 

εφαρµογής από ένα υποσύστηµα µέχρι ένα µεµονωµένο αντικείµενο µπορούν να 

επαναχρησιµοποιηθούν. Για παράδειγµα ένα pattern matching system που αναπτύχθηκε σαν 

µέρος ενός επεξεργαστή κειµένου µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί σε ένα σύστηµα διαχείρισης 

Βάσης ∆εδοµένων. 
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3. Επαναχρησιµοποίηση κάποιας λειτουργίας ή συνάρτησης (Function reuse) όπου συστατικά, 

που υλοποιούν µια απλή λειτουργία όπως µια µαθηµατική συνάρτηση, επαναχρησιµοποιούνται 

σε άλλες εφαρµογές. Αυτού του είδους η επαναχρησιµοποίηση που βασίζεται στις βιβλιοθήκες 

ήταν και η πιο διαδεδοµένη τα τελευταία 40 χρόνια.  

Το προφανές κέρδος από την επαναχρησιµοποίηση είναι η µείωση του κόστους ανάπτυξης, δεδοµένου 

ότι λιγότερα συστατικά του συστήµατος χρειάζεται να προσδιοριστούν, να σχεδιαστούν, να 

υλοποιηθούν και να αξιολογηθούν. Εκτός όµως από τη µείωση του κόστους ανάπτυξης υπάρχει και 

ένα σύνολο άλλων πλεονεκτηµάτων που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΕΞΗΓΗΣΗ 

 
Αυξάνεται η αξιοπιστία 

του συστήµατος 

Τα components που χρησιµοποιούνται έχουν ήδη δοκιµαστεί σε µια 

ποικιλία από περιβάλλοντα. Τα λάθη στο σχεδιασµό και την υλοποίηση 

έχουν ήδη εντοπιστεί και διορθωθεί και έτσι µειώνεται και η πιθανότητα να 

¨αποτύχει¨ και το component καθώς επαναχρησιµοποιείται. 
 

Μειώνεται το process 

risk 

Το κόστος επαναχρησιµοποίησης είναι περισσότερο εύκολο να προβλεφθεί 

µε ακρίβεια από το κόστος ανάπτυξης. Έτσι ο project manager έχει 

λιγότερη ανασφάλεια ως προς το project cost estimation. 

Χρησιµοποιούνται οι 

ειδικοί πιο 

αποτελεσµατικά 

Αντί να χρειαστεί να σχεδιάζουν τα ίδια πράγµατα για διαφορετικά projects 

αναπτύσσουν επαναχρησιµοποιήσιµα components στα οποία 

ενσωµατώνουν τις γνώσεις τους. 

 

Οµογενοποίηση των 

Standards 

Κάποια standards, όπως τα user interface standards,  µπορούν να 

υλοποιηθούν σαν ένα σύνολο από components. Η χρήση ενός standard user 

interface αυξάνει την αξιοπιστία του συστήµατος µια και οι χρήστες είναι 

απίθανο να κάνουν λάθη µε ένα οικείο interface. 

Επιτάχυνση της 

διαδικασίας ανάπτυξης 

Το προϊόν φτάνει στην αγορά νωρίτερα γιατί η διάρκεια της ανάπτυξης και 

του ελέγχου αξιοπιστίας ( validation) µειώνεται. 

Πίνακας 3.1. Πλεονεκτήµατα Μοντέλου Επαναχρησιµοποίησης Λογισµικού 

Υπάρχουν τρεις βασικές απαιτήσεις για την σχεδίαση και την ανάπτυξη λογισµικού για 

επαναχρησιµοποίηση: 

1. Πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος από τα διαθέσιµα reusable components µαζί µε κάποιο 

documentation στον οποίο να αναφέρονται αυτοί που αναπτύσσουν και σχεδιάζουν το 

λογισµικό. 
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2. Τα components σε αυτό τον κατάλογο πρέπει να είναι απολύτως αξιόπιστα ως προς την 

αναµενόµενη συµπεριφορά τους. Στην πραγµατικότητα αυτό δεν συµβαίνει και οι εταιρείες 

άτυπα µαθαίνουν η µια από την άλλη για τα καλά components. 

3. Τα components χρειάζονται οπωσδήποτε την ύπαρξη του σχετικού documentation έτσι ώστε ο 

developer να καταλάβει πως να τα εντάξει στην νέα εφαρµογή. Σε αυτό πρέπει να αναφέρονται 

και τα προβλήµατα που πιθανόν εντοπίστηκαν σε άλλες περιπτώσεις επαναχρησιµοποίησης. 

 

Componed based software engineering  

Παρά την επιτυχηµένη χρήση components της VISUAL BASIC και της C++ και της Java µε τα 

JavaBeans που έχουν τεκµηριώσει την αξία της επαναχρησιµοποίησης, υπάρχουν κάποια προβλήµατα 

σχετικά και µε το κόστος αλλά και άλλα ζητήµατα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΞΗΓΗΣΗ 

Αυξάνεται το κόστος 

συντήρησης του 

λογισµικού 

Αν ο source κώδικας του component δεν είναι διαθέσιµος τότε µπορεί να 

αυξηθεί πολύ το κόστος συντήρησης δεδοµένου ότι τα 

επαναχρησιµοποιήσιµα στοιχεία µπορεί να µην είναι συµβατά µε 

ενδεχόµενες αλλαγές του συστήµατος  

Έλλειψη υποστήριξης 

εργαλείων 

Τα case toolsets (εργαλεία τα οποία µπορούν µε τον ορισµό µιας κλάσης 

και µιας γλώσσας προγραµµατισµού να δέσουν σε γενικές γραµµές το 

σκελετό του προγράµµατος σε κώδικα. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικά 

στην περίπτωση που η επιθυµητή γλώσσα είναι Ο.Ο.L.) δεν υποστηρίζουν 

ανάπτυξη µε επαναχρησιµοποίηση. Είναι πιθανότατα αδύνατο να 

χρησιµοποιηθούν αυτά τα εργαλεία σε ένα σύστηµα Component Library 

(δηλ. βιβλιοθήκες από components δηλαδή ένα σύνολο µεθόδων (ρουτινών) 

µε παρεµφερή λειτουργία (π.χ. µαθηµατικά , User interface, και άλλα) τις 

οποίες µπορεί κανείς να καλεί και να χρησιµοποιεί όπου έχει ανάγκη το 

σύστηµα). 

Πίνακας 3.2. Προβλήµατα Μοντέλου Επαναχρησιµοποίησης Λογισµικού 

 

Μια  εναλλακτική µορφή επαναχρησιµοποίησης – Γεννήτριες εφαρµογών

Μια εναλλακτική  πρόταση στην component oriented άποψη της επαναχρησιµοποίησης είναι η άποψη 

της γεννήτριας (generator view). Σε αυτή την περίπτωση το σύνολο της πληροφορίας που θα 

επαναχρησιµοποιηθεί «εγκλωβίζεται» σε ένα program generator system (σύστηµα γεννήτριας 

προγραµµάτων) που είναι προγραµµατισµένο µε µια domain – oriented language (γλώσσα φτιαγµένη 
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για συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής ). Η περιγραφή της εφαρµογής προσδιορίζει µε αφηρηµένο τρόπο 

ποια components θα χρησιµοποιηθούν, πώς θα συνδυαστούν και την παραµετροποίησή τους. Με αυτές 

τις πληροφορίες θα δηµιουργηθεί ένα operational software system, το προϊόν της γεννήτριας. 

Αυτού του είδους η επαναχρησιµοποίηση είναι δυνατή µόνο όπου τα abstractions του πεδίου 

εφαρµογής και η αντιστοίχισή τους στον κώδικα µπορούν να εντοπιστούν. Μια domain specific 

language – π.χ. 4GL – χρησιµοποιείται για να συνθέσει και να ελέγξει τα abstractions του πεδίου. 

 

Επαναχρησιµοποιούµενα components

Η ύπαρξη µιας βιβλιοθήκης µε έτοιµα επαναχρησιµοποιήσιµα components και ενός µηχανισµού που 

να τα συνθέτει µεταξύ τους, µπορεί να βοηθήσει στη γρήγορη δηµιουργία πρωτότυπων. Αυτοί οι 

µηχανισµοί θα πρέπει να περιλαµβάνουν εργαλεία ελέγχου και ένα τρόπο διασύνδεσης των 

components (σχήµα 3.5). 

Όταν γίνεται πρωτοτυποποίηση µε αυτό τον  τρόπο, οι προδιαγραφές του συστήµατος θα πρέπει να 

καταγραφούν µε βάση τα components που είναι διαθέσιµα στη βιβλιοθήκη. Στη συνέχεια αυτά τα 

components συντίθενται µεταξύ τους και µας δίνουν το πρωτότυπο. Αυτά τα components µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και για το τελικό σύστηµα. Αυτή η προσέγγιση είναι κατάλληλα για throw-away 

πρωτοτυποποίηση, όπου στο πρωτότυπο απλά παρουσιάζεται τι είναι δυνατόν να γίνει. Το καλύτερο 

παράδειγµα για αυτή την προσέγγιση είναι το λειτουργικό σύστηµα UNIX, το οποίο έχει πολλά 

χαρακτηριστικά κατάλληλα για δηµιουργία πρωτότυπων µε επαναχρησιµοποιούµενα components: 

        

Αποθήκη 
Reusable 

Components 

Σύστηµα 
Σύνδεσης των 
Components 

 
Λίστα 

Components 

 
Προδιαγραφές 
Συστήµατος 

Εκτελέσιµο 

πρωτότυπο 

Σχήµα 3.5. 

• Προσφέρει πολλές shell γλώσσες προγραµµατισµού, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη 

δηµιουργία των components. 

• Περιέχει ένα σύνολο συναρτήσεων, σχεδιασµένες ώστε να συνδυάζονται µε διάφορους τρόπους. 

• Έχει µηχανισµό που να µπορεί να διασυνδέει εντολές (pipes) και έτσι διασυνδέονται εύκολα οι 

εντολές. 
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Παρ’ όλα αυτά ο προγραµµατισµός σε UNIX είναι περιορισµένος λόγω της γενικής χρήσης για την 

οποία είναι δηµιουργηµένα τα components και της αδυναµίας να ενσωµατωθούν κάπου ειδικότερα. 

Το µοντέλο επαναχρησιµοποίησης λογισµικού χρησιµοποιείται σε συστήµατα οπού απαιτείται 

υψηλόβαθµη αξιοπιστία. 

 

3.2.5 Αντικειµενοστραφές Μοντέλο 

 

Το αντικειµενοστραφές µοντέλο (object-oriented model) βασίζεται στον αντικειµενοστραφή 

προγραµµατισµό, που γίνεται ολοένα και πιο δηµοφιλής. Αναπτύσσεται µε τρόπο παρόµοιο µε το 

µοντέλο του καταρράκτη, αλλά διαφέρει σε δύο βασικά σηµεία:  

• Οι διάφορες φάσεις υπερκαλύπτονται µεταξύ τους. 

• Η ανάπτυξή του, αν χρειαστεί, οπισθοδροµεί στην προηγούµενη φάση, εκτός από την τελευταία 

που οπισθοδροµεί στην αρχική φάση. 

Το κύριο πλεονέκτηµα του µοντέλου είναι ότι κάνει χρήση επαναχρησιµοποιήσιµων µονάδων, των 

κλάσεων, και µε αυτό τον τρόπο συντοµεύεται τόσο η φάση της ανάπτυξης όσο και η φάση της 

συντήρησης. 

 

3.2.6 Σπειροειδές Μοντέλο 

 

Το Σπειροειδές µοντέλο ή αλλιώς µοντέλο του Boehm (spiral model ή Boehm’s spiral model) είναι ένα 

δηµοφιλές µοντέλο που έχει ορισµένα χαρακτηριστικά του µοντέλου του καταρράκτη µε ορατές 

διαδικασίες. Το µοντέλο του Boehm έχει τη µορφή µιας σπείρας, όπως φαίνεται στο σχήµα 3.6. Το 

σπειροειδές µοντέλο µπορεί να θεωρηθεί ένα γενικό µοντέλο που εµπεριέχει µέρη άλλων µοντέλων. 

Βασικό µειονέκτηµά του είναι ότι ο υπολογισµός και η ανάλυση του ρίσκου δεν είναι εύκολη υπόθεση 

πρακτικά. 

Κάθε γύρος στη σπείρα, αναπαριστά µια φάση, έτσι όπως καθορίζεται από το management. Η διαδοχή 

των φάσεων δεν γίνεται ούτε σταθερά ούτε γραµµικά, ενώ η εκτέλεσή τους µπορεί να γίνει είτε µε τη 

φορά της σπείρας, είτε µε την αντίθετη φορά, ανάλογα µε το ρίσκο που εµπεριέχεται. Το ρίσκο είναι 

βασική έννοια στο σπειροειδές µοντέλο. 

Το εµβαδόν που διαγράφει η ακτίνα στη σπείρα αναπαριστά το συσσωρευτικό κόστος και η γωνία που 

σχηµατίζει η ακτίνα µε τον οριζόντιο άξονα την πρόοδο που έχει σηµειωθεί. Σε κάθε γύρο που 

διανύεται υπάρχουν οι εξής φάσεις: 
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o Καθορισµός στόχων, εναλλακτικών λύσεων και υπολογισµός περιορισµών. 

o Ανάλυση και υπολογισµός του κάθε ρίσκου και προσπάθεια µείωσής του.  

o Ανάπτυξη και επαλήθευση ενδιάµεσου προϊόντος – εφόσον η προηγούµενη φάση δεν έδειξε 

κάποιο σοβαρό ρίσκο. 

o Σχεδιασµός των επόµενων βηµάτων. 

Η βασική διαφορά του παραπάνω µοντέλου µε τα υπόλοιπα µοντέλα είναι ότι σε αυτό υπολογίζεται 

κάθε φορά το ρίσκο. Η έννοια ρίσκο είναι δύσκολο να καθοριστεί πλήρως. Μια απλή εξήγηση που 

µπορούµε να δώσουµε είναι ότι είναι ότι µπορεί να πάει στραβά. Για παράδειγµα, αν χρησιµοποιηθεί 

µια νέα γλώσσα προγραµµατισµού, ρίσκο θα είναι αν οι µεταγλωττιστές δεν λειτουργήσουν σωστά ή 

είναι αναξιόπιστοι. Τα ρίσκα είναι συνέπεια ελλιπούς πληροφόρησης. Για τη µείωση ή εξάλειψή τους 

χρειαζόµαστε περισσότερες πληροφορίες. Για το παραπάνω παράδειγµα, το ρίσκο µπορεί να µειωθεί, 

αν γίνει µια έρευνα αγοράς για τους συγκεκριµένους µεταγλωττιστές. Αν δεν µπορεί να γίνει αυτό η 

απόφαση για τη νέα γλώσσα προγραµµατισµού πρέπει να αλλάξει. Για τη χρήση του σπειροειδούς 

µοντέλου ο Boehm προτείνει τη συµπλήρωση µιας φόρµας µε ορισµένα στοιχεία στην αρχή κάθε 

γύρου. Η συµπλήρωση µπορεί να γίνει είτε µε αναλυτικές λεπτοµέρειες είτε απλά, κατά τη διάρκεια 

ενός γύρου στη σπείρα. Τα στοιχεία που πρέπει να απαντηθούν είναι τα εξής: 

• Σκοποί (Objectives). Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν. 

• Περιορισµοί. Οι παράγοντες που µας περιορίζουν (π.χ. κόστος, χρόνος, γλώσσες 

προγραµµατισµού κ.τ.λ). 

• Εναλλακτικές Λύσεις. ∆ιαφορετικοί τρόποι προσέγγισης του στόχου σε περίπτωση που 

αποτύχουµε στους άλλους. 

• Ρίσκα. Πιθανά ρίσκα µε εναλλακτικές λύσεις. 

• Επίλυση Ρίσκων. Στρατηγικές µείωσης ρίσκων. 

• Αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα των στρατηγικών µείωσης των ρίσκων. 

• Σχεδιασµός. Σχέδια για την επόµενη φάση. 

• ∆έσµευση. Αποφάσεις της διεύθυνσης για την συνέχεια. 
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Σχήµα 3.6. Σπειροειδές Μοντέλο του Boehm 

 

 

3.3 Tο Κατάλληλο Μοντέλο για Εκπαιδευτικό Λογισµικό. 

 

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η επιλογή του κατάλληλου µοντέλου ανάπτυξης του εκπαιδευτικού 

λογισµικού είναι λογικό να µην περιλαµβάνει τα µοντέλα αυτόµατου προγραµµατισµού. Και αυτό, 

γιατί η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι µια δηµιουργική διαδικασία που εµπλέκει 

πολλών περιοχών ειδικούς και όχι µια αυτόµατη διαδικασία. Πολλά επίσης µοντέλα, όπως το 

λειτουργικό, χρησιµοποιούνται για ειδικές περιπτώσεις λογισµικών.  

Το µοντέλο του καταρράκτη, και όλα τα µοντέλα αυτής της µορφής, αν και είναι δηµοφιλής επιλογή, 

είναι µάλλον απορριπτέο γιατί, όπως έχει αναφερθεί, ξέρουµε εάν έχουµε κατασκευάσει αυτό που 

θέλαµε µόνο όταν η διαδικασία ανάπτυξης έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, δεδοµένου ότι το προϊόν κάθε 

φάσης θεωρείται τελικό, είναι σχεδόν αδύνατο να παρέµβουµε σε αυτό, όταν βρισκόµαστε σε αρκετά 

µεταγενέστερο στάδιο ανάπτυξης στο οποίο θα παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα ή λάθος. Και αυτό 

γιατί αυξάνεται γεωµετρικά το κόστος της διόρθωσης. 

Το prototyping µε βάση τα όσα αναφέρθηκαν στην αντίστοιχη ενότητα θα µπορούσε να δώσει έναν 

τρόπο ανάπτυξης, δεδοµένου ότι, ειδικά στην εξελικτική του µορφή, µπορεί να δώσει πληροφορίες που 

βοηθούν στην ανάπτυξη πολύ πιο γρήγορα από το µοντέλο του καταρράκτη, ως προς την εφικτότητα 

κατασκευής του τελικού συστήµατος και την ακρίβεια των προδιαγραφών των απαιτήσεων από το 
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λογισµικό κυρίως εκείνων που σχετίζονται µε το user interface. Επίσης, δεν υπάρχει διακριτότητα στα 

στάδια ανάπτυξης αφού κάθε φορά µπορεί να αλλάζει οποιαδήποτε παράµετρος ανάπτυξης. Είναι 

όµως δαπανηρό και δεν είναι σίγουρο το πότε θα ολοκληρωθεί τελικά ένα ικανοποιητικό προϊόν. 

Το µοντέλο επαναχρησιµοποίησης λογισµικού δεν θα µπορούσε να οδηγήσει σε ολοκληρωµένη 

υλοποίηση Ε.Λ. Είναι δυνατό µέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης να συµπεριλάβουµε έτοιµα και 

δοκιµασµένα components αλλά οπωσδήποτε θα χρειαστεί και αυτόνοµη ανάπτυξη κώδικα και 

δεδοµένων. 

Το µοντέλο ανάπτυξης spiral διαφέρει από όλα τα προηγούµενα κυρίως στο ότι σε κάθε φάση 

ανάπτυξης υπάρχει µια άµεση εκτίµηση του ρίσκου. Καταρχάς, σε αυτό καθορίζονται οι στόχοι, οι 

εναλλακτικές λύσεις και οι περιορισµοί τους και στη συνέχεια αξιολογούνται αυτές οι λύσεις και 

καθορίζονται στρατηγικές επίλυσης του ρίσκου, εάν αυτό είναι µεγάλο. Με αυτό τον τρόπο είναι 

δυνατό να αναπτυχθεί το λογισµικό χωρίς να διακινδυνεύουµε το να µη µπορεί να ολοκληρωθεί µια 

φάση ανάπτυξής του και συγχρόνως, µετά από κάθε φάση έχουµε ένα ενδιάµεσο πρωτότυπο που 

µπορεί σταδιακά να αξιολογείται. Συµπερασµατικά, ένα τέτοιο µοντέλο µπορεί να αποτελέσει βάση 

για την ανάπτυξη Ε.Λ. µε ορισµένες παραλλαγές. 
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Κεφάλαιο 4 

Εργαλεία Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισµικού 

 

 

4.1 Στόχοι του Εκπαιδευτικού Λογισµικού – ∆ιαχείριση Τάξης 

 

Στόχοι του Εκπαιδευτικού Λογισµικού 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό πρέπει να επιτυγχάνει τους εξής εκπαιδευτικούς σκοπούς: 

• Να είναι εντάξιµο στο κύριο διδακτικό έργο και την καθηµερινή πραγµατικότητα του σχολείου 

ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των µαθητών, των καθηγητών και του προγράµµατος σπουδών. 

• Να συµπληρώνει την µαθησιακή και διδακτική διαδικασία 

• Να προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του µαθητή 

Για την επίτευξη αυτών των διδακτικών σκοπών πρέπει: 

o Να υποστηρίζει τη διαθεµατική προσέγγιση. 

o Να ενισχύει την διερευνητική, οµαδική και ενεργητική µάθηση. (Να αξιοποιούνται οι δοµές 

τοπικού δικτύου και διαδικτύου καθώς και δοµές υποστήριξης ανάπτυξης διερευνητικού 

λογισµικού). 

o Να αξιοποιεί τα πολυµέσα. 

o Να αξιοποιεί όπου είναι δυνατόν τη δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων. 

o Να χρησιµοποιεί εναλλακτικές τεχνικές µετάδοσης της γνώσης (ήχος, εικόνα, κείµενο). 

o Να αξιοποιεί τις δυνατότητες των Η/Υ για προσοµοίωση φαινοµένων. 

o Να αξιοποιεί την δυνατότητα δυναµικής διασύνδεσης της πληροφορίας.  (∆εν ενδείκνυται η 

γραµµική δοµή πλοήγησης. Καλύτερα η δενδροειδής ή η δικτυακή. Στην πράξη καµιά δεν 

χρησιµοποιείται αποκλειστικά αλλά ένας συνδυασµός τους που µας δίνει τη υβριδική δοµή). 

o Να διαθέτει για αξιοποίηση πόρους γενικής χρήσης (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες). 

o Να είναι φιλικό στη χρήση από χρήστες που δεν είναι ειδικοί των Η.Υ 

o Να παρέχει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να προσθέτει υλικό, ασκήσεις ή πληροφορίες και 

να οργανώνει το µάθηµα όπως εκείνος επιθυµεί. (Να παρέχει δυνατότητα δυναµικής 

αλληλεπίδρασης χρήστη – λογισµικού). 

o Να εξασφαλίζει µηχανισµούς παρέµβασης του µαθητή σε διάφορα επίπεδα και βαθµούς 

ελευθερίας. 
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∆ιαχείριση Τάξης 

Στα δύο τελευταία χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω θα µπορούσε κανείς να προσθέσει τη 

διαχείριση της τάξης. Με τον όρο δε αυτό εννοούµε τα εργαλεία και τους τρόπους αλληλεπίδρασης 

του δασκάλου µε το µαθητή έτσι ώστε να µπορεί ο δάσκαλος να  συµβουλεύει, να παρέχει 

διευκρινίσεις να παρακολουθεί την πρόοδο των µαθητών, να δίνει ερωτήσεις και θέµατα εργασιών και 

να λαµβάνει τις εργασίες των µαθητών. Είναι προφανές ότι η ύπαρξη οπτικού δικτύου και υπηρεσίες 

τύπου chat µέσα σε αυτό είναι βασική προϋπόθεση για να υποστηριχθεί µια τέτοια διαδικασία καθώς 

και η δυνατότητα εκτύπωσης εργασιών. Επιπλέον όµως πρέπει σχεδιαστικά να προβλεφθεί η 

δυνατότητα του καθηγητή να διαχειρίζεται µια βάση δεδοµένων στην οποία κάθε µαθητής θα 

αντιστοιχίζεται σε ένα κωδικό ή ένα user name και µέσα από αυτήν θα µπορεί να υλοποιείται η 

αλληλεπίδραση που αναφέρθηκε νωρίτερα. Με αυτήν ο καθηγητής θα µπορεί να κρατάει και ένα 

record της επίδοσης του κάθε µαθητή και να τον αξιολογεί συνολικά. Πρέπει ακόµα να υπάρχει στο 

λογισµικό η δυνατοτήτων τήρησης ιστορικού των κινήσεων του µαθητή έτσι ώστε ο καθηγητής να 

µπορεί να παρακολουθήσει τα βήµατα που ακολούθησε ο µαθητής σε µια µαθησιακή διαδικασία 

εντοπίζοντας πιθανές µαθησιακές δυσκολίες. Μια βάση δεδοµένων µπορεί να καλύψει και αυτή την 

ανάγκη. Η βάση δεδοµένων µπορεί να αναπτυχθεί µε κατάλληλα εργαλεία όπως η Access (για 

περιβάλλον windows) ή η Oracle (για περιβάλλον Unix) και να συνδεθεί µε το λογισµικό µε τα 

εργαλεία OLE και DDE ή να δηµιουργηθεί από τον  κατασκευαστή µε τον κατάλληλο κώδικα. 

 

 

4.2 Εργαλεία Συγγραφής – Κατηγορίες Συγγραφικών Εργαλείων µε κριτήριο το   

       Προγραµµατιστικό Εργαλείο. 
 

4.2.1 Authoring tools 

 

Η εισαγωγή και η ενοποίηση όλων των δοµικών στοιχείων (κείµενο, γραφικά, ήχος και βίντεο) σε µία 

ολοκληρωµένη εφαρµογή που έχει καθιερωθεί ως συγγραφή εφαρµογής πολυµέσων. Τα εργαλεία που 

χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία ενός τίτλου πολυµέσων λέγονται συγγραφικά εργαλεία (authoring 

tools). Είναι ειδικά πακέτα εφαρµογών που λειτουργούν ως πλατφόρµες εργασίας και επιτρέπουν στο 

χρήστη (Πιντέλας, 2003): 

1. Να εισάγει δοµικά στοιχεία που παράγονται µε τη βοήθεια άλλων εργαλείων. 

2. Να δηµιουργήσει και να επεξεργαστεί (κείµενο, γραφικά, ήχος και βίντεο, animation). 
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3. Να δηµιουργήσει υπερσυνδέσµους. 

4. Να καθορίσει τη µορφή και τη ροή της παρουσίασης στην οθόνη. 

5. Να επιτύχει την ολοκλήρωση, τον συγχρονισµό των στοιχείων της εφαρµογής, τη δηµιουργία 

βάσεων δεδοµένων µε απαντήσεις στο χρήστη, την ανάπτυξη σεναρίων, την εισαγωγή ανάδρασης, 

την κλήση άλλων εφαρµογών.  

6. Να σχεδιάσει το περιβάλλον και την µορφή αλληλεπίδρασης χρήστη – εφαρµογής. 

Κάθε πακέτο εφαρµογών που υποστηρίζει τεχνικές σύνδεσης και ενσωµάτωσης αντικειµένων (OLE) 

και δυναµικής ανταλλαγής δεδοµένων (DDE) µπορεί να αξιοποιηθεί µε αυτά τα εργαλεία. 

Τα συγγραφικά εργαλεία πολυµέσων διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά, το κόστος και την 

ευκολία χρήσης τους. Οι κύριες διακρίσεις που µπορούν να γίνουν είτε ως προς το προγραµµατιστικό 

εργαλείο που χρησιµοποιούν είτε ως προς τις δυνατότητες που διαθέτουν είτε ως προς την 

πολυπλοκότητα που έχουν. Τέτοια εργαλεία είναι, το Toolbook της Asymetrix, το Director και το 

Authorware της Micromedia και τέλος µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως συγγραφικά εργαλεία και 

πακέτα όπως το FrontPage της Microsoft. 

 

4.2.2 Εργαλεία µε Κοινές Γλώσσες Προγραµµατισµού 

 

Χρησιµοποιούνται κοινές γλώσσες προγραµµατισµού (Pascal, C κτλ) αλλά αυτό κάνει τον 

προγραµµατισµό επίπονο.  

 

4.2.3 Εργαλεία Προγραµµατισµού µε Γλώσσα Σεναρίων (script languages) 

 

Η script language είναι ειδική γλώσσα προγραµµατισµού που επιτρέπει όλα όσα αναφέρθηκαν 

παραπάνω στα authoring tools. Τo πιο διαδεδοµένο εργαλείο που διαθέτει τέτοια γλώσσα είναι το 

Hypercard  

 

4.2.4 Εργαλεία Οπτικού Προγραµµατισµού 

 

Τα εργαλεία οπτικού προγραµµατισµού παρέχουν γραφικό περιβάλλον συγγραφής που αποτελείται 

από υποδείξεις, εικονίδια και αντικείµενα. Από τα πιο δηµοφιλή εργαλεία οπτικού προγραµµατισµού 

είναι το AimTech ΑiconAuthor. 
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4.2.5 Εργαλεία που Συνδυάζουν ∆ιαφορετικές Φιλοσοφίες και Τεχνικές 

 

Ένα παράδειγµα είναι το Αβάκιο, (αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών) εκεί 

συνδυάζονται η φιλοσοφία του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού και οι τεχνικές εργαλείων 

πολυµέσων για την ανάπτυξη εφαρµογών σε µια πλατφόρµα ανάπτυξης λογισµικού, που περιέχει µια 

σειρά έτοιµων ψηφίδων (components) – χάρτης, ρολόι, όχηµα – τα οποία µπορούν να συντεθούν πάνω 

στην πλατφόρµα και να δηµιουργήσουν ένα µαθησιακό περιβάλλον. 

 

4.2.6 Visual Programming Environments 

 

Οι κλασικές γλώσσες προγραµµατισµού χρησιµοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις για την ανάπτυξη 

πολυµεσικών εφαρµογών δεδοµένου ότι υπάρχουν περιπτώσεις εφαρµογών που δεν είναι σε θέση να 

υποστηρίξουν τα συγγραφικά εργαλεία. Η εξέλιξη των Graphical User Interface (G.U.I) έχει 

καθιερώσει µία σειρά εργαλείων που συνθέτουν το λεγόµενο παραθυρικό περιβάλλον. Η δυσκολία 

χρήσης των γλωσσών προγραµµατισµού 

οδήγησε στο να αναπτυχθούν τα ολοκληρωµένα περιβάλλοντα οπτικού προγραµµατισµού (visual 

programming environments). Με αυτά η διαδικασία του προγραµµατισµού βελτιώνεται σηµαντικά 

καθώς το περιβάλλον ανάπτυξης είναι διαλογικό και αποκρύπτεται ο πυρήνας των δύσκολων 

λειτουργιών του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. Τέτοια περιβάλλοντα µπορούν να 

θεωρηθούν οι γλώσσες προγραµµατισµού Java, Visual Basic και Delphi. Είναι γλώσσες 

αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού και υποστηρίζουν τη δηµιουργία πολυµεσικών εφαρµογών.  

 

4.2.7 Εργαλεία Ανάπτυξης Περιβαλλόντων Εικονικής Πραγµατικότητας 

 

Τα αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας επιτρέπουν µία καθοδηγούµενη 

διερεύνηση τρισδιάστατης πληροφορίας µε δυναµική αλληλεπίδραση ανάµεσα στον χρήστη και στο 

περιβάλλον. Τα αντικείµενα του περιβάλλοντος µπορούν να κινηθούν, να τροποποιηθούν και να 

αλλάξουν ως προς τον χρήστη. Αν και θεωρούνται ιδιαίτερα κατάλληλα για διερευνητική µάθηση 

παρουσιάζουν τους περιορισµούς του ιδιαίτερα ακριβού hardware που απαιτούν. Γεγονός είναι ότι 

δηµιουργούνται όλο και καινούρια εργαλεία τέτοιων συστηµάτων που σιγά σιγά λύνουν αυτά τα 

προβλήµατα. Παραδείγµατα τέτοιων περιβαλλόντων είναι η VRML, το QTVR, WorldToolKit. 
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4.3 Εργαλεία Συγγραφής και Είδη Λογισµικού 

 

Τα εργαλεία συγγραφής πολυµεσικών εφαρµογών που αναφέρθηκαν στην αρχή (Toolbook, Director, 

Authorware κτλ.) µπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού των µορφών: 

• Εξάσκησης (drill and practice). 

• Παρουσίασης (Tutorial). 

• Κλειστής προσοµοίωσης (περιορισµένος αριθµός προσοµοιώσεων σε µορφή animation). 

• Πολυµεσικής εφαρµογής σε συνδυασµό µε διαχείριση βάσης δεδοµένων. 

Οι δυνατότητές τους όµως είναι αρκετά περιορισµένες ως προς τη δηµιουργία διερευνητικού 

λογισµικού, δηλαδή λογισµικού µέσα από το οποίο ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να πειραµατιστεί µε 

ανοικτή παραµετροποίηση, να µοντελοποιήσει τις απόψεις του και να τις επαληθεύσει. Αυτές οι 

δυνατότητες παρέχονται από τα λεγόµενα ανοικτά µαθησιακά περιβάλλοντα που µπορούν να 

υποστηριχθούν από γλώσσες όπως η Java, C++, Delphi, και τα εργαλεία ανάπτυξης εικονικής 

πραγµατικότητας. 

 

 

4.4 Εργαλεία ∆ικτυακού Εκπαιδευτικού Λογισµικού (∆ΕΛ) 

 

Γενικά, τα "ανοιχτά" συστήµατα θεωρούνται τα πλέον κατάλληλα διδακτικά συστήµατα. Στην 

κατεύθυνση αυτή χρησιµοποιούνται το διαδίκτυο (internet) και ο παγκόσµιος ιστός (world wide web). 

Τα ∆ΕΛ υποστηρίζουν τον "ανοιχτό" χαρακτήρα των εφαρµογών και χαρακτηριστικό τους είναι ότι 

µοιάζουν µε µωσαϊκό αποτελούµενο από σηµειώσεις, διαφάνειες, οδηγούς µελέτης, ασκήσεις κ.λπ. 

Αν και το διαδίκτυο σε γενικές γραµµές αποτελεί ιδανικό περιβάλλον και για την ανάπτυξη της 

συνεργατικής µάθησης, υπάρχουν προς το παρόν κάποιοι περιορισµοί. Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει 

πλούσιο πολυµεσικό υλικό στο διαδίκτυο αφού το µεγαλύτερο µέρος του εκπαιδευτικού υλικού που 

διατίθεται είναι σε µορφή απλού κειµένου µε την προσθήκη εικόνων. Η µορφή αυτή δεν αποδεικνύεται 

κατάλληλη γιατί, από τη µια, είναι κουραστική η ανάγνωση από την οθόνη του υπολογιστή ενώ, από 

την άλλη, µπαίνουν σε αχρηστία τα υπόλοιπα διαθέσιµα µέσα. Ένας από τους βασικούς λόγους για την 

κατάσταση αυτή είναι το περιορισµένο εύρος ζώνης. 

Μια απάντηση που δίνεται στο πρόβληµα είναι από την streaming τεχνολογία. Με το συµβατικό τρόπο 

διάδοσης δεδοµένων για την εκτέλεση του αρχείου από το χρήστη είναι αναγκαία η λήψη ολόκληρου 

του αρχείου. Η streaming τεχνολογία επιτρέπει την εµφάνιση χωρίς την προϋπόθεση αυτή. Η 
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πληροφορία παρουσιάζεται στο χρήστη ενώ συνεχίζεται η λήψη της υπόλοιπης πληροφορίας. 

Επιτυγχάνεται λοιπόν η παρουσίαση της πολυµεσικής πληροφορίας σχεδόν ταυτόχρονα µε την 

εµφάνιση του υπόλοιπου µέρους της HTML σελίδας. Η δυνατότητα αυτή είναι σηµαντικό στοιχείο 

γιατί τα αρχεία πολυµεσικού υλικού γενικά είναι µεγάλα οπότε το "κατέβασµά" τους από το δίκτυο 

είναι χρονοβόρο που σηµαίνει ότι ο µαθητής είναι αναγκασµένος να διακόψει την παρακολούθηση του 

εκπαιδευτικού υλικού, πράγµα που είναι καταστροφικό για τη διαδικασία της µάθησης αφού 

διαταράσσεται η συγκέντρωση του εκπαιδευόµενου.  

Στη streaming τεχνολογία οι συνδέσεις γίνονται µε πρωτόκολλα όπως τα RTSP (Real Time Streaming 

Protocol) και UDP και όχι µε το HTTP. Τα πρωτόκολλα αυτά επιδεικνύουν µεγαλύτερη ανοχή σε λάθη 

ή απώλειες κατά τη µετάδοση πακέτων. Ένα από τα καλύτερα πακέτα που κάνουν χρήση της streaming 

τεχνολογίας είναι το RealServer της Real Networks. Η παρακολούθηση πολυµεσικού διαδικτυακού 

µαθήµατος από τον εκπαιδευόµενο µπορεί να γίνει µε χρήση ISDN γραµµής ή και µε γραµµή 

χαµηλότερης ποιότητας σύνδεσης. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα δυναµικής ανίχνευσης της 

ποιότητας της σύνδεσης µεταξύ του server και του client ώστε να βελτιστοποιείται η µετάδοση. Πρέπει 

να σηµειωθεί ότι η παρακολούθηση του µαθήµατος που κάνει χρήση streaming τεχνολογίας γίνεται 

µέσω ενός απλού browser (Πιντέλας, 2003). 
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Κεφάλαιο 5 

Σχεδιασµός του Περιβάλλοντος ∆ιεπαφής 

 

 

5.1 Εισαγωγή – Τo Graphical User Interface (G.U.I.) 

 

Κατά την ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού κυριαρχούν τρία ερωτήµατα : 

1. Με ποιο τρόπο το σύστηµα δέχεται πληροφορίες από το χρήστη; 

2. Με ποιον τρόπο το σύστηµα παρουσιάζει πληροφορίες στο χρήστη; 

3. Με ποιο τρόπο µπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα και η ποσότητα των πληροφοριών που 

διακινούνται µεταξύ χρήστη και συστήµατος; 

Όλα αυτά έρχεται να τα απαντήσει η σχεδίαση του περιβάλλοντος διεπαφής. Η σωστή σχεδίαση του 

περιβάλλοντος διεπαφής (User Interface – U.I.) είναι σηµαντική για την επιτυχή λειτουργία του 

λογισµικού. Ένα λογισµικό που είναι δύσκολο να χρησιµοποιηθεί, στην καλύτερη περίπτωση θα 

οδηγήσει σε µεγάλο πλήθος user errors, δηλαδή αποτυχίες του συστήµατος που οφείλονται σε λάθη 

του χρήστη. Στη χειρότερη περίπτωση οι χρήστες θα απορρίψουν το λογισµικό λόγω της κακής του 

λειτουργικότητας. Εάν η πληροφορία παρουσιάζεται µε τρόπο ασαφή και αποπροσανατολιστικό, ο 

χρήστης µπορεί να παρανοήσει το περιεχόµενό της και στη συνέχεια να δροµολογήσει µια σειρά από 

ενέργειες που είναι πιθανόν  είτε να καταστρέψουν ένα µέρος της πληροφορίας είτε να προκαλέσουν 

και κατάρρευση του συστήµατος. 

 Παλιότερα τα U.I ήταν κυρίως βασισµένα σε κείµενα ( Text - Based Interface) αλλά σήµερα τα P.C. 

είναι εφοδιασµένα µε Graphical User Interface όπου η διεπαφή µε τον υπολογιστή γίνεται µέσω 

εικονιδίων, παραθύρων και γενικά εφαρµογές γραφικών. Σαν προσόντα των G.U.I που οδήγησαν στην 

καθιέρωσή τους µπορούµε να αναφέρουµε: 

• Είναι εύκολο για το χρήστη να τα µάθει και να τα χρησιµοποιήσει ακόµα και αν δεν έχει εµπειρία 

χρήσης υπολογιστικών συστηµάτων. 

• Απευθύνονται σε χρήστες κάθε εθνικότητας και είναι ανεξάρτητα από την εθνική γλώσσα του 

χρήστη και το µορφωτικό του επίπεδο. 

• Ο χρήστης έχει µπροστά του πολλαπλά παράθυρα µέσω των οποίων αλληλεπιδρά µε το λογισµικό. 

Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να αλλάζει στόχο και να διατηρεί οπτική επαφή  µε το σύνολο των 

πληροφοριών που παρέχει ο προηγούµενος στόχος. 
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• Υπάρχει δυνατότητα γρήγορης αλληλεπίδρασης µε το λογισµικό λόγω της άµεσης πρόσβασης σε 

όλα τα τµήµατά του µέσα από την οθόνη. 

Ο Sommerville (2001) αναφέρει σαν βασικά χαρακτηριστικά του G.U.I τα εξής (Πίνακας 5.1): 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Παράθυρα 
Τα πολλαπλά παράθυρα επιτρέπουν τη σύγχρονη εµφάνιση πολλών 

διαφορετικών πληροφοριών στην οθόνη. 

Εικονίδια 
Τα εικονίδια αντιπροσωπεύουν διαφορετικού τύπου πληροφορίες. Σε 

άλλα συστήµατα αντιπροσωπεύουν αρχεία ενώ σε άλλα διαδικασίες. 

Menus 
Οι διαταγές µπορούν να επιλεχθούν από ένα menu αντί να 

πληκτρολογηθούν από τον χρήστη. 

Pointing 
Pointing εργαλεία, όπως το ποντίκι, χρησιµοποιούνται για την επιλογή 

ενός µενού ή αντικειµένων µέσα στα παράθυρα. 

Γραφικά 
Τα γραφικά µπορούν να «ανακατευτούν» µε τα κείµενα σε µια ενιαία 

εµφάνιση.  

Πίνακας 5.1. Βασικά Xαρακτηριστικά του G.U.I. 

και προτείνει την παρακάτω επαναληπτική διαδικασία για το σχεδιασµό του περιβάλλοντος διεπαφής 

(Σχήµα5.1): 

 
Σχήµα 5.1. Σχεδιασµός Περιβάλλοντος ∆ιεπαφής του Sommerville 

Ανάλυση και 
κατανόηση 

των ενεργειών 
του χρήστη 

 

Σχεδίασε ένα 
πρωτότυπο σε 

χαρτί 

Αξιολόγησε 
το πρωτότυπο 
µε κάποιους 
χρήστες 

 
Σχεδίασε το 
πρωτότυπο 

 

Φτιάξε το 
δυναµικό 
πρωτότυπο 

 

Υλοποίησε το 
τελικό 

Interface 

 

Κατασκεύασε 
το εκτελέσιµο 
πρωτότυπο 

Αξιολόγησε 
το πρωτότυπο 
µε κάποιους 
χρήστες 
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Η πρώτη φάση της ανάλυσης των δραστηριοτήτων του χρήστη που πρέπει να υποστηρίζονται από το 

σύστηµα θεωρείται απαραίτητη. Εάν δεν κατανοούµε τι θέλει ο χρήστης να κάνει µε το λογισµικό, δεν 

θα µπορέσουµε να σχεδιάσουµε ένα αποτελεσµατικό U.I.. Για αυτό το σκοπό µπορούν να  

χρησιµοποιηθούν τεχνικές όπως (Πιντέλας, 2003): 

• H Ανάλυση Στόχων ( task analysis), 

• Εθνογραφικές Μελέτες, 

• Συνεντεύξεις µε Χρήστες και Παρατηρήσεις Χρηστών καθώς Εργάζονται, 

• Συνδυασµός όλων των Παραπάνω. 

 

5.2 Βασικές Αρχές Σχεδίασης Περιβάλλοντος ∆ιεπαφής  
 

Σχεδιάζοντας το περιβάλλον διεπαφής του λογισµικού πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη τη φυσική και 

πνευµατική κατάσταση του χρήστη. Η ανθρώπινη µνήµη έχει όρια και ο χρήστης µπορεί να κάνει 

λάθη, ιδιαίτερα όταν έχει να διαχειριστεί µεγάλο όγκο πληροφορίας. Έτσι, οι ανθρώπινες δυνατότητες 

είναι η βάση για τον καθορισµό των βασικών σχεδιαστικών αρχών που φαίνονται στον πίνακα 5.2. 

Πρόκειται για βασικές αρχές (Shneiderman, 1993) που ταιριάζουν σε οποιοδήποτε τύπο λογισµικού,  

όχι µόνο στο εκπαιδευτικό, και οι οποίες λογικά θα πρέπει να εξειδικευτούν για να εναρµονιστούν µε 

τις ειδικές ανάγκες των επιµέρους εφαρµογών. 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Εξοικείωση 

µε το χρήστη 

Το interface πρέπει να χρησιµοποιεί όρους και έννοιες που ταιριάζουν στις 

εµπειρίες του χρήστη. 

Συνοχή 

(Consistency) 

Το interface πρέπει να είναι συνεκτικό που σηµαίνει ότι, όπου είναι 

δυνατόν, παρόµοιες εργασίες πρέπει να ενεργοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο. 

∆ιαφοροποιήσεις 

µεταξύ των χρηστών 

To interface πρέπει να διευκολύνει την αλληλεπίδραση χρήστη – 

υπολογιστή λαµβάνοντας υπόψη του τις µεγάλες διαφορές που µπορούν να 

υπάρχουν στους διάφορους τύπους χρηστών. 

Επανακτησιµότητα 

(Recoverability) 

To Interface πρέπει να συµπεριλαµβάνει µηχανισµούς που να επιτρέπουν 

στους χρήστες να  ¨ανακάµπτουν¨ από τα πιθανά λάθη. 

Καθοδήγηση 

του χρήστη 

Το interface πρέπει να παρέχει κατανοητό για τους χρήστες feedback όταν 

συµβαίνουν λάθη και ακόµα να παρέχει στο χρήστη βοήθεια που να είναι 

context sensitive. 

Πίνακας 5.2. Σχεδιαστικές Αρχές του Shneiderman 

49



Η αρχή της εξοικείωσης του χρήστη δηλώνει ότι οι όροι και οι έννοιες που χρησιµοποιούνται από το 

interface πρέπει να έχουν άµεση σχέση µε το περιβάλλον εντός του οποίου πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί. 

Η αρχή της συνοχής του U.I. δηλώνει ότι οι διαταγές και τα menu του λογισµικού πρέπει να έχουν 

την ίδια µορφή και οι παράµετροι πρέπει να δίνονται στο σύστηµα µε τον ίδιο τρόπο. Τα συνεκτικά 

περιβάλλοντα διεπαφής µειώνουν τον απαιτούµενο χρόνο εκµάθησης της λειτουργίας του λογισµικού 

αφού κάτι που µαθαίνει ο χρήστης σε µια υλοποίηση του λογισµικού µπορεί να το εφαρµόσει και σε 

µια άλλη. Η συνεκτικότητα είναι σηµαντικό να υπάρχει και µεταξύ των υποσυστηµάτων που 

αποτελούν το λογισµικό. ∆ιαταγές µε παρόµοια σηµασία πρέπει να εκφράζονται µε τον ίδιο τρόπο σε 

όλα τα υποσυστήµατα. Για παράδειγµα είναι λάθος ο συνδυασµός των πλήκτρων Ctrl και C να 

σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα σε διαφορετικά υποσυστήµατα, π.χ. ένα επεξεργαστή κειµένου και 

ένα δηµιουργό γραφικών. Αυτή θεωρείται χαµηλού επιπέδου συνοχή και πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 

σαν σχεδιαστική βάση από κάθε σχεδιαστή. Η υψηλού επιπέδου συνοχή είναι επίσης επιθυµητή αν και 

η απόλυτη συνοχή ίσως πρέπει να αποφεύγεται. Είναι, για παράδειγµα, λογικό να ¨σβήνεις¨ κάτι από 

την επιφάνεια εργασίας στέλνοντάς το στον κάδο απορριµµάτων, αλλά δεν είναι φυσικό να κάνεις το 

ίδιο και µε ένα κοµµάτι κειµένου. 

Η αρχή της επανακτησιµότητας (recoverability) είναι σηµαντική δεδοµένου ότι οι χρήστες άθελά 

τους κάνουν πάντα λάθη όταν χρησιµοποιούν το λογισµικό. Η σχεδίαση του interface πρέπει να 

ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα τέτοιων λαθών. Για παράδειγµα, καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση 

menu στα οποία ο χρήστης πληκτρολογεί αντί να επιλέγει την επιθυµία του. Επίσης το U.I. πρέπει να 

παρέχει διευκολύνσεις που να επιτρέπουν στο χρήστη να διορθώσει τα λάθη του. Αυτά τα facilities 

µπορούν να είναι δύο ειδών:  

• Επιβεβαίωση: Το σύστηµα ζητάει από το χρήστη να επιβεβαιώσει την επιθυµία του για να 

εκτελεστεί µια πράξη που µπορεί να είναι καταστροφική για το σύστηµα. 

• Ανάκληση (UNDO): Το σύστηµα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να ανακαλέσει την τελευταία 

του επιλογή ή µια σειρά επιλογών, χωρίς να επηρεάζεται το σύστηµα. 

Μια σχετική αρχή είναι η αρχή της βοήθειας και καθοδήγησης του χρήστη. Τα U.I. πρέπει να 

ενσωµατώνουν περιβάλλοντα παροχής βοήθειας (Help). Με αυτά πρέπει να προσφέρεται βοήθεια και 

συµβουλές σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και σε δοµηµένη µορφή, ώστε ο χρήστης να προσλαµβάνει 

ακριβώς την πληροφορία που χρειάζεται και όχι επιπλέον πληροφορίες. 
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Τέλος, η αρχή της διαφοροποίησης των χρηστών αναγνωρίζει ότι για πολλά αλληλεπιδραστικά 

συστήµατα υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι χρηστών. Για παράδειγµα, µπορεί να υπάρχουν 

χρήστες µε προβλήµατα στην όραση ή στην ακοή. Γι’ αυτό ο σχεδιασµός πρέπει να προβλέπει 

δυνατότητα µεγέθυνσης κειµένου, εικονιδίων ή αντικατάστασης αρχείου ήχου µε κείµενο. 

 

 

5.3 Αλληλεπίδραση Χρήστη – Λογισµικού 

 

Ο σχεδιαστής του U.I. έχει να λάβει υπόψη του δύο σηµαντικά ζητήµατα όσον αφορά την 

αλληλεπίδραση του χρήστη µε το λογισµικό : Πώς ο χρήστης θα περάσει κάποιες πληροφορίες στο 

σύστηµα και πώς οι πληροφορίες θα παρουσιαστούν στον χρήστη από το σύστηµα. 

Η αλληλεπίδραση του χρήστη (User interaction) αφορά το πρώτο ζήτηµα και σύµφωνα µε τον 

Shneiderman (1993) οι διάφοροι τρόποι µε τους οποίους ο χρήστης επικοινωνεί και δίνει πληροφορίες 

και διαταγές στο σύστηµα µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: 

1. Απευθείας Χειρισµός: Ο χρήστης αλληλεπιδρά άµεσα µε αντικείµενα που βρίσκονται στην οθόνη. 

2. Επιλογή Menu: Ο χρήστης επιλέγει µια διαταγή από µια λίστα διαταγών σε ένα menu. 

3. Συµπλήρωση Φόρµας: Ο χρήστης συµπληρώνει ένα πεδίο µια φόρµας. Σε κάποιες περιπτώσεις το 

πεδίο συµπληρώνεται αυτόµατα µε επιλογή από ένα drοpdown menu. 

4. Γλώσσα ∆ιαταγών: Ο χρήστης µπορεί να πληκτρολογήσει διαταγές σε µια συγκεκριµένη γλώσσα 

µε ορισµένο συντακτικό, για παράδειγµα: del filename. 

5. Φυσική Γλώσσα: Ο χρήστης δίνει µια διαταγή πληκτρολογώντας σε µια φυσική γλώσσα - π.χ. 

Αγγλικά. 

 

Κάθε ένας από τους παραπάνω τρόπους αλληλεπίδρασης έχει προτερήµατα και ελαττώµατα ανάλογα 

πάντα από το είδος της εφαρµογής και τον τύπο του χρήστη. Ο Sommerville (2001) παραθέτει ένα 

πίνακα στον οποίο συγκεντρώνει τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε τρόπου και παραδείγµατα εφαρµογών 

για τα οποία αυτοί ενδείκνυνται (Πίναακας 5.3). 
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Είδος Αλληλεπίδρασης Κύρια Πλεονεκτήµατα Κύρια Μειονεκτήµατα 
Παραδείγµατα 

Εφαρµογής 

Απευθείας Χειρισµός

1. Γρήγορη και 

διαισθητική 

αλληλεπίδραση. 

2. Εύκολο στην 

εκµάθηση. 

1. ∆ύσκολο στην 

υλοποίηση. 

2. Κατάλληλο µόνο στις 

περιπτώσεις που υπάρχει 

οπτική µεταφορά για 

αντικείµενα και στόχους. 

 

video games 

cad systems 

Επιλογή µενού

1. Αποφεύγονται τα λάθη 

του χρήστη. 

2. ∆εν χρειάζεται  

πολύωρη πληκτρολόγηση. 

 

1. Είναι σχετικά αργό για 

πεπειραµένους χρήστες. 

2.Μπορεί να γίνει 

περίπλοκο αν υπάρχουν 

πολλές επιλογές στα 

menu. 

Γενικού σκοπού 

συστήµατα 

 

Συµπλήρωση Φόρµας

1. Εύκολη η εισαγωγή 

πληροφορίας.  

2. Ευκολία στην 

εκµάθηση. 

Καταλαµβάνει ένα 

µεγάλο µέρος του χώρου 

της οθόνης. 

Έλεγχος αποθεµάτων 

∆ιαδικασίες λήψης 

δανείων 

Γλώσσα ∆ιαταγών
∆υναµικός τρόπος και 

ευέλικτος. 

1.∆υσκολία στην 

εκµάθηση. 

2.Ανεπαρκής διαχείριση 

λαθών. 

Λειτουργικά συστήµατα 

Βιβλιοθήκες 

Συστήµατα ανάσυρσης 

 

Φυσική Γλώσσα

1. Τρόπος προσιτός σε 

ευκαιριακούς χρήστες. 

2. Εύκολα επεκτάσιµος.  

1.Χρειάζεται αρκετή 

πληκτρολόγηση. 

2. Τα συστήµατα που τις 

ενσωµατώνουν δεν είναι 

αξιόπιστα συστήµατα. 

Πληροφορίες 

WWW 

Timetable 

 

Πίνακας 5.3. Τρόποι Αλληλεπίδρασης Χρήστη – Συστήµατος του Sommerville 

 

Φυσικά όλοι αυτοί οι τρόποι µπορούν να αναµιχθούν και στην ίδια εφαρµογή να υπάρχουν πολλοί 

διαφορετικοί τρόποι αλληλεπίδρασης. Για παράδειγµα, τα Windows χρησιµοποιούν και τον άµεσο 

χειρισµό και τα menu και τη συµπλήρωση φορµών. Ακόµα το U.I. στο WEB στηρίζεται στη γλώσσα 

H.T.M.L., αλλά χρησιµοποιεί και γλώσσες όπως η Java που µπορεί να διασυνδέσει τα προγράµµατα µε 

τα components που βρίσκονται πάνω στη σελίδα . 
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5.4 Παρουσίαση της πληροφορίας 

 

Όλα τα αλληλεπιδραστικά συστήµατα πρέπει να παρέχουν κάποιο τρόπο παρουσίασης της 

πληροφορίας στους χρήστες . Η πληροφορία µπορεί να είναι σε µορφή κειµένου ή να εµφανίζεται 

γραφικά. Είναι καλή σχεδιαστική απόφαση να κρατήσει κανείς το software που χρειάζεται για την 

παρουσίαση της πληροφορίας σε άλλο σηµείο από την ίδια την πληροφορία. Αυτό βέβαια κάπως 

αντιβαίνει στη φιλοσοφία της αντικειµενοστραφούς σχεδίασης που προτείνει να ορίζονται µέσα στο 

αντικείµενο οι λειτουργίες και οι πληροφορίες που αφορούν σε αυτό. Από την άλλη, µε το να 

ξεχωρίσει κανείς το σύστηµα παρουσίασης της πληροφορίας από την πληροφορία, η αναπαράσταση 

αυτών που προβάλλονται στην οθόνη µπορούν να αλλάξουν χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει και όλο το 

υπολογιστικό σύστηµα. 

Γενικά, το να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος παρουσίασης της πληροφορίας προϋποθέτει γνώση του 

υποβάθρου των χρηστών και του τρόπου που χρησιµοποιούν το σύστηµα. Παράγοντες που µπορεί να 

επηρεάσουν την απόφαση του σχεδιαστή για τον τρόπο που πρέπει να παρουσιάζεται η πληροφορία 

είναι οι εξής:  

1. Ενδιαφέρεται ο χρήστης για τη συγκεκριµένη πληροφορία; 

2. Πόσο γρήγορα αλλάζει η πληροφορία που παρουσιάζεται στην οθόνη; Αν γίνει κάποια αλλαγή, 

εµφανίζεται αµέσως στον χρήστη; 

3. Χρειάζεται ο χρήστης να αλληλεπιδρά µε την πληροφορία µέσω ενός interface άµεσου χειρισµού 

(εικονίδια στην επιφάνεια εργασίας); 

4. Πρέπει η πληροφορία να εµφανίζεται σαν κείµενο ή µε αριθµούς; 

 

 

5.5 Το Χρώµα στη Σχεδίαση του Περιβάλλοντος ∆ιεπαφής 

 

Η χρήση του χρώµατος βελτιώνει το User Interface επειδή βοηθάει τους χρήστες να κατανοήσουν και 

να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα του συστήµατος. Είναι όµως εύκολο να µη γίνει σωστή επιλογή 

του χρώµατος και το U.I. που θα κατασκευαστεί να είναι µη ελκυστικό και να οδηγεί το χρήστη σε 

λάθος χρήση. Ο Shneiderman (1993) δίνει τις εξής βασικές οδηγίες προς τους σχεδιαστές για την 

χρήση του χρώµατος στα U.I. : 
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• Μειώστε τον αριθµό των χρωµάτων και να είστε συντηρητικοί µε τη χρήση τους. 

Γενικά δεν πρέπει να συνυπάρχουν περισσότερα από τρία ή τέσσερα χρώµατα στο κάθε παράθυρο και 

όχι περισσότερα από επτά σε όλο το U.I. Το χρώµα πρέπει να χρησιµοποιείται επιλεκτικά και 

συνεκτικά, δηλαδή το ίδιο χρώµα για τον ίδιο σκοπό σε όλες τις οθόνες και όχι απλά διακοσµητικά. 

• Χρησιµοποιήστε την αλλαγή στο χρώµα για να δηλώσετε µια αλλαγή στην κατάσταση του 

συστήµατος. 

Η επισήµανση µέσω του χρώµατος είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε πολύπλοκες εµφανίσεις όπου µπορεί 

να εµφανίζονται πάρα πολλές διαφορετικές οντότητες.  

• Χρησιµοποιήστε χρωµατική κωδικοποίηση για να υποστηρίξετε το στόχο που προσπαθεί να 

υλοποιήσει ο χρήστης. 

Για παράδειγµα χρησιµοποιήστε το ίδιο χρώµα για την επισήµανση των λαθών ή των οµοιοτήτων.  

• Προσέξτε το συνδυασµό των χρωµάτων. 

 Εξαιτίας της φυσιολογίας του µατιού, οι άνθρωποι δεν µπορούν να συγκεντρωθούν συγχρόνως στο 

µπλε και στο κόκκινο. Και άλλοι χρωµατικοί συνδυασµοί µπορεί επίσης να είναι δύσκολο να 

διαβαστούν ή να είναι οπτικά ενοχλητικοί. Τα πάρα πολλά χρώµατα στην οθόνη είναι λογικό ότι 

µπορεί να προκαλέσουν στο χρήστη σύγχυση αλλά και δυσάρεστο συναίσθηµα που τον αποτρέπει από 

τη χρήση του λογισµικού. 

 

 

5.6 Αξιολόγηση User Interface Design 

 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Grudin η χρησιµότητα ενός συστήµατος αναλύεται σε δύο έννοιες : την 

ωφέλεια που µας παρέχει (utility) και την ευχρηστία του (usability). Η ωφέλεια αφορά στη  

λειτουργικότητα του συστήµατος και την ευχρηστία, την ευκολία µε την οποία οι χρήστες αποκτούν 

την λειτουργικότητα αυτή. Γενικά, η αξιολόγηση του περιβάλλοντος διεπαφής είναι η διαδικασία 

αποτίµησης της ευχρηστίας του λογισµικού (usability). Σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9241 (1993) σαν 

ευχρηστία του λογισµικού ορίζουµε «την αποτελεσµατικότητα και την ικανοποίηση µε την οποία 

συγκεκριµένοι χρήστες µπορούν να υλοποιήσουν ορισµένες ενέργειες σε συγκεκριµένα 

περιβάλλοντα».  
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Ο Nielsen (1993) δίνει πέντε βασικές παραµέτρους για να περιγράψει την έννοια της ευχρηστίας: 

• Εύκολη και γρήγορη εκµάθηση του συστήµατος (Learnability). 

• Υψηλή απόδοση εκτέλεσης των λειτουργιών του (Speed of operation). 

• Ικανότητα  για χρήση του συστήµατος από το χρήστη µε το πέρασµα του χρόνου. 

• Μικρός αριθµός εσφαλµένων χειρισµών κατά τη χρήση του συστήµατος και εύκολη ανάνηψη από 

αυτούς (Recoverability). 

• Υποκειµενική ικανοποίηση των χρηστών από την επαφή τους µε το σύστηµα. 

 

 

5.7 Ειδικά για το Εκπαιδευτικό Λογισµικό 

 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη ενότητα, το εκπαιδευτικό λογισµικό σχεδιάζεται και 

υλοποιείται για συγκεκριµένο σκοπό , αυτόν της χρήσης στα πλαίσια µιας µαθησιακής διαδικασίας και, 

γι’ αυτό το λόγο, στο σχεδιασµό του περιβάλλοντος διεπαφής πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο οι 

παιδαγωγικές αρχές που εφαρµόζονται στην υλοποίησή του όσο και το υπόβαθρο και το προφίλ των 

συγκεκριµένων χρηστών - δηλαδή µαθητών και καθηγητών. Εκτός λοιπόν από τις παραπάνω γενικές 

αρχές σχεδίασης -  που βεβαίως πρέπει να λαµβάνονται υπόψη - πρέπει να αναφερθούµε και σε 

κάποιες επιµέρους βασικές προϋποθέσεις που αφορούν στο εκπαιδευτικό λογισµικό. Όπως αναφέρει ο 

Μικρόπουλος (2000) «η αλληλεπίδραση του χρήστη µε µια εκπαιδευτική εφαρµογή µπορεί να θεωρηθεί 

σαν ένα παιχνίδι µε συγκεκριµένους στόχους». 

 Σχετικά µε το εκπαιδευτικό λογισµικό, ως αλληλεπίδραση θεωρούνται οι ενέργειες του µαθητή πάνω 

στο σύστηµα στις οποίες ακολούθως αντιδρά ο υπολογιστής περιµένοντας µε τη σειρά του από το 

χρήστη κάποιου είδους ανταπόκριση. Αλληλεπιδρώντας µε την εκπαιδευτική εφαρµογή ο χρήστης δεν 

έχει την ίδια αντίληψη για το σύστηµα µε αυτήν που είχε και ο σχεδιαστής του. Για το χρήστη το 

σύστηµα είναι αυτό που παρουσιάζεται στην οθόνη και έτσι αποκτά ο ίδιος µια άποψη για τη δοµή του 

συστήµατος µε βάση το interface, τις προηγούµενες εµπειρίες και γνώσεις του και το φυσικό του 

περιβάλλον. Για τη βελτίωση της προσαρµογής των χρηστών σε ένα σύστηµα χρησιµοποιούνται 

αλληγορίες (metaphors), δηλαδή ένα σύνολο εικονιδίων που απαρτίζουν ένα εννοιολογικό πλαίσιο 

αναπαριστώντας πληροφορίες µε όρους αντικειµένων, µε τα οποία είναι εξοικειωµένος ο χρήστης. 

Όπως προαναφέρθηκε, κατά την ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού κυριαρχούν τρία ερωτήµατα : 

1. Με ποιο τρόπο το σύστηµα δέχεται πληροφορίες από το χρήστη; 

2. Με ποιο τρόπο το σύστηµα παρουσιάζει πληροφορίες στο χρήστη; 
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3. Με ποιο τρόπο µπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα και η ποσότητα των πληροφοριών που 

διακινούνται µεταξύ χρήστη και συστήµατος; 

Το interface µιας εκπαιδευτικής εφαρµογής πρέπει να υποστηρίζει τη στάση και τις δράσεις του 

µαθητή. Η επικοινωνία λογισµικού – µαθητή µπορεί να θεωρηθεί ανάλογη µε την επικοινωνία µαθητή 

– δασκάλου µε δύο διαφορές: α) της αντίστροφης ασυµµετρίας (reverse asymmetry) και β) της  

επανεξέτασης (redefinition) (Kommisarova, 1993). Κατά την επικοινωνία µαθητή – δασκάλου ο 

δάσκαλος έχει τον κυρίαρχο ρόλο ενώ ελέγχει και τη µαθησιακή διαδικασία (ασύµµετρη επικοινωνία), 

ενώ σε µια εφαρµογή εκπαιδευτικού λογισµικού ο µαθητής έχει τον έλεγχο της µαθησιακής 

διαδικασίας και επιλέγει τη διαδροµή που θα ακολουθήσει αναζητώντας και συνδυάζοντας 

πληροφορίες. Η σχεδίαση του interface δεν πρέπει να περιορίζεται στο περιεχόµενο της µαθησιακής 

διεργασίας αλλά πρέπει να επηρεάζει τις γνωστικές δραστηριότητες του µαθητή. Η λειτουργικότητα 

µιας εφαρµογής, δηλαδή η απρόσκοπτη λειτουργία των δράσεων του χρήστη και της ανάδρασης σε 

κάθε σηµείο του συστήµατος, δεν είναι ο µόνος παράγοντας επιτυχίας της. Χρειάζεται να είναι και  

εύχρηστη και  φιλική  προς το χρήστη. Ο υψηλός βαθµός ευχρηστίας (usability) είναι συνάρτηση επτά 

παραγόντων σύµφωνα µε τον Waterworth ( 1992): 

1. Της αποτελεσµατικότητας, δηλαδή της σωστής και γρήγορης διεκπεραίωσης των εργασιών από το 

χρήστη. 

2. Της συνοχής στον τρόπο αναπαράστασης των πληροφοριών και των µεθόδων αλληλεπίδρασης. 

3. Της ευελιξίας σε εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης και αλληλεπίδρασης. 

4. Της ανάδρασης αφού ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει τις συνέπειες των ενεργειών του το 

γρηγορότερο. 

5. Του ανοικτού της σχεδίασης. 

6. Του κατανοητού του περιβάλλοντος διεπαφής. 

7. Της ευκολίας στην εκµάθηση του συστήµατος. 
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Κεφάλαιο 6 

Τεκµηρίωση του Λογισµικού – Εκπαίδευση Χρηστών 

 

 

6.1 Γενικά 

 

Μια βασική διαδικασία κατά τη φάση της παράδοσης του λογισµικού είναι η εκπαίδευση των χρηστών 

και των χειριστών. Η εκπαίδευση των χρηστών έχει σαν στόχο να τους παρουσιάσει τις κύριες 

λειτουργίες του συστήµατος, ώστε αυτοί να µπορούν να καταλάβουν ποιες είναι και να τις εκτελούν. 

∆εν είναι απαραίτητο οι χρήστες να γνωρίζουν τους εσωτερικούς χειρισµούς του συστήµατος. Η 

εκπαίδευση των χειριστών εστιάζεται στις υποστηρικτικές λειτουργίες και στόχο έχει να τους µάθει 

πώς να βελτιώνουν την εκτέλεση του συστήµατος, να καλούν υποστηρικτικές διαδικασίες, να 

φροντίζουν για την ασφάλειά του, να επιµελούνται τους χώρους των δίσκων κ.λπ.. Όλα αυτά 

συµπεριλαµβάνονται σε ένα ειδικό εγχειρίδιο το Operator’s Manual. 

 

 

6.2 Έντυπη Τεκµηρίωση 

 

Με τον όρο έντυπη τεκµηρίωση αναφερόµαστε σε όλα τα έντυπα που πρέπει να συνοδεύουν το 

λογισµικό, ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση από το χρήστη, η χρησιµοποίηση και η διαχείριση 

των προβληµάτων που αφορούν στη λειτουργία του. Συµπεριλαµβάνει συνήθως ένα εγχειρίδιο 

εγκατάστασης και εγχειρίδιο χρήσης που περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί σε κανονικές 

συνθήκες το λογισµικό µε αναφορές σε παραδείγµατα για τη χρήση του και έναν οδηγό άµεσης 

αναφοράς στον οποίο ο χρήστης καταφεύγει για γρήγορη επισκόπηση των δυνατοτήτων του 

συστήµατος αλλά και τις λύσεις προβληµάτων ή λαθών που µπορεί να εντοπίσει. Μπορεί ακόµα να 

συµπεριλαµβάνει και πολλά άλλα έγγραφα ανάλογα µε τη φύση του λογισµικού. Το εκπαιδευτικό 

λογισµικό πρέπει να συνοδεύεται επιπλέον από βιβλίο καθηγητή και µαθητή, στα οποία αναφέρονται 

οδηγίες και έτοιµες δραστηριότητες για τη χρήση του λογισµικού στην τάξη. 
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6.2.1 Το εγχειρίδιο χρήσης 

 

Το βασικό έντυπο εκπαίδευσης του χρήστη είναι το εγχειρίδιο χρήσης. Στο εγχειρίδιο χρήσης πρέπει 

µε εύκολο και γρήγορο τρόπο ο χρήστης να βρίσκει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Γι’ αυτό κατά τη 

συγγραφή του εγχειριδίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι τεχνικές αύξησης της 

αναγνωσιµότητας και πρόσβασης στις πληροφορίες. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη διαγραµµάτων, 

λεξικών όρων, πινάκων, σχηµάτων κ.λπ.. Συνήθως, το εγχειρίδιο χρήσης αρχίζει περιγράφοντας το 

σκοπό του συστήµατος, συνεχίζει µε τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του και τελειώνει µε τα 

χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήµατά του. Σχετικά µε τις λειτουργίες του συστήµατος, το εγχειρίδιο 

χρήσης πρέπει να περιλαµβάνει τις κύριες λειτουργίες και τον τρόπο που συνδέονται, την περιγραφή 

των επιµέρους λειτουργιών, (οθόνες, µενού, πλήκτρα), περιγραφή των εισόδων και των εξόδων κάθε 

λειτουργίας και των ειδικών χαρακτηριστικών της. 

 

6.2.2 Οδηγός παραποµπών για µηνύµατα σφαλµάτων. 

 

Κάθε φορά που εντοπίζεται ένα σφάλµα σε ένα καλά σχεδιασµένο λογισµικό οι χρήστες πρέπει να 

ειδοποιούνται µε ένα οµοιόµορφο τρόπο. Η έντυπη τεκµηρίωση για το χρήστη καταγράφει όλα τα 

πιθανά σφάλµατα και τη σηµασία τους υποδεικνύοντας πολλές φορές την πηγή του σφάλµατος. Ένα 

µήνυµα σφάλµατος πρέπει να παρέχει συνήθως τις εξής πληροφορίες  

1. Τον κωδικό του σφάλµατος. 

2. Τη µονάδα του προγράµµατος που εκτελείται όταν εµφανίζεται το σφάλµα. 

3. Τη σοβαρότητα του σφάλµατος για το σύστηµα. 

4. Τα περιεχόµενα κάθε σχετικής µνήµης του συστήµατος. 

Επειδή όµως δεν υπάρχει πάντα χώρος για εµφάνιση πληροφοριών στην οθόνη, πρέπει να υπάρχει σε 

έντυπο ο οδηγός παραποµπών για µηνύµατα σφαλµάτων που θα περιγράφει πλήρως το σφάλµα µε τον 

κωδικό του. 

 

6.2.3 Οδηγός σύντοµης αναφοράς 

 

Περιέχει σε πολύ λίγες σελίδες µια περίληψη των βασικών λειτουργιών του συστήµατος είναι πολύ 

χρήσιµος για το χρήστη γιατί έχει τη δυνατότητα να βρει πώς εκτελείται µια λειτουργία χωρίς 

µακροσκελείς εξηγήσεις. Σε πιο εξελιγµένα συστήµατα εµφανίζεται στην οθόνη µε το πάτηµα ενός 

πλήκτρου. 
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6.2.4 Αξιολόγηση των εγχειριδίων χρήσης 

 

Ο Μικρόπουλος (2000) παραθέτει τις εξής ερωτήσεις αξιολόγησης των συνοδευτικών εγχειριδίων και 

της ηλεκτρονικής βοήθειας στο εκπαιδευτικό λογισµικό. 

1. Η διάταξη των εγχειριδίων χρήσης επιτρέπει την πολλαπλή και εύχρηστη αξιοποίηση τους; 

2. Είναι εύκολη η επίλυση προβληµάτων χρήσης από τα εγχειρίδια; 

3. Υπάρχει συνοπτική περιγραφή του προτεινόµενου τρόπου χρήσης και αξιοποίησης του λογισµικού; 

4. Υπάρχει δυνατότητα εύρεσης συγκεκριµένων επεξηγήσεων on-line; 

5. Υπάρχει δυνατότητα βοήθειας άµεσα συνδεδεµένης µε τις ενέργειες που εκτελεί ο χρήστης; 

6. Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης βοήθειας µέσα από λέξεις κλειδιά; 

7. Είναι ικανοποιητική η ταχύτητα παρουσίασης του υλικού από τα ηλεκτρονικά εγχειρίδια; 

8. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης του λογισµικού µετά από µελέτη του υλικού ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης; 

9. Είναι εύκολη η εκµάθηση βασικών λειτουργιών από τα εγχειρίδια; 

10. Είναι εύκολη η εκµάθηση προχωρηµένων και ειδικών λειτουργιών από τα εγχειρίδια; 

11. Θεωρείται ικανοποιητικός ο χρόνος εκµάθησης του συστήµατος από τα εγχειρίδια; 

12. Είναι δυνατή η εκµάθηση της λειτουργίας µε διερευνητικό τρόπο; 

 

 

6.3 On Line Tutorial και On Line Help 

 

Αναφερθήκαµε πιο πάνω στις µορφές της έντυπης τεκµηρίωσης. Γενικά, όµως, το να χρησιµοποιηθεί 

ένα εκπαιδευτικό λογισµικό στο σχολείο από τον εκπαιδευτικό και τους µαθητές προϋποθέτει ίσως µια 

ευρύτερη µορφή εκπαίδευσης, δεδοµένου ότι ούτε οι εκπαιδευτικοί ούτε οι µαθητές είναι κατ’ ανάγκη 

εκπαιδευµένοι στη χρήση των υπολογιστών. Θα έπρεπε λοιπόν να προβλεφθούν και εισαγωγικά 

σεµινάρια για την εξοικείωση των χρηστών µε τα µέρη του υπολογιστή, το περιβάλλον των windows 

κ.λπ.. Επίσης, θα έπρεπε οι καθηγητές να επιµορφωθούν ως προς τις δυνατότητες χρήσης της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη διδακτική πράξη.  

Ακόµα όµως και αν ένας χρήστης δεν είναι ιδιαίτερα πεπειραµένος, θα έπρεπε το λογισµικό να είναι 

έτσι σχεδιασµένο ώστε να µπορεί να τον καθοδηγεί χωρίς ο ίδιος να χρειάζεται να καταφεύγει συνεχώς 

στα εγχειρίδια για να δει πώς µπορεί να κάνει κάτι ή για να καταλάβει τι λάθος κάνει και δεν γίνεται 

κάτι. Ένα επιτυχηµένο user interface είναι εκείνο, στο πλαίσιο του οποίου ο χρήστης αισθάνεται ότι 
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µπορεί να εκτελέσει όλες τις λειτουργίες του λογισµικού χωρίς άλλη βοήθεια. Αυτό βέβαια εξαρτάται 

από το βαθµό πολυπλοκότητας του interface και την επιτυχηµένη επιλογή των αλληγοριών που 

χρησιµοποιούνται.  

Εκτός όµως από το επιτυχηµένο U.I ένα άλλο προσόν του λογισµικού είναι και η ύπαρξη On Line 

Tutorial και On Line Help.  

 

On Line Tutorial  

Αποτελεί την παρουσίαση της λειτουργίας του λογισµικού από τον υπολογιστή είτε στατικά (κείµενο, 

ήχος) είτε δυναµικά (video, animation). Συχνά στη θέση του εντάσσεται µια ηλεκτρονική µορφή του 

εγχειριδίου χρήσης. Είναι όµως δυνατόν να κατασκευαστεί ένα Tutorial µε χρήση Authoring tools, 

όπως το Toolbook, µε το οποίο γίνεται αναπαράσταση της λειτουργίας του λογισµικού. Στο 

εκπαιδευτικό λογισµικό είναι εξαιρετικά χρήσιµο να µπορεί ο χρήστης, χωρίς να ανοίξει τα εγχειρίδια -  

που πολλές φορές είναι ογκώδη και σε αποτρέπουν ως προς τη χρήση τους -  να δει µέσα από το 

tutorial τι µπορεί να κάνει µε το λογισµικό και πώς. 

On Line Help

Πρόκειται για τη βοήθεια που παρέχεται από το λογισµικό µέσα από το U.I. τόσο για τον τρόπο µε τον 

οποίο λειτουργεί, όσο και για τα προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίζει ο χρήστης. Η  αναζήτηση 

της βοήθειας µπορεί να γίνεται είτε µέσα από ένα ευρετήριο είτε µε την πληκτρολόγηση µιας λέξης – 

κλειδί είτε µε τρόπους άµεσου χειρισµού – επιλογή ενός εικονιδίου και dragging µέχρι το σηµείο της 

οθόνης στο οποίο υπάρχει η απορία. 
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Κεφάλαιο 7 

Το Εκπαιδευτικό Λογισµικό «ΓΕΩ» 

 

 

7.1 Εισαγωγή 

 

Το «ΓΕΩ» είναι ένα εκπαιδευτικό λογισµικό που προορίζεται για µαθητές δηµοτικού και γυµνασίου 

και έχει ως στόχο την προσέγγιση µε εναλλακτικό τρόπο του µαθήµατος της Γεωγραφίας. Αποτελεί 

ένα σηµαντικό εργαλείο για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Γεωγραφίας, αφού παρέχει σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα στους καθηγητές και κυρίως στους µαθητές για την αποτελεσµατικότερη προσέγγιση 

του γνωστικού αντικειµένου. Μπορεί ακόµη να αποτελέσει βάση για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας εξ 

αποστάσεως καθώς παρουσιάζεται µέσω του internet browser. Το γνωστικό αντικείµενο παρουσιάζεται 

µε πρωτότυπο και ελκυστικό τρόπο που τραβάει το ενδιαφέρον των µαθητών. Ενώ προσφέρει και ένα 

διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης της γνώσης των µαθητών, που πραγµατοποιείται µέσω ενός έµπειρου 

συστήµατος το οποίο προσφέρει στους µαθητές και στον καθηγητή σηµαντικές πληροφορίες για την 

επίτευξη των επιµέρους διδακτικών στόχων που αφορούν στο µάθηµα της Γεωγραφίας. 

 

 

7.2 Ένταξη της ∆ραστηριότητας 

 

Σ’ αυτή την ενότητα θα αναφερθούµε σε ποιες τάξεις της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης εντάσσεται το εκπαιδευτικό λογισµικό «ΓΕΩ». 

Το «ΓΕΩ» είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να καλύπτει ολόπλευρα τη γεωγραφία για τις χώρες της 

Ευρώπης. Περιλαµβάνει χάρτες και πληροφορίες για τις χώρες της Ευρώπης που βοηθούν το µαθητή 

να γνωρίσει σηµαντικά στοιχεία γι’ αυτές. Το «ΓΕΩ» λοιπόν, δεν αναφέρεται συγκεκριµένα σε µία 

διδακτική ενότητα ή σε ένα κεφάλαιο αλλά απευθύνεται σε µαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του 

δηµοτικού (∆, Ε και ΣΤ) αλλά και των τριών τάξεων του γυµνασίου (1η, 2α και 3η).  

 

 

 

61



7.3 Το Είδος του Εκπαιδευτικού Λογισµικού που Αντιπροσωπεύει το «ΓΕΩ» 

 

Το «ΓΕΩ», ως ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό λογισµικό, δεν ανήκει σε κάποιο συγκεκριµένο είδος 

εκπαιδευτικού λογισµικού αλλά συνδυάζει χαρακτηριστικά γνωρίσµατα διάφορων ειδών 

εκπαιδευτικού λογισµικού. 

• Πρώτα απ’ όλα, το «ΓΕΩ» βασίζεται στην τεχνολογία των υπερµέσων καθώς είναι δυνατή η χρήση 

του µέσω τοπικού δικτύου ή του διαδικτύου. Παρέχει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις ακόµη και 

για εξ αποστάσεως εκπαίδευση του µαθήµατος της Γεωγραφίας. Έτσι µπορεί να καταταχθεί σε 

λογισµικό ∆ιαδικτύου. 

• Επιπλέον, το «ΓΕΩ» περιέχει πολλά στοιχεία πολυµέσων, δηλαδή κείµενο, εικόνα, ήχο και 

animation. Αυτά σε συνδυασµό µε το υπερκείµενο και τους υπερδεσµούς δηµιουργούν τα 

υπερµέσα  όπου γίνεται δυνατή η µετάβαση από τη µια µορφή αναπαράστασης στην άλλη µε µη–

γραµµικό δυναµικό τρόπο. Κατατάσσεται λοιπόν και στα λογισµικά Πολυµέσων / Υπερµέσων. 

• Ακόµη, το «ΓΕΩ» περιλαµβάνει πακέτα εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice) καθώς 

περιλαµβάνει ασκήσεις σωστού λάθους και πολλαπλής επιλογής. 

• Τέλος, το «ΓΕΩ» περιλαµβάνει στοιχεία από τα νοήµονα συστήµατα εκπαίδευσης ή διδαχής καθώς 

παρέχεται η δυνατότητα στον µαθητή να απολαµβάνει εξατοµικευµένη µάθηση. Αυτό γίνεται 

φανερό στις ερωτήσεις κατανόησης, όπου στο λάθος του µαθητή το σύστηµα του προβάλει την 

σελίδα όπου πρέπει να αναζητήσει το λάθος του και να διορθωθεί. Κυρίως όµως γίνεται εµφανές 

στην αξιολόγηση, όπου ένα έµπειρο σύστηµα τρέχει προβάλλοντας ερωτήσεις στο µαθητή και του 

εξάγει, εκτός από την βαθµολογία του, συγκεκριµένα και εξατοµικευµένα συµπεράσµατα όσον 

αφορά στην επίτευξη συγκεκριµένων διδακτικών στόχων. 

 

 

7.4 Προδιαγραφές που Απαιτούνται για τη Σωστή Λειτουργία του «ΓΕΩ» 

 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό «ΓΕΩ» για να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του χρήστη χρειάζεται 

οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, όπου θα λειτουργήσει, να διαθέτουν κάποιες απαραίτητες προδιαγραφές. 

Όσον αφορά στις προδιαγραφές του ηλεκτρονικού υπολογιστή θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον: 

• Επεξεργαστή: Pentium III στα 333MHz. 

• Μνήµη RAM: 32 ΜΒ. 

• Σκληρό ∆ίσκο: 2 GB. 
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• Έγχρωµη Οθόνη στα 16 Bit µε ανάλυση 800x600 (Προτεινόµενη 1024x768). 

• Μονάδα Εισόδου: CD ROM 

Όσον αφορά στα λογισµικά, θα πρέπει να διαθέτουν: 

• Λειτουργικό Σύστηµα: Windows 98/2000/Me/Xp. 

• Κάποιος Browser π.χ. ο Internet Explorer ή ο Monzilla. 

• Λογισµικό Επεξεργασίας ήχου π.χ. Windows Media Player ή Winamp. 

Επιπλέον, χωρίς να είναι απαραίτητο, είναι χρήσιµο να υπάρχουν: 

• Μονάδα Εξόδου: Έγχρωµος Εκτυπωτής. 

• Μονάδα Εισόδου: 3.5 Floppy Disk. 

• Λογισµικό Επεξεργασίας Κειµένου π.χ. Microsoft Word, Adobe Acrobat. 

• Λογισµικό Επεξεργασίας Εικόνας π.χ. Quick Time Player. 

• Αναλώσιµα Υλικά: Χαρτί για εκτύπωση, ∆ισκέτες. 

 

 

7.5 Οµάδες Εργασίας για το Εκπαιδευτικό Λογισµικό «ΓΕΩ» 

 

Για τη σχεδίαση και υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού «ΓΕΩ» εργάστηκαν και βοήθησαν 

αρκετοί ειδικοί σε διάφορους τοµείς.  

Συντονιστής (Project Manager) ήταν ο καθηγητής Π. Πιντέλας (pintelas@math.upatras.gr). 

Η εργασία ουσιαστικά χωρίστηκε σε δύο βασικά µέρη: 

1. Η Τεχνολογική Προσέγγιση του Λογισµικού «ΓΕΩ» (Η παρούσα µελέτη) υπό την ευθύνη του 

µεταπτυχιακού φοιτητή Σκουληκάρη ∆ηµήτριου (skouldim@gmail.com). 

2. Η Παιδαγωγική Προσέγγιση του Λογισµικού «ΓΕΩ» υπό την ευθύνη του µεταπτυχιακού φοιτητή 

Ελευθεριάδη Σολοµών (solo_ele@yahoo.gr). 

Όσον αφορά στην Τεχνολογική Προσέγγιση σηµαντική ήταν η βοήθεια: 

• Προγραµµατιστών όταν χρειάστηκε η εκµάθηση κάποιας γλώσσας προγραµµατισµού (HTML, 

JavaScript) για τη συγγραφή του λογισµικού. 

• Ειδικοί επεξεργασίας εικόνας (χάρτες, σηµαίες) και ήχου (εθνικοί ύµνοι, ηχογραφήσεις) για την 

καλύτερη παρουσίαση και µικρότερη - από άποψη

επιβαρύνουν και την ταχύτητα του συστήµατος. 

 όγκου - αποθήκευσή τους ώστε να µην 
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• Πολύ σηµαντική ήταν και η παρακολούθηση των µαθηµάτων: Εκπαιδευτικό Λογισµικό (καθηγητής 

Π. Πιντέλας), Αναπαράσταση Γνώσης (καθηγητής Ι. Χατζηλυγερούδης) και Υπερµέσα και Νέες 

Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (καθηγητής Α. Μικρόπουλος) 

Όσον αφορά στην Παιδαγωγική Προσέγγιση βοήθησαν: 

• Ενεργοί εκπαιδευτικοί που ήταν ειδικοί στο αντικείµενο της Γεωγραφίας. 

• Ειδικοί στη ∆ιδακτική και στα Μαθησιακά Προβλήµατα. 

• Πολύ σηµαντική ήταν η παρακολούθηση των µαθηµάτων: Γνωστική Ψυχολογία (καθηγητής Κ. 

Πόρποδα) και κάποιων εισηγήσεων της κ. Κορδάκη. 
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Κεφάλαιο 8 

Αρχές και Μοντέλο Ανάπτυξης του «ΓΕΩ» 

 

 

8.1 Σχεδιαστικές Αρχές του «ΓΕΩ» 

 

Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των χρηστών και του στοχευόµενου περιβάλλοντος χρήσης του 

«ΓΕΩ» έχουν υιοθετηθεί οι εξής σχεδιαστικές αρχές: 

 
•  Ανοιχτή Αρχιτεκτονική: Το σύστηµα έχει δυνατότητα να γίνει δυναµικό και κατανεµηµένο. Η 

σχεδίαση του ΓΕΩ είναι τµηµατοποιηµένη. Αποτελείται από ανεξάρτητα και ολοκληρωµένα 

τµήµατα (είτε εργαλεία είτε δεδοµένα είτε αναπαριστούν αφηρηµένα αντικείµενα δεδοµένων), τα 

οποία ολοκληρώνονται και επικοινωνούν µέσα στο περιβάλλον του συστήµατος. Συνεπώς, το 

σύστηµα µπορεί να επεκταθεί προσθέτοντας ένα ακόµη τµήµα (π.χ. επιπλέον πληροφορίες για τις 

χώρες, καθώς και νέες χώρες από τις υπόλοιπες ηπείρους της γης). Το σύστηµα είναι 

κατανεµηµένο µε την έννοια ότι κάποια από τα τµήµατά του εκτελούνται στον εξυπηρετητή του 

σχολείου, ενώ κάποια άλλα εκτελούνται στο σταθµό εργασίας του πελάτη (µαθητή). Τα 

περισσότερα από τα τελευταία µεταφέρονται εκεί κατά τη χρήση του συστήµατος, ανάλογα µε τις 

εκπαιδευτικές απαιτήσεις του µαθητή. 

 
• Επαναχρησιµοποίηση Λογισµικού : Η έννοια της επαναχρησιµοποίησης (reuse) είναι βασικό 

χαρακτηριστικό για την παραγωγή ποιοτικού λογισµικού. Επαναχρησιµοποίηση σηµαίνει ότι οι 

ιδέες και ο κώδικας αναπτύσσονται µια φορά και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη λύση 

πολλών προβληµάτων που καλείται να λύσει το λογισµικό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση 

της παραγωγικότητας, της αξιοπιστίας και γενικότερα της ποιότητας του λογισµικού. Η 

επαναχρησιµοποίηση εφαρµόζεται όχι µόνο σε κοµµάτια του πηγαίου κώδικα αλλά και σε όλα τα 

προϊόντα εργασίας που προκύπτουν κατά τις διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης του λογισµικού, 

• Επαναχρησιµοποίηση Μονάδων Περιεχοµένου: Η πολυµεσική πληροφορία στη µορφή των 

Μονάδων Περιεχοµένου (ΜΠ), οι οποίες µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν σε διαφορετικά 

σενάρια, έχει συσχετιστεί µε τα αντικείµενα που υπάρχουν στους µικρόκοσµους. 
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o  Ελαχιστοποίηση της εξάρτησης µεταξύ των τµηµάτων του συστήµατος: κάθε τµήµα του 

συστήµατος επιτελεί συγκεκριµένες και σαφείς λειτουργίες µε τον ελάχιστο βαθµό εξάρτησης 

από άλλα τµήµατα (υπάρχει η δυνατότητα, η επικοινωνία να γίνεται διαµέσου των βάσεων 

δεδοµένων και του data distribution layer). Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η τροποποίηση, η 

διόρθωση αλλά και προσθήκη νέων τµηµάτων χωρίς την ανάγκη επαναπροσδιορισµού του 

γενικότερου σχεδιασµού. 

 
• Μοντέλο πελάτη / εξυπηρετητή (Client / Server) µε εγκατεστηµένες διαδικασίες πρόσβασης 

στα δεδοµένα: Το µεγαλύτερο µέρος του συστήµατος αποθηκεύεται και εκτελείται στον 

εξυπηρετητή του σχολικού δικτύου ή ακόµη µπορεί να εκδοθεί και στο διαδίκτυο (αν και είναι 

δυνατό να εγκατασταθεί το λογισµικό και σε κάθε προσωπικό υπολογιστή µεµονωµένα). Εκεί έχει 

πρόσβαση µόνο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 
• Υποστήριξη προτύπων και συνέργια: Το σύστηµα έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να υιοθετεί τα 

τελευταία πρότυπα εκπαιδευτικών εφαρµογών που εκτελούνται σε δίκτυο (π.χ. AICC, P1484). 

Επιπλέον, υποστηρίζει τα πρότυπα ενδοεπικοινωνίας (π.χ. DCOM, OLE) και 

επαναχρησιµοποίησης (π.χ. ActiveX) τµηµάτων λογισµικού που προωθεί η Microsoft, ώστε να 

υπάρχει εξασφαλισµένη συµβατότητα µε τις άλλες εφαρµογές που έχουν εγκατασταθεί στο 

σχολείο. 

 
• Ευχρηστία (έµφαση στο user interface): ∆εν απαιτούµε οι χρήστες του ΓΕΩ να είναι έµπειροι 

χρήστες υπολογιστών. Η χρήση του συστήµατος είναι απλή για αρχάριους χρήστες, χωρίς να 

γίνεται κουραστική για τους έµπειρους. Σε αυτό συντελούν δύο παράγοντες: (α) Η υιοθέτηση 

διαδεδοµένων προτύπων και αρχών επικοινωνίας ανθρώπου – υπολογιστή (direct manipulation, 

desktop metaphor, WIMP interface) και (β) Η ελαχιστοποίηση των λειτουργικών ή µορφολογικών 

χαρακτηριστικών που δεν έχουν εκπαιδευτική αξία, ώστε να αυξηθεί το εύρος επικοινωνίας χρήστη 

και εφαρµογής. 

 
• Μοντέλο Προτυποποίησης: Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης πρωτοτύπου ήταν ότι ανακαλύφθηκαν 

και διορθώθηκαν: 

• Παρεξηγήσεις µεταξύ των χρηστών και των δηµιουργών. 

• Παραλειπόµενες υπηρεσίες στο σύστηµα. 

• ∆υσκολίες στη χρήση. 

• Ασυνέχειες και κενά στις προδιαγραφές. 
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    Επίσης: 

• Μάθαµε κατά πόσο ήταν εφικτό να δηµιουργηθεί όλο το σύστηµα. 

• Παρουσιάστηκε ένα µοντέλο του συστήµατος που λειτουργεί (έστω και περιορισµένα) και 

επιδεικνύεται έτσι η χρησιµότητα και η λειτουργικότητα του συστήµατος στον πελάτη. 

• Το πρωτότυπο λειτούργησε σαν βάση για την καταγραφή των προδιαγραφών για την 

παραγωγή ενός ποιοτικού συστήµατος. 

 

 

8.2 Παιδαγωγικές Αρχές του «ΓΕΩ» 

 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό «ΓΕΩ» έχει βασιστεί στις σύγχρονες γνωστικές θεωρίες µάθησης όπως 

είναι η θεωρία οικοδόµησης της γνώσης και η θεωρία της ανακαλυπτικής µάθησης (discovery 

learning) του J. Bruner.  

Το «ΓΕΩ» δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να χτίσει τη γνώση του και δεν του προσφέρεται µια 

στεγνή ροή πληροφοριών. Το «ΓΕΩ» µέσω της ανακαλυπτικής µάθησης δίνει έµφαση στη µάθηση 

µέσω της εξερεύνησης, του πειραµατισµού και της έρευνας. Εφαρµόζεται, δηλαδή, ένα διδακτικό 

µοντέλο που εστιάζει την προσοχή περισσότερο στην επεξεργασία της πληροφορίας για την παραγωγή 

της γνώσης παρά στην προσφορά έτοιµης γνώσης.  

Σχετικά µε την ανακαλυπτική µάθηση του J. Bruner έχουµε υλοποιήσει και µια επιπλέον εργασία στα 

πλαίσια του µαθήµατος «Υπερµέσα – Πολυµέσα» µε τίτλο: «Η ανακαλυπτική µάθηση και τρόποι 

µετατροπής της σε εκπαιδευτικό λογισµικό» η οποία είναι επίσης διαθέσιµη. 

Συνοπτικά οι παιδαγωγικές και γνωστικές θέσεις που βασίζεται και εκµεταλλεύεται το εκπαιδευτικό 

λογισµικό «ΓΕΩ» είναι οι παρακάτω: 

• Η πρωτογενής διαδικασία για την ανάπτυξη της βασικής γνώσης. 

• Η δευτερογενής διαδικασία µάθησης. 

• Η ενσωµάτωση προαπαιτούµενων γνώσεων. 

• Η άµεση διδακτική παρέµβαση. 

• Η αρχή της άµεσης εµπειρίας. 

• Η αρχή της έµµεσης εµπειρίας. 

• Η αρχή της εξατοµικευµένης µάθησης. 

• Η αρχή της συνεργατικότητας. 

• Ο διερευνητικός χαρακτήρας της εφαρµογής και η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης. 

67



8.3 Οι ∆ιδακτικοί Στόχοι του «ΓΕΩ» 

 

Οι διδακτικοί στόχοι είναι αναπόσπαστο στοιχείο κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας και µεθόδου. ∆εν θα 

µπορούσαν να λείπουν λοιπόν από το εκπαιδευτικό λογισµικό «ΓΕΩ». Οι διδακτικοί στόχοι του 

«ΓΕΩ» φυσικά αφορούν στη γνώση που µπορεί να παραχθεί µέσω αυτού σχετικά µε τη γεωγραφία της 

Ευρώπης και έχουν χωριστεί σε δύο σηµαντικές κατηγορίες: στους Γενικούς – Βασικούς Στόχους και 

στους Ειδικούς – Υπό – Στόχους: 

 
1. Γενικοί – Βασικοί Στόχοι: 

• Εξοικείωση µε το χάρτη της Ευρώπης. 

• Πόσες και ποιες χώρες ανήκουν στην Ευρώπη. 

• Σε ποιες περιοχές χωρίζεται η Ευρώπη. 

 
2.   Ειδικοί – Υπό– Στόχοι: 

• Εξοικείωση µε το χάρτη κάθε χώρας της Ευρώπης. 

• Εξοικείωση µε τη σηµαία κάθε χώρας της Ευρώπης.  

• Εξοικείωση µε τον εθνικό ύµνο κάθε χώρας της Ευρώπης. 

• Εξοικείωση µε τη διαφορά ώρας µεταξύ των χωρών της Ευρώπης. 

• Εκµάθηση των πρωτευουσών και των µεγάλων πόλεων των χωρών της Ευρώπης. 

• Εκµάθηση των πληθυσµών και των εκτάσεων των χωρών της Ευρώπης. 

• Εκµάθηση των κυριοτέρων βουνών και ποταµών των χωρών της Ευρώπης. 

• Εκµάθηση των κύριων θρησκευµάτων και των πολιτευµάτων κάθε χώρας της Ευρώπης. 

• Ποια είναι η επίσηµη γλώσσα κάθε χώρας της Ευρώπης. 

• Ποιες και πόσες χώρες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 
Προκειµένου για την αναλυτική περιγραφή των παραπάνω αρχών και αναφορών και εκπαιδευτικών 

στόχων µπορεί να ανατρέξει κανείς στη διπλωµατική εργασία του συναδέλφου Ελευθεριάδη Σολοµών, 

ο οποίος ανέλαβε την παιδαγωγική προσέγγιση του εκπαιδευτικού λογισµικού «ΓΕΩ». 
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8.4 Το Μοντέλο Ανάπτυξης του «ΓΕΩ» 

 

Το µοντέλο που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη του «ΓΕΩ» σε γενικές γραµµές ήταν το Σπειροειδές 

ή Ελικοειδές µοντέλο ή αλλιώς µοντέλο του Boehm. Ακολουθήθηκαν όµως και αρχές τόσο του 

µοντέλου Επαναχρησιµοποίησης Λογισµικού όσο και του µοντέλου Πρωτοτυποποίησης (Prototyping). 

Σύµφωνα µε το σπειροειδές µοντέλο το «ΓΕΩ» δηµιουργήθηκε µε επαναληπτική εκτέλεση ενός 

κύκλου φάσεων. Κάθε γύρος στη σπείρα αναπαριστά µία φάση όπου δηµιουργούνταν µια ενδιάµεση 

έκδοση του τελικού προϊόντος. Σε κάθε γύρο γινόταν η ανάλυση και διερεύνηση συγκεκριµένων 

στοιχείων για τη συνέχιση και βελτίωση του προϊόντος: 

1. Σκοποί (Objectives): Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν. 

2. Περιορισµοί: Οι παράγοντες που µας περιορίζουν (π.χ. το κόστος, ο χρόνος, οι γλώσσες 

προγραµµατισµού κ.τ.λ). 

3. Εναλλακτικές Λύσεις: ∆ιαφορετικοί τρόποι προσέγγισης του στόχου σε περίπτωση που 

αποτύχουµε στους άλλους. 

4. Ρίσκα: Πιθανά ρίσκα µε εναλλακτικές λύσεις. 

5. Επίλυση Ρίσκων: Στρατηγικές µείωσης ρίσκων. 

6. Αποτελέσµατα: Τα αποτελέσµατα των στρατηγικών µείωσης των ρίσκων. 

7. Σχεδιασµός: Σχέδια για την επόµενη φάση. 

8. ∆έσµευση: Αποφάσεις της διεύθυνσης για τη συνέχεια. 

Η δοµή του «ΓΕΩ» είναι τέτοια που το µοντέλο Πρωτοτυποποίησης λειτουργούσε σε κάθε φάση. Σε 

κάθε γύρο της σπείρας, µπορούµε να θεωρήσουµε, ότι δηµιουργούσαµε ένα πρωτότυπο το οποίο 

εξελισσόταν προς το τελικό προϊόν. Μπορούµε ακόµη να θεωρήσουµε και ολόκληρο το «ΓΕΩ» ως ένα 

πρωτότυπο για τη δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού λογισµικού για τη γεωγραφία ολόκληρου του 

κόσµου που θα περιλαµβάνει περισσότερα στοιχεία για κάθε χώρα, όπως πολιτιστικά και λαογραφικά 

στοιχεία, στοιχεία οικονοµίας καθώς και τεχνολογίας και επιστήµης. 

Τέλος, τα περισσότερα τµήµατα του «ΓΕΩ», ενώ υποστηρίζουν την αρχή της ανεξαρτησίας, 

υλοποιήθηκαν µε τη µέθοδο Επαναχρησιµοποίησης Λογισµικού καθώς η δοµή των χωρών και των 

χαρτών είναι ίδια για κάθε µία, η δοµή των σεναρίων είναι επίσης ίδια και η δοµή των τµηµάτων που 

αφορούν στην αξιολόγηση είναι όµοια για κάθε περίπτωση. Με την επαναχρησιµοποίηση του 

λογισµικού του «ΓΕΩ» είναι σχετικά εύκολη η περαιτέρω επέκτασή του ώστε να συµπεριλάβει όλες 

τις χώρες του κόσµου αλλά και νέα τεστ αξιολόγησης για να καλύψει τις ανάγκες κάθε µαθητή και 

καθηγητή. 

69



Βασικό πλεονέκτηµα του παραπάνω συνδυασµού µοντέλων ανάπτυξης είναι ότι δόθηκε η δυνατότητα 

και στους χρήστες, δηλαδή σε µαθητές και καθηγητές, να αξιολογήσουν κάθε ενδιάµεσο προϊόν, µε 

αποτέλεσµα, το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται κατά το καλύτερο δυνατόν στις απαιτήσεις τους. Οι 

δοκιµές έγιναν από γνωστά παιδιά που φοιτούσαν σε δηµοτικό και γυµνάσιο στους νοµούς Ηρακλείου, 

∆ράµας και Αττικής. Επίσης, δοκιµάστηκε και από µία τάξη Γυµνασίου στο Ηράκλειο και από µία 

τάξη ∆ηµοτικού στη ∆ράµα. Αποτέλεσµα αυτών των δοκιµών ήταν να εντοπιστούν παραβλέψεις και 

να διορθωθούν σηµεία που δηµιουργούσαν πρόβληµα καθώς και να προστεθούν πληροφορίες που 

επιζητούσαν περισσότερο οι µαθητές. Τέλος, έπαιξαν σηµαντικό ρόλο και στο να προστεθούν ή και να 

αφαιρεθούν στοιχεία, ώστε το «ΓΕΩ» να γίνει περισσότερο ελκυστικό στους µαθητές. Η διαδικασία 

βέβαια αποδείχτηκε αρκετά χρονοβόρα, όµως άξιζε τον κόπο αφού το λογισµικό «ΓΕΩ» ικανοποιούσε 

τόσο τις δικές µας απαιτήσεις όσο και τις απαιτήσεις του χρήστη. 
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Κεφάλαιο 9 

Η Υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Λογισµικού «ΓΕΩ» 

 

 

9.1 Το Συγγραφικό Περιβάλλον που Χρησιµοποιήθηκε για τη ∆ηµιουργία του «ΓΕΩ». 

 

Αρχικά, λόγω των περιορισµένων γνώσεών µας σε γλώσσες συγγραφής, έγινε µια προσπάθεια να 

υλοποιηθεί το «ΓΕΩ» µέσω κάποιου συγγραφικού πακέτου και συγκεκριµένα του Microsoft 

FrontPage. Στην πορεία όµως παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήµατα είτε συµβατότητας είτε 

περιορισµού δυνατοτήτων που µας ανάγκασαν να στραφούµε στην εκµάθηση της γλώσσας συγγραφής 

HTML και JavaScript. 

Λέγοντας προβλήµατα συµβατότητας εννοούµε ότι, όταν επιχειρούσαµε να τρέξουµε το πρόγραµµα 

µέσω κάποιου άλλου Browser από τον Internet Explorer π.χ. τον Monzilla ή ακόµη και µε κάποια 

παλιότερη έκδοση του Internet Explorer, παρουσιάζονταν κάποια απροσδόκητα προβλήµατα στην 

παρουσίαση και στην εµφάνιση του Interface που οφείλονταν στην έλλειψη συµβατότητας. Για 

παράδειγµα, ενώ το FrontPage υποστήριζε τα πλαίσια, οι «µη–συµβατοί» Browsers δεν τα 

υποστήριζαν, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν διάφορες αλλοιώσεις. Όσον αφορά στα προβλήµατα 

περιορισµού δυνατοτήτων, αρκετές ήταν οι φορές που δυσκολευόµασταν πολύ για να κάνουµε µια 

απλή εργασία ή άλλες φορές δεν µπορούσαµε καν να την πραγµατοποιήσουµε µέσω του FrontPage, 

ενώ µε την παρέµβαση απ’ ευθείας στον κώδικα HTML ήταν πολύ εύκολη υπόθεση. 

Λοιπόν, µε βάση αυτά, ήταν επιβεβληµένη η εκµάθηση της γλώσσας σήµανσης του Παγκόσµιου Ιστού 

HTML µέσω της οποίας, καθορίστηκε η εµφάνιση του User Interface και γενικά, το µεγαλύτερο 

κοµµάτι του «ΓΕΩ» έχει συγγραφεί µε τη γλώσσα αυτή. Έτσι, µε την HTML, ορίστηκαν οι 

πληροφορίες που παρατίθενται για τις χώρες της Ευρώπης, εισήχθησαν οι εικόνες (σηµαίες και χάρτες) 

και κατασκευάστηκαν οι ενεργοί χάρτες, εισήχθησαν οι ήχοι (εθνικοί ύµνοι). Επίσης, µε την HTML 

έγινε και η οργάνωση των ιστοσελίδων του εκπαιδευτικού λογισµικού «ΓΕΩ» καθώς ακολουθείται η 

λογική του υπερκειµένου µε υπερδεσµούς που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες ή άλλα αντικείµενα. Με 

αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να περιηγηθεί σε περίπου 190 διαφορετικές σελίδες 

που περιγράφουν τον «κόσµο» του λογισµικού «ΓΕΩ».  

Σε αρκετά σηµεία όµως του «ΓΕΩ» χρειάστηκε να εισαγάγουµε και κάποια εκτελέσιµα αρχεία 

(applets) όπως την παρουσίαση των τοπικών ωρών των χωρών της Ευρώπης. Για το σκοπό αυτό 
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χρειάστηκε να επιστρατευτεί η γλώσσα JavaScript. Μεγάλη ήταν η προσφορά της JavaScript στον 

τοµέα των Cookies, τα οποία παίζουν σηµαντικό ρόλο στο λογισµικό «ΓΕΩ». 

Παρακάτω θα γίνει αναλυτική αναφορά στα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή του 

«ΓΕΩ». 

 

 

9.2 To Περιβάλλον ∆ιεπαφής (User Interface) του Εκπαιδευτικού Λογισµικού «ΓΕΩ» 

 

Η σωστή σχεδίαση του περιβάλλοντος διεπαφής (User Interface – U.I.) είναι σηµαντική για την 

επιτυχή λειτουργία του λογισµικού. Το «ΓΕΩ» καλύπτει τις βασικές σχεδιαστικές αρχές του 

περιβάλλοντος διεπαφής αφού  

a. Το interface του «ΓΕΩ» χρησιµοποιεί όρους και έννοιες που ταιριάζουν στις εµπειρίες του χρήστη 

(Εξοικείωση µε το χρήστη).  

b. Το interface του «ΓΕΩ» είναι συνεκτικό, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι όπου υπάρχουν παρόµοιες 

εργασίες ενεργοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο (Συνοχή).  

c. To interface του «ΓΕΩ» διευκολύνει την αλληλεπίδραση χρήστη – υπολογιστή, αφού κατά την 

κατασκευή του έχουν ληφθεί υπόψη οι µεγάλες διαφορές που µπορεί να υπάρχουν στους 

διάφορους τύπους χρηστών (∆ιαφοροποιήσεις µεταξύ χρηστών).  

d. To Interface του «ΓΕΩ» συµπεριλαµβάνει µηχανισµούς που επιτρέπουν στους χρήστες να  

ανακάµπτουν από πιθανά λάθη (Επανακτησιµότητα).  

e. Το interface του «ΓΕΩ» παρέχει κατανοητό για τους χρήστες feedback όταν συµβαίνουν λάθη και 

παρέχει βοήθεια στο χρήστη (Καθοδήγηση του χρήστη). 

 

Η αλληλεπίδραση του χρήστη µε το «ΓΕΩ» γίνεται κυρίως µε Απευθείας Χειρισµό, που σηµαίνει ότι ο 

χρήστης αλληλεπιδρά άµεσα µε αντικείµενα που βρίσκονται στην οθόνη. Τα πλεονεκτήµατα αυτού του 

τρόπου αλληλεπίδρασης είναι ότι η αλληλεπίδραση είναι γρήγορη και διαισθητική και το περιβάλλον 

είναι εύκολο στην εκµάθηση. 

 

9.2.1 Παρουσίαση της Πληροφορίας 

 

Στο εκπαιδευτικό λογισµικό «ΓΕΩ» η πληροφορία είναι σε µορφή κειµένου (π.χ. πληροφορίες για τις 

χώρες της Ευρώπης) αλλά και εµφανίζεται γραφικά (π.χ. χάρτες σηµαίες κλπ.). Στις περισσότερες 
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περιπτώσεις, το software που χρειάζεται για την παρουσίαση της πληροφορίας είναι σε άλλο σηµείο 

από την ίδια την πληροφορία. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σηµαντικό αφού η αναπαράσταση αυτών 

που προβάλλονται στην οθόνη µπορεί να αλλάξουν χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει και όλο το 

υπολογιστικό σύστηµα. Άλλωστε, έχει κατασκευαστεί µία βάση δεδοµένων που περιέχει όλα τα 

στοιχεία  και τις πληροφορίες για τις χώρες της Ευρώπης και που µπορεί να συµπεριλάβει και άλλα 

στοιχεία και να συνδεθεί µε το «ΓΕΩ», ώστε να εµπλουτιστεί το ήδη υπάρχον σύστηµα. 

 

9.2.2 Το Χρώµα στη Σχεδίαση του Περιβάλλοντος ∆ιεπαφής του «ΓΕΩ» 

 

Η χρήση του χρώµατος βελτιώνει το User Interface επειδή βοηθάει τους χρήστες να κατανοήσουν και 

να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα του συστήµατος. Το χρώµα στο «ΓΕΩ» έχει το δικό του ειδικό 

ρόλο. 

Ο αριθµός των χρωµάτων στο «ΓΕΩ» είναι περιορισµένος ώστε να µη µπερδεύει τους χρήστες αλλά 

και αρκετός ώστε να κάνει το σύστηµα ελκυστικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν συνυπάρχουν 

περισσότερα από 3 ή 4 χρώµατα σε κάθε παράθυρο ενώ δεν υπερβαίνουν τα 7 ή 8 σε ολόκληρο το 

εκπαιδευτικό λογισµικό «ΓΕΩ».  

Το χρώµα στο «ΓΕΩ» έχει χρησιµοποιηθεί επιλεκτικά και συνεκτικά, δηλαδή το ίδιο χρώµα 

χρησιµοποιείται για τον ίδιο σκοπό σε όλες τις οθόνες (π.χ. ίδιο χρώµα για τις σελίδες των χωρών του 

ίδιου σεναρίου). 

Σε πολλές περιπτώσεις η αλλαγή στο χρώµα δηλώνει και αλλαγή στην κατάσταση του συστήµατος 

(π.χ. διαφορετικό χρώµα στις ιστοσελίδες των χωρών διαφορετικών σεναρίων). 

Ο συνδυασµός των χρωµάτων έχει γίνει µε πολλή προσοχή: χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο απαλά 

χρώµατα των οποίων οι συνδυασµοί δεν παράγουν ενοχλητικές αντιθέσεις. 

 

9.2.3 Αξιολόγηση του Περιβάλλοντος ∆ιεπαφής του «ΓΕΩ» 

 

Η αξιολόγηση του περιβάλλοντος διεπαφής είναι η διαδικασία αποτίµησης της ευχρηστίας του 

λογισµικού (usability). Το User Interface του «ΓΕΩ» µπορεί να θεωρηθεί ότι διαθέτει υψηλού βαθµού 

ευχρηστία, αφού καλύπτει σε µεγάλο βαθµό τους 7 παράγοντες που έχουν τεθεί ως κριτήρια από τον 

Waterworth. Το περιβάλλον διεπαφής του «ΓΕΩ»: 

1. έχει αποτελεσµατικότητα, δηλαδή γίνεται σωστή και γρήγορη διεκπεραίωση των εργασιών από το 

χρήστη˙ 
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2. παρουσιάζει συνοχή στον τρόπο αναπαράστασης των πληροφοριών και των µεθόδων 

αλληλεπίδρασης˙ 

3. παρουσιάζει ευελιξία σε εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης και αλληλεπίδρασης˙ 

4. έχει ικανοποιητική ανάδραση αφού ο χρήστης γνωρίζει τις συνέπειες των ενεργειών του το 

γρηγορότερο˙ 

5. ανοικτό της σχεδίασης˙ 

6. είναι κατανοητό το περιβάλλον διεπαφής˙ 

7. παρουσιάζει µεγάλη ευκολία στην εκµάθηση του συστήµατος. 

 

 

9.3 Τα Μέσα που Χρησιµοποιήθηκαν για την Υλοποίηση του «ΓΕΩ» 

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλα τα Μέσα και οι Τεχνικές που αξιοποιήθηκαν 

στην κατασκευή του εκπαιδευτικού λογισµικού «ΓΕΩ» καθώς και η χρησιµότητα που έχει καθένα από 

αυτά µέσα στο λογισµικό. 

 

9.3.1 Τα Πολυµέσα / Υπερµέσα 

 

Το Γνωστικό Υλικό στο «ΓΕΩ» παρουσιάζεται µε τη χρήση πολυµέσων όπως είναι το κείµενο, οι 

εικόνες, οι ήχοι και τα animation. Αυτά, σε συνδυασµό µε το υπερκείµενο και τους υπερδεσµούς, 

δηµιουργούν τα υπερµέσα µε τα οποία γίνεται δυνατή η µετάβαση από τη µια µορφή αναπαράστασης 

στην άλλη µε µη–γραµµικό δυναµικό τρόπο. Ας δούµε αναλυτικά καθένα από αυτά τα µέσα που 

χρησιµοποιήθηκαν στην κατασκευή του «ΓΕΩ». 

 

9.3.1.1 Το Κείµενο 

 

Το πρωταρχικό και απαραίτητο στοιχείο σε κάθε λογισµικό είναι το κείµενο. Το κείµενο στο «ΓΕΩ» 

παρουσιάζει τις βασικές πληροφορίες για κάθε χώρα της Ευρώπης και εµφανίζεται µέσα στην 

Ιστοσελίδα κάθε χώρας. Το κείµενο αναφέρεται σε συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους οι οποίοι 

αναφέρθηκαν παραπάνω και για καθένα από αυτούς παρατίθενται µερικά παραδείγµατα όπως 

παρουσιάζονται στο εκπαιδευτικό λογισµικό «ΓΕΩ» µε όµοιο για όλες τις χώρες τις Ευρώπης τρόπο: 

1. Στόχος: Εκµάθηση των Πρωτευουσών και των µεγάλων Πόλεων των χωρών της Ευρώπης 
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Για την Αλβανία:   

Πρωτεύουσα: Τίρανα (270.000)  

Άλλες µεγάλες πόλεις: ∆υρράχιο, Ελµπασάν, Σκόδρα 

Για τη ∆ανία: 

Πρωτεύουσα: Κοπεγχάγη (632.246) 

Άλλες µεγάλες πόλεις: Όρχους, Άαλµποργκ, Όδενσε 

Για τη Λευκορωσία: 

Πρωτεύουσα: Μινσκ (1.708.308) 

Άλλες µεγάλες πόλεις: Γκόµελ, Βιτέµπσκ, Μαγχιλόου 

Για τη Νορβηγία: 

Πρωτεύουσα: Όσλο (491.726) 

Άλλες µεγάλες πόλεις: Μπέργκεν, Τρόντχειµ, Στάβαγκερ 

Για τη Λιθουανία: 

Πρωτεύουσα:Βίλνιους (580.099)  

Άλλες µεγάλες πόλεις: Κάουνας, Κλάιπεντα, Σιαουλιάι, Πανεβεζίς 

2. Στόχος: Εκµάθηση των Πληθυσµών και των Εκτάσεων των χωρών της Ευρώπης 
 
Για την Ελλάδα: 

 Πληθυσµός: 10.522.000 

Έκταση: 131.957 τετρ. χλµ. 
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Για τη Βουλγαρία: 

Πληθυσµός: 8.194.772 

Έκταση:. 110.994 τετρ. χλµ. 

Για τη Φιλανδία: 

Πληθυσµός: 5.158.372 

Έκταση:. 338.145 τετρ. χλµ. 

Για την Τουρκία: 

Πληθυσµός: 65.599.206 

Έκταση:. 779.452 τετρ. χλµ. 

Για την Ελβετία: 

Πληθυσµός: 7.275.467 

Έκταση:. 41.285 τετρ. χλµ. 

 

3. Στόχος: Εκµάθηση των κυριότερων Βουνών και Ποταµών των χωρών της Ευρώπης 

 
Για την Ισπανία: 

Ψηλότερο βουνό: Πίκο ντε Τέιδε 

Μεγαλύτεροι ποταµοί: Τάγος, Γκουαδαλκιδίρ, Γκουαδιάνα, Έβρος, Σεγκούρα 

Για την Ιταλία: 

Ψηλότερο βουνό: Λευκό Όρος (που βρίσκεται και στη Γαλλία 4.807 µ.) 

Μεγαλύτεροι ποταµοί: Πάδος, Ίβερης, Άρνο, Πιάβε 
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Για τη Γαλλία: 

Ψηλότερο βουνό: Λευκό όρος (Μον µπλαν 4.807 µ.) 

Μεγαλύτεροι ποταµοί: Λίγηρας, Σικουάνας, Ροδανός, Γαρούνας, Σαόν, Σαράντ, Σοµ 

Για την Κύπρο: 

Ψηλότερο βουνό: Τρόοδος (Όλυµπος 2.140 µ.) 

Μεγαλύτεροι ποταµοί: Πεδιαίος (Πηδιάς), Ιδαλίας (Γιαλιάς) 

Για την Ολλανδία: 

Ψηλότερο βουνό: Βάαλσερ Μπεργκ (321 µ.) 

Μεγαλύτεροι ποταµοί: Ρήνος, Μόζας Σκάλδης 

4. Στόχος:Εκµάθηση των κύριων θρησκευµάτων και των πολιτευµάτων κάθε χώρας της Ευρώπης 

 

Για την Τσεχία: 

Κύριο θρήσκευµα: Ρωµαιοκαθολικισµός 

Πολίτευµα: ∆ηµοκρατία 

 

Για τη Γερµανία: 

 

Κύριο θρήσκευµα: Προτεσταντισµός, Ρωµαιοκαθολικισµός 
 

Πολίτευµα: Οµοσπονδιακή δηµοκρατία 

 

Για τη Λιθουανία: 
 

Κύριο θρήσκευµα: Ρωµαιοκαθολικισµός 
 

Πολίτευµα: ∆ηµοκρατία 
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Για την Πορτογαλία: 

 

Κύριο θρήσκευµα: Ρωµαιοκαθολικισµός 

 

Πολίτευµα: Κοινοβουλευτική δηµοκρατία 

 

Για την Τουρκία: 

 

Κύριο θρήσκευµα: Ισλαµισµός 

Πολίτευµα: ∆ηµοκρατία 

 

5. Στόχος: Ποια είναι η επίσηµη γλώσσα κάθε χώρας της Ευρώπης 

 

Για τη Σλοβακία: 

 

 Επίσηµη γλώσσα: Σλοβακική    

 

Για την Ιταλία: 

 

Επίσηµη γλώσσα: Ιταλική 

 

Για τη Μάλτα: 

 

Επίσηµη γλώσσα: Αγγλική, Μαλτέζικη 

 

Για τη Γερµανία: 

 

Επίσηµη γλώσσα: Γερµανική 
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Για την Αυστρία: 

 

Επίσηµη γλώσσα: Γερµανική 

 

6. Στόχος: Ποιες και πόσες χώρες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Για την Ελλάδα: 

 Μέλος της Ε. Ε.: ΝΑΙ 

Για την Ιταλία: 

Μέλος της Ε. Ε.: ΝΑΙ 

 

Για τη Μολδαβία: 

Μέλος της Ε. Ε.: ΟΧΙ 

Για τη Νορβηγία: 

Μέλος της Ε. Ε.: ΟΧΙ 

Για τη ∆ανία: 

Μέλος της Ε. Ε.: ΝΑΙ 

Μορφή κειµένου συναντάµε επίσης στο «ΓΕΩ» και στους εθνικούς ύµνους των χωρών της Ευρώπης˙ 

µέσα σε ειδικά διαµορφωµένα πλαίσια παρουσιάζονται οι στίχοι των εθνικών ύµνων στη γλώσσα κάθε 

χώρας αλλά και µεταφρασµένοι στα αγγλικά, σε µερικές περιπτώσεις εµφανίζεται και σε «Greeklish» 

για να µπορεί να διαβαστεί από έναν ξένο µε την προφορά της συγκεκριµένης γλώσσας π.χ. ο ύµνος 

της Ελλάδας. Επίσης παρουσιάζονται και πληροφορίες για το πότε και από ποιους έχουν γραφτεί οι 

στίχοι και έχουν µελοποιηθεί. Παρακάτω παραθέτουµε µερικά παραδείγµατα εθνικών ύµνων - µε 

ανάλογο τρόπο υπάρχουν στο «ΓΕΩ» όλοι οι ύµνοι των χωρών της Ευρώπης (Σχήµατα  9.1, 9.2, 9.3, 

9.4, 9.5): 
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Στόχος: Εξοικείωση µε τον Εθνικό Ύµνο κάθε χώρας της Ευρώπης 

 

 

IMNOS EIS TIN ELEFTHERIAN 

  

Se gnoriso apo tin Kopsi  

tou spathiou tin tromeri; 

Se gnoriso apo tin  

opsi pou me via metra tin yi. 

Ap ta Kokkala vyalmeni 

 ton ellinon ta iera 

Ke san prot' anthriomeni  

haire o hair'eleftheria. 

Ke san prot' anthriomeni  

haire o hair'eleftheria, 

Ke san prot' anthriomeni  

haire o hair'eleftheria. 
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TRANSLATION 

Hymn To Freedom 

  

I shall always recognise you 

By the dreadful sword you hold, 

As the earth, with searching vision, 

You survey, with spirit bold. 

'T was the Greeks of old whose dying 

Brought to birth our spirit free. 

Now, with ancient valour rising, 

Let us hail you, oh Liberty! 

   

Σχήµα 9.1. Στίχοι του εθνικού ύµνου της Ελλάδας στα Ελληνικά στα «Greeklish» και στα Αγγλικά 

 

 

 

 

 

HIMNI I FLAMURIT 

Rreth flamurit tλ pλrbashkuar, 

Me njλ dλshirλ dhe njλ qλllim, 

Tλ gjithλ Atij duke iu betuar, 

Tλ lidhim besλn pλr shpλtim. 

   CHORUS  

Prej lufte veη ay largohet, 

Qλ λshtλ lindur tradhλtor, 

Kush λshtλ burrλ nuk friksohet, 

Po vdes, po vdes si njλ dλshmor.  
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TRANSLATION 

HIMN TO THE FLAG 

The flag which in battle unites us 

Found us all ready for the oath, 

One mind, one aim, until our land 

Becomes free from the enemy. 

  

CHORUS 

We stand in the battle for right and 

freedom, 

The enemies of the people stand alone, 

The hero dedicates his life to our land, 

Even in dying he will be brave. 

Σχήµα 9.2. Στίχοι του εθνικού ύµνου της Αλβανίας στα Αλβανικά και στα Αγγλικά 

 

GOD SAVE THE QUEEN 

God save our gracious Queen,

Long live our noble Queen, 

God save the Queen! 

Send her victorious, 

Happy and glorious, 

Long to reign over us, 

God save the Queen! 

 

O lord God arise, 

Scatter our enemies, 

And make them fall! 

Confound their knavish tricks,

Confuse their politics, 
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On you our hopes we fix, 

God save the Queen! 

 

Not in this land alone, 

But be God's mercies known,

From shore to shore! 

Lord make the nations see, 

That men should brothers be,

And form one family, 

The wide world ov'er 

 

From every latent foe, 

From the assasins blow, 

God save the Queen! 

O'er her thine arm extend, 

For Britain's sake defend, 

Our mother, prince, and friend,

God save the Queen! 

 

Thy choicest gifts in store, 

On her be pleased to pour, 

Long may she reign! 

May she defend our laws, 

And ever give us cause, 

To sing with heart and voice, 

God save the Queen! 

Σχήµα 9.3. Στίχοι του εθνικού ύµνου του Ηνωµένου Βασιλείου στα Αγγλικά 
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LAND DER BERGE LAND DER STROME 

Land der Berge, Land am Strome, 

Land der ∆cker, Land der Dome, 

Land der Hδmmer, zukunftsreich. 

Heimat bist du grosser Sφhne, 

Volk begnadet fόr das Schφne, 

Vielgerόhmtes Φsterreich, 

Vielgerόhmtes Φsterreich! 

  

 Heiss umfehdet, wild umstritten, 

Liegst dem Erdteil du inmitten 

Einem starken Herzen gleich. 

Hast seit Frόhen Ahnentagen 

Hoher Sendung last getragen, 

Vielgeprόftes Φsterreich, Vielgeprόftes Φsterreich. 

  

 Mutig in die neuen Zeiten, 

Frei und glδubig sieh uns schreiten, 

Arbeitsfroh und hoffnungsreich. 

Einig lass in Brόderchφren, 

Vaterland, dir Treue schwφren, 

Vielgeliebtes Φsterreich, Vielgeliebtes Φsterreich. 

    

TRANSLATION 

LAND OF MOUNTAINS LAND OF RIVERS 

  

Land of mountains, land on the River, 

Land of fields, land of cathedrals, 

Land of hammers, with a rich future, 
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You are the home of great sons, 

A nation blessed by its sense of beauty, 

Highly praised Austria, highly praised Austria. 

  

 Strongly fought for, fiercely contested, 

You are in the centre of the Continent 

Like a strong heart, 

You have born since the earliest days 

The burden of a high mission 

Much tried Austria, much tried Austria. 

  

 Watch us striding free and believing, 

With courage, into new eras, 

Working cheerfully and full of hope, 

In fraternal chorus let us take in unity 

The oath of allegiance to you, our country, 

Our much beloved Austria, our much beloved Austria. 

Σχήµα 9.4. Οι στίχοι του εθνικού ύµνου της Αυστρίας στα Αυστριακά και στα Αγγλικά 

 

 

INNO DI MAMELI 

Fratelli d'Italia  

L'Italia s'θ desta,  

Dell'elmo di Scipio  

S'θ cinta la testa.  

Dov'θ la Vittoria?  

Le porga la chioma,  

Chι schiava di Roma  

Iddio la creς.  

Stringiamci a coorte  
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Siam pronti alla morte  

L'Italia chiamς.  

Noi siamo da secoli  

Calpesti, derisi,  

Perchι non siam popolo,  

Perchι siam divisi.  

Raccolgaci un'unica  

Bandiera, una speme:  

Di fonderci insieme  

Giΰ l'ora suonς.  

Stringiamci a coorte  

Siam pronti alla morte  

L'Italia chiamς.  

Uniamoci, amiamoci,  

l'Unione, e l'amore  

Rivelano ai Popoli  

Le vie del Signore;  

Giuriamo far libero  

Il suolo natµo:  

Uniti per Dio  

Chi vincer ci puς?  

Stringiamci a coorte  

Siam pronti alla morte  

L'Italia chiamς.  

Dall'Alpi a Sicilia  

Dovunque θ Legnano,  

Ogn'uom di Ferruccio  

Ha il core, ha la mano,  

I bimbi d'Italia  

Si chiaman Balilla,  

Il suon d'ogni squilla  
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I Vespri suonς.  

Stringiamci a coorte  

Siam pronti alla morte  

L'Italia chiamς.  

Son giunchi che piegano  

Le spade vendute:  

Giΰ l'Aquila d'Austria  

Le penne ha perdute.  

Il sangue d'Italia,  

Il sangue Polacco,  

Bevι, col cosacco,  

Ma il cor le bruciς.  

Stringiamci a coorte  

Siam pronti alla morte  

L'Italia chiamς 

TRANSLATION (first three verses)

Mameli Hymn  

Italian Brothers, 

Italy has awakened, 

She has wreathed her head 

With the helmet of Scipio.  

Where is Victory? 

She bows her head to you, 

You, whom God created 

As the slave of Rome. 

  Let us band together, 

We are ready to die, 

We are ready to die, 

Italy has called us. 

Σχήµα 9.5. Οι στίχοι του εθνικού ύµνου της Ιταλίας στα Ιταλικά και στα Αγγλικά 
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9.3.1.2 Οι Ήχοι 

 

Στο εκπαιδευτικό λογισµικό «ΓΕΩ» υπάρχουν ήχοι σε δύο µορφές MIDI και WAV. Οι ήχοι της 

µορφής MIDI είναι οι 47 µελωδίες των εθνικών ύµνων των χωρών της Ευρώπης όπου µε διπλό κλικ 

στη σηµαία που εµφανίζεται στην σελίδα που αφορά στον εθνικό ύµνο κάθε χώρας ακούγεται η 

µελωδία του εθνικού ύµνου, όπως φαίνεται στο Σχήµα 9.6. 

 

 
Σχήµα 9.6. Με διπλό κλικ στην σηµαία ακούγεται ο ύµνος της Ελλάδας 

 

Υπάρχει και ο ήχος WAV που δεν είναι άλλος από µία ηχογράφηση (ακούγονται οι Ελευθεριάδης και 

Σκουληκάρης) καλωσορίσµατος στο εκπαιδευτικό λογισµικό «ΓΕΩ» και ακούγεται αυτόµατα µόλις 

ανοίξουµε την πρώτη σελίδα του λογισµικού. Η σελίδα αυτή παρουσιάζεται στο σχήµα 9.7. 
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Σχήµα 9.7. Η αρχική σελίδα που ακούγεται ο ήχος καλωσορίσµατος 

9.3.1.3 Οι Εικόνες και τα Animations 

 

Το «ΓΕΩ» για να είναι προσιτό και στους µαθητές αλλά και για λειτουργικούς λόγους είναι 

εφοδιασµένο µε πληθώρα εικόνων και animations. Τα animations έχουν κυρίως διακοσµητικό 

χαρακτήρα και φαίνονται στο σχήµα 9.8. 

 

          
Σχήµα 9.8. Τα animations 

 

Οι εικόνες που υπάρχουν στο «ΓΕΩ» εξυπηρετούν διάφορους εκπαιδευτικούς και διακοσµητικούς 

σκοπούς. Πρόκειται για σηµαίες, χάρτες και φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες εµφανίζονται στην 

εισαγωγική και την αρχική σελίδα του «ΓΕΩ» και έχουν κυρίως διακοσµητικό σκοπό. 

Υπάρχουν 48 σηµαίες όλων των χωρών της Ευρώπης, οι οποίες εκτός από το διακοσµητικό χαρακτήρα 

τους στις ιστοσελίδες κάθε χώρας συντελούν και στο µαθησιακό στόχο: Εξοικείωση µε τη Σηµαία 

κάθε χώρας της Ευρώπης. 

Παρακάτω παρατίθενται µερικά παραδείγµατα σηµαιών (Σχήµατα 9.9, 9.10, 9.11, 9.12  και 9.13): 
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Σχήµα 9.9. Η σηµαία της Ελλάδας 

 

 
Σχήµα 9.10. Η σηµαία της Τουρκίας 

 

 
Σχήµα 9.11. Η σηµαία της Κροατίας 
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Σχήµα 9.12. Η σηµαία της Σουηδίας 

 

 
Σχήµα 9.13. Η σηµαία της Γερµανίας 

 

Εκτός από τις σηµαίες υπάρχουν και οι 48 χάρτες των χωρών της Ευρώπης. Οι χάρτες εξυπηρετούν το 

διδακτικό στόχο: Εξοικείωση µε το Χάρτη κάθε χώρας της Ευρώπης. Η επιλογή των χαρτών έχει 

γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτοι και λεπτοµερείς αλλά και να µην καταλαµβάνουν 

µεγάλο όγκο, ώστε να επιβαρύνουν το σύστηµα. Για παράδειγµα παρατίθενται µερικοί χάρτες 

(Σχήµατα 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 και 9.18):  
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Σχήµα 9.14. Ο χάρτης της Βουλγαρίας 

 

 
Σχήµα 9.15. Ο χάρτης της Πορτογαλίας 
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Σχήµα 9.16. Ο χάρτης της Ισπανίας 

 

 
Σχήµα 9.17. Ο χάρτης της Ελλάδας 
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Σχήµα 9.18. Ο χάρτης της Γαλλίας 

Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει για τον κεντρικό χάρτη του «ΓΕΩ» όπου παρουσιάζεται ολόκληρη η 

Ευρώπη (Σχήµα 9.19). Ο χάρτης αυτός είναι ένας «ενεργός» χάρτης, λειτουργεί ως ο επιλογέας της 

χώρας που θέλουµε να επισκεφθούµε. Τα σύνορα κάθε χώρας είναι οριοθετηµένα µέσω 

προγραµµατισµού και όταν βρεθεί κανείς µε το δείκτη του ποντικιού µέσα σ’ αυτά τότε µπορεί µε 

ενέργεια πάνω τους να µεταφερθεί στη σελίδα της αντίστοιχης χώρας. Κάθε σύνορο λειτουργεί 

ουσιαστικά σαν υπερδεσµός µε την αντίστοιχη ιστοσελίδα της χώρας. Ο χάρτης αυτός πέρα από τα 

παραπάνω εξυπηρετεί και στο διδακτικό στόχο: Εξοικείωση µε το Χάρτη της Ευρώπης  - η εικόνα 

του παρουσιάζεται στο σχήµα 9.19. 
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Σχήµα 9.19. Ο «Ενεργός» Χάρτης της Ευρώπης 

 

9.3.2 Τα Cookies στο Εκπαιδευτικό Λογισµικό «ΓΕΩ» 

 

Ένα σηµαντικό εργαλείο που τέθηκε στην «υπηρεσία» του «ΓΕΩ» είναι η τεχνολογία των Cookies. Τα 

Cookies είναι προγράµµατα γραµµένα στη γλώσσα JavaScript. Ουσιαστικά αφήνουν µια µικρή 

πληροφορία (cookie) στο υπολογιστικό σύστηµα που λειτουργούν, η οποία λειτουργεί κυρίως ως 

κράτηση ιστορικού για το χρήστη, για παράδειγµα, το σύστηµα µπορεί να «θυµάται» αν ο χρήστης έχει 

ξαναδεί στο παρελθόν κάποιες πληροφορίες ή αν έχει απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις και σε πόσες  

από αυτές σωστά κ.λπ. Με βάση αυτό το εργαλείο έχουν κατασκευαστεί σηµαντικές εφαρµογές στο 

εκπαιδευτικό λογισµικό «ΓΕΩ». 

 

9.3.2.1 Το Σηµειωµατάριο 

 

Μία από τις πιο απαραίτητες και σηµαντικές εφαρµογές που διαθέτει το «ΓΕΩ» και έχει 

κατασκευαστεί µε βάση την JavaScript και τα Cookies είναι το Σηµειωµατάριο. Όπως κάθε 

εκπαιδευτικό λογισµικό, οφείλει να διαθέτει ένα σηµειωµατάριο όπου οι µαθητές µπορούν να κρατούν 

τις σηµειώσεις τους και να απαντούν σε ανοικτού τύπου ερωτήσεις, έτσι και το «ΓΕΩ» διαθέτει ένα 

και µάλιστα αρκετά πρωτότυπο. Το σηµειωµατάριο του «ΓΕΩ» ανοίγει σε ξεχωριστό παράθυρο του 

Internet Browser και µπορεί ο µαθητής να γράφει ή να επικολλά πάνω σ’ αυτό ό,τι βρίσκει ενδιαφέρον 
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ή ό,τι του ζητείται από το διδάσκοντα. Σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτού του σηµειωµατάριου είναι ότι 

δεν είναι απαραίτητο να αποθηκεύει ο µαθητής κάθε φορά τις σηµειώσεις του, αφού το σύστηµα µέσω 

των Cookies «θυµάται» τι σηµειώσεις είχε κρατήσει ο χρήστης και τις εµφανίζει την επόµενη φορά 

που θα ανοιχτεί το σηµειωµατάριο. Αυτό το εργαλείο είναι πολύ σηµαντικό και από την άποψη ότι 

µπορεί, µ’ αυτόν τον τρόπο, να κρατιέται Ιστορικό κινήσεων του µαθητή που µπορεί να φανεί χρήσιµο 

και στον ίδιο αλλά και στο διδάσκοντα. Στο παρακάτω σχήµα εµφανίζεται το σηµειωµατάριο του 

«ΓΕΩ» (Σχήµα 9.20). 

 

 
Σχήµα 9.20. Το Σηµειωµατάριο του «ΓΕΩ» 

9.3.2.2 Οι Ερωτήσεις Κατανόησης του «ΓΕΩ» 

 

Με βάση την JavaScript και τα Cookies έχουν κατασκευαστεί και οι ερωτήσεις κατανόησης του 

εκπαιδευτικού λογισµικού «ΓΕΩ». 

Οι ερωτήσεις κατανόησης, όπως φαίνεται και από τον τίτλο, έχουν στόχο να βοηθήσουν το µαθητή να 

αντιληφθεί ποιους διδακτικούς στόχους πρέπει να καλύψει. Πρόκειται για πολλαπλής επιλογής 

ερωτήσεις που αναφέρονται στους επιµέρους διδακτικούς στόχους για τις χώρες της Ευρώπης. Ο 
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µαθητής µπορεί να επιλέγει την απάντηση που επιθυµεί κάνοντας κλικ µε το ποντίκι και η αντίδραση 

του συστήµατος είναι άµεση. 

Η ιστοσελίδα όπου εµφανίζονται οι ερωτήσεις κατανόησης είναι χωρισµένη σε δύο τµήµατα Αριστερά 

και ∆εξιά. Στην Αριστερή σελίδα εµφανίζονται οι ερωτήσεις, ενώ η ∆εξιά χρησιµεύει στο να 

εµφανίζεται η αντίδραση του συστήµατος σε σχέση µε την απάντηση του µαθητή (Σχήµα 9.21). 

Αν η επιλογή της απάντησης είναι σωστή τότε δεξιά εµφανίζεται η φράση: Απάντησες Σωστά! (Σχήµα 

9.22). Αν ο µαθητής δώσει λάθος απάντηση, για ψυχοπαιδαγωγικούς λόγους δεν εµφανίζεται κάποιο 

αρνητικό µήνυµα αλλά παραπέµπεται ο µαθητής να ανακαλύψει τη σωστή απάντηση στην αντίστοιχη 

σελίδα που την περιέχει, η οποία του εµφανίζεται στην ∆εξιά σελίδα (Σχήµα 9.23). Στη συνέχεια, 

µπορεί, αν επιθυµεί ο µαθητής, να επιλέξει ξανά µια απάντηση στην ίδια ερώτηση όπου θα 

διαπιστώσει αν ανακάλυψε τελικά τη σωστή απάντηση. 

Πριν από την εµφάνιση των ερωτήσεων ζητείται από το µαθητή να δώσει το όνοµά του, το οποίο 

θυµάται το σύστηµα µέσω των Cookies και του προσφωνεί χαιρετισµό σε µελλοντική χρήση. ∆ίνεται 

βέβαια και η δυνατότητα σε διαφορετικούς χρήστες να δώσουν εκ νέου το όνοµά τους πατώντας πάνω 

στην λέξη «εδώ» στην αρχή της Αριστερής σελίδας. 

Στο τέλος των ερωτήσεων το σύστηµα προτρέπει το µαθητή να πατήσει ξανά στη λέξη «εδώ» για να 

εµφανιστεί το σκορ που έχει επιτύχει. 

Τα παραπάνω παρουσιάζονται στα Σχήµατα 9.21, 9.22, 9.23 και 9.24: 

 

Σχήµα 9.21. Το σύστηµα ζητάει από το χρήστη να δώσει το όνοµά του 
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Σχήµα 9.22. Σωστή Απάντηση 

 
Σχήµα 9.23. Λάθος Απάντηση 

 

98



 
Σχήµα 9.24. Το σκορ που επιτύχαµε 

 

9.3.3 Τα Applets στο «ΓΕΩ» 

 

Σηµαντικά συνεισφέρουν και τα Java applets στο λογισµικό «ΓΕΩ». Η εφαρµογή τους έδωσε τη 

δυνατότητα να κατασκευαστούν, ειδικά για κάθε χώρα, ρολόγια που αναφέρουν την τοπική ώρα (δηλ. 

την ώρα Ελλάδος), την ώρα που έχει η συγκεκριµένη χώρα που έχουµε επισκεφθεί και τη διεθνή ώρα 

GREENWICH (GMT). Εκπαιδευτικός στόχος αυτών των εφαρµογών είναι: Η εξοικείωση των 

µαθητών µε τη ∆ιαφορά Ώρας µεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Παρακάτω παρουσιάζονται µερικά 

παραδείγµατα για τις διαφορές ωρών µερικών χωρών (Σχήµατα 9.25, 9.26, 9.27, 9.28 και 9.29). 

LOCAL TIME 11:50:11  

ANDORRA (GMT+1) 09:50:11

GREENWICH  (GMT) 08:50:11  

 

Σχήµα 9.25. Η τοπική ώρα Ελλάδος (χειµερινή), η ώρα Ανδόρας και η ώρα GMT. 
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LOCAL TIME 11:50:32  

ESTONIA (GMT+2) 10:50:32  

GREENWICH  (GMT) 08:50:32

 

Σχήµα 9.26. Η τοπική ώρα Ελλάδος (χειµερινή), η ώρα Εσθονίας και η ώρα GMT. 

 

LOCAL TIME 11:51:02  

UK (GMT 0) 08:51:02  

GREENWICH  (GMT) 08:51:02

 

Σχήµα 9.27. Η τοπική ώρα Ελλάδος (χειµερινή), η ώρα Ηνωµένου Βασίλειου και η ώρα GMT. 

 

LOCAL TIME 11:51:32  

FRANCE (GMT+1) 09:51:32  

GREENWICH  (GMT) 08:51:32

 

Σχήµα 9.28. Η τοπική ώρα Ελλάδος (χειµερινή), η ώρα Γαλλίας και η ώρα GMT. 
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LOCAL TIME 11:52:50  

PORTUGAL (GMT 0) 08:52:50

GREENWICH  (GMT) 08:52:50  

 

Σχήµα 9.29. Η τοπική ώρα Ελλάδος (χειµερινή), η ώρα Πορτογαλίας και η ώρα GMT.  

 

 

9.3.4 Το Έµπειρο Σύστηµα του «ΓΕΩ» 

 

Υλοποίηση Έµπειρου Συστήµατος (Ε.Σ.) µέσω του κελύφους CLIPS 

 

9.3.4.1 Εισαγωγή 

 

Η υλοποίηση αυτού του έµπειρου συστήµατος έγινε µέσω του κελύφους συγγραφής έµπειρων 

συστηµάτων CLIPS. Έχει ως σκοπό την Αναπαράσταση τριών «Τεστ Αξιολόγησης στη Γεωγραφία» 

και την Εξαγωγή Συµπερασµάτων από τα αποτελέσµατα του Τεστ όσον αφορά στην αξιολόγηση της 

επίτευξης των διδακτικών στόχων από τους µαθητές. 

 

9.3.4.2 Περιγραφή του Προβλήµατος που ∆ιαπραγµατεύεται το Ε.Σ. 

 

Το πρόβληµα που διαπραγµατεύεται το έµπειρο σύστηµα έχει ουσιαστικά τις παρακάτω τέσσερις 

διαστάσεις: 

1. Την Εµφάνιση των Ερωτήσεων του Τεστ Αξιολόγησης. 

2. Την Καταγραφή των Απαντήσεων στις ερωτήσεις του Τεστ. 

3. Τη Βαθµολόγηση των Ερωτήσεων του Τεστ. 

4. Την Εξαγωγή Συµπερασµάτων ανάλογα µε τη βαθµολογία. 
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9.3.4.3 Αναφορά των Πηγών Γνώσης 

 

Το Τεστ Αξιολόγησης έχει κατασκευαστεί από τον: Σκουληκάρη ∆ηµήτριο, στα πλαίσια σχεδιασµού 

του Εκπαιδευτικού Λογισµικού «ΓΕΩ» που έχει ως θέµα του τις χώρες της Ευρώπης. Το Τεστ 

Αξιολόγησης έχει βασιστεί στα σχολικά βιβλία Γεωγραφίας ∆ηµοτικού και Γυµνασίου καθώς και σε 

Γεωγραφικές Εγκυκλοπαίδειες. 

 

9.3.4.4 Περιγραφή της Γνώσης 

 

Πού απευθύνεται: 

Απευθύνεται σε µαθητές ∆ηµοτικού και Γυµνασίου. 

Ερωτήσεις: 

Αποτελείται από τρία τεστ καθένα από τα οποία περιλαµβάνει 25 ερωτήσεις. Ένα τεστ για Αρχάριους, 

ένα για µαθητές Μεσαίου Επιπέδου και το τρίτο για Προχωρηµένους - η διαβάθµιση αυτή γίνεται ως 

προς τη γνωστική βαθµίδα των µαθητών. 

Απαντήσεις: 

Το τεστ ζητάει από το µαθητή να απαντήσει σε αυτό που λέει η καθεµιά από τις ερωτήσεις. Οι 

απαντήσεις είναι προκαθορισµένες (πολλαπλής επιλογής). 

Η βαθµολόγηση των απαντήσεων γίνεται µε τον εξής τρόπο: 

Η σωστή απάντηση βαθµολογείται µε 4 βαθµούς, η λάθος µε -1 και η απάντηση «δεν ξέρω» µε 0. 

Σχηµατικά: 

1. Σωστή       →    4 

2. Λάθος        →  -1 

3. ∆εν ξέρω   →    0 

 

Εξαγωγή Συµπερασµάτων: 

Τα συνολικό συµπέρασµα σε κάθε Τεστ προκύπτει µε βάση το άθροισµα των βαθµολογιών όλων των 

ερωτήσεων (sum). Το άθροισµα αυτό κυµαίνεται από -25 έως 100 πόντους και χωρίζεται σε τέσσερις 

περιπτώσεις (α. -25 έως 7, β. 8 έως 39, γ. 40 έως 70 και δ. 71 έως 100). Τα συµπεράσµατα που 

αφορούν στη Συνολική Αξιολόγηση του µαθητή  προκύπτουν µε βάση τις παραπάνω διαβαθµίσεις και 

λαµβάνουµε ένα για κάθε περίπτωση. 
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Συγκεκριµένα: 

a. Για συνολική βαθµολογία από -25 έως 7 βαθµούς εξάγουµε το συµπέρασµα: 

«Χρειάζεται πολλή προσπάθεια ακόµη για να µάθεις τις χώρες της Ευρώπης!» 

 

b. Για συνολική βαθµολογία από 8 έως 39 βαθµούς εξάγουµε το συµπέρασµα: 

«Χρειάζεται ακόµη προσπάθεια για να γνωρίσεις καλύτερα τις χώρες τις Ευρώπης!» 

 

c. Για συνολική βαθµολογία από 40 έως 70 βαθµούς εξάγουµε το συµπέρασµα: 

«Τα πας αρκετά καλά! Συνέχισε την προσπάθεια για να έχεις ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα!» 

 

d. Για συνολική βαθµολογία από 71 έως 100 βαθµούς εξάγουµε το συµπέρασµα: 

«Μπράβο τα πας πολύ καλά! Μπορείς να συνεχίσεις σε ακόµη δυσκολότερο Τεστ!» 

Σε αυτήν την περίπτωση αν ο µαθητής έχει βαθµολογία πάνω από 95 εξάγεται και το συµπέρασµα ότι: 

«ΑΡΙΣΤΕΥΣΕΣ!!» 

Επιπλέον, στο Τεστ για προχωρηµένους δεν αναφέρεται η παρότρυνση να συνεχίσει σε δυσκολότερο 

Τεστ αλλά: «Σου αξίζουν Συγχαρητήρια!!! Ολοκλήρωσες µε πλήρη επιτυχία όλες τις ερωτήσεις!!!» 

 

Πέρα από τα Συνολικά Συµπεράσµατα για την αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή για τις χώρες της 

Ευρώπης µπορούµε να εξάγουµε επιπλέον συµπεράσµατα από τα αποτελέσµατα πέντε οµάδων 

ερωτήσεων οι οποίες υπάρχουν µέσα σε κάθε Τεστ. Τα αποτελέσµατα αυτά τα παίρνουµε µαζί µε το 

συνολικό συµπέρασµα αλλά και, αν επιθυµούµε, εξετάζουµε το καθένα µεµονωµένα. 

 

Συγκεκριµένα: 

- Οµάδα Α: 

Η πρώτη οµάδα ερωτήσεων αναφέρεται στις Πρωτεύουσες και Πόλεις των χωρών της Ευρώπης. 

- Οµάδα Β: 

Η ∆εύτερη οµάδα ερωτήσεων αναφέρεται στα Πολιτεύµατα και τις Θρησκείες των χωρών της 

Ευρώπης. 

- Οµάδα Γ: 

Η Τρίτη οµάδα ερωτήσεων αναφέρεται στα Βουνά και τους Ποταµούς των χωρών της Ευρώπης. 

- Οµάδα ∆: 

Η Τέταρτη οµάδα ερωτήσεων αναφέρεται στον Πληθυσµό και την Έκταση των χωρών της Ευρώπης.  
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- Οµάδα Ε: 

Η Πέµπτη οµάδα ερωτήσεων αναφέρεται στις Επίσηµες Γλώσσες των χωρών της Ευρώπης και στις 

χώρες που Ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Κάθε οµάδα ερωτήσεων αποτελείται από 5 ερωτήσεις και είναι όλες ανακατεµένες µεταξύ τους. 

 

Η διαδικασία εξαγωγής συµπερασµάτων είναι ανάλογη µε αυτήν του Συνολικού Συµπεράσµατος. 

Έτσι, για τα επιµέρους συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις Οµάδες ερωτήσεων Α, Β, Γ, ∆ και Ε, 

χρειάζεται να υπολογιστούν τα µερικά αθροίσµατα των βαθµών που αντιστοιχούν στις ερωτήσεις της 

κάθε οµάδας. 

Αναλυτικότερα: 

• Για να εξάγουµε συµπέρασµα από την Οµάδα Α προσθέτουµε τους βαθµούς που δίνει κάθε 

απάντηση στις ερωτήσεις που αντιστοιχούν στην οµάδα αυτή και παίρνουµε το Μερικό Άθροισµα Α 

(Asum). Το άθροισµα αυτό κυµαίνεται από -5 έως 20 βαθµούς και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες (α. -5 

έως 4, β. 5 έως 12 και γ. 13 έως 20). Τα συµπεράσµατα, που αφορούν στην Αξιολόγηση της γνώσης 

του µαθητή για τις Πρωτεύουσες και τις Πόλεις των χωρών της Ευρώπης, προκύπτουν µε βάση τις 

παραπάνω διαβαθµίσεις και παίρνουµε ένα για κάθε περίπτωση. 

Συγκεκριµένα το συµπέρασµα αναφέρει: 

«Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που αναφέρονται στις Πρωτεύουσες-Πόλεις των χωρών της 

Ευρώπης Βαθµολογήθηκαν µε #sumA#. 

Σύµφωνα µε αυτή τη βαθµολογία συµπεραίνουµε ότι:» 

Και στη συνέχεια: 

a. Όταν το Μερικό Άθροισµα Α κυµαίνεται από -5 έως 4 βαθµούς εξάγουµε το συµπέρασµα: 

«Χρειάζεται να προσπαθήσεις πολύ ακόµη για να µάθεις τις πρωτεύουσες και τις πόλεις των χωρών 

της Ευρώπης!» 

b. Όταν το Μερικό Άθροισµα Α κυµαίνεται από 5 έως 12 βαθµούς εξάγουµε το συµπέρασµα: 

«Συνέχισε την προσπάθεια και θα τα καταφέρεις να µάθεις πολύ καλά τις πρωτεύουσες και τις 

πόλεις των χωρών της Ευρώπης!» 

c. Όταν το Μερικό Άθροισµα Α κυµαίνεται από 13 έως 20 βαθµούς εξάγουµε το συµπέρασµα: 

«Μπράβο έκανες καλή προσπάθεια! Μπορείς αν θέλεις να συνεχίσεις στο επόµενο επίπεδο!» 

Αν το άθροισµα είναι 20 τότε εξάγεται ακόµη ότι: «ΑΡΙΣΤΕΥΣΕΣ!!» 

Στο Τεστ για τους προχωρηµένους απλά εξάγεται ότι: «Σου Αξίζουν Συγχαρητήρια!» 
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• Για να εξάγουµε συµπέρασµα από την Οµάδα Β προσθέτουµε τους βαθµούς που δίνει κάθε 

απάντηση στις ερωτήσεις που αντιστοιχούν στην οµάδα αυτή και παίρνουµε το Μερικό Άθροισµα Β 

(Bsum). Το άθροισµα αυτό κυµαίνεται από -5 έως 20 βαθµούς και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες (α. -5 

έως 4, β. 5 έως 12 και γ. 13 έως 20). Τα συµπεράσµατα που αφορούν στην Αξιολόγηση της γνώσης 

του µαθητή για τα Πολιτεύµατα και τις Θρησκείες των χωρών της Ευρώπης προκύπτουν µε βάση τις 

παραπάνω διαβαθµίσεις και παίρνουµε ένα για κάθε περίπτωση. 

Συγκεκριµένα το συµπέρασµα αναφέρει: 

«Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που αναφέρονται στο Πολίτευµα-Θρήσκευµα των χωρών της 

Ευρώπης Βαθµολογήθηκαν µε #sumB#. 

Σύµφωνα µε αυτή την βαθµολογία συµπεραίνουµε ότι:» 

Και στη συνέχεια: 

a. Όταν το Μερικό Άθροισµα Β κυµαίνεται από -5 έως 4 βαθµούς εξάγουµε το συµπέρασµα: 

«Χρειάζεται να προσπαθήσεις πολύ ακόµη για να µάθεις τα πολιτεύµατα και τις θρησκείες των 

χωρών της Ευρώπης!» 

b. Όταν το Μερικό Άθροισµα Β κυµαίνεται από 5 έως 12 βαθµούς εξάγουµε το συµπέρασµα: 

«Συνέχισε την προσπάθεια και θα τα καταφέρεις να µάθεις πολύ καλά τα πολιτεύµατα και τις 

θρησκείες των χωρών της Ευρώπης!» 

c. Όταν το Μερικό Άθροισµα Β κυµαίνεται από 13 έως 20 βαθµούς εξάγουµε το συµπέρασµα: 

«Μπράβο έκανες καλή προσπάθεια! Μπορείς αν θέλεις να συνεχίσεις στο επόµενο επίπεδο!» 

Αν το άθροισµα είναι 20 τότε εξάγεται ακόµη ότι: «ΑΡΙΣΤΕΥΣΕΣ!!» 

Στο Τεστ για τους προχωρηµένους απλά εξάγεται ότι: «Σου Αξίζουν Συγχαρητήρια!» 

 

• Για να εξάγουµε συµπέρασµα από την Οµάδα Γ προσθέτουµε τους βαθµούς που δίνει κάθε 

απάντηση στις ερωτήσεις που αντιστοιχούν στην οµάδα αυτή και παίρνουµε το Μερικό Άθροισµα Γ 

(Γsum). Το άθροισµα αυτό κυµαίνεται από -5 έως 20 βαθµούς και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες (α. -5 

έως 4, β. 5 έως 12 και γ. 13 έως 20). Τα συµπεράσµατα που αφορούν την Αξιολόγηση της γνώσης του 

µαθητή για τα Βουνά και τους Ποταµούς των χωρών της Ευρώπης προκύπτουν µε βάση τις 

παραπάνω διαβαθµίσεις και παίρνουµε ένα για κάθε περίπτωση. 

Συγκεκριµένα το συµπέρασµα αναφέρει: 

«Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που αναφέρονται στα Βουνά και στους Ποταµούς των χωρών της 

Ευρώπης Βαθµολογήθηκαν µε #sumC#. 

Σύµφωνα µε αυτή την βαθµολογία συµπεραίνουµε ότι:» 
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Και στη συνέχεια: 

a. Όταν το Μερικό Άθροισµα Γ κυµαίνεται από -5 έως 4 βαθµούς εξάγουµε το συµπέρασµα: 

«Χρειάζεται να προσπαθήσεις πολύ ακόµη για να µάθεις τα Βουνά και τους Ποταµούς των χωρών 

της Ευρώπης!» 

b. Όταν το Μερικό Άθροισµα Γ κυµαίνεται από 5 έως 12 βαθµούς εξάγουµε το συµπέρασµα: 

«Συνέχισε την προσπάθεια και θα τα καταφέρεις να µάθεις πολύ καλά τα Βουνά και τους Ποταµούς 

των χωρών της Ευρώπης!» 

c. Όταν το Μερικό Άθροισµα Γ κυµαίνεται από 13 έως 20 βαθµούς εξάγουµε το συµπέρασµα: 

«Μπράβο έκανες καλή προσπάθεια! Μπορείς αν θέλεις να συνεχίσεις στο επόµενο επίπεδο!» 

Αν το άθροισµα είναι 20 τότε εξάγεται ακόµη ότι: «ΑΡΙΣΤΕΥΣΕΣ!!» 

Στο Τεστ για τους προχωρηµένους απλά εξάγεται ότι: «Σου Αξίζουν Συγχαρητήρια!» 

 

• Για να εξάγουµε συµπέρασµα από την Οµάδα ∆ προσθέτουµε τους βαθµούς που δίνει κάθε 

απάντηση στις ερωτήσεις που αντιστοιχούν στην οµάδα αυτή και παίρνουµε το Μερικό Άθροισµα ∆ 

(Dsum). Το άθροισµα αυτό κυµαίνεται από -5 έως 20 βαθµούς και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες (α. -5 

έως 4, β. 5 έως 12 και γ. 13 έως 20). Τα συµπεράσµατα που αφορούν στην Αξιολόγηση της γνώσης 

του µαθητή για τον Πληθυσµό και τις Εκτάσεις των χωρών της Ευρώπης προκύπτουν µε βάση τις 

παραπάνω διαβαθµίσεις και παίρνουµε ένα για κάθε περίπτωση. 

Συγκεκριµένα το συµπέρασµα αναφέρει: 

«Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που αναφέρονται στον Πληθυσµό-Έκταση των χωρών της 

Ευρώπης Βαθµολογήθηκαν µε #sumD#. 

Σύµφωνα µε αυτή την βαθµολογία συµπεραίνουµε ότι:» 

Και στη συνέχεια: 

a. Όταν το Μερικό Άθροισµα ∆ κυµαίνεται από -5 έως 4 βαθµούς εξάγουµε το συµπέρασµα: 

«Χρειάζεται να προσπαθήσεις πολύ ακόµη για να µάθεις τους Πληθυσµούς και τις Εκτάσεις των 

χωρών της Ευρώπης!» 

b. Όταν το Μερικό Άθροισµα ∆ κυµαίνεται από 5 έως 12 βαθµούς εξάγουµε το συµπέρασµα: 

«Συνέχισε την προσπάθεια και θα τα καταφέρεις να µάθεις πολύ καλά τους Πληθυσµούς και τις 

Εκτάσεις των χωρών της Ευρώπης!» 

c. Όταν το Μερικό Άθροισµα ∆ κυµαίνεται από 13 έως 20 βαθµούς εξάγουµε το συµπέρασµα: 

«Μπράβο έκανες καλή προσπάθεια! Μπορείς αν θέλεις να συνεχίσεις στο επόµενο επίπεδο!» 

Αν το άθροισµα είναι 20 τότε εξάγεται ακόµη ότι: «ΑΡΙΣΤΕΥΣΕΣ!!» 

Στο Τεστ για τους προχωρηµένους απλά εξάγεται ότι: «Σου Αξίζουν Συγχαρητήρια!» 
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• Για να εξάγουµε συµπέρασµα από την Οµάδα Ε προσθέτουµε τους βαθµούς που δίνει κάθε 

απάντηση στις ερωτήσεις που αντιστοιχούν στην οµάδα αυτή και παίρνουµε το Μερικό Άθροισµα Ε 

(Esum). Το άθροισµα αυτό κυµαίνεται από -5 έως 20 βαθµούς και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες (α. -5 

έως 4, β. 5 έως 12 και γ. 13 έως 20). Τα συµπεράσµατα που αφορούν στην Αξιολόγηση της γνώσης 

του µαθητή στις επίσηµες Γλώσσες των χωρών της Ευρώπης και στις χώρες που ανήκουν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση προκύπτουν µε βάση τις παραπάνω διαβαθµίσεις και πα ίρνουµε ένα για κάθε 

περίπτωση. 

Συγκεκριµένα το συµπέρασµα αναφέρει: 

«Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που αναφέρονται στις επίσηµες Γλώσσες των χωρών της Ευρώπης 

και στις χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βαθµολογήθηκαν µε #sumE#. 

Σύµφωνα µε αυτή την βαθµολογία συµπεραίνουµε ότι:» 

Και στη συνέχεια: 

a. Όταν το Μερικό Άθροισµα Ε κυµαίνεται από -5 έως 4 βαθµούς εξάγουµε το συµπέρασµα: 

«Χρειάζεται να προσπαθήσεις πολύ ακόµη για να µάθεις ποιες είναι οι επίσηµες γλώσσες των 

χωρών της Ευρώπης και ποιες χώρες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση!» 

b. Όταν το Μερικό Άθροισµα Ε κυµαίνεται από 5 έως 12 βαθµούς εξάγουµε το συµπέρασµα: 

«Συνέχισε την προσπάθεια, έχεις τη δυνατότητα να τα καταφέρεις πολύ καλύτερα!» 

c. Όταν το Μερικό Άθροισµα Ε κυµαίνεται από 13 έως 20 βαθµούς εξάγουµε το συµπέρασµα: 

«Μπράβο έκανες καλή προσπάθεια! Μπορείς αν θέλεις να συνεχίσεις στο επόµενο επίπεδο!» 

Αν το άθροισµα είναι 20 τότε εξάγεται ακόµη ότι: «ΑΡΙΣΤΕΥΣΕΣ!!» 

Στο Τεστ για τους προχωρηµένους απλά εξάγεται ότι: «Σου Αξίζουν Συγχαρητήρια!» 

 

9.3.4.5  Καταγραφή των Μεταβλητών του Προβλήµατος και των Εξαρτήσεων Μεταξύ τους 

 

Για την υλοποίηση του έµπειρου συστήµατος χρειάστηκε να οριστούν κάποιες µεταβλητές. Οι 

µεταβλητές αυτές χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες και αναλύονται παρακάτω: 

1. Η µεταβλητή ?n που χρησιµοποιήθηκε, για να αριθµηθούν οι ερωτήσεις (µεταβλητή εισόδου και 

εξόδου), καθώς και µέσα στο γεγονός: (num ?n) που σε συνδυασµό µε άλλα γεγονότα ενεργοποιεί 

τους κανόνες καταµέτρησης και τους κανόνες βαθµολόγησης (ενδιάµεση µεταβλητή). 

2. Η µεταβλητή ?m που χρησιµοποιήθηκε, για να δοθεί η βαθµολογία σε κάθε ερώτηση, καθώς και 

µέσα στο γεγονός: (ba8moi ?m) που σε συνδυασµό µε άλλα γεγονότα ενεργοποιεί τους κανόνες 

εµφάνισης των ερωτήσεων και τους κανόνες βαθµολόγησης (ενδιάµεση µεταβλητή). 
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3. Οι µεταβλητές ?answerA, ?answerB, ?answerC, ?answerD και ?answerE που 

χρησιµοποιήθηκαν για να διαβάζεται η απάντηση που δίνει ο µαθητής (µεταβλητές εισόδου), καθώς 

και µέσα στα γεγονότα: (Aanswer ?answerA), (Banswer ?answerB), (Cnswer ?answerC), 

(Danswer ?answerD) και (Eanswer ?answerE) που σε συνδυασµό µε  άλλα γεγονότα ενεργοποιούν 

τους κανόνες βαθµολόγησης (ενδιάµεσες µεταβλητές). 

4. Οι µεταβλητές ?sum, ?sumA, ?sumB, ?sumC, ?sumD και ?sumE που χρησιµοποιήθηκαν για να 

αθροίζονται οι βαθµοί των απαντήσεων και να εµφανίζονται τα αποτελέσµατα των αθροισµάτων 

(µεταβλητές εξόδου) καθώς και µέσα στα γεγονότα: (sum ?sum), (Asum ?sumA), (Bsum ?sumB), 

(Csum ?sumC), (Dsum ?sumD) και (Esum ?sumE) που σε συνδυασµό µε άλλα γεγονότα 

ενεργοποιούν τους κανόνες εµφάνισης των ερωτήσεων, τους κανόνες βαθµολόγησης και τους κανόνες 

εµφάνισης αποτελεσµάτων. Οι µεταβλητές αυτές εξαρτώνται από τη µεταβλητή ?m αφού ορίζονται 

ως: ?sum <- ?sum + ?m. 

 

9.3.4.6  Καταγραφή και σύντοµη επεξήγηση των κανόνων CLIPS 

 

Συνολικά, για το έµπειρο σύστηµα χρειάστηκαν 50 κανόνες και µπορούµε να θεωρήσουµε ότι 

χωρίζονται στις παρακάτω 5 οµάδες: 

 

1. Η πρώτη οµάδα αποτελείται από 8 κανόνες, τους κανόνες επιλογής του Τεστ που θέλουµε να 

εξετάσουµε, δηλαδή αν θέλουµε ολόκληρο το Τεστ ή κάποιο από τα επιµέρους τµήµατα του Τεστ που 

αναλύσαµε προηγουµένως, καθώς και από τον κανόνα εµφάνισης οδηγιών για το Τεστ: 

(defrule Odngies_Test 

?f1 <- (Odngies-Test) 

=> 

(printout t " Παρακάτω θα βρεις µερικές ερωτήσεις που αφορούν στις Χώρες της Ευρώπης." crlf 

" Σε κάθε Σωστή απάντηση κερδίζεις 4 µονάδες σε κάθε Λάθος χάνεις 1 µονάδα, " crlf 

 " αν επιλέξεις την απάντηση '∆εν ξέρω' δεν κερδίζεις αλλά ούτε χάνεις µονάδες." crlf 

 " ∆ιάβασε προσεκτικά µία – µία ερώτηση. " crlf 

 " Σκέψου αυτό που η κάθε µία λέει και δώσε ως απάντηση τον αριθµό που βρίσκεται αριστερά στις 

απαντήσεις. 

 

" crlf) 

(retract ?f1)) 
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2. Η δεύτερη οµάδα αποτελείται από 25 κανόνες, τους κανόνες εµφάνισης των ερωτήσεων και 

καταγραφής των απαντήσεων (ένας κανόνας για κάθε ερώτηση).  Ένας κανόνας αυτού του τύπου 

έχει την παρακάτω µορφή: 

(defrule ERWTHSEIS_A_7 ;(Ερώτηση τύπου Α η 7 στη σειρά)  

?f1 <- (num 7) 

?f2 <- (ba8moi ?m) 

?f3 <- (sum ?sum) 

?f4 <- (Asum ?sumA) 

=> 

(bind ?n (+ 1 6)) 

(printout t ?n ". Σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη Νοβοσιµπίρσκ;" crlf 

" 1. Ρωσία" crlf 

" 2. Ουκρανία" crlf 

" 3. Λευκορωσία" crlf 

" 4. Λιθουανία" crlf 

" 5. ∆εν ξέρω" crlf) 

(bind ?answerA (read)) 

(assert (Aanswer ?answerA))) 

 

3. Η τρίτη οµάδα αποτελείται από 5 κανόνες, τους κανόνες βαθµολόγησης των ερωτήσεων και 

υπολογισµού των αθροισµάτων (ένας κανόνας για κάθε οµάδα ερωτήσεων).  Ένας κανόνας αυτού 

του τύπου έχει την παρακάτω µορφή: 

(defrule ba8molognsn_B 

?f1 <- (num ?n) 

?f2 <- (ba8moi ?m) 

?f3 <- (sum ?sum) 

?f4 <- (Bsum ?sumB) 

?f5 <- (Banswer ?answerB) 

=> 

(if (or (= ?n 9) (= ?n 12)) 

then (if (= ?answerB 1) 

then (bind ?m (* 4 1)) 
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(bind ?sum (+ ?m ?sum)) 

(bind ?sumB (+ ?m ?sumB)) 

(assert (num1 1)) 

else (if (or (= ?answerB 2) (= ?answerB 3) (= ?answerB 4)) 

then (bind ?m (- 0 1)) 

(bind ?sum (+ ?m ?sum)) 

(bind ?sumB (+ ?m ?sumB)) 

(assert (num1 1)) 

else (if (= ?answerB 5) 

then (bind ?m (+ 0 0)) 

(bind ?sum (+ ?m ?sum)) 

(bind ?sumB (+ ?m ?sumB)) 

(assert (num1 1)) 

else (printout t " 

 Έδωσες Λάθος απάντηση." crlf " Παρακαλώ ξαναδώσε µία απάντηση από 1 έως 5. 

" crlf)))) 

else (if  (= ?n 17) 

then (if (= ?answerB 2) 

then (bind ?m (* 4 1)) 

(bind ?sum (+ ?m ?sum)) 

(bind ?sumB (+ ?m ?sumB)) 

(assert (num1 1)) 

else (if (or (= ?answerB 1) (= ?answerB 3) (= ?answerB 4)) 

then (bind ?m (- 0 1)) 

(bind ?sum (+ ?m ?sum)) 

(bind ?sumB (+ ?m ?sumB)) 

(assert (num1 1)) 

else (if (= ?answerB 5) 

then (bind ?m (+ 0 0)) 

(bind ?sum (+ ?m ?sum)) 

(bind ?sumB (+ ?m ?sumB)) 

(assert (num1 1)) 

else (printout t " 
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 Έδωσες Λάθος απάντηση." crlf " Παρακαλώ ξαναδώσε µία απάντηση από 1 έως 5. 

" crlf)))) 

else (if  (= ?n 20) 

then (if (= ?answerB 3) 

then (bind ?m (* 4 1)) 

(bind ?sum (+ ?m ?sum)) 

(bind ?sumB (+ ?m ?sumB)) 

(assert (num1 1)) 

else (if (or (= ?answerB 1) (= ?answerB 2) (= ?answerB 4)) 

then (bind ?m (- 0 1)) 

(bind ?sum (+ ?m ?sum)) 

(bind ?sumB (+ ?m ?sumB)) 

(assert (num1 1)) 

else (if (= ?answerB 5) 

then (bind ?m (+ 0 0)) 

(bind ?sum (+ ?m ?sum)) 

(bind ?sumB (+ ?m ?sumB)) 

(assert (num1 1)) 

else (printout t " 

 Έδωσες Λάθος απάντηση." crlf " Παρακαλώ ξαναδώσε µία απάντηση από 1 έως 5. 

" crlf)))) 

else (if (= ?answerB 4) 

then (bind ?m (* 4 1)) 

(bind ?sum (+ ?m ?sum)) 

(bind ?sumB (+ ?m ?sumB)) 

(assert (num1 1)) 

else (if (or (= ?answerB 1) (= ?answerB 2) (= ?answerB 3)) 

then (bind ?m (- 0 1)) 

(bind ?sum (+ ?m ?sum)) 

(bind ?sumB (+ ?m ?sumB)) 

(assert (num1 1)) 

else (if (= ?answerB 5) 

then (bind ?m (+ 0 0)) 
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(bind ?sum (+ ?m ?sum)) 

(bind ?sumB (+ ?m ?sumB)) 

(assert (num1 1)) 

else (printout t " 

 Έδωσες Λάθος απάντηση." crlf " Παρακαλώ ξαναδώσε µία απάντηση από 1 έως 5. 

" crlf))))))) 

(retract ?f1 ?f2 ?f3 ?f4 ?f5) 

(assert (num ?n)) 

(assert (ba8moi ?m)) 

(assert (sum ?sum)) 

(assert (Bsum ?sumB))) 

 

 

4. Η τέταρτη οµάδα αποτελείται από 6 κανόνες, τους κανόνες µέτρησης των ερωτήσεων και 

εµφάνισης της επόµενης ερώτησης στην περίπτωση που δεν επιλεγεί ολόκληρο το Τεστ (ένας για 

κάθε οµάδα ερωτήσεων και ένας για το συνολικό Τεστ). Ένας κανόνας αυτού του τύπου έχει την 

παρακάτω µορφή: 

(defrule metrntns_D 

(metrntns-D) 

?f1 <- (num ?n) 

?f2 <- (num1 1) 

=> 

(retract ?f1) 

(retract ?f2) 

(if (or (= ?n 1) (= ?n 8)) 

then (bind ?n (+ ?n 7)) 

else (if (or (= ?n 15) (= ?n 19)) 

then (bind ?n (+ ?n 4)) 

else (if (= ?n 23) 

then (bind ?n (+ ?n 1)) 

(if (= ?n 24) 

then (assert (Apavtnsn-D)))))) 

(assert (num ?n))) 
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5. Η πέµπτη και τελευταία οµάδα αποτελείται από 6 κανόνες, τους κανόνες εκτύπωσης των 

αποτελεσµάτων (ένας για κάθε οµάδα ερωτήσεων και ένας για το συνολικό συµπέρασµα).  Ένας 

κανόνας αυτού του τύπου έχει την παρακάτω µορφή: 

(defrule Apavtnsn_C 

(Apavtnsn-C) 

(Csum ?sumC) 

=> 

(printout t " 

 Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που αναφέρονται στα Βουνά και στους Ποταµούς των χωρών της 

Ευρώπης Βαθµολογήθηκαν µε #" ?sumC "#." crlf 

" Σύµφωνα µε αυτή τη βαθµολογία συµπεραίνουµε ότι:" crlf) 

(if (<= ?sumC 4) 

then (printout t " Χρειάζεται να προσπαθήσεις πολύ ακόµη για να µάθεις τα Βουνά και τους Ποταµούς 

των χωρών της Ευρώπης! 

" crlf) 

else (if (>= ?sumC 13) 

then (if (= ?sumC 20) 

then (printout t "ΑΡΙΣΤΕΥΣΕΣ!!" crlf)) 

then (printout t " Σου αξίζουν Συγχαρητήρια!!! 

" crlf) 

else (printout t " Συνέχισε την προσπάθεια και θα τα καταφέρεις να µάθεις πολύ καλά τα Βουνά και 

τους Ποταµούς των χωρών της Ευρώπης! 

" crlf)))) 

 

9.3.4.7  ∆ικαιολόγηση του Ορισµού των Προτεραιοτήτων των Κανόνων 

 

Οι κανόνες στο συγκεκριµένο έµπειρο σύστηµα ενεργοποιούνται µε µια µορφή αλληλουχίας, δηλαδή ο 

ένας κανόνας ενεργοποιεί τον επόµενο. Έτσι, οι κανόνες επιλογής Τεστ ενεργοποιούν τις οδηγίες και 

την πρώτη απ’ τις αντίστοιχες ερωτήσεις, αυτή µε τη σειρά της ενεργοποιεί τον κατάλληλο 

βαθµολογητή και αυτός τον κατάλληλο µετρητή, ο οποίος ενεργοποιεί την επόµενη κατάλληλη 

ερώτηση κ.ο.κ.. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται µέχρι να τελειώσουν όλες οι ερωτήσεις του Τεστ που 

έχουµε επιλέξει οπότε και ενεργοποιείται ο κανόνας για την κατάλληλη απάντηση. 
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9.3.4.8  Επεξήγηση των Επιλογών Στρατηγικής Επίλυσης Σύγκρουσης 

 

Σύµφωνα µε την παραπάνω επεξήγηση ενεργοποίησης των κανόνων συµπεραίνουµε ότι η στρατηγική 

επίλυσης σύγκρουσης που ταιριάζει περισσότερο στις απαιτήσεις αυτού του έµπειρου συστήµατος 

είναι η στρατηγική Breadth. Σύµφωνα µε τη στρατηγική breadth οι νέοι κανόνες µπαίνουν κάτω από 

τους παλιούς. 

 

9.3.4.9  Γενικές Παρατηρήσεις και Συµπεράσµατα από την Υλοποίηση του Έµπειρου  

             Συστήµατος 

 

• Όσον αφορά στην υλοποίηση του έµπειρου συστήµατος για την εξαγωγή συµπερασµάτων από τα 

Τεστ Αξιολόγησης µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το σύστηµα αυτό είναι απαραίτητο και 

αναπόσπαστο εργαλείο του εκπαιδευτικού λογισµικού «ΓΕΩ» για την αξιολόγηση των µαθητών στο 

µάθηµα της Γεωγραφίας για τις χώρες της Ευρώπης. 

• Επιπλέον, µε βάση αυτό το Έµπειρο Σύστηµα (Ε.Σ.) µπορούµε µε µικρές τροποποιήσεις να 

υλοποιήσουµε ένα άλλο τεστ για το ίδιο αντικείµενο ή οποιοδήποτε Ε.Σ. που να αφορά σε τεστ 

πολλαπλών επιλογών .  

• Όσον αφορά το κέλυφος συγγραφής έµπειρων συστηµάτων CLIPS έχουµε να παρατηρήσουµε ότι, 

σε γενικές γραµµές, είναι ένα εύχρηστο εργαλείο µε πολλές δυνατότητες. Πρέπει όµως να ειπωθεί πως 

το γεγονός ότι δεν υποστηρίζει Ελληνικά είναι πολύ αρνητικό - εισαγωγή των ελληνικών επετεύχθη µε 

επέµβαση στον κώδικα του CLIPS - και πως δεν δίνει επαρκείς πληροφορίες για τα τυχόν λάθη κατά 

τη διαδικασία της υλοποίησης. Τέλος, όσον αφορά στον Editor του CLIPS παρατηρείται ότι δεν έχει 

µεγάλη χωρητικότητα. 

 

 

9.3.5 Τα Σενάρια ∆ιδασκαλίας στο «ΓΕΩ» 

 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό «ΓΕΩ» δίνει τη δυνατότητα στο διδάσκοντα να επιλέξει ένα από τα 8 

διαφορετικά σενάρια διδασκαλίας που αυτό διαθέτει. Το σενάριο Ολόκληρη Ευρώπη µπορεί να 

θεωρηθεί το κύριο και τα υπόλοιπα 7 Υπό–Σενάρια. Καθένα απ’ αυτά τα Υπό–Σενάρια αφορά στις 

διάφορες γεωγραφικές περιοχές που είναι χωρισµένη η Ευρώπη. 
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Η διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού ως προς κάθε σενάριο αφορά:  

a. Στον Κεντρικό Χάρτη της Ευρώπης όπου σε κάθε σενάριο είναι ενεργές µόνο οι χώρες που 

περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο σενάριο. 

b. Στον Πίνακα που περιλαµβάνει τις Χώρες αλφαβητικά όπου σε κάθε σενάριο υπάρχουν και είναι 

ενεργές µόνο οι χώρες που περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο σενάριο. 

c. Στις Ερωτήσεις Κατανόησης όπου σε κάθε σενάριο δίνονται στους µαθητές ερωτήσεις που 

αφορούν µόνο στις χώρες που περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο σενάριο. 

d. Το χρώµα του Background. Οι ιστοσελίδες των χωρών κάθε Υπό–σεναρίου έχουν κοινό χρώµα 

αλλά διαφορετικό απ’ αυτό των χωρών άλλου Υπό–σεναρίου. 

 

Ας δούµε όµως αναλυτικότερα καθένα από τα σενάρια: 

 

1. Το σενάριο Ολόκληρη Ευρώπη περιλαµβάνει όλες τις χώρες της Ευρώπης και φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα, ο οποίος υπάρχει και µέσα στο «ΓΕΩ». Μέσα από αυτό το Σενάριο δίνεται η 

δυνατότητα στους µαθητές να πάρουν πληροφορίες για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αυτό το 

σενάριο προτείνεται κυρίως ως επαναληπτικό, εφόσον έχουν διδαχθεί πρώτα τα 7 Υπό–σενάρια. 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν αλφαβητικά όλες οι χώρες  της Ευρώπης όπως εµφανίζονται και  

στο «ΓΕΩ» στο ίδιο σενάριο (πίνακας 7): 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΝ∆ΟΡΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΒΕΛΓΙΟ

ΒΟΣΝΙΑ-

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

∆ΑΝΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΕΣΘΟΝΙΑ
ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΤTΟΝΙΑ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΑΛΤΑ ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ ΜΟΝΑΚΟ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΓ∆Μ (FYROM) ΠΟΛΩΝΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΟΥΗ∆ΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ

Πίνακας 9.1. Οι Χώρες του σεναρίου Ολόκληρη Ευρώπη 
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2. Το σενάριο Ανατολική Ευρώπη περιλαµβάνει τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης (έχει 

συµπεριληφθεί και η Τουρκία). Μέσα από αυτό το σενάριο δίνεται η δυνατότητα στου µαθητές να 

πάρουν πληροφορίες για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν αλφαβητικά οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπως  

εµφανίζονται και στο «ΓΕΩ» στο ίδιο σενάριο (πίνακας 8): 

 

ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ

Πίνακας 9.2. Οι Χώρες του σεναρίου Ανατολική Ευρώπη 

 

 

3. Το σενάριο Βαλκάνια περιλαµβάνει τις χώρες των Βαλκανίων. Το σενάριο αυτό παρουσιάζει 

έντονο ενδιαφέρον µιας και µέσα σε αυτό υπάρχει και η Ελλάδα. Μέσα από αυτό το σενάριο 

δίνεται η δυνατότητα στου µαθητές να πάρουν πληροφορίες για τις χώρες των Βαλκανίων. 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν αλφαβητικά οι χώρες των Βαλκανίων όπως  

εµφανίζονται και στο «ΓΕΩ» στο ίδιο σενάριο (πίνακας 9): 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α ΚΡΟΑΤΙΑ ΠΓ∆Μ (FYROM) ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Πίνακας 9.3. Οι Χώρες του σεναρίου Βαλκάνια 

 

4. Το σενάριο Βαλτικές Χώρες περιλαµβάνει τις χώρες της Βαλτικής. Μέσα από αυτό το σενάριο 

δίνεται η δυνατότητα στου µαθητές να πάρουν πληροφορίες για τις χώρες της Βαλτικής. 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν αλφαβητικά οι χώρες της Βαλτικής όπως  

εµφανίζονται και στο «ΓΕΩ» στο ίδιο σενάριο (πίνακας 10): 

 

ΕΣΘΟΝΙΑ ΛΕΤTΟΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Πίνακας 9.4. Οι Χώρες του σεναρίου Βαλτικές Χώρες 
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5. Το σενάριο ∆υτική Ευρώπη περιλαµβάνει τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης. Μέσα από αυτό το 

σενάριο δίνεται η δυνατότητα στου µαθητές να πάρουν πληροφορίες για τις χώρες της ∆υτικής 

Ευρώπης. 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν αλφαβητικά οι χώρες της ∆υτικής Ευρώπης όπως  

εµφανίζονται και στο «ΓΕΩ» στο ίδιο σενάριο (πίνακας 11): 

 

ΒΕΛΓΙΟ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ  

Πίνακας 9.5. Οι Χώρες του σεναρίου ∆υτική Ευρώπη 

 

6. Το σενάριο Κεντρική Ευρώπη περιλαµβάνει τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Μέσα από αυτό 

το σενάριο δίνεται η δυνατότητα στου µαθητές να πάρουν πληροφορίες για τις χώρες της 

Κεντρικής Ευρώπης. 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν αλφαβητικά οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης όπως  

εµφανίζονται και στο «ΓΕΩ» στο ίδιο σενάριο (πίνακας 12): 

ΑΥΣΤΡΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΤΣΕΧΙΑ

Πίνακας 9.6. Οι Χώρες του σεναρίου Κεντρική Ευρώπη 

 

7. Το σενάριο Νότια Ευρώπη περιλαµβάνει τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Μέσα από αυτό το 

σενάριο δίνεται η δυνατότητα στου µαθητές να πάρουν πληροφορίες για τις χώρες της Νότιας 

Ευρώπης. 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν αλφαβητικά οι χώρες της Νότιας Ευρώπης όπως  

εµφανίζονται και στο «ΓΕΩ» στο ίδιο σενάριο (πίνακας 13): 

 

ΑΝ∆ΟΡΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΜΑΛΤΑ ΜΟΝΑΚΟ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ

Πίνακας 9.7. Οι Χώρες του σεναρίου Νότια Ευρώπη 
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8. Το σενάριο Σκανδιναβία περιλαµβάνει τις Σκανδιναβικές χώρες. Μέσα από αυτό το σενάριο 

δίνεται η δυνατότητα στου µαθητές να πάρουν πληροφορίες για τις Σκανδιναβικές χώρες. 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν αλφαβητικά οι Σκανδιναβικές χώρες όπως  

εµφανίζονται και στο «ΓΕΩ» στο ίδιο σενάριο (πίνακας 14): 

∆ΑΝΙΑ ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ  

Πίνακας 9.8. Οι Χώρες του σεναρίου Σκανδιναβία 

 

9.3.6 Η Βάση ∆εδοµένων του «ΓΕΩ» 

 

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες για τις χώρες τις Ευρώπης που παρουσιάζονται στο εκπαιδευτικό 

λογισµικό «ΓΕΩ» βρίσκονται παράλληλα και σε µία βάση δεδοµένων. Η βάση αυτή έχει υλοποιηθεί µε 

το πακέτο ανάπτυξης βάσεων δεδοµένων Microsoft Access. Η βάση δεδοµένων αυτή δεν είναι 

συνδεδεµένη αρχικά µε το «ΓΕΩ» αλλά σε µελλοντική επέκταση του λογισµικού ώστε να 

συµπεριλάβει πολύ περισσότερα στοιχεία για κάθε χώρα θα είναι έτοιµη ώστε να µπορέσει µε µια 

σχετικά απλή διαδικασία να συνδεθεί µε το «ΓΕΩ» και να προσφέρονται µέσω της βάσης αυτής οι 

πληροφορίες στους χρήστες. Μια άποψη της βάση δεδοµένων φαίνεται στο σχήµα 38. 

 
Σχήµα 9.30. Η Βάση ∆εδοµένων του «ΓΕΩ» 
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9.4 Η Τεκµηρίωση του «ΓΕΩ» 

 

Μια βασική διαδικασία κατά τη φάση της παράδοσης του λογισµικού είναι η εκπαίδευση και των 

χρηστών και των χειριστών. Το «ΓΕΩ» ως ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό λογισµικό διαθέτει έντυπη και 

On Line τεκµηρίωση. ∆ηλαδή διαθέτει έντυπα που συνοδεύουν το λογισµικό ώστε να παρέχουν 

βοήθεια στους χρήστες για την εγκατάσταση, τη διαχείριση και τη λειτουργία του συστήµατος. 

Σε έντυπη τεκµηρίωση διαθέτει ένα εγχειρίδιο χρήσης όπου µε εύκολο και γρήγορο τρόπο ο χρήστης 

βρίσκει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Το εγχειρίδιο χρήσης υπάρχει στο παράρτηµα αυτής της 

µελέτης. 

Ακόµη, τα τελευταία κεφάλαια αυτής της εργασίας µπορούν να αποτελέσουν την αναλυτική 

τεκµηρίωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «ΓΕΩ». 

Πέρα από την έντυπη τεκµηρίωση υπάρχει µέσα στο User Interface του «ΓΕΩ» On Line Help.∆ηλαδή, 

βοήθεια που βρίσκεται µέσα στο περιβάλλον του «ΓΕΩ» και είναι διαθέσιµη ανά πάσα στιγµή στο 

χρήστη στην οποία µπορεί να καταφεύγει για γρήγορη επισκόπηση των δυνατοτήτων του συστήµατος 

αλλά και των προβληµάτων ή λαθών που µπορεί να εντοπίσει και να αναζητήσει την λύση τους. 
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Κεφάλαιο 10 
Αναλυτική Περιγραφή της ∆ραστηριότητας 

 

 

10.1 ∆ιαχείριση Τάξης 

 

Στο εκπαιδευτικό λογισµικό «ΓΕΩ» παρέχονται στον καθηγητή δυνατότητες διαχείρισης της τάξης. Το 

«ΓΕΩ» παρέχει τρόπους ώστε ο δάσκαλος να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πρόοδο των 

µαθητών, να δίνει ερωτήσεις (µέσω της Αξιολόγησης µε το Έµπειρο Σύστηµα που την υποστηρίζει), 

να δίνει θέµατα εργασιών και να λαµβάνει τις απαντήσεις µέσω του Σηµειωµατάριου. Παράλληλα 

υπάρχει και η δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης. Τέλος, το σύστηµα των Cookies παρέχει, τη 

δυνατότητα για τήρηση, σε κάποιο βαθµό, ιστορικού των κινήσεων του µαθητή, ώστε ο καθηγητής να 

µπορεί να παρακολουθήσει τα βήµατα που ακολούθησε ο µαθητής σε µια µαθησιακή διαδικασία και 

να εντοπίσει πιθανές µαθησιακές δυσκολίες. 

 

 

10.2 Πλοηγήσεις στο Περιβάλλον του «ΓΕΩ» 

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να πλοηγηθεί ο χρήστης µέσα στο 

εκπαιδευτικό λογισµικό «ΓΕΩ», οι δυνατότητες που του προσφέρονται και η πηγή από όπου θα 

αντλήσει τις πληροφορίες για τις χώρες της Ευρώπης. 

 

 

10.2.1 Βάζοντας το CD 

 

Όταν ο χρήστης τοποθετήσει και ανοίξει το CD µε το «ΓΕΩ» θα δει την παρακάτω εικόνα (Σχήµα 1.1). 

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι σε περίπτωση που το «ΓΕΩ» εκδοθεί στο τοπικό δίκτυο του σχολείου ή 

στο διαδίκτυο η έναρξη θα γίνεται από το επόµενο βήµα. 
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Σχήµα 10.1. Ο Φάκελος µε το Λογισµικό του «ΓΕΩ» 

 

 

Σε αυτό το παράθυρο ο χρήστης κάνει διπλό κλικ στο εικονίδιο «logismiko». Έτσι, εισέρχεται στο 

παρακάτω παράθυρο απ’ όπου θα γίνει η επιλογή του σεναρίου διδασκαλίας (Σχήµα 10.2): 

 

 
Σχήµα 10.2. Τα Σενάρια ∆ιδασκαλίας του «ΓΕΩ» 
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Σε αυτό το παράθυρο ο καθηγητής µπορεί να κάνει διπλό κλικ σε ένα από τα παρακάτω εικονίδια και 

να «µπει» στα αντίστοιχα σενάρια: 

Index  Σενάριο: Ολόκληρη Ευρώπη 

Index_Anatolikes  Σενάριο: Ανατολική Ευρώπη  

Index_Balkania  Σενάριο: Βαλκάνια 

Index_Baltikes  Σενάριο: Βαλτικές 

Index_Dutikn  Σενάριο: ∆υτική Ευρώπη 

Index_ Kentrikn  Σενάριο: Κεντρική Ευρώπη 

Index_Notia_Eurwpn  Σενάριο: Νότια Ευρώπη 

Index_ Skavdivabia  Σενάριο: Σκανδιναβία 

 

10.2.2 Σελίδα  εισόδου του λογισµικού 

 

Ας υποθέσουµε ότι ο καθηγητής κάνει διπλό κλικ στο εικονίδιο Index (αν επιλεχθεί ένα από τα άλλα 

σενάρια η διαφοροποίηση του λογισµικού έχει περιγραφεί στην ενότητα: “9.3.5 Τα Σενάρια 

∆ιδασκαλίας στο «ΓΕΩ»”). Τότε εισέρχεται στην πρώτη σελίδα (µέσω του Internet Explorer) του 

λογισµικού «ΓΕΩ», όπου υπάρχει το καλωσόρισµα του χρήστη. Στην σελίδα αυτή δεν ξαναγυρνάει ο 

χρήστης (Σχήµα 10.3): 

 
Σχήµα 10.3. Το Καλωσόρισµα στο «ΓΕΩ» 
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10.2.3 Αρχική σελίδα του λογισµικού 

 

Κάνοντας διπλό κλικ στη λέξη «ΕΙΣΟ∆ΟΣ» ο χρήστης εισέρχεται στην αρχική σελίδα του «ΓΕΩ» 

όπως φαίνεται στο παρακάτω παράθυρο (Σχήµα 10.4): 

 

 
Σχήµα 10.4. Η Αρχική Σελίδα του «ΓΕΩ 

 

Στο πάνω µέρος του παραθύρου υπάρχει µια σειρά από κουµπιά: 

ΑΡΧΗ   ΧΑΡΤΗΣ   ΧΩΡΕΣ   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ   ΒΟΗΘΕΙΑ   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αναλυτική λειτουργία και χρησιµότητα του κάθε κουµπιού παρουσιάζεται παρακάτω. Επιλέγοντας 

το κουµπί «ΑΡΧΗ» ο χρήστης µπορεί ανά πάσα στιγµή  να επανέλθει σε αυτή τη σελίδα. 

 

10.2.4 Ο Χάρτης της Ευρώπης 

 

Κάνοντας κλικ ο χρήστης στη λέξη «ΧΑΡΤΗΣ» ή στην πρόταση του κάτω µέρους του παραθύρου «Ο 

ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» εισέρχεται στο παράθυρο µε τον ενεργό χάρτη της Ευρώπης(Σχήµα 10.5): 
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Σχήµα 10.5. Ο «Ενεργός» Χάρτης της Ευρώπης 

 

Τα σύνορα των χωρών πάνω στο χάρτη είναι όπως στην πραγµατικότητα. Με την κίνηση του 

ποντικιού πάνω από κάθε χώρα αλλάζει µορφή από "βελάκι"  σε "χεράκι" και κάτω αριστερά στη 

σελίδα εµφανίζεται στα αγγλικά το όνοµα της χώρας που βρίσκεται ο χρήστης. Έστω ότι κάνουµε κλικ 

στην Ελλάδα. Τότε µπαίνουµε στο παρακάτω παράθυρο όπου δίνονται πληροφορίες για τη 

συγκεκριµένη χώρα (Σχήµα 10.6): 

 
Σχήµα 10.6. Η Σελίδα της Ελλάδας 
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Κάνοντας κλικ πάνω στο χάρτη της χώρας κάτω δεξιά ο χάρτης µεγεθύνεται και εµφανίζεται µόνος του 

σε ένα νέο παράθυρο (Σχήµα 10.7): 

 

 
Σχήµα 10.7. Ο Χάρτης της Ελλάδας 

 

Κάνοντας κλικ µε το ποντίκι στο Χ πάνω δεξιά κλείνουµε αυτό το παράθυρο οπότε επανερχόµαστε 

στο Σχήµα 10.6 και κάνοντας κλικ στο «Ε∆Ω» (για εθνικό ύµνο εδώ) µεταφερόµαστε στη σελίδα που 

παρουσιάζεται στα Σχήµατα 10.8, 10.9 και 10.10 τα οποία είναι διαδοχικές εικόνες καθώς ρολάρουµε 

στο παράθυρο. 
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Σχήµα 10.8. Ο Εθνικός Ύµνος της Ελλάδας 

 

Σε αυτό το σηµείο κάνοντας ο χρήστης διπλό κλικ πάνω στη σηµαία µπορεί να ακούσει τη µελωδία 

του εθνικού ύµνου κάθε χώρας (ανοίγει ένα νέο παράθυρο) να δει τον εθνικό ύµνο της χώρας και να 

δει και τις διαφορές των ωρών µε τα ρολόγια. 

 
Σχήµα 10.9. Οι Στίχοι Εθνικού Ύµνου της Ελλάδας 
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Σχήµα 10.10. Το Ρολόι µε τις ∆ιάφορες ώρες 

10.2.5 Οι χώρες της Ευρώπης 

 

Κάνοντας κλικ στη λέξη «ΧΩΡΕΣ», στα βασικά κουµπιά του πάνω µέρους του παραθύρου ο χρήστης 

µπαίνει στο παρακάτω παράθυρο, όπου υπάρχουν σε ένα πίνακα αλφαβητικά τα ονόµατα όλων των 

χωρών της Ευρώπης (Σχήµα 10.11): 

 
Σχήµα 10.11. Ο Πίνακας µε τις Χώρες της Ευρώπης 
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Κάνοντας κλικ σε ένα από τα ονόµατα των χωρών µεταφερόµαστε στη σελίδα µε τις πληροφορίες για 

τη συγκεκριµένη χώρα, όπως γίνεται και µέσω του χάρτη της Ευρώπης. Για παράδειγµα, αν κάνουµε 

κλικ στη χώρα Ελλάδα θα µεταφερθούµε στο Σχήµα 10.6. 

 

10.2.6 Το Σηµειωµατάριο  

  

Ο χρήστης κάνοντας κλικ πάνω στη λέξη «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» θα µεταφερθεί στο παρακάτω παράθυρο 

(Σχήµα 10.12) όπου ανοίγει το σηµειωµατάριο, (ενότητα 9.3.2.1) και µπορεί να κρατήσει σηµαντικές 

σηµειώσεις καθώς και να αποθηκεύσει εικόνες, σχήµατα ή οτιδήποτε άλλο θεωρεί σηµαντικό.  

 

 
Σχήµα 10.12. Το Σηµειωµατάριο του «ΓΕΩ» 

 

10.2.7 Οι Ερωτήσεις κατανόησης 

 

Κάνοντας κλικ στο κουµπί «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ» στο πάνω µέρος του παραθύρου ο χρήστης εισέρχεται στο 

παράθυρο των ερωτήσεων κατανόησης (ενότητα 9.3.2.2) (Σχήµα 10.13): 
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Σχήµα 10.13. Οι Ερωτήσεις Κατανόησης του «ΓΕΩ» 

10.2.8 Η Βοήθεια 

Στο εκπαιδευτικό λογισµικό «ΓΕΩ» είναι ενσωµατωµένη και η βοήθεια που παρέχεται στο χρήστη. Η 

βοήθεια είναι γραµµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε επιλέγοντας ο χρήστης ένα από τα περιεχόµενά της 

εµφανίζει αυτό που ζητεί. Κάνοντας κλικ στο πάνω µέρος του παραθύρου στη λέξη «ΒΟΗΘΕΙΑ» ο 

χρήστης εισέρχεται στο παρακάτω παράθυρο (Σχήµα 10.14): 

 

Σχήµα 10.14. Η Βοήθεια του «ΓΕΩ» 
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10.2.9 Οι Ερωτήσεις Αξιολόγησης 

 

• ∆ιαδικασία Ενεργοποίησης των Ερωτήσεων Αξιολόγησης 

Κάνοντας, τέλος, κλικ στη λέξη «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ανοίγει ένα νέο παράθυρο, όπου κάνοντας κλικ στη 

λέξη «άνοιγµα» (σχήµα 10.15) µεταφερόµαστε στο κέλυφος CLIPS (σχήµα 10.16).  

 
Σχήµα 10.15. Άνοιγµα του Kελύφους CLIPS 

 

Σχήµα 10.16. Το Κέλυφος CLIPS 
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Εν συνεχεία, πάνω αριστερά στο παράθυρο του CLIPS κάνουµε κλικ στο File και από κει στο Load 

(Σχήµα 10.17): 

 

Σχήµα 10.17. Από το file επιλέγουµε load 

Έπειτα, επιλέγουµε σε ποιο τεστ από τα τρία (Αρχάριους, Μεσαίου Επιπέδου, Προχωρηµένους)  

θέλουµε να απαντήσουµε (Σχήµα 10.18): 

 

Σχήµα 10.18: Επιλέγουµε σε ποιο Τεστ Θέλουµε να Απαντήσουµε 
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Αφού εµφανιστεί η λέξη "TRUE" στο παράθυρο "Dialog Window" κάντε κλικ πάνω στο Execution 

επιλέξτε το Options και εκεί που λέει Strategy επιλέξτε Breadth (αυτή η διαδικασία γίνεται µόνο την 

πρώτη φορά µετά δεν χρειάζεται να επιλέγουµε στρατηγική) (Σχήµα 10.19 και 10.20).  

 

Σχήµα 10.19. Από το Execution επιλέγω Options 

 

Σχήµα 10.20. Στην Strategy επιλέγουµε Breadth και πατάµε ΟΚ 
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Κάνουµε πάλι κλικ στο Execution και επιλέγουµε το Reset (ή γράφουµε στο Dialog Window: (reset)) 

(Σχήµα 10.21). 

 

Σχήµα 10.21. Από το Execution επιλέγουµε Reset 

Κάνουµε πάλι κλικ στο Execution και επιλέγουµε Run  (ή γράφουµε στο Dialog Window: (run)) 

(Σχήµα 10.22). 

 

Σχήµα 10.22. Από το Execution επιλέγουµε Run 
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Επιλέξτε στο Dialog Window από 1 – 6  ανάλογα σε ποια κατηγορία του τεστ θέλετε να εξεταστείτε.  

Εµφανίζονται οδηγίες για το τεστ και ακολουθούν οι ερωτήσεις (Σχήµα 10.23) 

 

Σχήµα 10.23. Εµφάνιση οδηγιών και ερωτήσεων στο CLIPS 

• Περιγραφή Τεστ 

Πρόκειται για κάποια τεστ ερωτήσεων που αφορούν στις χώρες της Ευρώπης και απαντώντας σε 

κάποιο από τα τεστ, το έµπειρο σύστηµα εξάγει τη βαθµολογία και τα συµπεράσµατα για την πρόοδό 

σας στο µάθηµα της γεωγραφίας. Σε κάθε τεστ υπάρχει η δυνατότητα είτε να απαντήσετε σε ολόκληρο 

το τεστ είτε σε µία από τις πέντε υποκατηγορίες, οι οποίες είναι: 

• Πρωτεύουσες - Πόλεις των χωρών της Ευρώπης.  

• Πολιτεύµατα - θρησκείες των χωρών της Ευρώπης.  

• Βουνά - Ποταµοί των χωρών της Ευρώπης.  

• Πληθυσµός - Έκταση των χωρών της Ευρώπης.  
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• Γλώσσα - Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι ερωτήσεις των τεστ έχουν απαντήσεις πολλαπλών επιλογών και καλείται ο χρήστης να επιλέξει την 

απάντηση που θεωρεί σωστή σε κάθε ερώτηση επιλέγοντας τον αριθµό που βρίσκεται στα αριστερά 

των απαντήσεων. Μερικές ερωτήσεις έχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις και µία απάντηση "∆εν 

ξέρω" και άλλες έχουν απαντήσεις "Σωστό", "Λάθος" και "∆εν ξέρω". 

 
• Βαθµολογία 

Σε κάθε σωστή απάντηση κερδίζονται 4 βαθµοί, σε κάθε λάθος χάνεται 1 βαθµός και στην απάντηση 

"∆εν ξέρω" δεν κερδίζεται αλλά ούτε χάνεται βαθµός. 

Η βαθµολογία σε ολόκληρο το τεστ κυµαίνεται από -25 έως 100 µονάδες ενώ στην κάθε υποκατηγορία 

από -5 έως 20. 

Μαζί µε τη βαθµολογία εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα τόσο για τη γενική πρόοδο του χρήστη όσο 

και για την πρόοδό του στις υποκατηγορίες του τεστ (Σχήµα 10.24). 

 

Σχήµα 10.24. Εµφάνιση της Βαθµολογίας και των Συµπερασµάτων του Έµπειρου Συστήµατος. 
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Όταν ολοκληρώσει κανείς το τεστ για να συνεχίσει σε άλλο επίπεδο ερωτήσεων κάνει κλικ στο 

Execution και επιλέγει Clear (ή γράφει στο Dialog Window (clear)) (Σχήµα 10.25) και επαναλαµβάνει 

τη διαδικασία από την αρχή. Αν θέλει κανείς να φύγει από το περιβάλλον CLIPS αρκεί να κάνει κλικ 

µε το ποντίκι στο Χ πάνω δεξιά στο παράθυρο του CLIPS. 

 

Σχήµα 10.25. Επιλογή Clear µέσω του Execution 
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Κεφάλαιο 11 
Συµπεράσµατα – Ανακεφαλαίωση  

 

 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό «ΓΕΩ» είναι ένα σύγχρονο λογισµικό που µπορεί να αξιοποιηθεί στη 

διδασκαλία του µαθήµατος της Γεωγραφίας και µάλιστα να έχει εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Το 

σηµαντικότερο ίσως πλεονέκτηµα του «ΓΕΩ» είναι ότι σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να επιτυγχάνει στους 

βασικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Η δοµή του και η λειτουργικότητά του επιτρέπουν την ένταξή του στο κύριο διδακτικό έργο του 

µαθήµατος της Γεωγραφίας και στην καθηµερινή πραγµατικότητα του σχολείου, ενώ παράλληλα είναι 

απολύτως συµβατό µε τις ανάγκες των µαθητών, των καθηγητών και του προγράµµατος σπουδών. Η 

ολοκληρωµένη µαθησιακή δοµή του «ΓΕΩ» (Παρουσίαση του γνωστικού αντικειµένου – Αξιολόγηση 

της γνώσης των µαθητών) έχει ως αποτέλεσµα τη συµπλήρωση της µαθησιακής και διδακτικής 

διαδικασίας αλλά ίσως και την αυτόνοµη λειτουργία της. 

Επιπρόσθετα, µε την ύπαρξη σεναρίων διδασκαλίας παρέχεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 

οργανώνει το µάθηµα όπως εκείνος επιθυµεί. Επιπλέον, µε µια µικρή διαφοροποίηση και προέκταση 

αυτού το λογισµικού µπορεί ο εκπαιδευτικός να προσθέσει υλικό και ασκήσεις που επιθυµεί. 

Παράλληλα, το «ΓΕΩ» εξασφαλίζει βαθµούς ελευθερίας και µηχανισµούς παρέµβασης του µαθητή σε 

διάφορα επίπεδα. 

Ωστόσο, δεν απαιτείται κάποιο εξειδικευµένο υπολογιστικό σύστηµα για να λειτουργήσει το «ΓΕΩ», 

αρκεί το σχολείο να διαθέτει µια αίθουσα υπολογιστών µε εγκατεστηµένο έναν internet browser.  

Συγχρόνως, ο τρόπος παρουσίασης της γνώσης προκαλεί και διατηρεί το ενδιαφέρον των µαθητών, 

καθώς το «ΓΕΩ» αξιοποιεί τη δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεών της χρησιµοποιώντας 

εναλλακτικές τεχνικές µετάδοσής της, που βασίζονται στα πολυµέσα – υπερµέσα, όπως είναι ο ήχος, η 

εικόνα  και το κείµενο. 

Επιπλέον, το λογισµικό αυτό παρέχει ελευθερία κίνησης και εξερεύνησης και συνάµα προκαλεί τους 

µαθητές για περαιτέρω εµβάθυνση στη γνώση που προσφέρει. Μέσω των δοµών τοπικού δικτύου και 

διαδικτύου ενισχύεται η διερευνητική, η οµαδική και η ενεργητική µάθηση.  

Τέλος, το περιβάλλον του «ΓΕΩ» είναι φιλικό προς στο χρήστη, ακόµη και στον αρχάριο ως προς τη 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. ∆εν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για τη χρήση του ενώ δίνονται 

λεπτοµερείς πληροφορίες και βοήθεια για οτιδήποτε ζητηθεί. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Γνωστικό περιεχόµενο: 

 

1) Βιβλία «Εµείς και ο κόσµος» των τάξεων της 4ης, 5ης, 6ης ∆ηµοτικού. 

 
2) Βιβλία «Γεωγραφία» των τάξεων 1ης και 2ας Γυµνασίου.  

  
3) Εγκυκλοπαίδεια GRAND LAROUSSE, τόµος 5 και τόµος 6. 

 

 

Πολυµεσικό περιεχόµενο: 

 

1) Ηχογράφηση αρχείων wav. 

 
2) Μηχανές αναζήτησης:  www.google.com,  www.in.gr, www.kazaa.com .  

• Αναζήτηση χαρτών των χωρών της Ευρώπης. 

• Αναζήτηση εθνικών ύµνων των χωρών της Ευρώπης. 

• Αναζήτηση σηµαιών των χωρών της Ευρώπης. 

• Αναζήτηση animation και εικόνων. 

• Αναζήτηση της ώρας σε κάθε χώρα της Ευρώπης. 
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1. ΣΕΝΑΡΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Αφορά το ∆ιδάσκοντα) 

∆ίνεται η δυνατότητα στο διδάσκοντα να επιλέξει ένα από τα παρακάτω 8 διαφορετικά σενάρια 
διδασκαλίας του µαθήµατος: 

• Ολόκληρη Ευρώπη  

• Κεντρική Ευρώπη  

• ∆υτική Ευρώπη  

• Ανατολική Ευρώπη  

• Νότια Ευρώπη  

• Βαλτικές χώρες  

• Σκανδιναβία  

• Βαλκάνια  

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο διδάσκων για να επιλέξει ένα σενάριο είναι η εξής: 

1. Τοποθετεί το CD στην µονάδα CD-ROM του υπολογιστή.  

2. Εκεί θα βρει 8 διαφορετικά index µε τις ονοµασίες των σεναρίων.  

3. Επιλέγει το σενάριο που θέλει ανοίγοντας το αντίστοιχο αρχείο index.  

 

2. ΑΡΧΗ 

Κάνοντας κλικ µε το ποντίκι στην "ΑΡΧΗ" επιστρέφετε στη σελίδα µε τη φωτογραφία της γης από το 

δορυφόρο. 

 

3. ΧΑΡΤΗΣ 

Τα σύνορα των χωρών πάνω στο χάρτη είναι όπως στην πραγµατικότητα. 

Με την κίνηση του ποντικιού πάνω από κάθε χώρα αλλάζει µορφή από "βελάκι"  σε "χεράκι" και κάτω 
αριστερά στην σελίδα εµφανίζεται στα αγγλικά το όνοµα της χώρας όπου βρίσκεστε. 

Κάνοντας κλικ µε το ποντίκι πάνω σε µία χώρα του χάρτη µεταφέρεστε στη σελίδα µε τις πληροφορίες 

για τη συγκεκριµένη χώρα. 
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 4. ΧΩΡΕΣ 

Στη σελίδα αυτή βρίσκονται συγκεντρωµένες σε ένα πίνακα όλες οι χώρες της Ευρώπης, που 

βρίσκονται και στο χάρτη. 

Κάνοντας κλικ µε το ποντίκι πάνω σε µία χώρα του πίνακα µεταφέρεστε στη σελίδα µε τις 

πληροφορίες για τη συγκεκριµένη χώρα. 

  

 5. ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

Κάνοντας κλικ µε το ποντίκι στο "ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ" εµφανίζεται ένα καινούριο παράθυρο. 

Πατώντας Yes ή Ναι ενεργοποιείται το σηµειωµατάριο όπου µπορείτε να κρατήσετε σηµειώσεις ή να 

αντιγράψετε όποια στοιχεία σας ενδιαφέρουν και να τα αποθηκεύσετε στον προορισµό της επιλογής 

σας. 

 

 6. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

Κάνοντας κλικ µε το ποντίκι στις "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ" µεταφέρεστε σε µια σελίδα η οποία 

είναι χωρισµένη σε δύο µέρη. 

6.1. Όνοµα χρήστη: 

• Στην αρχή, αν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα από το συγκεκριµένο 

υπολογιστή, θα ζητηθεί το όνοµά σας.  

• Τις επόµενες φορές θα εµφανίζεται το όνοµα στο πάνω µέρος της σελίδας και το σκορ που 

είχατε επιτύχει στην προηγούµενη επίσκεψη.  

• Στο πάνω µέρος της σελίδας µε τις ερωτήσεις υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει το όνοµα και 

να απαντήσετε στις ερωτήσεις ως νέος χρήστης.  
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6.2. Ερωτήσεις - Απαντήσεις: 

Στο αριστερό µέρος της σελίδας υπάρχουν ερωτήσεις σχετικές µε το σενάριο µελέτης. 

Οι ερωτήσεις αυτές έχουν απαντήσεις πολλαπλών επιλογών και καλείστε να επιλέξετε την απάντηση 

που θεωρείτε σωστή σε κάθε ερώτηση κάνοντας κλικ πάνω σε αυτήν. Μερικές ερωτήσεις έχουν 

τέσσερις πιθανές απαντήσεις και άλλες έχουν απαντήσεις "ΣΩΣΤΟ", "ΛΑΘΟΣ". 

• Αν η επιλογή σας είναι σωστή θα εµφανίζεται ένα µήνυµα που θα σας ενηµερώνει για 

ορθότητα της επιλογής σας.  

• Αν η επιλογή σας είναι λανθασµένη θα εµφανίζεται στο δεξί µέρος της σελίδας µια σελίδα µε 

τις πληροφορίες της χώρας στην οποία αναφέρεται η ερώτηση.  

6.3. Βαθµολογία: 

Στο κάτω µέρος της σελίδας µε τις ερωτήσεις υπάρχει η δυνατότητα να δείτε σε πόσες συνολικά 

ερωτήσεις απαντήσατε σωστά. 

  

7. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

7.1. ∆ιαδικασία ενεργοποίησης των ερωτήσεων αξιολόγησης: 

• Κάνοντας κλικ µε το ποντίκι στις "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ" εµφανίζεται ένα καινούριο 

παράθυρο.  

• Πατώντας Yes ή Ναι ενεργοποιείται του προγράµµατος συγγραφής έµπειρων συστηµάτων 

"CLIPS".  

• Επόµενη κίνηση: Κάνετε κλικ πάνω αριστερά στο παράθυρο του CLIPS στο File και από κει 

στο Load. Μπορείτε να επιλέξετε σε ποιο τεστ από τα τρία (Αρχάριους, Μεσαίου Επιπέδου, 

Προχωρηµένους)  θέλετε να απαντήσετε.  

• Αφού εµφανιστεί η λέξη "TRUE" στο παράθυρο "Dialog Window" κάνετε κλικ πάνω στο 

Execution, επιλέγετε το Options και εκεί που λέει Strategy, επιλέγετε Breadth.  

• Κάνετε πάλι κλικ στο Execution και επιλέγετε το Reset (ή γράφετε στο Dialog Window: 

(reset))  

• Κάνετε πάλι κλικ στο Execution και επιλέγετε Run  (ή γράφετε στο Dialog Window: (run))  
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• Επιλέγοντας στο Dialog Window από 1 - 6 ανάλογα µε το ποια κατηγορία του τεστ θέλετε να 

εξεταστείτε.  

• Εµφανίζονται οδηγίες για το τεστ και ακολουθούν οι ερωτήσεις.  

• Όταν ολοκληρώσετε το τεστ, για να συνεχίσετε σε άλλο επίπεδο ερωτήσεων κάνετε κλικ στο 

Execution και επιλέγετε Clear (ή γράφετε στο Dialog Window (clear)) και επαναλαµβάνετε τη 

διαδικασία από την αρχή.  

• Για κλείσιµο του περιβάλλοντος CLIPS πατήστε X πάνω δεξιά.  

 

7.2. Περιγραφή Τεστ: 

Πρόκειται για κάποια τεστ ερωτήσεων που αφορούν στις χώρες της Ευρώπης και απαντώντας σε 

κάποιο από τα τεστ, το έµπειρο σύστηµα εξάγει βαθµολογία και συµπεράσµατα για την πρόοδο σας 

στο µάθηµα της γεωγραφίας. 

Σε κάθε τεστ υπάρχει η δυνατότητα είτε να απαντήσετε σε ολόκληρο το τεστ είτε σε µία από τις πέντε 

υποκατηγορίες, οι οποίες είναι: 

• Πρωτεύουσες - Πόλεις των χωρών της Ευρώπης.  

• Πολιτεύµατα - Θρησκείες των χωρών της Ευρώπης.  

• Βουνά - Ποταµοί των χωρών της Ευρώπης.  

• Πληθυσµός - Έκταση των χωρών της Ευρώπης.  

• Γλώσσα - Ευρωπαική Ένωση.  

Οι ερωτήσεις των τεστ έχουν απαντήσεις πολλαπλών επιλογών και καλείστε να επιλέξετε την 

απάντηση που θεωρείτε σωστή σε κάθε ερώτηση επιλέγοντας τον αριθµό που βρίσκεται στα αριστερά 

των απαντήσεων. Μερικές ερωτήσεις έχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις και µία απάντηση "∆εν 

ξέρω" και άλλες έχουν απαντήσεις "Σωστό", "Λάθος" και "∆εν ξέρω". 
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7.3. Βαθµολογία 

Σε κάθε σωστή απάντηση κερδίζονται 4 βαθµοί, σε κάθε λάθος χάνεται 1 βαθµός και στην απάντηση 

"∆εν ξέρω" δεν κερδίζεται αλλά ούτε χάνεται βαθµός. 

Η βαθµολογία σε ολόκληρο το τεστ κυµαίνεται από -25 έως 100 µονάδες ενώ στην κάθε υποκατηγορία 

από -5 έως 20. 

Μαζί µε τη βαθµολογία εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα τόσο για τη γενική σας πρόοδο όσο και για 

την πρόοδο σας στις υποκατηγορίες του τεστ. 
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