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Abstract 

 

In this dissertation we were asked to develop an interactive game of Mathematical knowledge for 

children of the third grade of Elementary school. We all acknowledge that technology has affected all 

aspects of our lives offering unlimited capabilities. 

One of the aspects that would be affected is that which is concerning education. In this aspect, 

technology has a lot to offer in favor of the students, the teachers and society. Through this system that 

is to be developed, medium students will reap many benefits, while geniuses will not be limited to a 

certain curriculum or be forced to slower learning procedures favouring other students. New visual 

ways will be offered to children with special needs, while even illiteracy in some cases can be extinct. 

A PC can be used for preschool and school education for the completion of different activities and 

support teaching of mathematics, as well as familiarization with new technologies and gaining new 

abilities. The educational benefits of using a PC in school class are widely recognized. 

In this context we have developed a multimedia application named math game which is targeting 

children of the third grade of elementary school and its purpose is to present math in a more amusing 

way. Children will be able to play with the application and at the same time learn mathematics that are 

taught in this particular grade. 
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ύνοτη 

 

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία θιεζήθακε λα αλαπηχμνπκε έλα δηαδξαζηηθφ παηρλίδη γλψζεσλ 

ησλ Μαζεκαηηθψλ  γηα παηδηά ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ. ινη αλαγλσξίδνπκε φηη ε ηερλνινγία 

έρεη επεξεάζεη ηελ δσή καο ζε φινπο ηνπο ηνκείο πξνζθέξνληαο  απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο. 

Έλαο απφ ηνπο ηνκείο πνπ ζίγνπξα δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη αλεπεξέαζηνο είλαη θαη απηφο ηεο 

εθπαίδεπζεο. ε απηφ ηνλ ηνκέα, ε ηερλνινγία έρεη πνιιά πξνζθέξεη πξνο φθεινο θαη ησλ καζεηψλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο θνηλσλίαο. Μέζσ ηνλ δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα 

αλαπηπρζνχλ νη κέζνη καζεηέο ζα απνθνκίζνπλ πνιιά νθέιε, ελψ νη ηδηνθπίεο δελ ζα πεξηνξίδνληαη 

κφλν ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηέα χιε, νχηε ζα ρξεηάδεηαη λα αθνινπζνχλ αξγνχο ξπζκνχο πξνο 

ράξηλ κεξηθψλ άιισλ καζεηψλ. ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ζα αλνηρζνχλ λένη νπηηθνί νδνί, ελψ ν 

αλαιθαβεηηζκφο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζα πάςεη λα ππάξρεη. 

Ο Ζ/Τ ζην ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο αγσγήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ, 

φζν θαη γηα ηελ εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ απφθηεζε ησλ ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ 

εθπαηδεπηηθή αμία ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ Ζ/Τ ζηε ζρνιηθή ηάμε είλαη πιένλ επξέσο απνδεθηή. 

ηα πιαίζηα απηά αλαπηχμακε κηα πνιπκεζηθή εθαξκνγή κε ην φλνκα math game πνπ 

απεπζχλεηαη ζε παηδηά ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ν ζθνπφο ηεο είλαη λα 

παξνπζηάζεη ηα Μαζεκαηηθά κε έλαλ πην δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν. Σα παηδηά κπνξνχλ λα παίμνπλ κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο θαη παξάιιεια λα κάζνπλ ηελ χιε ησλ καζεκαηηθψλ πνπ δηδάζθνληαη ζε απηή ηελ 

ηάμε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ην θεθάιαην απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε θαη λα αλαιχζνπκε ηηο πξννπηηθέο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο. 

1.1 Διζαγυγή 

Αλακθηζβήηεηα ε επνρή πνπ δνχκε είλαη επεξεαζκέλε απφ ηηο ζπλερφκελεο θαη κεγάιεο 

πξνφδνπο θαη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Έλαο ηνκέαο φκσο πνπ έρεη 

επεξεάζεη ηνλ ηξφπν πνπ ν άλζξσπνο ζθέπηεηαη θαη πξάηηεη είλαη απηφο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ . 

Ζ γξήγνξε εμέιημε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θπξίσο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη 

επεξεάζεη φιν ην θάζκα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ελφο αλζξψπνπ. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα 

επεξεαζηεί ζαθψο θαη ε εθπαίδεπζε. Οη ππνινγηζηέο έρνπλ παξαθηλήζεη πνιινχο επηζηήκνλεο θαη 

κειεηεηέο λα αζρνιεζνχλ θαη λα εξεπλήζνπλ πσο θαη πφζν κπνξεί ην δηαδίθηπν θαη νη λέεο 

ηερλνινγίεο λα βνεζήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο εθπαηδεπηέο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη ζίγνπξα λα ελεκεξσζνχλ θαη λα εθπαηδεπηνχλ πάλσ ζηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ηερλνινγία ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα 

απνθαζίζνπλ αλ ζα πξέπεη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ή φρη ζηελ ηάμε. 

χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο νη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πνιιά ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. Αλάινγα ην επίπεδν ησλ καζεηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ψζηε λα κελ πεξηνξηζηεί ην κάζεκα 

κφλν ζηελ δηδαθηέα χιε, αιιά λα δψζεη θίλεηξα πεξεηαίξσ έξεπλαο πέξα απφ ηα ηππηθά πιαίζηα ελφο 

καζήκαηνο δηεπξχλνληαο ηνπο νξίδνληεο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο κεγάια πιενλεθηήκαηα κπνξεί λα 

πξνζθέξεη θαη ζηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ψζηε κέζα απφ εηδηθά ινγηζκηθά λα κπνξέζνπλ λα 

δηδαρζνχλ φια ηα αληηθείκελα ηνπ ζρνιείνπ θαη λα εμαιεηθηεί έηζη ν αλαιθαβεηηζκφο πνπ έρεη 

παξαηεξεζεί απμεκέλνο ζε απηή ηελ θαηεγνξία.  

χκθσλα κε ηνλ Niccolo Machiavelli «Γελ ππάξρεη ηίπνηα πην δχζθνιν απφ ην λα ζρεδηάζεηο, 

ηίπνηα πην αβέβαην απφ ηελ επηηπρία, ηίπνηα πην αδχλαην ζηελ πινπνίεζε απφ ηελ δεκηνπξγία ελφο 

λένπ ζπζηήκαηνο. Γηαηί ν δεκηνπξγφο ζα ζπλαληήζεη κεγάιε ερζξφηεηα απ' απηνχο πνπ σθεινχληαη 

απφ ηελ δηαηήξεζε ηνπ παιηνχ ζπζηήκαηνο, ελψ απφ ηελ άιιε ζα ζπλαληήζεη απιψο αδηάθνξνπο 

ππνζηεξηθηέο, εάλ νξηζκέλνη πξφθεηηαη λα απνθνκίζνπλ θάπνηα νθέιε απφ ην θαηλνχξην». 

ην ζεκείν απηφ ζα θάλνπκε κηα δηάθξηζε ησλ ππνινγηζηψλ: 

Οη ππνινγηζηέο σο απιή ηερλνινγία πνπ ηε ζπλαληάκε ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο 

θαη φρη κφλν. Πιένλ απφ ηελ πξψηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ θαη ζχκθσλα κε ην λέν αλακνξθσκέλν 
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πξφγξακκα καζεκάησλ ζηα ζρνιεία νη καζεηέο απνθηνχλ πξφζβαζε ζηνπο ππνινγηζηέο θαη 

καζαίλνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε λέεο πεγέο γλψζεο, 

έξρνληαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο καζεηέο, θαη νπζηαζηηθά έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ 

φ,ηη ζέινπλ, απφ φπνπ ην ζέινπλ θαη φπνηε ην ζέινπλ πάληνηε κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα. 

Ο ππνινγηζηήο φκσο σο εξγαιείν κάζεζεο, ζπλαληάηαη θπξίσο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

δίρσο ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ. Ο θνηηεηήο ζεσξείηαη απηνλφεην φηη γλσξίδεη ηελ ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή θαη έηζη κπνξεί λα κπεη αλά πάζα ζηηγκή, κέζσ ηνπ ππνινγηζηή, ζε νπνηαδήπνηε 

βηβιηνζήθε, ζε εθζέζεηο, ζε βηβιηνγξαθίεο, ζε πξαγκαηηθά κνπζεία θ.η.ι. θαη λα κειεηήζεη εξγαζίεο. 

Μεγάιε είλαη φκσο ε ζπλδξνκή ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ κάζεζε απφ απφζηαζε αθνχ κέζσ απηνχ, 

κπνξεί λα δεηήζεη θαλείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζεηξά ησλ καζεκάησλ, θαζνδήγεζε πάλσ ζην κάζεκα 

θ.α. Σέηνηνη κέζνδνη δηδαζθαιίαο έρνπλ εθκεδελίζεη ηηο απνζηάζεηο, θάλνληαο ηελ εθπαίδεπζε πην 

άλεηε θαη πην ελδηαθέξνπζα θαη πξνζηηή ζε φινπο. 

Ζ ζπλερφκελε θαη ξαγδαία αλάπηπμε φκσο ηεο ηερλνινγίαο έρεη θαη ζαλ ζπλέπεηα φηη ν 

ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα επηκνξθψλεηαη θαη λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζπλερψο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζνχλ θαη λα πιεζχλνπλ ηα ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

γχξσ απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα πξνσζεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε δηα βίνπ κάζεζε. 

1.2 Σι πποζθέποςν οι νέερ ηεσνολογίερ ζηην εκπαίδεςζη 

χκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν γίλεηαη ζαθέο φηη ν ππνινγηζηήο θαη νη λέεο 

ηερλνινγίεο έρνπλ επεξεάζεη θαη ζα ζπλερίζνπλ λα επεξεάδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απηφ 

φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ζα θαηαξγεζνχλ ηα βηβιία θαη ν δάζθαινο απφ ην ζρνιείν. ίγνπξα ε είζνδνο 

ησλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο εηζάγνληαο λέεο εθπαηδεπηηθέο 

κεζφδνπο θαη θαηαξγψληαο άιιεο. 

Υξεζηκνπνηψληαο νη καζεηέο ηνπο ππνινγηζηέο, νη θαζεγεηέο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

δελ ζα είλαη πιένλ αλαγθαζκέλνη λα νξγαλψλνπλ ην κάζεκα ηεο απξηαλήο κέξαο, νχηε λα κέλνπλ 

πηζηνί ζην βηβιίν χιεο, νχηε λα εηνηκάδνπλ δηαγσλίζκαηα ή αθφκε θαη λα βαζκνινγνχλ ηνπο καζεηέο. 

Έξγν ησλ θαζεγεηψλ ζα είλαη λα ζέηνπλ θξίζηκεο εξσηήζεηο θαη λα αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε 

θαη ηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο. Με ηνλ λέν ηξφπν δηδαζθαιίαο ζα έρνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα 

αζρνιεζνχλ κε ηνλ θαζέλα καζεηή μερσξηζηά γηαηί κφλν απηνί γλσξίδνπλ ηηο αδπλακίεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ. 

Οη θαζεγεηέο ζα κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ ην κάζεκα κέζσ παξνπζηάζεσλ κε θάπνην ζχζηεκα 

βίληεν - πξνβνιέα, λα πξνεηνηκάζνπλ ζπδεηήζεηο, δηαιέμεηο, αθφκα θαη αλαζέζεηο εξγαζηψλ ζε 

νκάδεο καζεηψλ. Έηζη νη θαζεγεηέο ζα απμήζνπλ θαη ζα επεθηείλνπλ ηελ εθπαίδεπζε πέξα απφ ηα 
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φξηα ηνπ ππνινγηζηή δίρσο λα πεξηνξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλε χιε ή απφ ρξφλν. Οη καζεηέο έηζη ζα 

επσθεινχληαη απφ ηελ πνηθηιία ζεκάησλ θαη ζα κπνξνχλ λα εκβαζχλνπλ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν. 

Οη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ νη θαζεγεηέο ζα ζηέθνληαη κε επηηπρία 

αθνχ ζα έρνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε δηάζεζή ηνπο γηα λα ηηο πξνεηνηκάζνπλ θαηάιιεια. Οη 

καζεηέο αθνχ ζα επηιέγνπλ λα ζπκκεηέρνπλ, ζα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη θαη ζα έρνπλ άξηζηε 

ζπκπεξηθνξά. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο, φια ηα ρξφληα ηνπ ζρνιείνπ ζα εθηεζνχλ ζε 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη θαηαζηάζεηο. 

Δπηπιένλ κηα αθφκα ξηδνζπαζηηθή αιιαγή ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη εθείλε ηνπ ξφινπ 

ηνπ δαζθάινπ. Γαζθαινθεληξηθέο ήηαλ νη αληηιήςεηο γηα ην ζρνιείν. Ο δάζθαινο „ήμεξε‟ θαη νη 

καζεηέο έπξεπε λα „κάζνπλ‟. Απηφο ν ηξφπνο ζθέςεο άξρηζε λα ππνρσξεί κε ηελ εηζαγσγή ησλ 

ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία, αθνχ πιένλ θαη απηνί έγηλαλ πεγή γλψζεο, φπσο ήηαλ ηα βηβιία πξηλ απφ 

απηνχο. 

Απφξξνηα φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη φηη νη καζεηέο αιιά θαη νη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα κάζνπλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή ζσζηά. Ζ δηδαζθαιία ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή δελ ζα πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη ζηελ παξάδνζε ελφο θαζεγεηή θαη ζηελ απνζηήζηζε ησλ καζεηψλ ελφο βηβιίνπ ζρεηηθφ κε 

ηνπο ππνινγηζηέο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ πνιιέο ψξεο κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή 

πιεθηξνινγψληαο, καζαίλνληαο θαη αλαδεηψληαο ηε ζσζηή ηνπ ρξήζε. 

Έηζη, πεξλάκε ζηελ ελεξγεηηθή κάζεζε φπνπ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιάδεη απφ κεηαδφηε 

γλψζεο ζε ζχκβνπιν θαη ζπληνληζηή. Οξγαλψλεη ην κάζεκα ψζηε νη καζεηέο λα θηάλνπλ απφ κφλνη 

ηνπο ζηηο ιχζεηο. Πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γηα ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε ζα κάζνπκε ακέζσο παξαθάησ. 

Σν 1994 έγηλε ε πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ νινθιήξσζε κηαο παγθφζκηαο 

αιιειεπίδξαζεο, πξνζθέξνληαο ηελ ίδηα ζεηξά καζεκάησλ ζε 125 ζπνπδαζηέο ζε 7 δηαθνξεηηθέο 

Δπξσπατθέο ρψξεο, παξέρνληαο θαη ηειε-ζπλδηάιεμε. ηελ ζπλδηάιεμε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε 

παζεηηθή θαη ε ελεξγεηηθή δηδαζθαιία. 

Παξάιιεια πξαγκαηνπνηήζεθε κηα έξεπλα γηα λα δηαπηζησζεί πσο θαη θαηά πφζν νη λέεο 

ηερλνινγίεο επεξεάδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δφζεθαλ αξρηθά 

γηα ζπκπιήξσζε ζπγθεθξηκέλα εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε ησλ παηδηψλ γηα ηηο 

ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο θαη ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 
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ηε ζπλέρεηα ζε έλα νκνηνγελέο θνηλφ δειαδή καζεηέο κε ηo ίδην αθαδεκατθφ ππφβαζξν 

ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο απφ ηνλ ίδην νκηιεηή. ηελ πξψηε ν νκηιεηήο ρξεζηκνπνίεζε 

παξαδνζηαθά παηδαγσγηθά κέζα ελψ ζηε δεχηεξε ρξεζηκνπνίεζε έλαλ ελεξγεηηθφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο. 

Όζηεξα απφ θάζε δηάιεμε ζπνπδαζηέο θαη εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ πάιη ζε εξσηεκαηνιφγηα. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ιακβάλνπκε φζν ην δπλαηφλ πην έγθπξα απνηειέζκαηα θαη νδεγνχκαζηε ζε ζσζηά 

ζπκπεξάζκαηα. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο απηνχ, φπσο πεξηκέλακε άιισζηε, είλαη ππέξ ηεο ελεξγεηηθήο 

δηδαζθαιίαο. Δληείλεη πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ θαη αθνχ παξνπζηάδεηαη σο παηρλίδη 

γίλεηαη πην ελδηαθέξνλ ην κάζεκα. 

Γεληθφηεξα, ζρεηηθά κε ηελ „αζχγρξνλε‟ επηθνηλσλία βιέπνπκε φηη πιενλέθηεκά ηεο είλαη φηη δελ 

ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ζηε ζπδήηεζε πνπ θάλνπκε κε άιια άηνκα θαη κεηνλέθηεκά ηεο είλαη 

φηη είλαη απξφζσπε θαη φηη νη άλζξσπνη δελ ρξεζηκνπνηνχλ απηνχο ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο επεηδή 

δελ ηνπο εκπηζηεχνληαη. Σν πξφβιεκα απηφ είλαη θαζαξά εμνηθείσζεο θαη χζηεξα απφ κεξηθέο 

δνθηκέο κπνξεί λα μεπεξαζηεί. 

Δπηζηξέθνληαο ζηε „ζχγρξνλε‟ επηθνηλσλία (π.ρ. ηειέθσλν) βιέπνπκε φηη ππάξρεη ε αίζζεζε ηεο 

νηθεηφηεηαο αθνχ επηθνηλσλνχκε άκεζα. Πιενλέθηεκα είλαη φηη κπνξνχκε λα επηθνηλσλνχκε 

„δσληαλά‟ κε άηνκα απφ άιιεο πφιεηο ή ρψξεο. Μεηνλέθηεκα είλαη φηη ζπλήζσο ε επηθνηλσλία απηή 

δελ έρεη κεγάιε δηάξθεηα θαη φηη δελ ελδείθλπηαη γηα δχν άηνκα λα ζπλεξγάδνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο κηα εξγαζία κεγάιεο δηάξθεηαο. 

Ζ „ζχγρξνλε‟ θαη „αζχγρξνλε‟ επηθνηλσλία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο λένπο ηξφπνπο εθπαίδεπζεο 

έρνπλ θαηεγνξεζεί φηη απνμελψλνπλ αιιά δελ ηζρχεη θάηη ηέηνην, ίζα ίζα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο 

καζεηέο λένη ηξφπνη κφξθσζεο. Ηδηαίηεξα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ εθηίζεληαη νη καζεηέο ζε λένπο 

πνιηηηζκνχο, θνπιηνχξεο θαη ηδέεο. 

Πιενλεθηήκαηα ζηνπο λένπο ηξφπνπο εθπαίδεπζεο ζα ζπλαληήζνπλ θαη νη θαζεγεηέο θαη 

δάζθαινη αθνχ απνθηνχλ έλα „ελεξγεηηθφ‟ ξφιν. Έξρνληαη πην θνληά ζηνπο καζεηέο θαζνδεγψληαο 

ηνπο ζηηο απαληήζεηο δίρσο λα δίλνπλ έηνηκεο ιχζεηο. 

1.3 Σπόποι αξιοποίηζηρ εκπαιδεςηικού λογιζμικού ζηη βαζική εκπαίδεςζη 

Ο ππνινγηζηήο έρεη δείμεη πιένλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ αμία ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα κάζνπλ ηα παηδηά λα ηνλ ρεηξίδνληαη κηαο θαη έρεη γίλεη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο, βνεζά ζηελ εμνηθείσζε κε δηάθνξεο λέεο 
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ηερλνινγίεο θαη θάλεη ην κάζεκα πην θαηαλνεηφ, εχθνιν θαη επράξηζην. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη 

βνεζά ζηε λνεηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε θαη ζηελ θαηαλφεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. πκβάιεη 

ζηελ αλάπηπμε ιεπηψλ ρεηξηζκψλ θαη ζην ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ ηνπ ρεξηνχ ζε ζρέζε κε ην κάηη. 

Καιιηεξγεί ην νκαδηθφ πλεχκα αιιά θαη ηε θαληαζία. Φπζηθά, φια απηά επηηπγράλνληαη κε ηε ρξήζε 

ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ο ππνινγηζηήο είλαη ην κέζν, νη εθαξκνγέο είλαη 

απηέο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο. 

1.4 Δίδη εκπαιδεςηικού λογιζμικού 

Οη κνξθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ είλαη πάξα πνιιέο. Ζ πιεηνςεθία έγθεηηαη ζηηο 

εθαξκνγέο „εθγχκλαζεο θαη εμάζθεζεο‟ θαη „δηδαζθαιίαο‟. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη εθαξκνγέο 

πξνζπαζνχλ λα πξνζνκνηψζνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο. Σα „αλνηρηά πεξηβάιινληα‟ ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο γηα λα θηηάμνπλ κηα εξγαζία (π.ρ. Microsoft Office Word). Οη εθαξκνγέο 

πξνζνκνίσζεο (π.ρ. MATLAB) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο. Οη 

„εγθπθινπαίδεηεο‟ νη νπνίεο είλαη θαζαξά πεγέο πιεξνθνξηψλ. Σέινο, ην παξάδεηγκα πνπ καο 

απαζρνιεί είλαη απηφ ησλ „κηθξφθνζκσλ‟ νη νπνίνη απεπζχλεηαη ζε παηδηά κηθξήο ειηθίαο, φρη πσο 

απηνχ ηνπ ηχπνπ νη εθαξκνγέο είλαη θαη νη κνλαδηθέο πνπ απεπζχλνληαη ζ‟ απηά απιά είλαη νη πην 

δηαδεδνκέλεο. [3] 

Θα παξνπζηάζνπκε παξαθάησ ηελ παηδαγσγηθή αμία ησλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνπ 

ζπλδπάδνπλ ηε κάζεζε κε ην παηρλίδη. Θα νξίζνπκε ηηο αξρέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ θαηάιιειε κηα 

εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή. Ζ αλάκημε ησλ παηδαγσγψλ αιιά θαη ησλ πξνγξακκαηηζηψλ είλαη αλαγθαία 

ζηελ αλάπηπμε, ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο. 

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνηνηηθφ θαη αλαπηπμηαθά θαηάιιειν είλαη εθείλν πνπ: 

 είλαη θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία , ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, ην επίπεδν θαη 

ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ. 

 έρεη μεθάζαξνπο ζηφρνπο, πνιιέο δπλαηφηεηεο θαη δίλεη έκθαζε ζηελ ελεξγεηηθή 

κάζεζε, ζηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 κπνξεί λα ελζσκαηψλεηαη ζην πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ/ζρνιείνπ. 

 θαιιηεξγεί ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ. 

 είλαη αηζζεηηθά επράξηζην (έρνπλ θαζαξφ θαη επθξηλή ήρν, ρξψκα, θίλεζε, θαη 

γξαθηθά), εχθνιν ζηε ρξήζε θαη κε βαζκνχο δπζθνιίαο ψζηε λα θαιχπηνληαη ηα δηάθνξα 

γλσζηηθά επίπεδα ησλ παηδηψλ. 

 πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη ην δηαηεξεί ακείσην. 

 δίλεη ζηα παηδηά κηα αίζζεζε ειέγρνπ (κπνξνχλ εχθνια λα δεηήζνπλ βνήζεηα, λα 

δηνξζψλνπλ ηα ιάζε ηνπο). 
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 έρεη θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή επαλαηξνθνδφηεζε. 

 δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα πνιιέο „ζσζηέο‟ απαληήζεηο. 

Απηέο είλαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ζε γεληθέο γξακκέο κηα εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή γηα λα 

ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζηηο αίζνπζεο. Αθνχ ζα αλαθεξζνχκε εηδηθά ζηα εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα, ζα πξέπεη λα ζέζνπκε θαη επηπιένλ πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ ησλ 

εθαξκνγψλ απηψλ, φπσο:  

 Σν ινγηζκηθφ λα ελζσκαηψλεη εξσηήζεηο θαη γλψζεηο ζε έλα πεξηβάιινλ παηρληδηνχ. 

 Να δίλεη ζηα παηδηά ηνλ έιεγρν ζε έλα δηαινγηθφ πεξηβάιινλ κέζσ ελφο αλνηθηνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

 Να παξέρεηαη ζην παηδί ε δπλαηφηεηα λα βξεζεί ζε έλα „κηθξφθνζκν‟ θαη λα ηνλ 

εμεξεπλήζεη. 

 Ο ρεηξηζκφο ηεο εθαξκνγήο λα είλαη εχθνινο θαη λα κελ ρξεηάδεηαη βνήζεηα απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. 

 Να πξνζθέξεη έλα απινπνηεκέλν κνληέιν ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. 

 Να παξαθηλεί ζε επίιπζε πξνβιεκάησλ κέζσ δνθηκήο θαη ιάζνπο. 

 Να ηνπνζεηεί ην παηδί ζην ξφιν ελφο ήξσα, ηνλίδνληαο φκσο ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ. 

 Να πξνζθέξεη πνιχ θαιά γξαθηθά θαη ήρν. 

1.5 Παπάδειγμα εθαπμογήρ εκπαιδεςηικών παισνιδιών ζηο ζσολείο 

Πξέπεη λα αλαθέξνπκε μαλά ηελ „θαηαιιειφηεηα‟ κηαο εθαξκνγήο γηα λα αμηνπνηεζεί ζσζηά ζην 

λεπηαγσγείν ή ζην ζρνιείν γεληθφηεξα. πσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ν Clements: «Ζ δχλακε ησλ 

πνηνηηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηνπο ππνινγηζηέο είλαη φηη επηηξέπνπλ ζην δάζθαιν λα δψζεη έκθαζε ζηηο 

“αλζξψπηλεο” δηαζηάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ». (1987)  

Αο δνχκε ινηπφλ ελδεηθηηθά έλα παξάδεηγκα ελφο γλσζηνχ εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ θαη ηε 

ρξήζε ηνπ ζην δεκνηηθφ. [1] 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ: ‘ΟΙ Πειπαηέρ Ανακαλύπηοςν ηη Γλώζζα και ηα Μαθημαηικά’ 

Σν πξφγξακκα απηφ απεπζχλεηαη ζε παηδηά απφ έμη έσο νρηψ εηψλ δειαδή πξψηεο θαη δεπηέξαο 

δεκνηηθνχ. Έλα πιεζσξηθφ πεξηβάιινλ κε ζπκπαζεηηθνχο ήξσεο, εκπιέθνπλ ηα παηδηά ζε κηα 

θαληαζηηθή ηζηνξία, ζηελ εμέιημε ηεο νπνίαο ην παηδί ρξεηάδεηαη λα πεξάζεη απφ θάπνηεο „δνθηκαζίεο‟ 

νη νπνίεο εμαζθνχλ ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο ζηε γιψζζα θαη ζηα καζεκαηηθά. Πην αλαιπηηθά, νη 

ζηφρνη ηεο εθαξκνγήο είλαη ε αλάπηπμε: 
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 ηεο ινγηθήο ζθέςεο 

 ηνπ δεκηνπξγηθνχ πλεχκαηνο 

 ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο 

 ηεο κλήκεο 

Καη ε εμάζθεζε ησλ: 

 γισζζηθψλ ελλνηψλ θαη θαλφλσλ 

 καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη πξάμεσλ 

ζνλ αθνξά ηε παηδαγσγηθή πιεπξά ηεο εθαξκνγήο, απηή: 

 ρξεζηκνπνηεί ηε θπζηθή πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ 

 αλαπηχζζεη ηε ινγηθή ζθέςε κέζα απφ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ επηζπκία εχξεζεο ιχζεο 

 εμαζθεί ηε κλήκε θαη ηε παξαηεξεηηθφηεηα θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

 εληζρχεη ηε δηάζεζε γηα πεηξακαηηζκφ θαη ελεξγεηηθή αλαθάιπςε ηεο γλψζεο 

 πξνζθέξεη ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε θαη βνήζεηα 

Σν πξφγξακκα απηφ κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ. Ο δάζθαινο κπνξεί λα ην εληάμεη ζηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ ηεο γιψζζαο 

θαη ησλ καζεκαηηθψλ σο ελαιιαθηηθφ θαη ζπκπιεξσκαηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ. Πνιχ πεξηζζφηεξν δε, 

γίλεηαη λα ην αμηνπνηήζεη ζπλνιηθά γηα λα γλσξίζεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ καζεηψλ ηνπ, λα 

παξαθνινπζήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρεηξίδνληαη θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηζκνχ, λα εθηηκήζεη ηηο 

έλλνηεο θαη ηελ χιε πνπ έρνπλ εκπεδψζεη θαη λα δηαγλψζεη ηπρφλ ειιείςεηο ή παξαλνήζεηο ηνπο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα είλαη ζε ζέζε αθελφο λα θαζνδεγήζεη ηηο δηδαθηηθέο ηνπ ελέξγεηεο πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε θαη αθεηέξνπ λα εκςπρψζεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηψλ ζην βαζκφ 

πνπ ν θάζε καζεηήο ην ρξεηάδεηαη.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΑ ΠΟΛΤΜΔΑ ΚΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

FLASH (CS4) 

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα θάλνπκε κηα εηζαγσγή ζηα πνιπκέζα. Ζ ηερλνινγία ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιιέο εθαξκνγέο, βξίζθεη φκσο θαη έλα κεγάιν κέξνο ρξήζεο ζε 

ηζηνζειίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπίζεο ζα αλαθεξζνχκε θαη ζηελ πιαηθφξκα Flash CS4, έλα ζχζηεκα 

πνπ αλαπηχζζεη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο. 

2.1 Διζαγυγή ζηα Πολςμέζα 

ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαιχζνπκε ηελ έλλνηα ησλ πνιπκέζσλ σο έρνπλ αιιά θαη κέζσ ελφο 

πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ρξεζηκνπνηψληαο απηά. Θα ηαμηλνκήζνπκε ηα είδε 

πιεξνθνξίαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα πνιπκέζα, ηα απαξαίηεηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα 

έρεη έλαο ππνινγηζηήο πνιπκέζσλ θαη ηη δηαθξίλεη ηα πνιπκέζα ζε απηφλνκα θαη δηθηπσκέλα. 

Ζ ηερλνινγία πξνρσξά θαη αλαπηχζζεηαη κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο εηδηθά ζηηο κέξεο καο. 

Μαδί ηεο θαη ηα πνιπκέζα παξφιν πνπ αλ αλαινγηζηνχκε φηη ε ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο δελ είλαη 

παξά θάπνηεο ζειίδεο θαη ην θνκκάηη πνπ αληηζηνηρεί ζηα πνιπκέζα αθφκε κηθξφηεξν. 

Σε δεθαεηία ηνπ ‟90, ηα πνιπκέζα ήηαλ απφ ηηο πην πνιπζπδεηεκέλεο ηερλνινγίεο αθνχ 

απνηέιεζαλ ζεκείν ζπλάληεζεο πέληε κεγάισλ βηνκεραληψλ ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, ησλ ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ, ηεο audio/video βηνκεραλίαο θαη ηεο ηειεφξαζεο θαη 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Σε δεθαεηία ηνπ ‟70 θάηη αλάινγν είρε γίλεη κε ηελ εκθάληζε ηεο επηζηήκεο ησλ 

δηθηχσλ αιιά εθεί πνπ νη εθαξκνγέο απηψλ ζηφρεπαλ θπξίσο ζε επηρεηξήζεηο, ηα πνιπκέζα έρνπλ κηα 

αθφκε κεγαιχηεξε γθάκα αγνξάο, απηή ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ (θαηαλαισηψλ). [5] 

Δπεηδή κέρξη θαη ζήκεξα ππάξρεη κηα ζχγρπζε γηα ην ηη είλαη έλα ζχζηεκα πνιπκέζσλ ζα 

δψζνπκε έλαλ φξν γηα απηά θαη ζα αλαιχζνπκε ηελ εηπκνινγία ηνπ 

2.1.1 Δηςμολογία 

Με ηνλ φξν πνιπκέζα έρεη απνδνζεί ζηα Διιεληθά ν αγγιηθφο φξνο multimedia. Ο φξνο απηφο 

απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ην πξφζεκα multi θαη ηε ξίδα media.  

Multi: πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε multus θαη ζεκαίλεη "πνιπάξηζκνο", "πνιιαπιφο".  
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Media: είλαη ν πιεζπληηθφο αξηζκφο ηεο επίζεο ιαηηληθήο ιέμεο medium πνπ ζεκαίλεη "κέζν", 

"θέληξν". Πην πξφζθαηα ε ιέμε medium άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο "ελδηάκεζνο", 

"κεζνιαβεηήο".  

Δηδηθφηεξα ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο αλαθέξεηαη ζε ηξφπνπο ρεηξηζκνχ ηεο πιεξνθνξίαο. 

Καηά ζπλέπεηα, ν νξηζκφο πνπ πξνθχπηεη είλαη:  

Multimedia ζεκαίλεη "πνιιαπινί κεζνιαβεηέο" ή "πνιιαπιά κέζα" θαη ρξεζηκνπνηείηαη είηε σο 

νπζηαζηηθφ είηε σο επίζεην.  

2.1.2 Οπιζμόρ 

Ο φξνο πνιπκέζα ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηα ζηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν, εθεί ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλά 

ηνλ ζπλδπαζκφ ήρνπ, εηθφλαο αιιά θαη βίληεν γηα ηελ παξνπζίαζε δηαθφξσλ παξαζηάζεσλ. ήκεξα 

φκσο ζην άθνπζκα ηνπ φξνπ ην κπαιφ καο ηξέρεη ζηελ πιεξνθνξηθή, ζηηο ηζηνζειίδεο θαη ζηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 

Έρνληαο ζην λνπ ην media κέξνο ηνπ φξνπ, βιέπνπκε φηη απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιινχο θαη 

δηάθνξνπο ηνκείο, ζπλήζσο φκσο κε δηαθνξεηηθφ λφεκα. Παξ‟ φιεο ηηο ρξήζεηο ηνπ φξνπ ππάξρεη 

πάληα έλα θνηλφ ππφβαζξν θαη απηφ είλαη φηη ζρεηίδεηαη κε θάπνην είδνο ρεηξηζκνχ πιεξνθνξίαο, ηα 

νπνία είδε είλαη: 

 Απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ζηελ πιεξνθνξηθή  

 Παξαγσγή ζηνλ ρψξν ησλ εθδφζεσλ  

 Γηαλνκή ζην ρψξν ησλ καδηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο  

 Μεηάδνζε ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο  

 Αληίιεςε θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ.  

Λακβάλνληαο ηα παξαπάλσ ππφςε κπνξνχκε λα δψζνπκε ηνλ παξαθάησ νξηζκφ ζηα πνιπκέζα:  

Πνιπκέζα νλνκάδεηαη ν θιάδνο ηεο πιεξνθνξηθήο ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ην ζπλδπαζκφ 

δηαθνξεηηθψλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ, φπσο ήρνο, ζηαηηθέο θαη κε εηθφλεο, βίληεν, θείκελα θ.ά. γηα λα 

αλαπαξαζηήζεη κηα πιεξνθνξία. 
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Παξαδείγκαηα ζπζηεκάησλ πνιπκέζσλ, ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, είλαη ε εθεκεξίδα ε 

νπνία ζπλδπάδεη θείκελα θαη εηθφλεο ή έλα DVD ηαηλίαο ην νπνίν ζπλδπάδεη εηθφλα, ήρν, βίληεν θαη 

θείκελν. Σν πην ζπλεζηζκέλν ζχζηεκα πνιπκέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά ν θφζκνο ρσξίο 

ελδερνκέλσο λα γλσξίδεη φηη είλαη, είλαη ε ηειεφξαζε ε νπνία ζπλδπάδεη θηλνχκελε εηθφλα θαη ήρν. 

Χζηφζν εκείο δελ ζα αλαθεξζνχκε ζε έλα ηφζν επξχ θάζκα ζπζηεκάησλ, ζα πεξηνξηζηνχκε ζε απηά 

ζηα νπνία νη πιεξνθνξίεο είλαη ςεθηαθέο ή ςεθηνπνηεκέλεο θαη ειέγρνληαη απφ ππνινγηζηή. 

ηξέθνπκε ινηπφλ ην ελδηαθέξνλ καο πξνο ηα ςεθηαθά πνιπκέζα, ηα νπνία ζα νξίζνπκε σο εμήο: 

Φεθηαθά πνιπκέζα νλνκάδεηαη ν ηνκέαο ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ειεγρφκελε 

απφ ππνινγηζηή νινθιήξσζε θεηκέλνπ, γξαθηθψλ, αθίλεηεο θαη θηλνχκελεο εηθφλαο, ήρνπ, animation 

θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ κέζνπ ςεθηαθήο αλαπαξάζηαζεο, απνζήθεπζεο, κεηάδνζεο θαη 

επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο. 

Απφ ην ζεκείν απηφ θαη χζηεξα ζα αζρνιεζνχκε κφλν κε ηα ςεθηαθά πνιπκέζα, έηζη φηαλ ζα 

ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν πνιπκέζα ζα ελλννχκε ηα ςεθηαθά πνιπκέζα θαη σο κέζν ζα ελλννχκε ηνπο 

ηχπνπο πιεξνθνξίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ νξηζκφ. 

Έρνληαο δηαβάζεη ηνλ νξηζκφ ησλ ςεθηαθψλ πνιπκέζσλ αλαξσηηφκαζηε ηη θαζηζηά έλα ζχζηεκα 

πνιπκέζσλ; Ση ζα πξέπεη λα έρεη έλα ζχζηεκα γηα λα ζεσξεζεί ζχζηεκα πνιπκέζσλ; Ξεθάζαξε 

απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ δελ ππάξρεη αθνχ δελ ππάξρεη κηα θνηλή γξακκή πνπ λα αθνινπζνχλ 

φινη. Τπάξρνπλ βέβαηα θάπνηνη γεληθνί θαλφλεο πνπ έλα ζχζηεκα πνιπκέζσλ αθνινπζεί ζηελ πξάμε. 

Καη ν θχξηνο απηψλ είλαη: Έλαο δηαθξηηφο θαη έλαο ζπλερήο ηχπνο πιεξνθνξίαο πξέπεη λα 

„νινθιεξσζεί‟ γηα λα έρνπκε έλα ζχζηεκα πνιπκέζσλ. 

Παξαπάλσ δηαρσξίζακε ηνπο ηχπνπο πιεξνθνξίαο ζε δηαθξηηνχο θαη ζπλερείο. Ζ επφκελε 

δηαρψξηζε είλαη αλάκεζα ζε κέζα απφ ζχιιεςε (captured media) θαη ζε ζπλζεηηθά κέζα (synthesized 

media). Μέζα απφ ζχιιεςε ιέκε απηά πνπ „ζπιιήθζεθαλ‟ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ζπλζεηηθά 

κέζα απηά πνπ δεκηνπξγήζακε ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα εξγαιεία ζπλήζσο έλαλ ππνινγηζηή. Αο 

αλαιχζνπκε ιίγν πεξηζζφηεξν ηνπο δηαρσξηζκνχο απηνχο. 

ύγκπιζη Μέζυν από ύλλητη ένανηι ςνθεηικών Μέζυν. 

Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν κέζα είλαη ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα αλ 

ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα θσηνγξαθία πνπ ηξαβήμακε σο έρεη ηφηε ζεσξείηαη κέζν απφ ζχιιεςε αλ 
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φκσο ηελ επεμεξγαζηνχκε πξψηα ζε θάπνην πξφγξακκα πρ Photoshop γηα λα δηνξζψζνπκε ή 

πξνζζέζνπκε θάηη ηφηε ζεσξείηαη ζπλζεηηθφ κέζν. Αληίζηνηρα κε έλα βίληεν κφλν πνπ εθεί ζα 

ρξεζηκνπνηνχζακε δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα επεμεξγαζίαο.[5] 

ύγκπιζη Γιακπιηών ένανηι ςνεσών Μέζυν. 

Γηαθξηηφ νλνκάδνπκε έλαλ ηχπν πιεξνθνξίαο ν νπνίνο έρεη ρσξηθή δηάζηαζε γηα παξάδεηγκα 

εηθφλεο θαη θείκελα. πλερή νλνκάδνπκε έλαλ ηχπν πιεξνθνξίαο ν νπνίνο έρεη θαη ρξνληθή δηάζηαζε 

γηα παξάδεηγκα ήρνο θαη βίληεν. 

 

Δικόνα 1: Σαξινόμηζη Διδών Πληποθοπιών 

ια ηα κέζα πνπ έρνπκε αλαθέξεη απεπζχλνληαη ζε δχν αηζζήζεηο ηνπ αλζξψπνπ ηελ φξαζε θαη 

ηελ αθνή, αλ θαη έλα ζχζηεκα πνιπκέζσλ κπνξεί λα ζρεδηαζηεί γηα κία αίζζεζε επηζπκεηφ είλαη λα 

δηεγείξνπκε πεξηζζφηεξεο απφ κία. 

2.2 Υαπακηηπιζηικά  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά πξνθχπηνπλ γηα ηα ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ πνπ 

καο ελδηαθέξνπλ:  

 Ππέπει να Δλέγσονηαι από έναν Τπολογιζηή. 
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Ζ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο λα γίλεηαη θαη λα ειέγρεηαη κέζσ ππνινγηζηή.  

 Δίναι Ολοκληπυμένα. 

Οινθιεξσκέλα ελλννχκε ηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ηνλ κηθξφηεξν δπλαηφ αξηζκφ 

ππνζπζηεκάησλ θαη λα είλαη απηά ελζσκαησκέλα ζηνλ ππνινγηζηή. Απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα 

παξαδείγκαηα νινθιήξσζεο απνηειεί έλα laptop πνπ ζε κηα ζπζθεπή είλαη ελζσκαησκέλα ηφζα 

ππνζπζηήκαηα. 

 Η Πληποθοπία Ππέπει να Δίναι ζε Φηθιακή Μοπθή.  

Γηα λα έρνπκε ηνλ έιεγρν ηεο πιεξνθνξίαο πξέπεη απηή λα είλαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Παξαθάησ 

ζα αλαιχζνπκε εθηελέζηεξα ηε κεηαθνξά θαη ηελ ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Σο Πεπιβάλλον Γιεπαθήρ με ηο Υπήζηη Ππέπει να Δπιηπέπει Αλληλεπίδπαζη. 

Με ηε δπλαηφηεηα απηή δελ πεξηνξηδφκαζηε κφλν ζηελ απιή παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Αςηόνομα και Γικηςυμένα Πολςμέζα 

Απηφλνκα ή ηνπηθά πνιπκέζα νλνκάδνπκε ηηο εθαξκνγέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά 

ηνλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν ηξέρνπλ. Έηζη, ν ππνινγηζηήο απηφο πξέπεη λα έρεη φια ηα απαξαίηεηα 

ππνζπζηήκαηα, πάληα φκσο κε ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο επεηδή δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα  

ππνζπζηήκαηα φιεο νη εθαξκνγέο. Μεξηθά απφ απηά είλαη: 

 Δπεμεξγαζηήο. Απφ ηα πην θξίζηκα θαη αλαπφζπαζηα ππνζπζηήκαηα αθνχ απηφο 

θαζνξίδεη ηελ ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο. 

 

 Ηθαλφ ππνζχζηεκα γξαθηθψλ θαη ήρνπ. 

 

 

 Ζρεία, κηθξφθσλν.  
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 Αξθεηά απνζεθεπηηθά κέζα φπσο π.ρ. έλα θιεξφ Γίζθν. 

 

 Κάπνηαο κνξθήο νπηηθφ δίζθν φπσο DVD-ROM, CD-ROM.  

 

Πνιιέο φκσο θνξέο είλαη επηζπκεηφ νη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ δηθηχνπ κε 

άιινπο ππνινγηζηέο γηα δχν ιφγνπο:  

 Σελ ππνζηήξημε εθαξκνγψλ νη νπνίεο είλαη εγγελψο δηθηπαθέο. Σν πην ζπλεζηζκέλν 

παξάδεηγκα ηέηνηαο εθαξκνγήο είλαη ε ηειεδηάζθεςε.  

 

 Σελ πινπνίεζε ηνπ κνληέινπ πειάηε - εμππεξεηεηή (client - server). ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο αλ θαη κηα εθαξκνγή πνιπκέζσλ κπνξεί θάιιηζηα λα πινπνηεζεί ζε έλαλ 

θαη κφλν ππνινγηζηή, γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ηνπ πιηθνχ, είλαη επηζπκεηφ λα κπνξεί λα 

αμηνπνηεί θαη ππνζπζηήκαηα ηα νπνία αλήθνπλ ζε άιινπο ππνινγηζηέο. Υαξαθηεξηζηηθή 

πεξίπησζε είλαη ε χπαξμε ελφο ππνινγηζηή κε κεγάια απνζεθεπηηθά κέζα 

(εμππεξεηεηήο) πξνζπειάζηκα κέζσ δηθηχνπ θαη απφ άιινπο ππνινγηζηέο κε 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο (πειάηεο). 
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Δικόνα 2: Αςηόνομα και Γικηςυμένα Πολςμέζα 

 

2.2.1 Σα ζςζηήμαηα Πολςμέζυν ελέγσονηαι από ςπολογιζηή 

ε έλα ζχζηεκα πνιπκέζσλ απαηηνχληαη νη πιεξνθνξίεο λα παξνπζηάδνληαη κέζσ ππνινγηζηή. 

Σα δεδνκέλα πνπ ρεηξίδνληαη νη ππνινγηζηέο είλαη ςεθηαθά, αθνινπζίεο δειαδή 0 θαη 1. Έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπαξαζηήζνπκε θάζε είδνο πιεξνθνξίαο ζε ςεθηαθή κνξθή, ππάξρνπλ θπζηθά 

πεξηνξηζκνί. Γηα παξάδεηγκα έλα βίληεν θαιήο πνηφηεηαο απαηηεί κεγάιν κέξνο ηνπ απνζεθεπηηθνχ 

ρψξνπ, φκσο φπσο είπακε ε ηερλνινγία πξνρσξά κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ην ίδην θαη νη αιγφξηζκνη 

ζπκπίεζεο, ην ίδην θαη ην κέγεζνο ησλ απνζεθεπηηθψλ κέζσλ έηζη ζην εγγχο κέιινλ ζα είλαη πηζαλφ 

λα έρνπκε έλαλ ππνινγηζηή ν νπνίνο ζα κπνξεί λα ειέγρεη θαη ηα πην απαηηεηηθά ζπζηήκαηα 

πνιπκέζσλ. 

Γηα λα παξνπζηάζνπκε κηα πιεξνθνξία κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηνχκε ηα 

πεξηθεξεηαθά κέξε ελφο ππνινγηζηή θαη ζπλήζσο ν ίδηνο ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο απηήο. Παιαηφηεξα βέβαηα έλαο απιφο ππνινγηζηήο γεληθήο ρξήζεο ζαλ 

απηφλ πνπ είρακε ζπλήζσο ζπίηη καο δελ κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ησλ εθαξκνγψλ 

γη απηφ ην ιφγν θαηαζθεπαδφηαλ εμεηδηθεπκέλν, εηδηθά ζρεδηαζκέλν πιηθφ (custom hardware) γηα λα 
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ιεηηνπξγεί ε εθαξκνγή. ήκεξα φκσο ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη θαη ν ππνινγηζηήο ηνπ ζπηηηνχ 

κπνξεί λα αληαπεμέιζεη πνιχ πην εχθνια. Ίζσο λα ρξεηαζηνχλ θάπνηα πεξηθεξεηαθά πνπ λα κελ είλαη 

ζηε δηάζεζή καο αιιά θαη πάιη ε απφθηεζή ηνπο είλαη εχθνιε θαη ζίγνπξα πην νηθνλνκηθή. Σέινο, ην 

ζχζηεκά καο είλαη θαιχηεξα εμνπιηζκέλν γηα κειινληηθή ρξήζε. 

2.2.2 Ολοκλήπυζη  

Ζ νινθιήξσζε είλαη ην δεχηεξν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπζηεκάησλ πνιπκέζσλ. Αο θάλνπκε 

έλα παξάδεηγκα γηα λα δνχκε ηη ελλννχκε κε ην φξν απηφ. Έρνπκε έλαλ ππνινγηζηή ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη θεληξηθή κνλάδα, νζφλε, ερεία, πιεθηξνιφγην θαη πνληίθη. Γηα λα παξαθνινπζήζνπκε 

έλα βίληεν είκαζηε πιήξσο εμνπιηζκέλνη θαη ην ζχζηεκά καο ζεσξείηαη νινθιεξσκέλν. Αλ φκσο 

ζέινπκε λα παίμνπκε έλα παηρλίδη ην νπνίν απαηηεί ηε ρξήζε θάκεξαο, κηθξνθψλνπ θαη ρεηξηζηεξίνπ, 

ηφηε ην ζχζηεκά καο είλαη αλεπαξθέο θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί ζε δηάθνξνπο βαζκνχο νινθιήξσζεο. 

Ζ ζχλζεζε κε ην κέγηζην βαζκφ νινθιήξσζεο είλαη φια ηα ππνζπζηήκαηα πνπ ρξεηαδφκαζηε λα 

ζπλδεζνχλ ζηνλ ππνινγηζηή απηφλ θαη λα ειέγρνληαη απφ απηφλ. 

πσο είδακε ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο είλαη αδχλαηε κε ηηο 

ζπζθεπέο πνπ έρνπκε ήδε. Σφηε ν κφλνο ηξφπνο νινθιήξσζεο είλαη ε ελζσκάησζε φπνηαο λέαο 

ζπζθεπήο ρξεηάδεηαη. Γηα παξάδεηγκα έλα laptop πνπ έρεη ελζσκαησκέλε ηελ θάκεξα θαη ην 

κηθξφθσλν είλαη πην νινθιεξσκέλν απφ έλα PC φπνπ νη ζπζθεπέο απηέο είλαη αλεμάξηεηεο απφ απηφ. 

Έηζη, κπνξνχκε λα πνχκε φηη: 

ηφρνο ησλ ζπζηεκάησλ πνιπκέζσλ  είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε πφξσλ είηε απηνί είλαη νη ίδηνη 

ππνινγηζηέο, είηε νη νζφλεο, είηε ηα απνζεθεπηηθά κέζα. Άιιν έλα πιενλέθηεκα ηεο ςεθηαθήο 

αλαπαξάζηαζεο. 

Ζ νινθιήξσζε απνθηά δηαθνξεηηθή έλλνηα φηαλ πεξλάκε ζηα δηθηπσκέλα πνιπκέζα. Δθεί πξέπεη 

λα είλαη νινθιεξσκέλα θαη ηα ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ αιιά θαη ην δίθηπν  πνπ ηα ελψλεη. Θα πξέπεη 

δειαδή λα κπνξεί ην δίθηπν λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ησλ εθαξκνγψλ πνπ ηξέρνπλ ζηα 

ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ. Πξνθαλψο, δίθηπα ηα νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα λα ρεηξίδνληαη θείκελα θαη ήρν 

δελ κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ βίληεν γηαηί ν φγθνο δεδνκέλσλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κεηαθεξζεί έλα 

βίληεν είλαη ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξνο. Έηζη, ζα πξέπεη λα αιιάμνπκε ξηδηθά ην δίθηπν απηφ αλ ζέινπκε 

λα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη θαη βίληεν δίρσο λα ππάξρνπλ απψιεηεο νχηε ζηα θείκελα, νχηε ζηνλ ήρν αιιά 

νχηε θαη ζην βίληεν. 
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2.3 Φηθιακή Αναπαπάζηαζη 

πσο είπακε φια ηα είδε πιεξνθνξηψλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπαξαζηαζνχλ ςεθηαθά. Θα 

δνχκε κε πνην ηξφπν γίλεηαη απηφ θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο 

αλαπαξάζηαζεο απηήο 

2.3.1 Η Πληποθοπία υρ ήμα 

Οη αηζζήζεηο καο είλαη ην κέζν πνπ ιακβάλνπκε πιεξνθνξίεο θαη ηηο επεμεξγάδεηαη ν εγθέθαιφο 

καο σο ειεθηξηθά ζήκαηα. Να ζεκεηψζνπκε εδψ φηη πιεξνθνξία ελλννχκε, γηα παξάδεηγκα, ηε 

δηέγεξζε ησλ καηηψλ καο απφ ηα θσηφληα κηαο πεγήο πρ ηειεφξαζε θαη φρη ην κήλπκα πνπ κπνξεί λα 

πεξηέρεη ε πιεξνθνξία απηή, ην ιεγφκελν ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν. Τπάξρεη ηξφπνο λα 

ςεθηνπνηήζνπκε θαη ην πεξηερφκελν απηφ, εκείο φκσο ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ αξρηθή πιεξνθνξία θαη 

φρη ην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελφ ηεο. 

Άιιν παξάδεηγκα είλαη έλα ερεηηθφ θχκα, ην νπνίν κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε εχθνια 

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ αηζζεηήξα θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλν γηα λα κεηξά ηελ πίεζε ηνπ αέξα θαη 

λα ηε κεηαηξέπεη ζε ειεθηξηθφ ζήκα. Γεληθά ηα ζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 

Δικόνα 3: Η Πληποθοπία υρ ήμα 

 

1) Αλαινγηθφ ζήκα. Αλαινγηθφ νλνκάδεηαη έλα ζήκα ην νπνίν είλαη ζπλερήο ζπλάξηεζε 

ηνπ ρξφλνπ ή / θαη ηνπ ρψξνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπκε απφ ηε θχζε 
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θσδηθνπνηνχληαη ζε αλαινγηθή κνξθή, γηα παξάδεηγκα ηα ρξψκαηα, νη ήρνη θαη ηα 

ζεηζκηθά θχκαηα. 

 

2) Φεθηαθφ ζήκα. Φεθηαθφ νλνκάδεηαη έλα ζήκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ κηα αθνινπζία 

δηαθξηηψλ ηηκψλ νη νπνίεο είλαη θσδηθνπνηεκέλεο ζην δπαδηθφ ζχζηεκα θαη εμαξηψληαη 

απφ ην ρξφλν ή ην ρψξν. πσο είπακε ν ήρνο απφ ην πεξηβάιινλ καο δίλεη έλα αλαινγηθφ 

ζήκα, γηα λα κπνξέζνπκε λα επεμεξγαζηνχκε ην ζήκα απηφ ζηνλ ππνινγηζηή πξέπεη λα 

ην κεηαηξέςνπκε ζε ςεθηαθφ. 

 

Ζ κεηαηξνπή απηή νλνκάδεηαη ςεθηνπνίεζε θαη ζα ηελ αλαιχζνπκε πεξηζζφηεξν παξαθάησ. 

2.3.2 Γειγμαηολητία, Κβανηοποίηζη και Κυδικοποίηζη 

Αο εμεγήζνπκε ηη ελλννχκε φηαλ ιέκε φηη ζα ςεθηνπνηήζνπκε έλα αλαινγηθφ ζήκα. Τπάξρνπλ 

ηξία βήκαηα γηα λα θηάζνπκε απφ έλα αλαινγηθφ ζήκα ζε έλα ςεθηαθφ ζήκα. Σν πξψην είλαη απηφ 

ηεο δεηγκαηνιεςίαο. ηε δεηγκαηνιεςία θξαηάκε έλα πεπεξαζκέλν αξηζκφ δηαδνρηθψλ ηηκψλ νη 

νπνίεο δηαθέξνπλ θαηά έλα ζηαζεξφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο ζπλερείο άπεηξεο ηηκέο ηνπ αλαινγηθνχ 

ζήκαηνο. Να αλαθέξνπκε εδψ ην ζεψξεκα Nyquist, ην νπνίν καο βνεζά ζην λα πάξνπκε ζσζηά ηα 

δείγκαηα. 

Σν δεχηεξν βήκα είλαη απηφ ηεο Κβαληνπνίεζεο. ηελ Κβαληνπνίεζε κεηαηξέπνπκε ηηο 

δηαδνρηθέο ηηκέο ηεο δεηγκαηνιεςίαο ζε δηαθξηηέο ηηκέο πνπ πεξηγξάθνπλ κε φζε πεξηζζφηεξε 

αθξίβεηα γίλεηαη ην αξρηθφ ζήκα.  Δδψ επίζεο λα αλαθέξνπκε ην ζθάικα Κβαληηζκνχ ην νπνίν είλαη 

θαη απηφ ππεχζπλν γηα ηπρφλ „ζνξχβνπο‟ ζηε δηαδηθαζία. 

Σέινο, ην ηξίην θαη ηειεπηαίν βήκα είλαη απηφ ηεο θσδηθνπνίεζεο. Κσδηθνπνίεζε νλνκάδνπκε 

ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ θβαληηζκέλσλ ηηκψλ πιάηνπο ησλ δεηγκάησλ ηνπ ζήκαηνο ζε αθνινπζία 

δπαδηθψλ ςεθίσλ. Έηζη δεκηνπξγείηαη ην ηειηθφ ςεθηαθφ ζήκα ζαλ κηα ζεηξά απφ bits. 
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Δικόνα 4: Φηθιοποίηζη ενόρ Αναλογικού ήμαηορ 

 

2.3.3 Αναλογική/Φηθιακή και Φηθιακή/Αναλογική Μεηαηποπή 

Σν θχξην πιενλέθηεκα ηεο ςεθηαθήο αλαπαξάζηαζεο κηαο πιεξνθνξίαο είλαη ε κεηάδνζή ηεο. ε 

απηή ηε κνξθή φκσο είλαη θαηαλνεηή κφλν απφ ηνπο ππνινγηζηέο θαη φρη απφ ηνλ άλζξσπν. Έηζη 

αθνχ κεηαδνζεί ζην άιιν άθξν ηεο επηθνηλσλίαο απηήο πξέπεη ε αλαπαξάζηαζε λα μαλακεηαηξαπεί 

ζε αλαινγηθή κνξθή γηα λα γίλεη θαηαλνεηή απφ ηνλ άλζξσπν. Φπζηθά αλάινγα κε ηνλ ηχπν 

πιεξνθνξίαο έρνπκε θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο αλαινγηθήο/ςεθηαθήο θαη ςεθηαθήο/αλαινγηθήο 

κεηαηξνπήο. 

Σα κέζα απφ ζχιιεςε, γηα παξάδεηγκα ην βίληεν, έλα ρεηξφγξαθν θείκελν ή έλα ερνγξαθεκέλν 

ηξαγνχδη θ.ά. ρξεηάδνληαη θαη ςεθηαθή/αλαινγηθή θαη αλαινγηθή/ςεθηαθή κεηαηξνπή. ε αληίζεζε κε 

ηα ζπλζεηηθά κέζα, γηα παξάδεηγκα ηα γξαθηθά, έλα δαθηπινγξαθεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή θείκελν ή 

έλα ζπληεζεηκέλν ηξαγνχδη θ.ά. δελ ρξεηάδνληαη αλαινγηθή/ςεθηαθή κεηαηξνπή αθνχ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζηνλ ππνινγηζηή. Γηα λα ηα δνχκε ή λα ηα αθνχζνπκε φκσο πξέπεη λα γίλεη ε 

θαηάιιειε ςεθηαθή/αλαινγηθή κεηαηξνπή. 



 26 

 

2.4 Πλεονεκηήμαηα ηηρ Φηθιακήρ Αναπαπάζηαζηρ  

Τπάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηελ ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε, ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκά ηεο 

φκσο είλαη ε νκνηνκνξθία θαη απηή επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ίδησλ απνζεθεπηηθψλ κέζσλ θαη 

κέζσλ κεηάδνζεο αθνχ χζηεξα απφ ηελ ςεθηνπνίεζε φιεο νη πιεξνθνξίεο είλαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

Φπζηθά, αλάινγα κε ηνλ ηχπν πιεξνθνξίαο έρνπκε θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πρ ζηνλ ξπζκφ 

κεηάδνζεο δειαδή πην γξήγνξα κεηαθέξεηαη κηα θσηνγξαθία απ‟ φηη έλα βίληεν. Μεξηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο κεηάδνζεο ςεθηαθψλ ζεκάησλ είλαη φηη έρνπλ ιίγεο απψιεηεο απφ ην ζφξπβν, 

έρνπλ εχθνιε δηαδηθαζία αλαδεκηνπξγίαο, ππάξρεη ηξφπνο αλίρλεπζεο θαη δηφξζσζεο ιαζψλ θαη 

θξππηνγξαθνχληαη εχθνια. Αο αλαθέξνπκε φκσο θαη κεξηθά πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ νη 

πιεξνθνξίεο φηαλ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλεο ζηνλ ππνινγηζηή καο. Μπνξνχκε λα ηηο 

επεμεξγαζηνχκε γηα λα βειηηζηνπνηήζνπκε ηελ πνηφηεηα ηνπο, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε δνκέο 

δεδνκέλσλ γηα ηε γξήγνξε πξνζπέιαζή ηνπο θαη κπνξνχκε λα ηηο μαλαρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε λέεο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο. 

Δικόνα 5: Μέθοδοι Γημιοςπγίαρ και Μεηαηποπήρ Γιαθόπυν Διδών Πληποθοπίαρ 
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2.5 Μειονεκηήμαηα ηηρ Φηθιακήρ Αναπαπάζηαζηρ 

Σν κεγάιν κεηνλέθηεκα ηεο ςεθηαθήο αλαπαξάζηαζεο είλαη ε παξακφξθσζε. Ζ παξακφξθσζε 

δεκηνπξγείηαη επεηδή αγλννχκε θάπνηεο ηηκέο ηνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο θβαληνπνίεζεο. ηαλ θηάλνπκε ζηελ αλαδεκηνπξγία ηνπ ζήκαηνο νη ζηάζκεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε αλ θαη είλαη φζν πην θνληά γίλεηαη ζην πξαγκαηηθφ ζήκα πάληα ππάξρεη έλα 

κηθξφ πνζνζηφ ιάζνπο. Ο ηξφπνο εμάιεηςεο ηεο παξακφξθσζεο είλαη λα θάλνπκε θαιχηεξε 

δεηγκαηνιεςία θαη θβαληνπνίεζε, έηζη φκσο απμάλεηαη ν φγθνο δεδνκέλσλ αλά πιεξνθνξία θαη θαη‟ 

επέθηαζε ρξεηαδφκαζηε κεγαιχηεξα απνζεθεπηηθά κέζα, γξεγνξφηεξνπο επεμεξγαζηέο θαη 

γξεγνξφηεξα κέζα κεηάδνζεο. ην εγγχο κέιινλ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο θαιχηεξεο κεζφδνπο 

θσδηθνπνίεζεο πνπ αλαπηχζζνληαη ην πξφβιεκα ηεο παξακφξθσζεο δχλαηαη λα εμαιεηθζεί ή έζησ 

ηα πνζνζηά ιάζνπο λα γίλνπλ ακειεηέα. 

2.5.1 Αλληλεπιδπαζηικόηηηα (Πεπιβάλλον Γιεπαθήρ) 

Οη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ αμηνπνηνχλ έλα πεξηβάιινλ δηεπαθήο γηα λα κπνξεί ν 

ρξήζηεο λα έρεη έιεγρν πάλσ ζηελ εθαξκνγή. πλήζσο ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζε κηα ηέηνηα εθαξκνγή 

δελ δίλεηαη απιά γηα λα ππάξρεη έιεγρνο απφ ην ρξήζηε αιιά γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα ζρέζε δξάζεο – 

αληίδξαζεο κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ ρξήζηε, κε άιια ιφγηα κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο. Ζ 

ηδηφηεηα απηή ηέηνησλ εθαξκνγψλ νλνκάδεηαη αιιειεπηδξαζηηθφηεηα. Πξνθαλψο ππάξρνπλ 

εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πνιιά ή φια ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιπκέζσλ αιιά φρη 

απηφ ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο, δελ παχνπλ φκσο λα είλαη εμίζνπ ρξήζηκεο. 

2.5.2 Παθηηική και Δνεπγηηική Παποςζίαζη ηηρ Πληποθοπίαρ 

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζηνπο ρξήζηεο ε παζεηηθή θαη ε 

ελεξγεηηθή. ηελ παζεηηθή ή γξακκηθή παξνπζίαζε δελ ππάξρεη έιεγρνο απφ ηνπο ρξήζηεο. Καη‟ 

νπζία απιά παξαθνινπζνχλ ηελ εθαξκνγή ίζσο κε θάπνηεο δπλαηφηεηεο φπσο επηινγή γιψζζαο ή 

επηινγή γξακκαηνζεηξάο. 

ηελ ελεξγεηηθή ή αιιειεπηδξαζηηθή ή κε-γξακκηθή παξνπζίαζε ππάξρεη βαζκφο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηνπο ρξήζηεο. Σνπο δίλεηαη πεξηζζφηεξε ειεπζεξία γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο 

πιεξνθνξίαο. Απηνί επηιέγνπλ ηε ζεηξά, ηε κνξθή θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο εθαξκνγήο. Πξνθαλψο 

αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή ππάξρνπλ θαη δηαθνξεηηθνί βαζκνί πξνζαξκνζηηθφηεηαο. 
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Παξάδεηγκα ελεξγεηηθήο παξνπζίαζεο είλαη έλα ειεθηξνληθφ παηρλίδη (video game), ζην νπνίν 

ππάξρεη έλα απηφκαην ζχζηεκα παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δέρεηαη απφ ηηο εληνιέο ηνπ 

ρξήζηε. ε αληίζεζε κε κηα εθεκεξίδα πνπ λαη κελ κπνξνχκε αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή λα ηε 

δηαβάζνπκε κε νπνηαδήπνηε ζεηξά αιιά δελ δέρεηαη αιιαγέο / εληνιέο. Παξαθάησ έρνπκε κηα 

θσηνγξαθία / ζηηγκηφηππν απφ κηα ελεξγεηηθή εθαξκνγή, ηε „The Tortoise and the Hare‟, ζηελ νπνία 

παηψληαο ζε δηάθνξα ζεκεία ζηελ νζφλε παίδεη θαη ην αληίζηνηρν θιηπ ηεο ηζηνξίαο ηνπ Αηζψπνπ. 

 

Δικόνα 6: Παπάδειγμα Δνεπγηηικήρ Παποςζίαζηρ 

 

2.5.3 Γπαμμική και Γομημένη Παποςζίαζη ηηρ Πληποθοπίαρ  

Έζησ φηη παξαθνινπζνχκε έλα βίληεν. Αλ ζην βίληεν απηφ δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα 

άιιν πέξα απφ ην λα παηήζνπκε ην θνπκπί εθθίλεζεο θαη ιήμεο ηφηε ν ηξφπνο παξνπζίαο ζεσξείηαη 

γξακκηθφο. Αλ σζηφζν ην ζχζηεκα πνπ παξνπζηάδεη ην βίληεν καο παξέρεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο 

φπσο ε πξνζπέιαζε ηνπ βίληεν ζε θάζε ηνπ frame ή αθφκε θαη ε επεμεξγαζία ηνπ σο έλα βαζκφ ηφηε 

ε παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο ζεσξείηαη δνκεκέλε. 

2.5.4 Πλεονεκηήμαηα ηηρ Αλληλεπιδπαζηικόηηηαρ ζηην Παποςζίαζη ηηρ Πληποθοπίαρ 

Σν θχξην πιενλέθηεκα ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο είλαη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

πξνζαξκφζνπκε ηελ εθαξκνγή καο ζηηο αλάγθεο / ηθαλφηεηεο ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε. Απιντθφ 
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παξάδεηγκα είλαη ε επηινγή επηπέδνπ δπζθνιίαο ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. ηελ εθπαίδεπζε φκσο 

απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε εθαξκνγέο νη νπνίεο πξνζαξκφδνπλ ην δηδαθηηθφ 

πιηθφ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο / ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. Πεξαηηέξσ κπνξνχκε λα θξαηήζνπκε 

ζηαηηζηηθά  ζηνηρεία απηψλ ησλ εθαξκνγψλ γηα αλάιπζε, έηζη κπνξνχκε λα δνχκε ηη αιιαγέο 

ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε ζηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή γηα λα έρνπκε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

απνδνηηθφηεηα. 

2.5.5 Αλληλεπιδπαζηικόηηηα και Δμπλοςηιζμόρ ηηρ Πληποθοπίαρ από ηον Υπήζηη 

Μέρξη πξφζθαηα νη πεξηζζφηεξεο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο πνπ αλαπηπζζφηαλ δελ είραλ θάπνηα 

αιιειεπηδξαζηηθφηεηα. Αλ ρξεζηκνπνηνχηαλ ν φξνο είρε πεξηζζφηεξν ηελ έλλνηα φηη απιά νη ρξήζηεο 

ζρνιίαδαλ θάπνηα θνκκάηηα πιεξνθνξίαο πνπ είραλ ζεκεησκέλα. Γηα λα ππάξμεη 

αιιειεπηδξαζηηθφηεηα θαη λα εκπινπηηζηνχλ νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ππάξρνπλ εθαξκνγέο πνπ λα 

επηηξέπνπλ αιιαγέο ζηηο πιεξνθνξίεο θαη / ή λα γίλεηαη λα εηζάγνπλ νη ρξήζηεο θαηλνχξγηεο 

πιεξνθνξίεο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο. 

Μηα αθφκε πην ζχλζεηε κνξθή αιιειεπίδξαζεο είλαη ε αλάιπζε ησλ εληνιψλ ηνπ ρξήζηε γηα ηε 

δεκηνπξγία απαληήζεσλ απφ ην ζχζηεκα. Παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κηα 

εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ε νπνία φρη κφλν αθήλεη ειεχζεξν ηνλ καζεηή λα δηαβάζεη ηα θνκκάηηα πνπ 

απηφο επηζπκεί αιιά ηνπ πξνηείλεη θαη αληίζηνηρεο αζθήζεηο ζε ζρέζε κε απηά πνπ έρεη ήδε δηαβάζεη. 

Έηζη έλα ηέηνην ζχζηεκα πνιπκέζσλ κπνξεί λα παξνπζηάδεη ζηνλ ρξήζηε ηηο αζθήζεηο, λα ηνλ αθήλεη 

λα πξνζπαζεί λα βξεη ηηο ιχζεηο κφλνο ηνπ θαη λα ηνλ δηνξζψλεη φπνπ ρξεηάδεηαη. 

2.6 Υώποι Δθαπμογήρ ηυν Πολςμέζυν 

Δίλαη πάξα πνιινί νη ρψξνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηα πνιπκέζα. Μεξηθά ελδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα απηψλ ησλ ρψξσλ είλαη ηα εμήο : 

 Γηαθήκηζε  

 Αλαςπρή / Γηαθνπέο 

 Βηβιία 

 Γηαδίθηπν / Ηζηνζειίδεο 

 Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα 

 Δγθπθινπαίδεηεο 

 Δθπαίδεπζε 
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 Δπηζηεκνληθή Έξεπλα 

 Δθαξκνζκέλε Μεραληθή 

 Ηαηξηθή 

 Μαζεκαηηθά 

 Παξνπζηάζεηο 

 Πεξηνδηθά 

 Σέρλε 

 Σειεδηάζθεςε 

 Σνπξηζκφο 

2.7 Σα Πολςμέζα ζηην Δκπαίδεςζη 

Σα πνιπκέζα έρνπλ εηζρσξήζεη θαη ζηελ Δθπαίδεπζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη δάζθαινη θαη νη 

θαζεγεηέο έρνπλ πιένλ ζηε δηάζεζή ηνπο δηάθνξα κέζα γηα λα εκπινπηίζνπλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

ηνπο θαη λα κελ πεξηνξίδνληαη ζηνλ θιαζζηθφ / παξαδνζηαθφ ηξφπν. Υξεζηκνπνηψληαο εθαξκνγέο θαη 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα νη καζεηέο πιένλ καζαίλνπλ πην εχθνια θαη πην γξήγνξα αιιά θαη πην 

δηαζθεδαζηηθά. 

2.7.1 Δκπαιδεςηικέρ εθαπμογέρ πολςμέζυν 

Ηλεκηπονικά Βιβλία 

Με ηνλ φξν ειεθηξνληθφ βηβιίν ελλννχκε θάζε βηβιίν ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

θαη κπνξεί λα πεξηέρεη πέξαλ ηνπ θεηκέλνπ εηθφλεο, θηλνχκελεο εηθφλεο, ήρν θαη βίληεν. Να 

αλαθέξνπκε εδψ θαη ηα αθνπζηηθά βηβιία ηα νπνία δηαθέξνπλ απφ ηα ειεθηξνληθά σο πξνο ηνλ ηξφπν 

παξάδνζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βηβιίνπ. Σα αθνπζηηθά βηβιία είλαη κηα ερνγξαθεκέλε αλάγλσζε 

βηβιίσλ, άξα ηα αθνχκε αληί λα ηα δηαβάδνπκε. Σα ειεθηξνληθά βηβιία ζπλαληψληαη πεξηζζφηεξν ζην 

δηαδίθηπν γηα παξάδεηγκα ε online έθδνζε κηαο εθεκεξίδαο. κσο, φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα 

ζπλαληάκε ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο, φπνπ θαη εθεί έρνπκε αξθεηά νθέιε. Ο καζεηήο 

αιιειεπηδξά κε ην βηβιίν, απηφο δηαιέγεη ηη ζα δηαβάζεη, ηη ζα αθνχζεη θαη πνην βίληεν ζα δεη. Αλά 

πάζα ζηηγκή κπνξεί λα δηαβάζεη θάηη ζπγθεθξηκέλν βξίζθνληάο ην κέζσ απφ κηα γξήγνξε αλαδήηεζε 

ιέμεσλ ή κέζσ απφ ηνπο δπλακηθνχο ζπλδέζκνπο. Δπεηδή ην ειεθηξνληθφ βηβιίν είλαη νπζηαζηηθά κηα 

εθαξκνγή, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα είλαη ελζσκαησκέλα θαη ειεθηξνληθά παηρλίδηα, εθπαηδεπηηθά 

θαη κε. ίγνπξα απηφο είλαη έλαο πην δηαζθεδαζηηθφο θαη επράξηζηνο ηξφπνο αλάγλσζεο. Σέινο, κε 

ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζα εμειίζζνληαη θαη ηα ειεθηξνληθά βηβιία. Μέρξη πξφηηλνο ήηαλ 

δηαζέζηκα κφλν κέζσ ελφο ππνινγηζηή, πιένλ φκσο ηα βξίζθνπκε ζε tablets θαη θηλεηά ηειέθσλα. 
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Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (Video Games) 

Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα εκθαλίζηεθαλ ζε arcade κεραλέο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70. Σε 

δεθαεηία ηνπ ‟80 φκσο ήξζαλ ζην πξνζθήλην κε ηηο θνλζφιεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ην ζπίηη. Απφ 

ηφηε κέρξη ζήκεξα εθαηνκκχξηα παηδηά αιιά θαη ελήιηθεο έρνπλ πεξάζεη ρηιηάδεο ψξεο παίδνληαο κε 

απηά. Κχξηνο ιφγνο ελαζρφιεζεο κε απηά είλαη ε δηαζθέδαζε, γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ ππάξμεη 

πξνζπάζεηεο λα ελζσκαησζνχλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζηελ εθπαίδεπζε. Φπζηθά, ζην πεδίν ηεο 

εθπαίδεπζεο κηιάκε γηα αληίζηνηρα παηρλίδηα· παηρλίδηα ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα απηφ ην 

ζθνπφ, λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα λα απνθηνχλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο 

δηαζθεδάδνληαο. ήκεξα ππάξρεη κηα αξθεηά κεγάιε γθάκα εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ φπσο παηρλίδηα 

ζηαπξφιεμσλ, αληηζηνηρίζεσλ, ζηξαηεγηθήο θ.ά. 

2.8 Flash 

 

2.8.1 Διζαγυγή ζηο Flash 

Σν Flash δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εηαηξία Macromedia ην 1996, ην νπνίν φκσο βαζίζηεθε ζε έλα 

άιιν πξφγξακκα, ην FutureSplash Animator κηαο άιιεο εηαηξίαο, ηε FutureWave Software. Απφ ην 

2005 θαη χζηεξα ε Adobe Systems Incorporated αλαπηχζζεη θαη δηαλέκεη ην πξφγξακκα. Σν Flash έρεη 

κεγάιε επειημία ζαλ πξφγξακκα αθνχ κπνξεί λα ζπλδπάζεη εηθφλεο, ήρνπο, βίληεν, θηλνχκελεο 

εηθφλεο θαη δηάθνξα άιια εηδηθά εθέ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο νκνηνγελνχο εθαξκνγήο. Μπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη εηδηθά εθέ πςειήο πνηφηεηαο, φπσο επίζεο λα δεκηνπξγήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί ηα 

ιεγφκελα δηαλπζκαηηθά γξαθηθά· γξαθηθά ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη ζε νπνηνδήπνηε κέγεζνο δίρσο 

λα ράλνπλ ζε αλάιπζε, πνηφηεηα θαη ζαθήλεηα. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ρηιηάδεο ηζηνζειίδεο, πην γλσζηφ παξάδεηγκα ην youtube.com, είλαη φηη κπνξεί λα ελζσκαηψλεη 

βίληεν ζε απηέο. Άιιεο ρξήζεηο ηνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία δηαθεκίζεσλ θαη γξαθηθψλ γηα 

ηζηνζειίδεο αιιά δηάθνξσλ κίλη παηρληδηψλ, ηα γλσζηά flash games. 

Σν Flash ππνζηεξίδεηαη / ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιιά πξνγξάκκαηα θαη ζπζθεπέο φπσο νη θνηλνί 

θπιινκεηξεηέο (π.ρ. Chrome, Firefox), ηα Windows, Android - Symbian θαη άιια ινγηζκηθά ζηα 

θηλεηά ηειέθσλα θαη tablets. Αο αλαθέξνπκε εδψ φηη ε Apple απφ ην 2010 θαη χζηεξα ζηακάηεζε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Flash γηα δηάθνξνπο ιφγνπο πνπ δελ ζα αλαιχζνπκε εδψ. Με θάζε λέα έθδνζε ην 

Flash παξέρεη λέεο ιεηηνπξγίεο, πξνζζέηεη λέα ραξαθηεξηζηηθά θαη ελζσκαηψλεη ηηο λέεο ηάζεηο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ. 
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2.8.2 Οι εκδόζειρ ηος Flash [7] 

FutureSplash Animator θπθινθφξεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 1996. Απνηειεί ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ 

Flash κε ηα βαζηθά εξγαιεία επεμεξγαζίαο θαη έλα ρξνλνδηάγξακκα. 

Macromedia Flash 1 θπθινθφξεζε ην Ννέκβξην ηνπ 1996. Μηα λέα επαλέθδνζε ηνπ  

FutureSplash Animator νλνκαδφκελε πιένλ σο Macromedia. 

Macromedia Flash 2 θπθινθφξεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1997 καδί κε ην Flash Player 2. ε απηήλ ηελ 

έθδνζε πεξηιακβάλνληαη λέα ραξαθηεξηζηηθά φπσο θαη ε βηβιηνζήθε αληηθεηκέλσλ. 

Macromedia Flash 3 θπθινθφξεζε ην Μάην ηνπ 1998 καδί κε ην Flash Player 3. 

Πεξηιακβάλνληαη λέα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην ζηνηρείν movie clip, ε ελζσκάησζε ηεο JavaScript, ε 

δηαθάλεηα θαη έλαο εμσηεξηθφο απηνδχλακνο player. 

Macromedia Flash 4 θπθινθφξεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1999 καδί κε ην Flash Player 4. 

Πεξηιακβάλνληαη λέα ραξαθηεξηζηηθά φπσο νη εζσηεξηθέο κεηαβιεηέο, έλα πεδίν εηζαγσγήο, 

πξνεγκέλε ActionScript θαη MP3 streaming. 

Macromedia Flash 5 θπθινθφξεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2000 καδί κε ην Flash Player 5. 

Πεξηιακβάλνληαη λέα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ActionScript 1.0 (βαζηδφκελν ζην ECMAScript γεγνλφο 

πνπ ην θαζηζηά παξφκνην κε ηελ ζχληαμε ηεο JavaScript), ππνζηήξημε XML θαη HTML κνξθνπνίεζε 

θεηκέλνπ πνπ πξνζηίζεηαη γηα ην δπλακηθφ θείκελν. 

Macromedia Flash MX (6) θπθινθφξεζε ην Μάξηην ηνπ 2002 καδί κε ην Flash Player 6. 

Πεξηιακβάλνληαη λέα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην video codec (Sorenson Spark), Unicode, ζπκπίεζε, v1 

UI ζπληζηψζεο θαη έλα ActionScript vector drawing API. 

Macromedia Flash MX 2004 (7) θπθινθφξεζε ην επηέκβξε ηνπ 2003 καδί κε ην  Flash Player 

7. Πεξηιακβάλνληαη λέα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ActionScript 2.0, ζπκπεξηθνξέο, ζηξψκαηα 

επεθηαζηκφηεηαο (JSAPI), ππνζηήξημε θεηκέλνπ alias, timeline εθέ. 
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Macromedia Flash MX Professional 2004 (7.5) θπθινθφξεζε ην επηέκβξε ηνπ 2003 θαη 

πεξηιακβάλεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Flash MX 2004 θαη επηπιένλ νζφλεο, νινθιήξσζε Web 

ππεξεζηψλ, νδεγφ εηζαγσγήο βίληεν, ζπζηαηηθά Media Playback κε ελζσκάησζε MP3 θαη FLV 

player ζε SWF αξρεία, ζπζηαηηθά Data (DataSet, XML Connector, WebServicesConnector, 

XUpdateResolver θ.η.ι.) θαη δεζκεπηηθά δεδνκέλα APIs, ζρεδηαζηηθφ πάλει, v2 UI ζπζηαηηθά θαη 

βηβιηνζήθε Transition class. 

Macromedia Flash basic 8 θπθινθφξεζε ην επηέκβξε ηνπ 2005 καδί κε ην Flash Player 8. Μηα 

έθδνζε ηνπ Flash κε ιηγφηεξα πινχζηα ραξαθηεξηζηηθά, κφλν κε ζπγγξαθηθά εξγαιεία ηα νπνία 

απεπζχλνληαη ζε λένπο ρξήζηεο πεξηιακβάλνληαο βαζηθά ζρέδηα, δπλακηθά ζρέδηα θαη 

δηαδξαζηηθφηεηα. Ζ παξνχζα έθδνζε έρεη πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε βίληεν, πξνεγκέλα γξαθηθά θαη 

εθέ. 

Adobe Flash CS3 Professional (9) θπθινθφξεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2007. Σν Flash CS3 είλαη ε 

πξψηε έθδνζε ηνπ Flash πνπ θπθινθνξεί ππφ ην φλνκα ηεο Adobe. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο CS3 

έθδνζεο δηαζέηνπλ πιήξε ππνζηήξημε γηα ActionScript 3.0, ε έθδνζε απηή επηηξέπεη ηε κεηαηξνπή ζε 

ActionScript, έρεη θαιχηεξε ελζσκάησζε κε άιια πξντφληα ηεο Adobe, φπσο ην Adobe Photoshop, 

θαη επίζεο εμαζθαιίδεη θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά γηα δηαλπζκαηηθή ζρεδίαζε. Μνηάδεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν κε ην Adobe Illustrator θαη ην Adobe Fireworks. 

Adobe Flash CS4 Professional (10) θπθινθφξεζε ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2008. Πεξηέρεη αληίζηξνθε 

θηλεκαηηθή (bones), ρεηξηζκφ βαζηθψλ 3D αληηθεηκέλσλ, αληηθείκελα κε βάζε ηελ θίλεζε (animation), 

κεραλή θεηκέλνπ θαη ηηο πεξαηηέξσ επεθηάζεηο ηεο ActionScript 3.0. Ζ έθδνζε CS4 επηηξέπεη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζηή λα δεκηνπξγήζεη θηλνχκελα ζρέδηα κε πνιιά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ 

απνπζηάδνπλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο. 

Adobe Flash CS5 Professional (11) θπθινθφξεζε ζηηο 12 Απξηιίνπ ηνπ 2010 θαη δνθηκαζηηθά 

ζηελ αγνξά εκθαλίζηεθε ζηηο 30 Απξηιίνπ ηνπ 2010. Πεξηιακβάλεη ππνζηήξημε γηα ηηο iPhone 

εθαξκνγέο. Παξ‟ φια απηά ε Apple ζηηο 8 Απξηιίνπ ηνπ 2010 άιιαμε ηνπο φξνπο ρξήζεο γηα ην 

iPhone, νπζηαζηηθά απαγφξεπζε ηε ρξήζε ηνπ Flash ζε απηφ. ηηο 20 Απξηιίνπ ηνπ 2010 ε Adobe 

αλαθνίλσζε φηη ζα θάλεη πξφζζεηεο επελδχζεηο ζηνρεχνληαο ζηα iPhone θαη iPad. Άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Flash CS5 είλαη κηα λέα κεραλή θεηκέλνπ (TLF), πεξαηηέξσ βειηίσζε ζηελ 

αληίζηξνθε θηλεκαηηθή θαη ζην πάλει ηνπ Code Snippets. 



 34 

Adobe Flash Professional CS5.5 (11.5) θπθινθφξεζε ην 2011 ζε δνθηκαζηηθή θάζε θαη άγεη 

ηελ βηνκεραλία ηνπ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγίαο γηα ηελ παξαγσγή εθθξαζηηθνχ δηαδξαζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Γεκηνπξγεί ζε βάζνο εκπεηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλερψο ζε αθξναηήξηα κπξνζηά 

ζε νζφλεο νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο, desktops, smartphones, tablets θαη ηειενξάζεηο. Ηδαληθή έθδνζε 

γηα ζρεδηαζηέο δηαδξαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ζρεδηαζηέο γξαθηθψλ, ζρεδηαζηέο θαη δεκηνπξγνχο Web 

εθαξκνγψλ. 

Adobe Flash CS6 Professional (12) θπθινθφξεζε ην 2012. Πεξηιακβάλεη ππνζηήξημε γηα 

έθδνζε αξρείσλ σο HTML5 θαη παξάγεη sprite sheets. 

Adobe Flash Professional CC (13) θπθινθφξεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013, σο κέξνο ηνπ Creative 

Cloud rebrand ηεο Adobe. Οη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ κηα εγγελή 64-bit scene rendering engine, 

κηθξέο βειηηψζεηο απφδνζεο θαη δηνξζψζεηο ζθαικάησλ, θαζψο θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ „θιεξνλνκηάο‟, φπσο ε ππνζηήξημε ηεο ActionScript 2. Χο κέξνο ηεο ζνπίηαο 

Creative Cloud, πξνζθέξεη επίζεο ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα ζπγρξνλίδνπλ ηηο ξπζκίζεηο ή λα 

απνζεθεχνπλ ηα αξρεία online. 

Adobe Flash Professional CC (14) θπθινθφξεζε ζηηο 18 Ηνπλίνπ, 2014. Πεξηιακβάλεη λέα 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηα variable-width strokes, SVG export θαη WebGL publishing for animations, 

θαζψο θαη έλα βειηησκέλν, επαλαζρεδηαζκέλν Motion Editor. 

2.8.3 Υπήζιμερ Πληποθοπίερ και Γςναηόηηηερ ηος Flash 

Σν Flash είλαη έλα πξφγξακκα πνπ κπνξεί θάπνηνο λα κάζεη λα ην ρεηξίδεηαη ζρεηηθά εχθνια 

αθνχ είλαη ζρεδηαζκέλν κε απηή ηε ινγηθή. Φπζηθά, νη επηινγέο πνπ έρεη θαιχπηεη θαη ηνπο πην 

απαηηεηηθνχο ζρεδηαζηέο. Απηφ θαίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο λεφηεξεο εθδφζεηο αθνχ πξνζθέξεη 

πεξηζζφηεξα δηαηεξψληαο κηα ζρεηηθή απιντθφηεηα. Οη αξράξηνη ινηπφλ, κπνξνχλ άλεηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ απφ θηλνχκελεο εηθφλεο κέρξη θαη νιφθιεξεο παξνπζηάζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

δηαλπζκαηηθά γξαθηθά θαη ηα δηάθνξα ζηνηρεία πινήγεζεο φπσο είλαη ηα θνπκπηά θαη ην κελνχ. Καη 

επεηδή φιεο απηέο νη δεκηνπξγίεο έρνπλ κηθξφ κέγεζνο ρσξεηηθφηεηαο, κπνξνχλ λα ζηαινχλ αθφκε 

θαη κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Σα αξρεία πνπ δεκηνπξγνχκε κε ην Flash νλνκάδνληαη ηαηλίεο θαη έρνπλ ηελ επέθηαζε .fla ελψ ηα 

εθηειέζηκα αξρεία ηνπ Flash, απηά δειαδή πνπ ζα εκθαληζηνχλ ελζσκαησκέλα ζε κηα ηζηνζειίδα ζην 

Internet ή ζα κπνξνχλ λα ηξέμνπλ ζαλ απηφλνκεο εθαξκνγέο, έρνπλ ηελ επέθηαζε .swf (Shock Wave 
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Flash). Σέινο, ηα Flash Video αξρεία έρνπλ ηελ επέθηαζε .flv θαη είηε ρξεζηκνπνηνχληαη απφ .swf 

αξρεία είηε παίδνληαη κέζσ ελφο FLV player (π.ρ. Windows Media Player). 

2.8.4 Σα Πλεονεκηήμαηα ηηρ Υπήζηρ ηος Flash 

Μεξηθά απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ Flash είλαη ηα εμήο: 

 Απνηειεί έλα πνιχ εχθνιν εξγαιείν γηα ηελ εθκάζεζή ηνπ, αθφκα θαη απφ αξράξηνπο 

ρξήζηεο. 

 Ζ αλάπηπμε ηεο θάζε εθαξκνγήο μεθηλάεη απφ ην κεδέλ. 

 Πεξηέρεη κεγάιε πνηθηιία απφ έηνηκα ζρήκαηα, ζηα νπνία κπνξνχκε πιήξσο λα 

αιιάμνπκε ηηο δηάθνξεο ηδηφηεηέο ηνπο φπσο ρξψκα, δηαζηάζεηο, γξακκέο θ.η.ι. 

 Μπνξνχκε λα επεμεξγαζηνχκε θαη λα ζπλζέζνπκε ζρήκαηα. 

 Μαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζνπκε ήρνπο δηάθνξσλ ηχπσλ. 

 Μαο πξνζθέξεη ειεπζεξία ζηε δεκηνπξγία θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ. 

 Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θίλεζεο αλεμάξηεησλ κεηαμχ 

ηνπο. 

 Παξέρεηαη επθνιία ζηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθφηεηαο. 

 Γελ ηίζεηαη πξφβιεκα ζπκβαηφηεηαο κε ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο. 

 Έρνπκε ηνλ πιήξε έιεγρν ζηελ αλαπαξαγσγή βίληεν θαη ήρνπ.  

 Μαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζνπκε βίληεν δηάθνξσλ ηχπσλ. 

 Έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ειεχζεξνπ ζρεδίνπ θαη ηεο πιήξνπο 

παξακεηξνπνίεζεο ηνπ. 

 Δπεηδή ρξεζηκνπνηεί δηαλπζκαηηθά γξαθηθά, ην κέγεζνο ησλ αξρείσλ πνπ παξάγεη 

είλαη αξθεηά κηθξφ. 

 Μπνξνχκε λα κεηαβάιινπκε ην κέγεζνο ελφο γξαθηθνχ ρσξίο θακηά απψιεηα ζηελ 

πνηφηεηά ηνπ. 

 Μπνξνχκε λα εμάγνπκε ηελ εθαξκνγήο καο ζε δηάθνξεο κνξθέο. 

2.8.5 Σα Μειονεκηήμαηα ηηρ Υπήζηρ ηος Flash 

Μεξηθά απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ Flash είλαη ηα εμήο: 

 Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα αζθαιείαο, ιφγσ ηνπ φηη δελ πξνζηαηεχνληαη απφ θσδηθφ 

πξφζβαζεο ή δελ θξππηνγξαθνχληαη. 
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 Μπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ εχθνια ηνχο θαηά ηελ ιήςε ηνπο ζε έλαλ ππνινγηζηή. 

 Τπάξρεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζην ρξφλν θφξησζεο κηαο Flash εθαξκνγήο. 

 Οη δηάθνξεο θηλνχκελεο εηθφλεο κπνξνχλ λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ, 

θαζψο θαη λα πξνθαιέζνπλ δηάθνξα ζρεδηαζηηθά πξνβιήκαηα 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΟΛΤΜΔΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ηελ εθαξκνγή πνπ αλαπηχμακε ζηα πιαίζηα ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο πνπ καο αλαηέζεθε. Δίλαη κηα εθαξκνγή πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά 3
εο

 ηάμεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη είλαη έλαο δηαζθεδαζηηθφο ηξφπνο λα θάλνπλ επαλάιεςε ζηα Μαζεκαηηθά 

ηεο ηάμεο ηνπο. 

3.1 Απαιηήζειρ Λογιζμικού 

Ζ εθαξκνγή καο κε ην φλνκα math game, είλαη κηα πνιπκεζηθή εθαξκνγή πνπ απεπζχλεηαη ζε 

παηδηά ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ν ζθνπφο ηεο είλαη λα παξνπζηάζεη ηα 

Μαζεκαηηθά κε έλαλ πνην δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν. Σα παηδηά κπνξνχλ λα παίμνπλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

θαη παξάιιεια λα κάζνπλ ηελ χιε ησλ καζεκαηηθψλ πνπ δηδάζθνληαη ζε απηήλ ηελ ηάμε. 

Ζ εθαξκνγή αλαπηχρηεθε κε ην πξφγξακκα ηνπ Adobe Flash CS4,  κηα εθαξκνγή πνπ φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην κπνξεί εχθνια λα αλαπηχμεη εθαξκνγέο κε πνιιέο 

δπλαηφηεηεο. Δπίζεο ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ην Windows 7 Professional. 

Δίλαη  κηα εθαξκνγή ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο απφ πφξνπο ελφο ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί λα 

εθηειεζηεί ζε θάζε ππνινγηζηή ρσξίο θάπνηνπ είδνπο εγθαηάζηαζήο ηεο. Ζ εθαξκνγή γηα λα ηξέμεη 

βέβαηα ρξεηάδεηαη λα είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή έλα flash player θαη ηε ηξέρνπκε είηε 

κέζσ απηνχ είηε κέζσ θάπνηνπ browser π.ρ. Google Chrome, Mozilla Firefox θ.η.ι. 

Πξηλ ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο κειεηήζακε ην βηβιίν ησλ καζεκαηηθψλ ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ 

δεκνηηθνχ ψζηε ηα παηρλίδηα θαη ε χιε πνπ ζπκπεξηιάβακε ζην math game λα είλαη απηή πνπ 

δηδάζθνληαη ηα παηδηά. Πξνζπαζήζακε λα θηηάμνπκε ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηεο εθαξκνγήο φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν απιφ θαη θαηαλνεηφ γηα θάζε παηδί ηεο ειηθίαο απηήο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ ρσξίο λα ηνπο θαίλεηαη πνιχπινθε ή / θαη δχζθνιε ζηελ ρξήζε. 

ηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ζα παξνπζηάζνπκε κέζσ εηθφλσλ ην παηρλίδη εμεγψληαο 

παξάιιεια θαη ηνλ ηξφπν πνπ ην αλαπηχμακε. 
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3.2 Η εθαπμογή 

ηαλ ν καζεηήο αλνίμεη ην πξφγξακκα ζα βξεζεί ζηελ παξαθάησ νζφλε φπνπ ζα ηνλ πξνηξέπεη 

λα μεθηλήζεη ην παηρλίδη. 

 

Δικόνα 7: Απσή ηος Παισνιδιού 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα αλ ν καζεηήο επηιέμεη λα μεθηλήζεη ην πξφγξακκα ζα παηήζεη ην θνπκπί 

«Έλαξμε» θαη ζα νδεγεζεί ζηελ παξαθάησ εηθφλα φπνπ είλαη θαη ε θχξηα δηεπαθή κε ην παηρλίδη: 



 39 

 

Δικόνα 8: Κςπίυρ Μενού ηηρ Δθαπμογήρ 

Ζ εηθφλα απηή είλαη θαη ζηελ νπζία ε θεληξηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο, φπνπ ν καζεηήο θαιείηαη 

λα επηιέμεη έλα απφ ηα παηρλίδηα αλαιφγσο ηη επηζπκεί λα θάλεη. 

Έζησ φηη ν καζεηήο επηιέγεη λα παίμεη ην παηρλίδη κε ηελ «Πξφζζεζε» ηφηε μεθηλάεη έλα παηρλίδη 

φπνπ παξάγνληαη δχν ηπραίνη αξηζκνί θάζε θνξά θαη ν παίρηεο θαιείηαη λα γξάςεη ζε έλα πιαίζην πνπ 

ηνπ δίλεηαη ηελ απάληεζή ηνπ.  

ηαλ γξάςεη ηελ απάληεζή ηνπ ηφηε κπνξεί λα παηήζεη ην θνπκπί «Έιεγρνο» γηα δεη αλ ην 

απάληεζε ζσζηά ή φρη. Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάςακε παξνπζηάδεηαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο: 
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Δικόνα 9: Σο Παισνίδι ηηρ Ππόζθεζηρ 
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Αλ ε απάληεζε είλαη ζσζηή ηφηε ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε: 

 

Δικόνα 10: Όηαν η Απάνηηζη είναι υζηή 
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Αλ φκσο είλαη ιάζνο ηφηε ν παίρηεο ζα δεη ηελ παξαθάησ νζφλε: 

 

Δικόνα 11: Όηαν η Απάνηηζη είναι Λάθορ 

Σν κεγάιν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ παηρληδηνχ είλαη φηη ζε θάζε παηρλίδη παξάγνληαη πάληα 

ηπραίνη αξηζκνί. Απηφ εμαζθαιίδεη φηη ν παίρηεο δελ ζα ζπλαληήζεη πάληα ηηο ίδηεο πξάμεηο νπφηε δελ 

ζα βαξεζεί ην παηρλίδη. Πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε έηζη ην παηρλίδη πην δπλακηθφ ψζηε λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί μαλά θαη μαλά ρσξίο λα εμαληινχληαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ θαη λα κπνξεί ν παίρηεο λα 

παίδεη μαλά θαη μαλά. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνπκε ηνλ θψδηθα πνπ εθηειείηαη ζην action ηεο πξφζζεζεο θαη 

πνπ παξάγεη ηνπο δχν ηπραίνπο αξηζκνχο θαη ζπγθξίλεη ην απνηέιεζκα κε απηφ πνπ γξάθεη ν παίρηεο 

θαη αλαιφγσο εκθαλίδεη αλ είλαη ζσζηφ ή ιάζνο. 
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Πίνακαρ 1: Ο Κώδικαρ για ηο Παισνίδι ηηρ Ππόζθεζηρ 

backtostart_button.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,GoToStart); 

function GoToStart (event:MouseEvent):void { 

 gotoAndStop (3); 

} 

 

push_button.addEventListener(MouseEvent.CLICK,GenerateNum); 

function GenerateNum (event:MouseEvent):void { 

  

 var add1 = Math.ceil(Math.random() * 200) 

 var add2 = Math.ceil(Math.random() * 200) 

 while (add1 < add2){ 

  add1 = Math.ceil(Math.random() * 200) 

  add2 = Math.ceil(Math.random() * 200) 

 } 

 

 add1_txt.text = add1 

 add2_txt.text = add2 

 

 var addresult = (add1 + add2) 

 

 addresult_txt.text = addresult 

} 

 

check_button.addEventListener(MouseEvent.CLICK,CompareNum); 

function CompareNum (event:MouseEvent):void { 

 

 var kidanswer:String = new String(); 

 var addresult:String = new String(); 

  

 kidanswer = kidanswer_txt.text; 

 addresult = addresult_txt.text; 

  

 if (Number(kidanswer) == Number(addresult)){ 

  gotoAndStop (11); 

 } 

 else { 

  gotoAndStop (12); 

 } 

} 

ηελ ζπλέρεηα παηψληαο ν παίρηεο ην θνπκπί «Αξρή» ε εθαξκνγή ηνλ επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή 

νζφλε φπνπ κπνξεί λα επηιέμεη έλα λέν παηρλίδη. Έζησ φηη ν παίρηεο επηιέγεη λα παίμεη ην παηρλίδη ηεο 

«Αθαίξεζεο» ηφηε φπσο θαη κε ην παηρλίδη ηεο πξφζζεζεο ηνπ εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ εηθφλα φπνπ ν 

παίρηεο κπνξεί λα δψζεη ηελ απάληεζή ηνπ. 
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Δικόνα 12: Σο Παισνίδι ηηρ Αθαίπεζηρ 

ε θάζε παηρλίδη ν παίρηεο αξρηθά θαιείηαη λα παηήζεη ην «πξάζηλν θνπκπί» γηα λα παξαρζνχλ νη 

δχν ηπραίνη αξηζκνί. 

Ο θψδηθαο action πνπ εθηειείηαη πίζσ απφ ην παηρλίδη ηεο αθαίξεζεο είλαη παξφκνηνο κε απηφλ 

ηεο πξφζζεζεο κφλν πνπ έγηλε θαη έλαο έιεγρνο ψζηε πάληα ν πξψηνο αξηζκφο πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ 

κεραληζκφ ηεο ηπραηφηεηαο λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ δεχηεξν κηαο θαη ηα παηδηά απηήο ηεο 

ειηθίαο δελ γλσξίδνπλ πξάμεηο κε αξλεηηθνχο αξηζκνχο. Πην θάησ παξνπζηάδεηαη ν θψδηθαο απηφο. 
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Πίνακαρ 2: Ο Κώδικαρ για ηο Παισνίδι ηηρ Αθαίπεζηρ 

backtostart1_button.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,GoToStart1); 

function GoToStart1 (event:MouseEvent):void { 

 gotoAndStop (3); 

} 

 

push1_button.addEventListener(MouseEvent.CLICK,GenerateNum1); 

function GenerateNum1 (event:MouseEvent):void { 

  

 var add1 = Math.ceil(Math.random() * 200) 

 var add2 = Math.ceil(Math.random() * 200) 

 while (add1 < add2){ 

  add1 = Math.ceil(Math.random() * 200) 

  add2 = Math.ceil(Math.random() * 200) 

 } 

 

 add1_txt.text = add1 

 add2_txt.text = add2 

 

 var addresult = (add1 - add2) 

 

 addresult_txt.text = addresult 

} 

 

check1_button.addEventListener(MouseEvent.CLICK,CompareNum1); 

function CompareNum1 (event:MouseEvent):void { 

 

 var kidanswer:String = new String(); 

 var addresult:String = new String(); 

  

 kidanswer = kidanswer_txt.text; 

 addresult = addresult_txt.text; 

  

 if (Number(kidanswer) == Number(addresult)){ 

  gotoAndStop (13); 

 } 

 else { 

  gotoAndStop (14); 

 } 

} 

ηελ ζπλέρεηα αλ ν παίρηεο απνθαζίζεη λα παίμεη ην παηρλίδη κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηφηε ζα 

εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε φπνπ παξάγνληαη νη δχν ηπραίνη αξηζκνί θαη ν παίρηεο θαιείηαη λα 

γξάςεη ην απνηέιεζκα. ε απηφ ην παηρλίδη θξνληίζακε ψζηε νη δχν αξηζκνί λα είλαη ην πνιχ δηςήθηνη 

ψζηε ην απνηέιεζκα λα κπνξεί λα ην ππνινγίζεη έλα παηδί ηεο ηξίηεο ηάμεο δεκνηηθνχ δίρσο ραξηί θαη 

κνιχβη. Έλα ζηηγκηφηππν ηνπ παηρληδηνχ απηνχ είλαη ην παξαθάησ: 
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Δικόνα 13: Σο Παισνίδι ηος Πολλαπλαζιαζμού 

Αλαιφγσο αλ ην παηδί απαληήζεη ζσζηά ή αλ απαληήζεη ιαλζαζκέλα ηφηε ζα εκθαληζηνχλ φπσο 

θαη ζηα πξνεγνχκελα παηρλίδηα νη αληίζηνηρεο εηθφλεο. 
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Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν θψδηθαο action πνπ εθηειείηαη πίζσ απφ ην παηρλίδη ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ ν νπνίνο είλαη  θαη απηφο παξφκνηνο κε απηφλ ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο 

κφλν πνπ νη αξηζκνί ησλ πξάμεσλ είλαη ην πνιχ δηςήθηνη θαη κέρξη ην 25  γηα λα κπνξνχλ ηα παηδηά 

απηήο ηεο ηάμεο λα ππνινγίδνπλ ην απνηέιεζκα εχθνια κε ην κπαιφ ηνπο. ηελ ηξίηε ηάμε ηα παηδηά 

δηδάζθνληαη θαη πνιιαπιαζηαζκφ κε ηξηςήθηνπο αξηζκνχο επεηδή φκσο απηέο νη πξάμεηο είλαη 

δχζθνιεο λα γίλνπλ  κε ην κπαιφ δελ ηηο έρνπκε ζπκπεξηιάβεη. 

Πίνακαρ 3: Ο Κώδικαρ για ηο Παισνίδι ηος Πολλαπλαζιαζμού 

backtostart2_button.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,GoToStart2); 

function GoToStart2 (event:MouseEvent):void { 

 gotoAndStop (3); 

} 

 

push2_button.addEventListener(MouseEvent.CLICK,GenerateNum2); 

function GenerateNum2 (event:MouseEvent):void { 

  

 var add1 = Math.ceil(Math.random() * 25) 

 var add2 = Math.ceil(Math.random() * 25) 

 while (add1 < add2){ 

  add1 = Math.ceil(Math.random() * 25) 

  add2 = Math.ceil(Math.random() * 25) 

 } 

 

 add1_txt.text = add1 

 add2_txt.text = add2 

 

 var addresult = (add1 * add2) 

 

 addresult_txt.text = addresult 

} 

 

check2_button.addEventListener(MouseEvent.CLICK,CompareNum2); 

function CompareNum2 (event:MouseEvent):void { 

 

 var kidanswer:String = new String(); 

 var addresult:String = new String(); 

  

 kidanswer = kidanswer_txt.text; 

 addresult = addresult_txt.text; 

 

 if (Number(kidanswer) == Number(addresult)){ 

  gotoAndStop (15); 

 } 

 else { 

  gotoAndStop (16); 

 } 

} 



 48 

Σέινο ππάξρεη θαη έλα παηρλίδη φπνπ ν παίρηεο δελ θαιείηαη λα γξάςεη θάηη αιιά κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ ηεο πνιιαπιήο επηινγήο κπνξεί θαη λα κάζεη θαη λα θάλεη επαλάιεςε ζηα 

καζεκαηηθά ηεο ηάμεο ηνπ. Μπνξεί ινηπφλ κέζα απφ θάπνηεο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο λα 

απαληήζεηο ζε δηάθνξεο εξσηήζεηο καζεκαηηθψλ πξάμεσλ. Να ηνλίζνπκε εδψ πσο νη αξηζκνί πνπ 

επηιέγνληαη είλαη θαη πάιη ηπραίνη, απηή ηε θνξά φκσο είλαη θαη ε καζεκαηηθή πξάμε ηπραία. Σν 

απνηέιεζκα „αλαθαηεχεηαη‟ κε ηξεηο ηπραίνπο αξηζκνχο, πνπ έρνπκε θξνληίζεη λα κελ είλαη ίδηνη κε ην 

απνηέιεζκα, θαη εκθαλίδεηαη ηπραία ζε κία απφ ηηο ηέζζεξεηο ζέζεηο. ηηο παξαθάησ εηθφλεο 

θαίλνληαη ηξία ζηηγκηφηππα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ηξεηο πξάμεηο. 

 

Δικόνα 14: Μια Δπώηηζη Πολλαπλήρ Δπιλογήρ Ππόζθεζηρ 
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Δικόνα 15: Μια Δπώηηζη Πολλαπλήρ Δπιλογήρ Αθαίπεζηρ 
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Εικόνα 16: Μια Ερώτηςη Πολλαπλήσ Επιλογήσ Πολλαπλαςιαςμοφ 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν θψδηθαο action πνπ εθηειείηαη πίζσ απφ ην παηρλίδη ηεο πνιιαπιήο 

επηινγήο, ν νπνίνο είλαη κηα ζχκπηπμε ησλ πξνεγνπκέλσλ ηξηψλ θσδηθψλ κε ηηο θαηάιιειεο αιιαγέο. 
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Πίνακαρ 4: Ο Κώδικαρ για ηο Παισνίδι ηηρ Πολλαπλήρ Δπιλογήρ 

backtostart3_button.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,GoToStart3); 

function GoToStart3 (event:MouseEvent):void { 

 gotoAndStop (3); 

} 

 

button.addEventListener(MouseEvent.CLICK,GenerateNum7); 

function GenerateNum7 (event:MouseEvent):void { 

 

 function ShuffleArray(input:Array){ 

  for (var i:int = input.length-1; i >=0; i--){ 

   var randomIndex:int = Math.floor(Math.random()*(i+1)); 

   var itemAtIndex:Object = input[randomIndex]; 

   input[randomIndex] = input[i]; 

   input[i] = itemAtIndex; 

  } 

 } 

 

 var add1 = Math.ceil(Math.random() * 200) 

 var add2 = Math.ceil(Math.random() * 200) 

 while (add1 < add2){ 

  add1 = Math.ceil(Math.random() * 200) 

  add2 = Math.ceil(Math.random() * 200) 

 } 

 

 var praksi = Math.floor(Math.random() * 3) 

 var res 

 

 if (praksi == 0){ 

  multiadd1_txt.text = add1 

  multiadd2_txt.text = add2 

  praksi_txt.text = "+" 

  res = (add1+add2) 

 } 

 else if (praksi == 1){ 

  multiadd1_txt.text = add1 

  multiadd2_txt.text = add2 

  praksi_txt.text = "-" 

  res = (add1-add2) 

 } 

 else if (praksi == 2){ 

  add1 = Math.ceil(Math.random() * 25) 

  add2 = Math.ceil(Math.random() * 25) 

  while (add1 < add2){ 

   add1 = Math.ceil(Math.random() * 25) 

   add2 = Math.ceil(Math.random() * 25) 

  } 

  multiadd1_txt.text = add1 

  multiadd2_txt.text = add2 

  praksi_txt.text = "x" 

  res = (add1*add2) 

 } 

 

 var add3 = Math.ceil(Math.random() * 200) 



 52 

 while (res == add3){ 

  add3 = Math.ceil(Math.random() * 200) 

 } 

  

 var add4 = Math.ceil(Math.random() * 200) 

 while (res == add4){ 

  add4 = Math.ceil(Math.random() * 200) 

 } 

  

 var add5 = Math.ceil(Math.random() * 200) 

 while (res == add5){ 

  add5 = Math.ceil(Math.random() * 200) 

 } 

 

 var multires:Array = [res, add3, add4, add5] 

 ShuffleArray(multires); 

 

 res1.text = multires[0] 

 res2.text = multires[1] 

 res3.text = multires[2] 

 res4.text = multires[3] 

 

 multiadd1_btn.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,GoToRight11); 

 function GoToRight11 (event:MouseEvent):void { 

  if (multires[0] == res){ 

   gotoAndStop (17); 

  } 

  else { 

   gotoAndStop (18); 

  } 

 } 

   

 multiadd2_btn.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,GoToWrong11); 

 function GoToWrong11 (event:MouseEvent):void { 

  if (multires[1] == res){ 

   gotoAndStop (17); 

  } 

  else { 

   gotoAndStop (18); 

  } 

 } 

 

 multiadd3_btn.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,GoToWrong21); 

 function GoToWrong21 (event:MouseEvent):void { 

  if (multires[2] == res){ 

   gotoAndStop (17); 

  } 

  else { 

   gotoAndStop (18); 

  } 

 } 

 

 multiadd4_btn.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,GoToWrong31); 

 function GoToWrong31 (event:MouseEvent):void { 

  if (multires[3] == res){ 
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   gotoAndStop (17); 

  } 

  else { 

   gotoAndStop (18); 

  } 

 } 

} 

ην παηρλίδη καο απνθχγακε ηελ βαζκνινγία, γηαηί ζεσξήζακε φηη απεπζπλφκαζηε ζε κηθξά 

παηδηά φπνπ είλαη αληηπαηδαγσγηθφ λα βαζκνινγνχληαη. Δμάιινπ ν ζθνπφο ηνπ παηρληδηνχ δελ είλαη ε 

βαζκνινγία αιιά κέζα απφ ην παηρλίδη θαη ηελ δηαζθέδαζε ηα παηδηά λα έξζνπλ πην θνληά ζηα 

Μαζεκαηηθά, λα ηα αγαπήζνπλ θαη λα κάζνπλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Αδηακθηζβήηεηα, φιεο νη πηπρέο ηεο δσή καο έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ ζπλερή εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο. Φπζηθά, ε ίδηα επηξξνή αζθείηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Αλνίγνπλ νη νξίδνληεο 

θαη δηεπξχλνληαη νη δπλαηφηεηεο κέζα ζηελ ίδηα ηελ ηάμε, κε ηελ εηζβνιή ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηελ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Οη θαζεγεηέο θαη νη δάζθαινη πξέπεη λα κέλνπλ ελήκεξνη γηα ηελ εμέιημε 

ηνπ ηνκέα ηνπο. Να πξνζαξκφδνληαη νη ίδηνη, ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ ζηα 

λέα δεδνκέλα αθνχ θξηζνχλ φηη είλαη θαηάιιεια θαη λα κελ κέλνπλ πξνζεισκέλνη ζηνπο παιηνχο 

ηξφπνπο δηαπαηδαγψγεζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ καζεηψλ. Δίλαη θαιχηεξν λα είλαη πξσηνπφξνη απφ ην 

λα θαηαιήγνπλ ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ιφγσ εμαλαγθαζκνχ ή απιά επεηδή ε ηερλνινγία έρεη 

κπεη θαη έρεη κεγάιν ξφιν πιένλ ζηε δσή καο. 

Θα ζπκθσλήζνπκε απφιπηα κε έλα άξζξν ηνπ θ. Μπακπηληψηε [8], ην νπνίν αλαθέξεη φηη νη λέεο 

ηερλνινγίεο, ηδίσο ε πιεξνθνξηθή κε ην ηεξάζηην πιήζνο ησλ ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ, έρεη ζρεδφλ 

ηαπηηζζεί κε φηη ραξαθηεξίδνπκε σο αλάπηπμε. Κάζε ρψξα πνπ πξνζβιέπεη ζηελ αλάπηπμε 

(νηθνλνκηθή, ηερλνινγηθή θ.ιπ.) έρεη θπξηνιεθηηθά «γαληδσζεί» απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο: ηηο έρεη 

εηζαγάγεη ζηελ Δθπαίδεπζε, εληζρχεη ηελ έξεπλά ηνπο, ρξεκαηνδνηεί ηηο εθαξκνγέο ηνπο, πξνσζεί κε 

θάζε ηξφπν φηη έρεη ζρέζε κ' απηέο, ηδηαίηεξα κε ηελ ηερλνινγία ησλ Ζ/Τ. Δθείλν πνπ δελ έρεη ίζσο 

βαζχηεξα ζπλεηδεηνπνηεζεί, ηδίσο ζηελ Διιάδα, είλαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα κηα 

πνηνηηθή παηδεία πνπ απνηειεί θαη ηελ πξνυπφζεζε γηα θάζε κνξθήο αλάπηπμε κηαο ρψξαο. Ο ρψξνο 

απηφο ζηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο, πξνεθηάζεηο θαη εθαξκνγέο ηνπ άξρηζε λα κειεηάηαη πνιχ 

πξφζθαηα, θαη γηα ρψξεο φπσο ε Διιάδα ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη βξίζθεηαη αθφκε ζε 

πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην. Καη φκσο ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη κία: ρσξίο ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ρσξίο ηελ 

πιεξνθνξηθή θαη ηηο πνηθίιεο εθαξκνγέο ηεο ζηελ «θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ» φπνπ δνχκε, ζηελ 

θνηλσλία ηδίσο ηνπ 21νπ αηψλα, δελ κπνξεί λα λνεζεί αλάπηπμε ηεο παηδείαο. Ήδε έρνπλ αξρίζεη λα 

εηζάγνληαη ζηαδηαθά, κε αξγνχο αθφκε ξπζκνχο θαη κεγάιε θαζπζηέξεζε, νη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ 

ειιεληθή Δθπαίδεπζε. Σα νθέιε πνπ αλακέλνληαη γηα ηελ Παηδεία καο, εθφζνλ εθαξκνζζνχλ ζσζηά 

πξνγξάκκαηα κε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, είλαη θπξίσο ηα εμήο: 

1) Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο πνηθίισλ θαη κεγάιεο θιίκαθαο πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ηελ 

πξφζβαζε ζε δηάθνξεο Σξάπεδεο Γεδνκέλσλ. Σν λα κπνξεί λα κπεη θαλείο ζε κεγάιεο 

βηβιηνζήθεο, μέλεο αιιά θαη ειιεληθέο πιένλ, θαη λα αληιήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδεηαη, λα κειεηήζεη άξζξα ζε πεξηνδηθά θαη δπζεχξεηα κε άιινλ ηξφπν 

δεκνζηεχκαηα θαη ην λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κε ζεκαηηθή 

βάζε θαη κε ιέμεηο - θιεηδηά είλαη κηα θαηάθηεζε πνπ αίξεη αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο ηηο 

νπνίεο αληηκεησπίδνπλ νη ζπνπδαζηέο αιιά θαη νη κειεηεηέο επί εθαηνληάδεο ρξφληα. 
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2) Υξεζηκνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηελ ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ 

(ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ - εηθφλαο - ήρνπ). Ζ ηερλνινγία απηή δίλεη ηε κνλαδηθή 

δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα πξνζεγγίζεη θαη λα επεμεξγαζζεί ζχλζεηεο πιεξνθνξίεο κε 

πνηθίινπο ζπλδπαζκνχο θαη δπλαηφηεηεο. Με απηή ηελ ηερλνινγία ηα πνιηηηζκηθά ή 

εζληθά καζήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο ρψξαο κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ κε 

λένπο ειθπζηηθνχο, αλαλεσκέλνπο θαη νπζηαζηηθνχο ηξφπνπο πνπ θαη ηα αληηθείκελα 

απηά θαζ' απηά αλαδεηθλχνπλ ζηε ζπλείδεζε ηνπ καζεηή θαη επηηξέπνπλ κηα άκεζε 

πξνζσπηθή ζπλεξγαζία ηνπ (δηαδξαζηηθή ιεηηνπξγία) κε ην πξφγξακκα θαη φρη κηα απιή 

παζεηηθή πξνζέγγηζε. Έηζη δηδάζθνληαο ηελ ηζηνξία κηαο πεξηφδνπ, κπνξείο καδί κε ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα γεγνλφηα θαη ηα πξφζσπα λα παξνπζηάδεηο ράξηεο, πνξείεο, ζρέζεηο, 

παξάιιεια γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο γεηηνληθψλ ρσξψλ ή, ζε πνιηηηζηηθφ επίπεδν, λα δίλεηο 

ζπγρξφλσο πιεξνθνξίεο γηα ηε ινγνηερλία, ηηο επηζηήκεο, ηηο ηέρλεο, ηελ παξάδνζε, ηε 

ζξεζθεία, ηε γιψζζα ελφο ιανχ κε εηθφλα, κε ήρν θαη θπζηθά κε θείκελν. 

Σέηνηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα εθπνλεζνχλ ζηα πνιηηηζκηθά καζήκαηα, ζηα καζήκαηα 

αηζζεηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ζηα καζήκαηα γλψζεσλ. Γηάθνξεο ηερληθέο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ 

θαη αληηθεηκεληθνχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηεο γλψζεο (απηναμηνιφγεζεο θαη εηεξναμηνιφγεζεο) πνπ 

ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ Δθπαίδεπζε. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη φηη κε ηέηνηα πξνγξάκκαηα ην 

ρνιείν θαη γεληθφηεξα ε Δθπαίδεπζε θαη ε παξερφκελε Παηδεία κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ μαλά ην 

ελδηαθέξνλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πξνζειθχζνπλ ηελ αγάπε θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη φηη ηέηνηα πξνγξάκκαηα είλαη βέβαην φηη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

ηελ αθεηεξία κηαο ξηδηθήο αλαλέσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Διιάδνο θαη ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ηνπ ζε λέεο βάζεηο. 

Θίμακε κέρξη ηψξα κεξηθέο απφ ηηο ζεηηθέο πιεπξέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Θα 'πξεπε φκσο λα 

επηζεκάλνπκε θαη πξνβιήκαηα, κεγαιχηεξα ή κηθξφηεξα, πνπ γελλψληαη. Μεξηθά απφ απηά ζε ζρέζε 

κε ηελ Δθπαίδεπζε είλαη: 

1) Με ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρνιείν αιιάδεη άξδελ θαη ν ξφινο ηνπ 

δαζθάινπ θαη γεληθφηεξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Μέρξη ζήκεξα δάζθαινο θαη ζρνιηθά 

βηβιία ήηαλ ε θχξηα πεγή πιεξνθνξηψλ. Δθεμήο ν δάζθαινο ζα έρεη σο πξφζζεην ξφιν 

λα επηιέμεη ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα, λα νξγαλψζεη ηε ρξήζε ηνπο κέζα θαη έμσ απφ 

ηελ ηάμε, λα ειέγμεη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ, λα εμεγήζεη δχζθνια ή 

δπζλφεηα ζεκεία, λα παξαπέκςεη ζε πξφζζεηε ζπκβαηηθή ή ειεθηξνληθά πξνζπειάζηκε 

βηβιηνγξαθία θαη γεληθά ζα πξέπεη  παξάιιεια κε θάπνηα κνξθή ζπκβαηηθνχ καζήκαηνο  

λα θαηεπζχλεη θαη ηελ εθκάζεζε κε πξνγξάκκαηα. Δξψηεκα: Δίλαη ν Έιιελαο 

εθπαηδεπηηθφο έηνηκνο γηα ηνλ λέν ηνπ ξφιν; Απάληεζε: Υξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί ν 
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ηξφπνο θαηάξηηζήο ηνπ ζηα ΑΔΗ κε ηε δηδαθηηθή κέζσ πξνγξακκάησλ θαη κε ηελ 

θαζνδεγεηηθή ησλ καζεηψλ βάζεη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Απηφ δελ έρεη αθφκε γίλεη ζηα 

ειιεληθά ΑΔΗ. 

 

2) Ζ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε αμηφινγσλ θαη αμηφπηζησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Απαηηνχληαη πνηνηηθά πξνγξάκκαηα, έγθπξα 

επηζηεκνληθψο θαη θαηάιιεια παηδαγσγηθψο. Κη εδψ είλαη ην κείδνλ πξφβιεκα. Ζ πξάμε 

έρεη δείμεη φηη έρνπλ παξαρζεί κεξηθά  ιίγα ζε αξηζκφ  ζαπκαζηά πξνγξάκκαηα, αιιά έρεη 

ππάξμεη θη έλα κεγάιν πιήζνο πξφρεηξσλ, εκπεηξηθψλ, ειάρηζηα ρξήζηκσλ έσο θαη 

απνπξνζαλαηνιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ είλαη πξντφληα βηαζχλεο θαη επηδίσμεο 

εχθνινπ θέξδνπο θαη  ην θπξηφηεξν  πξντφληα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εξήκελ ησλ 

εηδηθψλ. 

 

3) Υξεηάδεηαη αθφκε αξθεηή έξεπλα θαη ελαζρφιεζε κε ην πξφβιεκα ησλ κεζφδσλ 

αμηνπνίεζεο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ηδίσο κέζα ζηελ ηάμε. 

Σέηνηα θαη άιια πξνβιήκαηα ππάξρνπλ ήδε θαη ζα εκθαληζηνχλ ίζσο πεξηζζφηεξα ζην κέιινλ. 

Χζηφζν έλα είλαη ζίγνπξν: φηη Παηδεία ρσξίο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζα είλαη θάηη ην αδηαλφεην γηα ηα 

ακέζσο επφκελα ρξφληα θαη ζηελ Διιάδα. Καη φηη λέεο εκέξεο έξρνληαη γηα θαιχηεξε γλσξηκία θαη 

θαηαλφεζε ησλ αλζξψπσλ κέζα απφ ηα επηηεχγκαηα ηνπ πλεπκαηηθνχ πνιηηηζκνχ, εθείλεο δειαδή ηεο 

πιεπξάο ηεο Παηδείαο πνπ εμπςψλεη ηνλ άλζξσπν, ηνλ δηαθνξνπνηεί σο εζληθή πνιηηηζκηθή νληφηεηα 

θαη ζπγρξφλσο ηνλ ελψλεη κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο ζην επίπεδν κηαο παλαλζξψπηλεο νηθνπκεληθήο 

θαιιηέξγεηαο θαη νπζηαζηηθήο ζπλάληεζεο αλζξψπνπ κε άλζξσπν. 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχμακε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη κηα 

πνιπκεζηθή εθαξκνγή πνπ απεπζχλεηαη ζε κηθξά παηδηά ηεο ηξίηεο δεκνηηθήο ηα νπνία κπνξνχλ λα 

θάλνπλ επαλάιεςε ή επίζεο θαη λα κάζνπλ ηηο βαζηθέο πξάμεηο ηεο αξηζκεηηθήο πνπ δηδάζθνληαη ζην 

ζρνιείν. 

Δίλαη κηα κηθξή πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο δηαδξαζηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ ζα βνεζήζεη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ κηαο επράξηζηεο δηεπαθήο κε ηνλ ρξήζηε. πλήζσο ηα παηδηά 

δπζθνιεχνληαη ζηα Μαζεκαηηθά ή είλαη έλα κάζεκα πνπ δχζθνια αγαπνχλ. Σν ζχζηεκά καο 

πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη ηα Μαζεκαηηθά ζαλ έλα παηρλίδη ψζηε θάζε καζεηήο λα κπνξεί λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα παίμεη δηαζθεδάδνληαο θαη καζαίλνληαο παξάιιεια. 
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