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Abstract 

 
  We live in a time where technology has penetrate every aspect of our everyday life. One 

area that has started to take advantage of the countless possibilities of technology is the area of 

education. 

  In this assignment we will study one particular area of the technology, the multimedia, and 

the way it can be used to contribute to make the education of the students better.  

  As a result of this study we will develop an application – educational game, that will help, in 

an entertaining way, the students of the fifth grade of the elementary school to understand and learn 

the lesson of Physics. 
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ύλνςε 

 
  ηελ επνρή ζηελ νπνία δνύκε ε ηερλνινγία έρεη εηζρσξήζεη ζε θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλήο 

καο δσήο. Έλαο από ηνπο ρώξνπο πνπ έρεη αξρίζεη λα εθκεηαιιεύεηαη ηηο ακέηξεηεο δπλαηόηεηεο ηεο 

ηερλνινγίαο, είλαη θαη ν ρώξνο ηεο εθπαίδεπζεο. 

  ε απηήλ ηελ εξγαζία ζα αζρνιεζνύκε θπξίσο κε έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο ηερλνινγίαο, 

ηα πνιπκέζα, θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ απηά λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα ζπκβάινπλ 

ζηελ θαιύηεξε εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ. 

  ηα πιαίζηα απηήο ηεο αλάιπζεο ζα θαηαζθεπάζνπκε κία εθαξκνγή - εθπαηδεπηηθό παηρλίδη 

πνπ ζα βνεζάεη κε δηαζθεδαζηηθό ηξόπν ηνπο καζεηέο ηεο πέκπηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

λα θαηαλνήζνπλ θαη λα κάζνπλ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ζ πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε  

 
  Έρνπκε όινη ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη δνύκε ζε κηα επνρή, θαηά ηελ νπνία ε 

πιεξνθνξηθή έρεη εηζρσξήζεη ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο θαη θάζε άιιεο 

παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αζύιιεπηε εμέιημή ηεο. Πιένλ ε 

γλώζε ηεο είλαη ζπζηαηηθό εθ ησλ νπθ άλεπ γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ επηβίσζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο [3]. 

  Ζ εθπαίδεπζε δε ζα κπνξνύζε θαη νύηε πξέπεη λα κείλεη αλεπεξέαζηε, απαζήο θαη 

απνζηαζηνπνηεκέλε από απηή ηε λέα πξαγκαηηθόηεηα γηα δπν θπξίσο ιόγνπο. Πξώην, 

επεηδή ν ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα αλαπξνζαξκόδεηαη ζηηο εθάζηνηε 

απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη δεύηεξν, επεηδή κπνξεί θάιιηζηα ε εθπαίδεπζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη, εληάζζνληαο ζηνπο κεραληζκνύο ηεο, ηνλ ίδην ηνλ ππνινγηζηή είηε σο 

εξγαιείν δηδαζθαιίαο, είηε σο επηθνηλσληαθό κέζν [3]. 

  Δλδεηθηηθά νη καζεηέο κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ 

ππνινγηζηή ζε πάξα πνιιέο πεγέο γηα θάπνην ζέκα κέζα ζην πιαλεηηθό ρσξηό. Δπίζεο 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηελ νπνία κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε 

άιια ζρνιεία είηε ζηελ Διιάδα είηε ζην εμσηεξηθό γηα κηα ακθίδξνκε θαη απηή αληαιιαγή 

ηδεώλ θαη πνιηηηζκώλ. Δμάιινπ ε δαθηπινγξάθεζε ελόο θεηκέλνπ από κηθξά παηδηά έρεη 

απνδεηρζεί επεξγεηηθή. ’ απηή ηε δξαζηεξηόηεηα ηα παηδηά έρνπλ κπξνζηά ηνπο ην ζύλνιν 

ησλ πηζαλώλ γξακκάησλ θαη θαινύληαη λα απνθαζίζνπλ ην θαηάιιειν, κε απνηέιεζκα λα 

αθαηξνύληαη ιηγόηεξν θαη λα ζρεκαηίδνπλ πιεξέζηεξεο ιέμεηο. Σέινο, ε λέα ηερλνινγία ζα 

κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί από άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Θα παξερόηαλ έηζη επθαηξία 

γηα απαζρόιεζε θαη πλεπκαηηθή δεκηνπξγία. Γελ απνηειεί βέβαηα παλάθεηα γηα ηα 

πξνβιήκαηα ησλ παηδηώλ απηώλ, ζα ζπκβάιεη όκσο ζηελ πεξαηηέξσ άκβιπλζή ηνπο [3]. 

  Πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο όηη ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο δε ζα πξέπεη λα 

κεηεμειηρζεί ζε έλα κεράλεκα ην νπνίν ζα ππνθαηαζηήζεη ην δάζθαιν παξά κόλν σο έλα 

επνπηηθό θαη επηθνηλσληαθό, ζύγρξνλν κέζν πνπ ζπλαξπάδεη θαη γνεηεύεη ηνπο καζεηέο θαη 

ζα αιιάμεη πνηνηηθά ην ξόιν ηνπ δαζθάινπ κεηαηξέπνληάο ηνλ από κεηαδόηε γλώζεσλ ζε 

ζπληνληζηή, νξγαλσηή θαη ππνζηεξηθηή ηεο κάζεζεο [3]. 

  εκαληηθή παξάκεηξνο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε παξαγσγή θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ σο καζεζηαθό εξγαιείν. Δίλαη επηηαθηηθή 

αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί έλαο θαηάινγνο κε αμηνινγεκέλα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνο 

ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη καθξνπξόζεζκα λα δεκηνπξγεζνύλ «βηβιηνζήθεο» 

εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο [3]. 

  Μηα άιιε δηάζηαζε πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη ε δπλαηόηεηα 

επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο κέζα ζην πιαλεηηθό ρσξηό. Σνύην επηηπγράλεηαη κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο ή κε ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ θόκβσλ. Σα 

πιενλεθηήκαηα είλαη εκθαλή. Ζ πξνβνιή ησλ εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ ζηηο ζρνιηθέο 

ηζηνζειίδεο απνηειεί έλα ηζρπξόηαην καζεζηαθό θίλεηξν. Δπίζεο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηα 

παηδηά λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ή λα γίλνπλ απνδέρηεο δηαθνξεηηθώλ απόςεσλ από άιια 

παηδηά εληζρύνληαο ηηο αληαιιαγέο ηδεώλ. Οη ηζηνζειίδεο ειιεληθώλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ, 

δπζηπρώο είλαη ειάρηζηεο. Ίζσο ρξεηάδεηαη επηκόξθσζε, ίζσο ρξεηάδνληαη θίλεηξα ή απιά 

επθαηξίεο [3]. 

  ηελ Διιάδα ε έληαμε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε θηλείηαη κε αξγνύο 

ξπζκνύο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ δηαθόξσλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ππνινγηζηή επηθεληξώλεηαη θπξίσο 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη όρη ζηελ πξσηνβάζκηα. Σν αλαρξνληζηηθό ηνύην 

θαηλόκελν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζε άιιεο ηερλνινγηθά 
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αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Απνδεδεηγκέλα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα 

θάζε είδνπο κάζεζε, ή κε άιια ιόγηα ζην δεκνηηθό ρηίδεη ην παηδί ζεκειηώδεηο γλώζεηο θαη 

απνθηά ζηάζεηο θαη εκπεηξίεο. Δπνκέλσο, ε έληαμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη θάηη παξαπάλσ από αλαγθαία [3].  

  Ζ εηζαγσγή θαη ελζσκάησζε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

απνηειεί πξνηεξαηόηεηα θάζε ζύγρξνλεο θνηλσλίαο θαη δηαζθαιίδεη ηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηώλ ζηελ αληαγσληζηηθή Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο [3]. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Δηζαγσγή ζηα πνιπκέζα  
 

2.1 Γενικά για τα πολυμέςα 

  Σα πνιπκέζα είλαη κηα από ηηο πιένλ ελδηαθέξνπζεο θαη πνιπζπδεηεκέλεο ηερλνινγίεο ησλ 

αξρώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Σν ελδηαθέξνλ απηό είλαη απόιπηα δηθαηνινγεκέλν, αθνύ ηα πνιπκέζα 

απνηεινύλ ην ζεκείν ζπλάληεζεο πέληε κεγάισλ βηνκεραληώλ: ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ 

ηειεπηθνηλσληώλ, ειεθηξνληθώλ εθδόζεσλ, ηεο βηνκεραλίαο ήρνπ θαη θηλνύκελεο εηθόλαο θαζώο θαη 

ηεο βηνκεραλίαο ηεο ηειεόξαζεο θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Μηα αλάινγε “αλαζηάησζε”, επέθεξε 

θαη ε εκθάληζε ηεο επηζηήκεο ησλ δηθηύσλ ππνινγηζηώλ ζηε δεθαεηία ηνπ 70, θέξλνληαο πην θνληά 

ηελ πιεξνθνξηθή κε ηηο ηειεπηθνηλσλίεο. Απηή ε πξνζέγγηζε νδήγεζε ζε πξντόληα πνπ ζηόρεπαλ 

θπξίσο ζηελ αγνξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα πνιπκέζα έθαλαλ θάηη πεξηζζόηεξν, δηεύξπλαλ ηελ αγνξά 

ησλ πξντόλησλ ησλ παξαπάλσ βηνκεραληώλ πνπ πιένλ ζηνρεύνπλ θαη ζηνπο θαηαλαισηέο [4]. 

  Ζ πιεζώξα θαη νη πνηθηιία ησλ λέσλ πξντόλησλ, θαζώο θαη ε πξνζπάζεηα εθκεηάιιεπζεο 

ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ επέδεημε ην αγνξαζηηθό θνηλό γηα ηελ ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ 

ζπλεηέιεζαλ ζηελ ζύγρπζε πνπ ππάξρεη αθόκα θαη ζήκεξα όζνλ αθνξά ζην ηη είλαη θαη ηη δελ είλαη 

έλα ζύζηεκα πνιπκέζσλ [4]. 

 

2.2 Οξηζκόο 

  Μηα θαιή αξρή γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ όξνπ, είλαη ε αλάιπζε ηεο εηπκνινγίαο ηνπ. Ο 

αγγιηθόο όξνο, πνπ εδώ έρεη απνδνζεί σο πνιπκέζα, είλαη multimedia. Ό όξνο  απηόο απνηειείηαη 

από δύν κέξε: ην πξόζεκα multi θαη ηε ξίδα media. 

Multi:    πξνέξρεηαη από ηε ιαηηληθή ιέμε multus θαη ζεκαίλεη "πνιπάξηζκνο", "πνιιαπιόο". 

Media:  είλαη ν πιεζπληηθόο αξηζκόο ηεο επίζεο ιαηηληθήο ιέμεο medium πνπ ζεκαίλεη "κέζν", 

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

"κεζνιαβεηήο" [4]. 

  Καηά ζπλέπεηα ν νξηζκόο πνπ πξνθύπηεη είλαη: Multimedia ζεκαίλεη "πνιιαπινί 

κεζνιαβεηέο" ή "πνιιαπιά κέζα" θαη ρξεζηκνπνηείηαη είηε σο νπζηαζηηθό είηε σο επίζεην [4]. 

  Ζ πξώηε πξνζέγγηζε ηνπ νξηζκνύ δελ καο ιέεη θαη πνιιά πξάγκαηα. Μπνξνύκε όκσο λα 

ηνλ βειηηώζνπκε αλαινγηδόκελνη ηνλ ηξόπν ρξήζεο ησλ όξσλ multi, θαη media. Ο αγγιηθόο  

όξνο media ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιινύο νηθνλνκηθνύο, ηερληθνύο θαη επηζηεκνληθνύο ηνκείο, κε 

δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο. Σν θνηλό ζεκείν απηώλ ησλ ρξήζεσλ είλαη, όηη ζρεηίδνληαη πάληνηε κε 

θάπνην είδνο ρεηξηζκνύ πιεξνθνξίαο: 

 Απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία, ζηελ πιεξνθνξηθή. 

 Παξαγσγή, ζηνλ ρώξν ησλ εθδόζεσλ. 

 Γηαλνκή, ζησλ ρώξν ησλ καδηθώλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. 

 Μεηάδνζε, ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο. 

 Αληίιεςε, θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ [4]. 

  Καηά ζπλέπεηα κπνξνύκε λα βειηηώζνπκε ηνλ νξηζκό σο εμήο: Πνιπκέζα ζηνλ ρώξν ηεο 

Σερλνινγίαο Πιεξνθνξίαο (information field), ζεκαίλεη “πνιιαπινί κεζνιαβεηέο”, κεηαμύ ηεο 

πεγήο θαη ηνπ παξαιήπηε ηεο πιεξνθνξίαο ή “πνιιαπιά κέζα”, κέζσ ησλ νπνίσλ ε πιεξνθνξία 

απνζεθεύεηαη, κεηαδίδεηαη, παξνπζηάδεηαη ή γίλεηαη αληηιεπηή [4]. 

  ύκθσλα κε απηόλ ηνλ νξηζκό, έλα ζύζηεκα πνπ ζπλδπάδεη, γηα παξάδεηγκα, ηνλ έιεγρν 

βηληενθαζέηαο θαη νπηηθώλ κέζσλ απνζήθεπζεο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζύζηεκα πνιπκέζσλ. 

Δπίζεο ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ ζα κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ, ε εθεκεξίδα, πνπ ζπλδπάδεη θείκελν 

θαη εηθόλα, θαη ε ηειεόξαζε, πνπ ζπλδπάδεη ήρν θαη θηλνύκελε εηθόλα. Δδώ δελ αλαθεξόκαζηε ζε 

ηόζν επξύ θάζκα ζπζηεκάησλ. Πεξηνξηδόκαζηε ζε απηά ζηα νπνία ε πιεξνθνξία είλαη ςεθηαθή (ή 

ςεθηνπνηεκέλε - digitized) θαη ειέγρεηαη από ππνινγηζηή. Δλδηαθεξόκαζηε δειαδή γηα ςεθηαθά 

πνιπκέζα ηα νπνία θαη νξίδνπκε σο εμήο: Τα Πολυμζςα (Multimedia) είναι ο κλάδοσ τησ 
πληροφορικήσ τεχνολογίασ που αςχολείται με τον ςυνδυαςμό ψηφιακϊν δεδομζνων πολλαπλϊν 
μορφϊν, δηλαδή κειμζνου, γραφικϊν, εικόνασ, κινοφμενησ εικόνασ (animation), ήχου και βίντεο, 
για την αναπαράςταςη, παρουςίαςη, αποθήκευςη, μετάδοςη και επεξεργαςία πληροφοριϊν [4]. 
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  Απηνύ ηνπ είδνπο νη εθαξκνγέο αλαθέξνληαη σο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, ηίηινη 

πνιπκέζσλ ή πνιπκέζα θαη απνηεινύλ ζήκεξα κηα από ηηο πην δπλακηθά εμειηζζόκελεο ηερλνινγίεο 

ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο, κε πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηνκείο 

δξαζηεξηόηεηαο, όπσο εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, αγνξά-δηαθήκηζε, παξνπζηάζεηο, 

ςπραγσγία, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, πεξίπηεξα παξνρήο πιεξνθνξηώλ (kiosks), ηειεδηάζθεςε, 

Internet θ.ά. [5]. 

 

 

2.3 Χαξαθηεξηζηηθά ησλ πνιπκέζσλ 

  Με βάζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκό, πξνθύπηνπλ ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα ζπζηήκαηα 

πνιπκέζσλ, πνπ καο ελδηαθέξνπλ: 

 Πξέπεη λα ειέγρνληαη από ππνινγηζηή. Γειαδή ε παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη 

κέζσ   ηνπ ππνινγηζηή θαη ειέγρεηαη από απηόλ. 

 Δίλαη νινθιεξσκέλα (integrated). Ζ νινθιήξσζε ππνλνεί, όηη ν αξηζκόο ησλ   

  ππνζπζηεκάησλ είλαη θαηά ην δπλαηόλ ειάρηζηνο θαη ελζσκαησκέλνο ζηνλ ππνινγηζηή.  

  Παξάδεηγκα νινθιήξσζεο απνηειεί ή νζόλε ηνπ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

  απεηθόληζε θεηκέλνπ, εηθόλαο θαη βίληεν. 

 Ζ πιεξνθνξία πξέπεη λα είλαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Σν ραξαθηεξηζηηθό απηό είλαη απόξξνηα 

  ηεο απαίηεζεο γηα έιεγρν θαη παξνπζίαζε, κέζσ ππνινγηζηή. Σν πσο γίλεηαη ε κεηαθνξά 

  θάζε ηύπνπ πιεξνθνξίαο ζε ςεθηαθή κνξθή, θαζώο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο 

  αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ζα εμεηαζηνύλ ζε επόκελν θεθάιαην. 

 Ζ δηεπαθή (interface) κε ην ρξήζηε πξέπεη λα επηηξέπεη αιιειεπίδξαζε (interaction). Αλ θαη 

  δελ πεξηιακβάλεηαη επζέσο ζηνλ νξηζκό, ε δπλαηόηεηα απηή επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία  

  εθαξκνγώλ, κε πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο, από ηελ απιή παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο 

(όπσο   γίλεηαη γηα παξάδεηγκα κέζσ ελόο video-player ή ελόο CD-player) θαη απνηειεί 

ηδηαίηεξν    ραξαθηεξηζηηθό ησλ ειεγρόκελσλ, κέζσ ππνινγηζηή, πνιπκέζσλ 

[4]. 

 

2.4 Σα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ 

 

2.4.1 Καηεγνξίεο ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ πνιπκέζσλ 

  Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε δύν θαηεγνξίεο ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ πνιπκέζσλ : 

ηα ζπζηήκαηα αλάπηπμεο θαη ηα ζπζηήκαηα παξνπζίαζεο πνιπκέζσλ [5]. 

  Σα ζπζηήκαηα αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε ππνινγηζηηθή ηζρύ, ηαρύηεηα θαη 

απνζεθεπηηθή ηθαλόηεηα, ώζηε λα κπνξνύλ λα ππνζηεξίδνπλ κε επηηπρία ηελ πνιύπινθε δηαδηθαζία 

ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ κεγάινπ όγθνπ πνιιαπιώλ κνξθώλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

αλάπηπμε κηαο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο [5]. 

  Από ηελ άιιε κεξηά, ε παξνπζίαζε κηαο εθαξκνγήο δελ έρεη κεγάιεο απαηηήζεηο 

εμνπιηζκνύ [5]. 

  

2.4.2 Σα ζπζηήκαηα αλάπηπμεο πνιπκέζσλ 

  Σα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ αλάπηπμε, δειαδή δεκηνπξγία ή ζπγγξαθή, κηαο 

πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο είλαη ηα εμήο : 

 πζθεπή βίληεν 

 Κάξηα βίληεν (video grabber) 

 Βηληενθάκεξα 

 Μηθξόθσλν 

 Φεθηαθό θαζεηόθσλν (DAT, Digital Audio Tape) 

 Φεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή 

 αξσηήο (scanner) 

 Δγγξαθέαο CD (CD Recorder) 
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 Οδεγόο DVD (Digital Video Disc) 

 Δμσηεξηθόο ζθιεξόο δίζθνο 

 Γηζθέηεο Zip θαη Jaz [5]. 

 

2.5 Ζ αιιειεπηδξαζηηθόηεηα (Interactivity) 

  Ζ κε γξακκηθή νξγάλσζε ησλ πνιπκέζσλ κάο παξέρεη κηα πνηθηιία από δηαδξνκέο γηα ηελ 

αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Έρνπκε έηζη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρνπκε ηε ξνή ηεο εθαξκνγήο, 

παξεκβαίλνληαο δπλακηθά ζηελ εμέιημή ηεο θαη θαζνξίδνληαο ηε κνξθή, ηε ζεηξά θαη ηελ ηαρύηεηα 

κε ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε πιεξνθνξία [5]. 

  Ζ ηδηόηεηα απηή νλνκάδεηαη αιιειεπηδξαζηηθόηεηα (interactivity), θαζώο κηα εθαξκνγή 

πνιπκέζσλ παξέρεη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμύ ρξήζηε θαη εθαξκνγήο, ππό κνξθή δηαιόγνπ. Σν 

πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο ρξήζηε - εθαξκνγήο αλαθέξεηαη θαη σο πεξηβάιινλ δηεπαθήο (interface ή 

user interface) ηεο εθαξκνγήο θαη απαηηεί εηδηθό ζρεδηαζκό ώζηε λα παξέρεη θηιηθόηεηα πξνο ηνλ 

ρξήζηε [5]. 

  

 

2.6 Σν ππεξθείκελν (Hypertext) 

  Σν ππεξθείκελν (hypertext) απνηειεί κηα εηδηθά δνκεκέλε κνξθή θεηκέλνπ ζ’ έλα δίθηπν 

από θόκβνπο (nodes), νη νπνίνη ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ζπλδέζκνπο (links). Οη ζύλδεζκνη είλαη 

πξνζαξηεκέλνη ζε εηδηθέο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ ελζσκαηώλνληαη ζε θάζε θόκβν θαη ιέγνληαη ζεξκέο 

ιέμεηο (hot words) [5]. 

  Οη ζεξκέο ιέμεηο έρνπλ δηαθνξεηηθό ρξώκα ή κνξθή -ζπλήζσο είλαη ππνγξακκηζκέλεο- θαη 

πεξηέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ή ηηο ελδείμεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο, ώζηε αλ θάλνπκε θιηθ πάλσ ηνπο 

κε ην πνληίθη, λα πάκε ακέζσο ζηνλ θόκβν πνπ δείρλνπλ [5]. 

  Ο θόκβνο πξννξηζκνύ κπνξεί λα είλαη κηα άιιε νζόλε ή έλα άιιν παξάζπξν πιεξνθνξηώλ 

θαη πεξηέρεη ζπλήζσο θάπνηα επεμήγεζε ή θάπνηνλ νξηζκό γηα ηε ζεξκή ιέμε. Απηή ε δηαδηθαζία 

δηαζύλδεζεο ιέγεηαη θαη ππεξζύλδεζε (hyperlinking) [5]. 

  

2.7 Σα ππεξκέζα (Hypermedia) 

  Καζώο ε ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηώλ αλαπηύρζεθε ηαρύηαηα, ζύληνκα έθαλαλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο θαη ηα ππεξκέζα (hypermedia), δειαδή ππεξθείκελα πνπ δελ πεξηέρνπλ κόλν ζεξκέο 

ιέμεηο αιιά θαη ζεξκά ζεκεία [5]. 

  Σα ζεξκά ζεκεία (hot spots) είλαη εηδηθέο ιέμεηο, εηθνλίδηα, γξαθηθά ή πιήθηξα, πνπ δίλνπλ 

ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα κεηαπεδήζεη ζ’ άιιεο ζρεηηθέο ελόηεηεο (θόκβνη), πνπ κπνξεί λα 

είλαη δηαγξάκκαηα, εηθόλεο, ερεηηθά απνζπάζκαηα ή βίληεν [5]. 

  Οη θόκβνη απνηεινύλ ηε βαζηθή δνκηθή κνλάδα ησλ ππεξκέζσλ. Κάζε θόκβνο απνηειείηαη 

από ηκήκαηα θεηκέλνπ, γξαθηθώλ, εηθόλσλ, βίληεν ή ήρνπ. Έλαο θόκβνο κπνξεί λα πεξηέρεη από κηα 

απιή θσηνγξαθία ή έλα κηθξό θείκελν έσο κηα κεγάιε ελόηεηα κε δηάθνξεο κνξθέο πιεξνθνξίαο 

[5]. 

  Οη ζύλδεζκνη θαζνξίδνπλ ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ θόκβσλ πιεξνθνξίαο θαη καο 

κεηαθέξνπλ ζηνπο θόκβνπο πνπ επηιέγνπκε, επηηξέπνληαο έηζη ηελ πινήγεζή καο ζηε βάζε 

πιεξνθνξηώλ ηνπ ππεξκέζνπ. Οη ζύλδεζκνη ελζσκαηώλνληαη ζε θάπνην θείκελν ή ζε κηα εηθόλα [5]. 

  

2.8 Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ πνιπκέζσλ 

  Σν θείκελν, πνπ απνηειεί ην βαζηθόηεξν ζπζηαηηθό ζε άιιεο ππνινγηζηηθέο εθαξκνγέο, έρεη 

έλαλ δηαθνξεηηθό ξόιν ζηα πνιπκέζα. Δίλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλν αθνύ έρεη αληηθαηαζηαζεί από ηα 

άιια ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ πνιπκέζσλ, όπσο είλαη ν ήρνο, ην βίληεν, ε δηαδνρή εηθόλσλ θ.ά. 

Δίλαη, όκσο, απαξαίηεην ζε νξηζκέλεο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, όπσο είλαη νη εγθπθινπαίδεηεο [5]. 

  Ζ εηθόλα απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν θνκκάηη ζηνλ θόζκν ησλ ππνινγηζηώλ θαη εηδηθόηεξα 

ζηα πνιπκέζα. Δηθόλεο κπνξνύκε λα εηζάγνπκε ζε κηα πνιπκεζηθή εθαξκνγή κε ηε βνήζεηα ηνπ 
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ζαξσηή (scanner), όπνπ ε όιε δηαδηθαζία ιέγεηαη ςεθηνπνίεζε ηεο εηθόλαο, ή λα ηηο πάξνπκε 

(θαηεβάζνπκε) από ην Internet ή από CD [5]. 

  Μεηά ην θόξησκα ηεο εηθόλαο ζηνλ ππνινγηζηή καο, είλαη θαιό λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα 

εηδηθό πξόγξακκα επεμεξγαζίαο εηθόλαο, όπσο είλαη ην Photoshop, γηα λα βειηηώζνπκε ηελ 

εκθάληζε ηεο εηθόλαο θαη λα ηελ πξνζαξκόζνπκε ζηελ εθαξκνγή καο [5]. 

  Σα γξαθηθά είλαη εηθόλεο πνπ δεκηνπξγνύκε κόλνη καο ζηνλ ππνινγηζηή κε θαηάιιεια 

πξνγξάκκαηα, όπσο είλαη ην PhotoPaint, ην PaintBrush (Εσγξαθηθή), ην CorelDRAW, ην Illustrator 

θ.ά. [5]. 

  Σν animation (θηλνύκελε εηθόλα ή πξνζνκνίσζε θίλεζεο) είλαη γξαθηθά πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζε ππνινγηζηή κε εηδηθά πξνγξάκκαηα δηζδηάζηαηεο (2D) ή ηξηζδηάζηαηεο (3D) 

κνληεινπνίεζεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγνύλ αληηθείκελα 

ρξεζηκνπνηώληαο ζαλ βαζηθά (δνκηθά) ζπζηαηηθά απιά γεσκεηξηθά ζρήκαηα [5]. 

  Γηα παξάδεηγκα, αλ πεξηζηξέςνπκε έλαλ θύθιν γύξσ από ηε δηάκεηξό ηνπ ζα δεκηνπξγεζεί 

κηα ζθαίξα, ελώ αλ ηνλ πεξηζηξέςνπκε γύξσ από κηα εθαπηνκέλε ηνπ ζα δεκηνπξγεζεί έλαο 

ινπθνπκάο. Σα πξνγξάκκαηα κνληεινπνίεζεο κπνξνύλ λα ρεηξίδνληαη ηα αληηθείκελα απηά ζαλ κηα 

νληόηεηα. Σν επόκελν βήκα είλαη ε θσηνξεαιηζηηθή απεηθόληζε (rendering) [5]. 

  Σν βίληεν εηζάγεηαη ζηνλ ππνινγηζηή κε κηα ζπζθεπή πνπ ιέγεηαη ςεθηνπνηεηήο (digitizer), 

ε νπνία αλαιακβάλεη λα δηαβάζεη ηελ αλαινγηθή εηθόλα βίληεν θαη κε ηε κέζνδν ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο λα απνζαλαηίζεη ζε ςεθηαθή κνξθή θαη λα ζπκπηέζεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν απηά 

πνπ δηάβαζε από ηελ βηληενηαηλία [5]. 

  Αλ, όκσο, ρξεζηκνπνηήζνπκε ςεθηαθή ζπζθεπή ιήςεο βίληεν, κπνξνύκε λα εηζάγνπκε ηελ 

εηθόλα βίληεν θαηεπζείαλ ζηνλ ππνινγηζηή. Σα αξρεία βίληεν κπνξνύκε κεηά λα ηα επεμεξγαζηνύκε 

κε εηδηθά πξνγξάκκαηα, όπσο είλαη ην Adobe Premiere, γηα λα θξαηήζνπκε ηηο ζθελέο πνπ καο 

ελδηαθέξνπλ, λα πξνζζέζνπκε εθέ κεηάβαζεο, ήρνπο θ.ά. [5]. 

  Δπεηδή ηα αξρεία βίληεν έρνπλ ηνλ κεγαιύηεξν όγθν απ’ όια ηα άιια ζηνηρεία κηαο 

πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο, κπνξνύκε λα θάλνπκε ζπκπίεζε γηα λα κηθξύλνπκε ην κέγεζόο ηνπο, αιιά 

ζα έρνπκε απώιεηα πνηόηεηαο [5]. 

  Ζ εηζαγσγή θαη ε επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ από ηνλ ππνινγηζηή κνηάδεη πνιύ κ’ απηήλ ηνπ 

βίληεν, αιιά δελ ππάξρνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα κε ηελ πνηόηεηα θαη ην κέγεζνο ησλ αξρείσλ. 

Μπνξνύκε κε εηδηθά πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο ήρνπ λα κημάξνπκε, λα πξνζζέζνπκε εθέ θαη λα 

βειηηζηνπνηήζνπκε ηνπο ήρνπο [5]. 

 

2.9 Οη ρώξνη εθαξκνγήο ησλ πνιπκέζσλ 

  Οη ρώξνη εθαξκνγήο ησλ πνιπκέζσλ ζήκεξα είλαη πάξα πνιινί θαη ζπλερώο δηεπξύλνληαη. 

Μεξηθά ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο : 

 Δθπαίδεπζε 

 Δπηκόξθσζε 

 Παξνπζηάζεηο - Καηάξηηζε ζηειερώλ 

 εκεία ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ (Information kiosks) 

 Παηρλίδηα 

 Γηαζθέδαζε 

 Αλαςπρή (Recreation) 

 Edutainment (Education and Entertainment - Δθπαίδεπζε θαη Φπραγσγία) 

 Πεξηνδηθά 

 Βηβιία 

 Δγθπθινπαίδεηεο 

 Αγνξά θαη δηαθήκηζε [5]. 
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2.10 Ζ εηθόλα 

 

2.10.1 Ζ ζάξσζε ηεο εηθόλαο 

  Ζ ζάξσζε (scanning) κηαο εηθόλαο, δειαδή ε ςεθηνπνίεζή ηεο θαη ε εηζαγσγή ηεο ζηνλ 

ππνινγηζηή είλαη κηα από ηηο βαζηθόηεξεο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε ζηα πνιπκέζα [5]. 

  Ο ζαξσηήο (scanner) είλαη ην κεράλεκα εθείλν κε ην νπνίν κπνξνύκε λα πεξάζνπκε 

θσηνγξαθίεο, ζρέδηα θαη ηππσκέλεο ζειίδεο ζηνλ ππνινγηζηή, γηα λα κπνξνύκε κεηά λα ηηο 

επεμεξγαζηνύκε [5]. 

 

Δηθόλα 1 : αξσηήο εηθόλσλ (Scanner). 

  Σνπνζεηνύκε ηηο θσηνγξαθίεο κέζα ζηνλ ζαξσηή θαη πξνζέρνπκε λα είλαη 

επζπγξακκηζκέλεο. Αθνύ εθθηλήζνπκε ην πξόγξακκα ζάξσζεο, ζην λέν παξάζπξν πνπ ζα 

εκθαληζζεί ζηελ νζόλε, θάλνπκε θιηθ ζην κελνύ File θαη κεηά πάκε ζηελ επηινγή Acquire [5]. 

 

2.10.2 Σα πξνγξάκκαηα OCR 

  Σα πξνγξάκκαηα OCR (Optical Character Recognition ή Οπηηθήο Αλάγλσζεο 

Υαξαθηήξσλ) κπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ βήκα πξνο βήκα ηελ επηθάλεηα πνπ ζαξώλεηαη θαη λα ςάμνπλ 

γηα ραξαθηήξεο, δειαδή γξάκκαηα θαη αξηζκνύο. πγθξίλνπλ ηνπο ραξαθηήξεο πνπ ζαξώλνπλ κε 

ηελ ελζσκαησκέλε βάζε δεδνκέλσλ γξακκαηνζεηξώλ πνπ δηαζέηνπλ θαη αλ ην πνζνζηό νκνηόηεηαο 

είλαη αξθεηά κεγάιν, ηνπο αληηθαζηζηνύλ ζην έγγξαθν κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ASCII. Μπνξνύκε 

έηζη λα γιπηώζνπκε από ηελ θνπξαζηηθή θαη ρξνλνβόξα πιεθηξνιόγεζε ελόο κεγάινπ θεηκέλνπ [5]. 

  

2.10.3 Οη ςεθηνγξαθηθέο εηθόλεο 

  Οη ςεθηνγξαθηθέο εηθόλεο (bitmaps ή raster) είλαη ε κία από ηηο δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο 

ζηηο νπνίεο ρσξίδνληαη νη εηθόλεο. Σν όλνκά ηνπο ην νθείινπλ ζην όηη απνηεινύληαη από πνιιά 

ραξηνγξαθεκέλα bits (ηεηξαγσλάθηα), πνπ κνηάδνπλ κε ςεθίδεο ή θνπθθίδεο ή εηθνλνζηνηρεία 

(pixels) [5]. 

  Σν θαζέλα απ’ απηά ηα pixels κπνξεί λα είλαη άζπξν ή καύξν ή λα έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξώκα θαη ν ζπλδπαζκόο όισλ ησλ pixels κηαο εηθόλαο δίλεη ην ηειηθό απνηέιεζκα [5]. 

  Σν θάζε pixel είλαη ρξσκαηηζκέλν κε έλα θαη κόλν έλα ρξώκα θαη όηαλ ηνπνζεηνύκε όια ηα 

pixels καδί ζε κηα δηάηαμε πιέγκαηνο, ηα αληηιακβαλόκαζηε ζαλ κηα θαλνληθή θσηνγξαθία [5]. 
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Δηθόλα 2 : Ψεθηνγξαθηθή εηθόλα (Raster). 

  Σν κέγεζνο κηαο εηθόλαο κεηξηέηαη ζπλήζσο κε ηνλ αξηζκό ησλ pixels πνπ πεξηέρεη ζην 

πιάηνο θαη ζην ύςνο, ελώ ε αλάιπζε κηαο εηθόλαο είλαη ν αξηζκόο ησλ pixels πνπ πεξηέρεη αλά ίληζα 
[5]. 

  Ζ αλάιπζε (image resolution) ηεο εηθόλαο είλαη ε ηθαλόηεηα ηεο ζπζθεπήο εμόδνπ λα 

αλαιύζεη ιεπηνκέξεηεο ηεο εηθόλαο θαη κεηξηέηαη ζε θνπθθίδεο αλά ίληζα, dots per inch (dpi) ή 

pixels per inch (ppi). Όζν απμάλεη ν αξηζκόο ησλ θνπθθίδσλ απμάλεη ε πνηόηεηα θαη ε επθξίλεηα ηεο 

εηθόλαο, θαζώο πξνζηίζεληαη πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, αιιά θαη ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ ηεο [5]. 

  Δλώ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ pixels πνπ πεξηέρεη κηα εηθόλα παξακέλεη ζηαζεξόο, αλ 

κεγαιώζνπκε ηελ εηθόλα, ζα κηθξαίλεη ε αλάιπζή ηεο θαη ηα pixels ηεο ζα κεγαιώζνπλ ζε κέγεζνο 

θαη ζα γίλνπλ νξαηά. Αληίζεηα, αλ κηθξαίλνπκε ηελ εηθόλα, ζα κεγαιώζεη ε αλάιπζε θαη ε επθξίλεηά 

ηεο [5]. 

  Μηα αλάιπζε ίζε κε 72 dpi ζεσξείηαη θαηάιιειε κόλν γηα ηελ απεηθόληζε ηεο εηθόλαο ζηελ 

νζόλε. Πεξηζζόηεξν ρξεζηκνπνηνύκε ηηο αλαιύζεηο ησλ 144, 300 θαη 600 dpi. Οη ζύγρξνλνη 

ζαξσηέο κπνξνύλ λα πεηύρνπλ αλαιύζεηο έσο θαη 1.200 X 600 dpi [5]. 

  ε κεξηθά πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο εηθόλαο έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα απμήζνπκε ηελ 

αλάιπζε κηαο εηθόλαο θαη λα θξαηήζνπκε ζηαζεξό ην κέγεζόο ηεο, ζηελ νπζία δειαδή λα 

πξνζζέζνπκε εηθνλνζηνηρεία. Σν πξόγξακκα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηα δηπιαλά εηθνλνζηνηρεία, θάλεη 

δηθνύο ηνπ ππνινγηζκνύο θαη δεκηνπξγεί θαηλνύξγηα pixels. Ζ δπλαηόηεηα απηή 

ιέγεηαη interpolation θαη δελ δίλεη πάληα ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα [5]. 

  Μηα άιιε βαζηθή έλλνηα γηα κηα εηθόλα είλαη ην βάζνο ρξώκαηνο (color depth ή pixel depth 

ή bit resolution). ε θάζε εηθνλνζηνηρείν κπνξνύκε λα αληηζηνηρίζνπκε θάπνηνλ αξηζκό από bits γηα 

λα κπνξνύκε λα νξίζνπκε έηζη πόζα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα ζα κπνξεί λα εκθαλίδεη απηό ην 

εηθνλνζηνηρείν [5]. 

  Γηα παξάδεηγκα, αλ νξίζνπκε βάζνο ρξώκαηνο 1 bit, ζα έρνπκε κόλν δύν ρξώκαηα, άζπξν ή 

καύξν (2
1
 = 2). Αλ νξίζνπκε βάζνο ρξώκαηνο 2 bits, ζα έρνπκε 4 επίπεδα ηνπ γθξίδνπ ή 4 ρξώκαηα 

(2
2
 = 4). Παξόκνηα, αλ νξίζνπκε βάζνο ρξώκαηνο 4 bits, ζα έρνπκε 16 επίπεδα ηνπ γθξίδνπ ή 16 

ρξώκαηα (2
4
 = 16) θαη αλ νξίζνπκε βάζνο ρξώκαηνο 8 bits, ζα έρνπκε 256 επίπεδα ηνπ γθξίδνπ ή 

256 ρξώκαηα (2
8
 = 256) [5]. 

  Σν βάζνο ρξώκαηνο 16 bits νξίδεη 65.536 ρξώκαηα (2
16

) θαη ην βάζνο ρξώκαηνο 24 bits 

νξίδεη 16,7 εθαηνκκύξηα ρξώκαηα (2
24

). Γηα λα ππνινγίζνπκε ην κέγεζνο ζε bytes κηαο εηθόλαο, δελ 

έρνπκε παξά λα πνιιαπιαζηάζνπκε ην πιάηνο επί ην ύςνο (ζε ίληζεο) επί ηελ αλάιπζε ηεο εηθόλαο 

ζην ηεηξάγσλν θαη αλ ην βάζνο εηθόλαο είλαη 24 bits θαη επί 3, γηαηί 24 bits = 3 bytes [5]. 

  Οη ςεθηνγξαθηθέο εηθόλεο είλαη θαηάιιειεο γηα θσηνξεαιηζηηθέο θαη γηα ηξηζδηάζηαηεο 

απεηθνλίζεηο, γηαηί πξνζθέξνπλ κεγάιν θάζκα ρξσκάησλ, κεγάιν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο θαη 

ζθηάζεσλ. Όιεο νη ζαξσκέλεο εηθόλεο, νη εηθόλεο πνπ επεμεξγαδόκαζηε κε πξνγξάκκαηα όπσο ην 

Photoshop θαη νη εηθόλεο από PhotoCD είλαη ςεθηνγξαθηθέο. Σα κεηνλεθηήκαηά ηνπο είλαη όηη 

δεκηνπξγνύλ κεγάια αξρεία ζηνλ δίζθν θαη αλ ηηο κεγεζύλνπκε ραιάλε νη ιεπηνκέξεηέο ηνπο. 

  Οη ζπλεζέζηεξεο κνξθέο (formats) ησλ ςεθηνγξαθηθώλ εηθόλσλ είλαη νη εμήο : 

 .BMP (Bitmap) 

 .GIF (Graphics Intercharge Format) 

 .PCD (PhotoCD) 

 .TIFF (Tagged Image File Format) 
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 .JPG (Joint Photographers Expert Group) 

 .PNG (Portable Network Graphics) 

 .TGA (Targa) 

 .PCX (Paintbrush) 

 .CPT (CorelPHOTO-PAINT) [5]. 

 

 

2.10.4 Οη Γηαλπζκαηηθέο Δηθόλεο 

  Οη δηαλπζκαηηθέο εηθόλεο (object oriented ή vector graphics) παξάγνληαη θπξίσο από 

πξνγξάκκαηα γξακκηθνύ ζρεδίνπ όπσο είλαη ην Illustrator ηεο Adobe ή ην CorelDRAW ηεο Corel. 

Οη δηαλπζκαηηθέο εηθόλεο δελ απνηεινύληαη από θνπθθίδεο, αιιά ε κνξθή ηνπο πεξηγξάθεηαη κε 

καζεκαηηθέο κεζόδνπο [5]. 

 

Δηθόλα 3 : Γηαλπζκαηηθέο εηθόλεο (vector graphics)  

γηα ρξήζε θνπκπηώλ εθαξκνγώλ. 

 

  Γηα παξάδεηγκα, όηαλ δεκηνπξγνύκε έλαλ θύθιν ζαλ δηαλπζκαηηθή εηθόλα, ην πξόγξακκα 

ρξεηάδεηαη κόλν ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ ηνπ (x, y) θαη ηελ αθηίλα ηνπ θαη δελ ηνλ βιέπεη 

δσγξαθηζκέλν ζαλ κηα αιιεινπρία από εηθνλνζηνηρεία [5]. 

  Σν κεγάιν πιενλέθηεκα πνπ έρνπλ νη δηαλπζκαηηθέο εηθόλεο ή γξαθηθά είλαη όηη αλ ηηο 

κεγεζύλνπκε, δελ ράλνπλ θαζόινπ ηελ πνηόηεηα θαη ηελ επθξίλεηά ηνπο, δελ αιινηώλνληαη δειαδή. 

Απιώο θάζε θνξά αιιάδεη ε αθηίλα ηνπ θύθινπ. Σα άιια πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ είλαη όηη 

δεκηνπξγνύλ ζρεηηθά κηθξό κέγεζνο αξρείνπ θαη είλαη ζπκβαηά κ’ όια ζρεδόλ ηα πξνγξάκκαηα 

παξνπζηάζεσλ. 

  Οη ζπλεζέζηεξεο κνξθέο (formats) ησλ δηαλπζκαηηθώλ εηθόλσλ είλαη νη εμήο : 

 .WMF (Windows Metafile), 

 .CDR (CorelDRAW) θαη 

 .EPS (Encapsulated PostScript) [5]. 

 

2.10.5 Σα Βαζηθά ηνηρεία ηνπ Χξώκαηνο 

  Οιόθιεξν ην θάζκα ησλ ρξσκάησλ απνηειείηαη από ηε κείμε ησλ ηξηώλ βαζηθώλ 

ρξσκάησλ, πνπ είλαη ην θόθθηλν, ην πξάζηλν θαη ην κπιε. Ζ θιίκαθα απηή νλνκάδεηαη RGB (Red, 

Green, Blue) θαη κε βάζε απηή δεκηνπξγείηαη ην ρξώκα ζηνλ ππνινγηζηή [5]. 
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Δηθόλα 4 : Μίμε ησλ ηξηώλ βαζηθώλ ρξσκάησλ – Μνληέιν RGB. 

 

  Γηα θάζε ρξσκαηηθή απόρξσζε, νξίδεηαη κηα ηηκή γηα ηα ηξία βαζηθά ρξώκαηα, από 0 έσο 

255, θαη έηζη έρνπκε 256 X 256 X 256 = 2
24

 = 16,7 εθαηνκκύξηα δπλαηνύο ζπλδπαζκνύο ρξσκάησλ 
[5]. 

  Δθηόο από ην RGB, ππάξρεη θαη ην κνληέιν CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK), πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηππνγξαθία [5]. 

 

Δηθόλα 5 : Μνληέιν ρξσκάησλ CMYK. 

  Πξνζέμηε ηνπο παξαθάησ ζπλδπαζκνύο : 

 Red+Blue = Magenta 

 Red+Green = Yellow 

 Blue+Green = Cyan 

 Magenta+Cyan = Blue 

 Magenta+Yellow = Red 

 Cyan+Yellow = Green [5]. 

 

  Σν Grayscale (δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξίδνπ) είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αλαπαξαγσγή 

αζπξόκαπξσλ θσηνγξαθηώλ, ην RGB γηα ηελ αλαπαξαγσγή έγρξσκσλ θσηνγξαθηώλ ζηελ νζόλε 

θαη ην CMYK γηα ηνπο ρξσκαηηθνύο δηαρσξηζκνύο κε ηνλ ππνινγηζηή [5]. 
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Δηθόλα 6 : Γηαβαζκίζεηο ηνπ γθξίδνπ (Greyscale). 

 

  Όια ηα ρξώκαηα κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ θαη κε ηνλ ζπλδπαζκό ησλ εμήο ηξηώλ βαζηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ : 

 Hue, απόρξσζε, πνπ είλαη ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ρξώκαηνο πνπ ην θαηαηάζζεη ζην 

  θάζκα, 

 Saturation, ππθλόηεηα ή δηάρπζε, δειαδή ν βαζκόο απόρξσζεο ηνπ ρξώκαηνο, 

 Brightness, θσηεηλόηεηα, δειαδή πόζν θσηεηλό ή ζθνηεηλό κπνξεί λα είλαη έλα ρξώκα [5]. 

 

2.11 Ο ήρνο 

 

2.11.1 Φπζηθή ζεσξία ηνπ ήρνπ 

  Ο ήρνο είλαη από ηα πην εληππσζηαθά ζηνηρεία ησλ πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ, θαζώο κπνξεί 

λα πξνζθέξεη αθνπζηηθή απόιαπζε, λα εληππσζηάζεη κε δηάθνξα ερεηηθά εθέ θαη λα μεθνπξάζεη 

ζαλ ερεηηθή ππόθξνπζε. Ο ήρνο παξάγεηαη από κηα πεγή θαη ζπιιακβάλεηαη από ην απηί καο [5]. 

  Μέζν δηάδνζεο ηνπ ήρνπ κπνξεί λα είλαη ν αέξαο, ην λεξό ή θαη θάπνην ζηεξεό ζώκα. Σν 

κέζν δηάδνζεο θαζνξίδεη θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ήρνπ, δειαδή αιιηώο αθνύγνληαη νη ήρνη ζην λεξό, 

αιιηώο θηιηξάξνληαη θαη κε άιιεο ηαρύηεηεο κεηαδίδνληαη [5]. 

  Ο ήρνο πνπ αθνύκε δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά θπκάλζεηο ηνπ αέξα, ην πιάηνο θαη ε 

ζπρλόηεηα ησλ νπνίσλ δηακνξθώλνπλ ην πνηόλ ηνπ ήρνπ πνπ αθνύκε [5]. 

  Ο απινύζηεξνο ηύπνο θύκαλζεο είλαη ην εκηηνληθό ζήκα, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε κία κόλν 

ζπρλόηεηα θαη είλαη έλα πεξηνδηθό ζήκα. Απηό ζεκαίλεη πσο ν πξώηνο παικόο αθνινπζείηαη από 

πνιινύο ίδηνπο παικνύο. Σα πεξηνδηθά θύκαηα δεκηνπξγνύλ ήρνπο πνπ ιέγνληαη ηόλνη, όπσο είλαη νη 

ηόλνη πνπ παξάγεη κηα θηζάξα, έλα πηάλν ή έλα δηαπαζώλ [5]. 

  Σν βαζηθό ζηνηρείν κηαο ερεηηθήο θύκαλζεο είλαη ε έληαζή ηεο, δειαδή ην πιάηνο ηεο. Όζν 

κεγαιύηεξν είλαη ην πιάηνο, ηόζν ηζρπξόηεξα αθνύγεηαη ν ήρνο. Φπζηθή κνλάδα κέηξεζεο ηεο 

έληαζεο ηνπ ήρνπ είλαη ην decibel (dB), πνπ είλαη κηα ινγαξηζκηθή θιίκαθα. Όηαλ δηπιαζηάδεηαη ε 

έληαζε ελόο ήρνπ, απμάλεη θαηά 3 dB ζηε ινγαξηζκηθή θιίκαθα [5]. 

  Έλα άιιν ζηνηρείν κηαο ερεηηθή θύκαλζεο είλαη ε ζπρλόηεηά ηεο, πνπ καο επηηξέπεη λα 

θαηαηάμνπκε ηνπο ήρνπο ζε κπάζνπο ή νμείο. Ζ ζπρλόηεηα ελόο ερεηηθνύ ζήκαηνο νξίδεηαη ζαλ ν 

αξηζκόο ησλ παικηθώλ δνλήζεσλ αλά δεπηεξόιεπην θαη κεηξηέηαη ζε Hertz (Hz) [5]. 

  

2.11.2 Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ ήρνπ 

  Γηα λα κπνξέζνπκε λα αθνύζνπκε ή θαη λα επεμεξγαζηνύκε έλαλ ήρν από ηνλ ππνινγηζηή, 

πξέπεη λα ηνλ κεηαηξέςνπκε από αλαινγηθή ζε ςεθηαθή κνξθή, πνπ είλαη απηή πνπ θαηαιαβαίλεη ν 

ππνινγηζηήο. Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη δεηγκαηνιεςία (sampling) θαη απαηηεί ηελ παξνπζία 

εηδηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο ήρνπ [5]. 

  Ζ ζπζθεπή πνπ πξέπεη λα ππάξρεη νπσζδήπνηε είλαη ν κεηαηξνπέαο αλαινγηθνύ ζε 

ςεθηαθό ή ADC (Analog to Digital Converter). Ζ είζνδνο ηνπ αλαινγηθνύ ζήκαηνο ζηνλ 

ππνινγηζηή γίλεηαη κέζσ κηθξνθώλνπ ή ερνγξαθεκέλνπ αλαινγηθά ζήκαηνο (line) ζην ADC [5]. 
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  Σν ADC ζαξώλεη ην αλαινγηθό ζήκα ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, κεηξάεη ην 

πιάηνο ηνπ ζήκαηνο εθείλε ηε ζηηγκή θαη ην απνζεθεύεη ζε ςεθηαθή κνξθή. Ζ δηαδηθαζία απηή 

απνηειεί ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ ζήκαηνο. Έηζη έρνπκε κηα αθνινπζία από δείγκαηα, ηα νπνία θαηά 

ηε θάζε ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπο κάο δίλνπλ ηνλ αξρηθό ήρν [5]. 

 

Δηθόλα 7 : Παξάδεηγκα ρξήζεο ADC (Analog to Digital Converter). 

 

  Ζ ζπρλόηεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο είλαη ην πόζεο θνξέο ην δεπηεξόιεπην ιακβάλεη ηηκέο ν 

κεηαηξνπέαο ADC από ην αλαινγηθό ζήκα θαη όζν κεγαιύηεξε είλαη απηή ε ζπρλόηεηα ηόζν 

πηζηόηεξε είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ ήρνπ. Οη ζύγρξνλεο θάξηεο ήρνπ πξνζθέξνπλ ζπρλόηεηεο 

δεηγκαηνιεςίαο ζηα 11 KHz, 22,050 KHz θαη 44,100 KHz [5]. 

 

Δηθόλα 8 : Παξάδεηγκα δεηγκαηνιεςίαο ήρνπ. 

 

  Αλ ε ζπζθεπή έρεη ρσξεηηθόηεηα ή κέγεζνο δείγκαηνο 8 bits, απηό ζεκαίλεη όηη κπνξεί λα 

απνζεθεύζεη ηηο ηηκέο πνπ ιακβάλεη από ηε δεηγκαηνιεςία ζε πίλαθεο ησλ 8 bits, δειαδή ζε 256 

(2
8
) δηαθνξεηηθέο ηηκέο. Αλ, όκσο, έρνπκε θάξηα ήρνπ ησλ 16 bits, ηόηε από ηε δεηγκαηνιεςία 

κπνξνύκε λα έρνπκε 65.536 (2
16

) δηαθνξεηηθέο ηηκέο θαη άξα πνιύ θαιύηεξε επθξίλεηα θαη απόδνζε 

ηνπ αξρηθνύ αλαινγηθνύ ήρνπ [5]. 

  Όζν πην κεγάινο είλαη ν ξπζκόο δεηγκαηνιεςίαο ηόζν κεγαιύηεξν είλαη ην εύξνο 

ζπρλνηήησλ πνπ κπνξνύκε λα ερνγξαθήζνπκε θαη γεληθά, όζν θαιύηεξεο είλαη νη επηινγέο πνπ 

θάλνπκε γηα ηελ πηζηόηεηα ηνπ ήρνπ, ηόζν κεγαιύηεξνο είλαη θαη ν απαηηνύκελνο ρώξνο γηα ηελ 

απνζήθεπζε ήρνπ ηεο ίδηαο δηάξθεηαο [5]. 

  Με ηε δεηγκαηνιεςία καδεύεηαη έλαο ηεξάζηηνο αξηζκόο από δείγκαηα θαη απηό απαηηεί 

κεγάιεο θαη γξήγνξεο κνλάδεο απνζήθεπζεο. Γηα λα θαζνξίζνπκε ηε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο 

ρξεζηκνπνηνύκε ην ζεώξεκα ηνπ Nyquist, ζύκθσλα κε ην νπνίν : 
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  “Ζ κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ελόο αλαινγηθνύ ζήκαηνο πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ρσξίο 

αιινίσζε πξέπεη λα είλαη ίζε κε ην κηζό ηεο ζπρλόηεηαο δεηγκαηνιεςίαο” [5]. 

  Έηζη, ε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο ησλ 44.100 Hz κε δείγκαηα ησλ 16 bits είλαη αξθεηή γηα 

λα έρνπκε ςεθηνπνίεζε ζηεξενθσληθήο πνηόηεηαο πςειήο πηζηόηεηαο. Με απηή ηελ ηππνπνίεζε 

είλαη ςεθηνπνηεκέλνη θαη νη ήρνη ησλ κνπζηθώλ CD ζην εκπόξην [5]. 

  Με ηελ θσδηθνπνίεζε απηή γηα λα απνζεθεύζνπκε 1 ιεπηό ζηεξενθσληθνύ ήρνπ, ζα 

ρξεηαδόκαζηαλ πεξίπνπ 10 ΜΒ, δειαδή αξθεηά κεγάιν κέγεζνο αξρείνπ. 2 Υ 44100 Υ 16/8 Υ 60 = 

10,1 ΜΒ [5]. 

 

2.11.3 Ζ θσδηθνπνίεζε MIDI 

  Σα αξρηθά MIDI ζεκαίλνπλ Musical Instrument Digital Interface θαη είλαη έλαο ηξόπνο 

ςεθηαθήο αλαπαξαγσγήο ήρνπ πνπ αλαπηύρζεθε ην 1982 από κεγάιεο εηαηξείεο θαηαζθεπήο 

κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζαλ κηα κέζνδνο γηα ηελ επηθνηλσλία ζπζθεπώλ ζ’ έλα ςεθηαθό ζηνύληην 

κνπζηθήο [5]. 

  ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ήρνο θαηαγξάθεηαη ζαλ κηα αθνινπζία από λόηεο, νη νπνίεο θαη 

αλαπαξάγνληαη κε ηηο θαηάιιειεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο. Γελ κπνξνύκε λα απνζεθεύζνπκε 

νκηιία, αιιά κόλν κνπζηθή θαη ην κέγεζνο ησλ αξρείσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη είλαη πνιύ κηθξό, αθνύ 

πξόθεηηαη γηα αξρεία κνξθήο ASCII [5]. 

  Σα MIDI αξρεία ήρνπ απνζεθεύνπλ ηε κνπζηθή ζαλ κηα αθνινπζία από λόηεο, όπνπ ε θάζε 

λόηα ζπλνδεύεηαη από έλα πιήζνο ραξαθηεξηζηηθώλ όπσο είλαη ην όξγαλν πνπ ηελ αλαπαξάγεη, ε 

δηάξθεηα ηνπ ήρνπ, ε έληαζε, ε ρξνηά θ.ά. ηε ζπλέρεηα, κηα εηδηθή θάξηα ήρνπ αλαπαξάγεη απηέο ηηο 

λόηεο θαη ζπλζέηεη ηελ ηειηθή κνπζηθή. Ζ πηζηόηεηα ηεο κνπζηθήο πνπ παξάγεηαη εμαξηάηαη άκεζα 

από ηελ πνηόηεηα ηεο MIDI θάξηαο ήρνπ [5]. 

  Σα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο ήρσλ MIDI αλαθέξνληαη ζαλ MIDI Sequencers θαη ε 

δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ήρνπ σο MIDI Sequencing. Από ηα θαιύηεξα πξνγξάκκαηα 

επεμεξγαζίαο ήρσλ MIDI είλαη ην Cakewalk [5]. 

 

2.11.4 Σα θπξηόηεξα είδε αξρείσλ ήρνπ 

  Σα είδε αξρείσλ ήρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο είλαη ηα εμήο : 

 .VOC, εηζήρζε από ηελ εηαηξεία Creative γηα ρξήζε κε ηελ θάξηα ήρνπ Sound Blaster θαη 

  ππνζηεξίδεη πιεξνθνξία ησλ 8 bits κε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο από 11.025 έσο 44.100 

  Hz. 

 .WAV, πνπ είλαη ν ζηάληαξη ηξόπνο ππνζηήξημεο ςεθηαθνύ ήρνπ ζην πεξηβάιινλ ησλ  

  Windows. Τπνζηεξίδεη ήρνπο ζε 8 ή θαη 16 bits κε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο από 11.025 

  έσο 44.100 Hz. 

 .MID, πξόθεηηαη γηα αξρεία θεηκέλνπ (ascii files), όπνπ νη πιεξνθνξίεο αθνξνύλ ζηηο λόηεο 

  πνπ πξέπεη λα αλαπαξαρζνύλ, ζηνλ ξπζκό ηεο κνπζηθήο θαη ζην κέηξν. 

 .AIFF (Audio Interchange File Format), είλαη κηα κνξθή θσδηθνπνίεζεο πνπ εηζήγαγε ε  

  εηαηξεία Apple γηα ηνπο ππνινγηζηέο Macintosh [5]. 

 

2.12 Πξνζνκνίσζε θίλεζεο (Animation) 

  Ζ πξνζνκνίσζε θίλεζεο (animation) είλαη ε απόδνζε θίλεζεο ζηα αληηθείκελα, δειαδή ε 

πξνζνκνίσζε ηεο θίλεζήο ηνπο ζηνλ ρξόλν. Ζ εληύπσζε ηεο θίλεζεο δεκηνπξγείηαη από ηε γξήγνξε 

εκθάληζε κηαο ζεηξάο εηθόλσλ ή πιαηζίσλ (frames) ή θαξέ ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο ηξνρηάο. Οη 

εηθόλεο έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε ε θαζεκία λα απνηειεί ηε ινγηθή ζπλέρεηα ηεο 

πξνεγνύκελεο [5]. 

  Δθόζνλ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηα κνληέια ή ηνπο εζνπνηνύο ή ηνπο παίθηεο ζηνλ 

ηξηζδηάζηαην ρώξν, κπνξνύκε κεηά λα ηα δσληαλέςνπκε, απνδίδνληάο ηνπο θίλεζε κε δηάθνξεο 

ηερληθέο. Μπνξνύκε αθόκα λα νξίζνπκε ηηο θσηεηλέο πεγέο θαη ηηο θάκεξεο απ’ όπνπ ζα βιέπνπκε 

όιεο ηηο θηλήζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρώξν [5]. 
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Δηθόλα 9 : Παξάδεηγκα ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ. 

 

  Σα πεξηζζόηεξα από ηα πξνγξάκκαηα 3D ρξεζηκνπνηνύλ ηε κέζνδν ησλ πιαηζίσλ-θιεηδηώλ 

(keyframes), ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηνπνζεηνύκε ηα κνληέια ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο ηξνρηάο 

ζηα νπνία γίλεηαη αιιαγή ηεο θαηεύζπλζεο ηεο θίλεζεο θαη ην πξόγξακκα δεκηνπξγεί κόλν ηνπ 

ηα ελδηάκεζα ζηάδηα (tweening) [5]. 

 

Δηθόλα 10 : Παξάδεηγκα θίλεζεο κε ρξήζε πιαηζίσλ – θιεηδηώλ. 

  Μπνξνύκε κεηά λα νξίζνπκε λα γίλεηαη ζηαδηαθή κεγέζπλζε ή ζκίθξπλζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ ή αιιαγή ηνπ ρξώκαηόο ηνπο θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο ή αθόκε θαη 

κεηακόξθσζή ηνπο ζ’ άιια αληηθείκελα θαζώο θηλνύληαη αλάκεζα ζηα πιαίζηα-θιεηδηά (morphing) 
[5]. 

  ε πξνγξάκκαηα κνληεινπνίεζεο ηεο εηαηξείαο Macromedia ππάξρεη έλα 

είδνο ζεκεησκαηάξηνπ ή παξηηηνύξαο (score), ζην νπνίν γίλεηαη κηα ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή όισλ 

ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα θαζώο θαη ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ πνπ 

ιακβάλνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ [5]. 

  Γηα λα βειηησζεί ε απόδνζε ησλ πξνγξακκάησλ κνληεινπνίεζεο, κπνξνύκε λα κελ έρνπκε 

ηε ζσζηή ξεαιηζηηθή απεηθόληζε ησλ κνληέισλ, αιιά κηα άπνςή ηνπο Wireframe, όπνπ βιέπνπκε 

κόλν ην πεξίγξακκα ησλ αληηθεηκέλσλ, ή Shared View θαη λα θεξδίζνπκε έηζη αξθεηό ρξόλν [5]. 

  Σα βαζηθόηεξα είδε αξρείσλ animation είλαη ηα εμήο : 

 .FLI, ήηαλ ην αξρηθό πξσηόθνιιν απνζήθεπζεο κηα ζεηξάο πιαηζίσλ πνπ ζπληζηνύλ κηα  

  ζθελή animation. Υξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ρξνληθήο ζπκπίεζεο (temporal compression) 

  RLE, όπνπ απνζεθεύνληαη κόλν νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα πιαίζηα. Ζ κέγηζηε αλάιπζε πνπ 

  ππνζηεξίδεη είλαη 320 X 200 pixels. 

 .FLC, απνηειεί κηα εμέιημε ηεο κνξθήο FLI θαη κπνξεί λα παξνπζηάζεη animation κε  

  αλάιπζε 640 X 480 [5]. 

  



 

23 

2.13 Σν βίληεν 

 

2.13.1 Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ βίληεν 

  Με ηελ ςεθηαθή επεμεξγαζία ηνπ βίληεν έρνπκε ηα εμήο ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα : 

 Γελ ράλνπκε ρξόλν γηα γπξίζκαηα ηεο ηαηλίαο θαη ςάμηκν ηεο ζθελήο. 

 Μπνξνύκε λα θόςνπκε ή λα πξνζζέζνπκε ζθελέο. 

 Μπνξνύκε λα ελζσκαηώζνπκε κνπζηθή, ήρνπο ή θαη ερεηηθά εθέ. 

 Μπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε εθέ κεηάβαζεο αλάκεζα ζηηο ζθελέο. 

 Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε αθίλεηεο εηθόλεο ή ππόηηηινπο ζηε ζθελή [5]. 

 Ζ κέζνδνο ζπκπίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη πεξηζζόηεξεο θάξηεο βίληεν είλαη ε M-  

 JPEG (Motion-JPEG), κε ηελ νπνία κπνξνύκε λα πεηύρνπκε ιόγνπο ζπκπίεζεο από 3:1 έσο  

 θαη 200:1, όπνπ όζν κηθξόηεξε είλαη ε ζπκπίεζε ηόζν θαιύηεξε πνηόηεηα έρνπκε, αιιά θαη  

 ηόζν πεξηζζόηεξν ρώξν θαηαιακβάλνπλ ηα αξρεία ζηνλ δίζθν [5]. 

  Ζ πνηόηεηα ηεο εηθόλαο βίληεν θαηαηάζζεηαη σο εμήο : 

 Πνηόηεηα εθπνκπήο, κε ζπκπίεζε από 3:1 έσο 5:1, πνπ ζπγθξίλεηαη κε επαγγεικαηηθά  

  ζπζηήκαηα BetacamSP. 

 Φεθηαθή πνηόηεηα, κε ζπκπίεζε από 5:1 έσο 12:1, πνπ ζπγθξίλεηαη κε ζπζηήκαηα S-VHS. 

 Αλαινγηθή πνηόηεηα, κε ζπκπίεζε κεγαιύηεξε από 12:1, πνπ ζπγθξίλεηαη κε ζπζηήκαηα  

  VHS 2
εο

 ή 3
εο

 γεληάο [5]. 

  Καηά ηελ ςεθηνπνίεζε, ή κε γξακκηθή επεμεξγαζία ελόο ζήκαηνο βίληεν, πξέπεη λα  

  νξγαλώζνπκε ηηο εμήο θάζεηο εξγαζίαο : 

 Γηαρείξηζε ζθελώλ, δειαδή ηη πιηθό έρνπκε. 

 Δπεμεξγαζία ησλ κεκνλσκέλσλ θιηπο, γηα λα εθαξκόζνπκε θίιηξα, λα βειηηώζνπκε ηελ  

  πνηόηεηα ήρσλ θαη εηθόλσλ θ.ά. 

 Μνληάξηζκα ησλ θιηπο ζηε ρξνλνγξακκή (timeline), όπνπ νξίδνπκε ηε ζεηξά θαη ηνλ ρξόλν 

  εκθάληζεο ηνπ θάζε θιηπ. 

 Οινθιήξσζε, όπνπ πξνζζέηνπκε ππόηηηινπο ή γξαθηθά. 

 Παξαγσγή εθέ, όπνπ νξίδνπκε ηα εθέ κεηάβαζεο ή ελαιιαγήο αλάκεζα ζηα θιηπο. 

 Δπεμεξγαζία θαη κνληάξηζκα ηνπ ήρνπ ζηε ζθελή. 

 Δμαγσγή ηνπ έηνηκνπ θηικ, ζε δίζθν ππνινγηζηή ή ζε ηαηλία [5]. 

  ηε ρξνλνγξακκή (timeline) απεηθνλίδεηαη ην βίληεν ζηνλ άμνλα ηνπ ρξόλνπ θαη κπνξνύκε 

λα θαζνξίζνπκε ηε ζεηξά ησλ ζθελώλ θαη ηε ζέζε ησλ εθέ. Σα πξόηππα πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη γηα 

ηηο βηληενεηθόλεο είλαη ην QuickTime ηεο Apple θαη ην AVI (Audio Video Interleave) ηεο Microsoft, 

ελώ γηα ηνλ ήρν ην QuickTime θαη νη κνξθνπνηήζεηο WAV θαη AIFF [5]. 

  Καηά ηελ παξαγσγή ελόο αξρείνπ βίληεν, πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε καο ηηο εμήο 

παξακέηξνπο πνηόηεηαο : 

 Λόγνο ζπκπίεζεο, 

 Μέγεζνο εηθόλαο, 

 Σαρύηεηα ζε fps (frames per second) θαη 

 Βάζνο ρξώκαηνο [5]. 

  

2.13.2 Οη κέζνδνη ζπκπίεζεο αξρείσλ βίληεν 

  Αλ ζθεθηνύκε όηη γηα θάζε έλα δεπηεξόιεπην κηαο ηαηλίαο βίληεν ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 30 

εηθόλεο, θαζεκία από ηηο νπνίεο απαηηεί ίζσο θαη 1 ΜΒ κλήκεο, είλαη πξνθαλέο όηη έλα αξρείν βίληεν 

ρξεηάδεηαη ηεξάζηην όγθν δεδνκέλσλ [5]. 

  Ζ πνζόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο ελόο αξρείνπ βίληεν εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα ηεο εηθόλαο, 

ην κέγεζνο ηεο εηθόλαο θαη ηνλ αξηζκό ησλ θαξέ (frames) αλά δεπηεξόιεπην πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

ζσζηή αλαπαξαγσγή ηεο θίλεζεο [5]. 
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  Ζ αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα ηε ζπκπίεζε ησλ δεδνκέλσλ ελόο αξρείνπ βίληεν είλαη 

επηηαθηηθή, όρη κόλν γηα ηνλ όγθν ηνπ αξρείνπ, αιιά θαη γηα ιόγνπο δηαθίλεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ 

ζε ινγηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Όζνλ αθνξά ην βίληεν, ππάξρνπλ δύν είδε ζπκπίεζεο : 

 Spatial Compression, όπνπ γίλεηαη ζπκπίεζε ζε θάζε frame μερσξηζηά. Σέηνηα ζπκπίεζε  

  απνηειεί ην JPEG, ην νπνίν είλαη αιγόξηζκνο ζπκπίεζεο κε απώιεηεο (lossy), δειαδή θόβεη 

  πιεξνθνξίεο από ηηο εηθόλεο. 

 Temporal Compression, όπνπ απνζεθεύεηαη έλα αξρηθό frame θαη κεηά νη δηαθνξέο ηνπ κε 

  ηα επόκελα. Ζ ζπκπίεζε απηή είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα ζηαηηθέο ζθελέο, αιιά όρη 

  γηα ζθελέο δξάζεο. Σέηνηα ζπκπίεζε επηηπγράλνπλ ηα Motion JPEG αξρεία [5]. 

  

2.13.3 Σα θπξηόηεξα είδε αξρείσλ βίληεν 

  Σα θπξηόηεξα είδε (formats) αξρείσλ βίληεν είλαη ηα εμήο : 

 .MOV, αλαπηύρζεθε αξρηθά γηα ππνινγηζηέο Macintosh, ελώ ηξέρεη θαη ζε PC’s κε ην  

  πξόγξακκα QuickTime for Windows. 

 .MPEG, έρεη βάζνο ρξώκαηνο 24 bits θαη κέγηζην αξηζκό frames αλά δεπηεξόιεπην 30. 

 .AVI, θπξηαξρεί ζηηο εθαξκνγέο ησλ Windows, έρεη βάζνο ρξώκαηνο 24 bits θαη ππνζηεξίδεη 

  παιέηα 256 ρξσκάησλ [5]. 

 

2.14 Δθαξκνγέο πνιπκέζσλ 

 

2.14.1 Σα εξγαιεία ζπγγξαθήο εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ 

  Σα εξγαιεία ζπγγξαθήο εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ (authoring tools) είλαη εηδηθά πξνγξάκκαηα 

κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ κπνξνύκε λα αλαπηύμνπκε γξήγνξα θαη αμηόπηζηα κηα πνιπκεζηθή 

εθαξκνγή [5]. 

  Ζ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο μεθίλεζε από ην γεγνλόο όηη ν πξνγξακκαηηζηήο 

πνιπκέζσλ πξέπεη λα νξγαλώζεη ηε δηαρείξηζε κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο κέζσλ πιεξνθνξίαο, όπσο 

θείκελν, ππεξθείκελν, ήρνο, εηθόλα, βίληεν, θηλνύκελα ζρέδηα (animation) θ.ά., ώζηε λα κπνξεί λα 

κεηαδώζεη απνηειεζκαηηθά ην επηζπκεηό κήλπκα [5]. 

  Δπεηδή ε νξγάλσζε απηή κε ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνύ ήηαλ πνιύ 

ρξνλνβόξα αιιά θαη επηζθαιήο, κε ηα εξγαιεία ζπγγξαθήο κπνξνύκε λα νξγαλώζνπκε ην 

πνιπκεζηθό πιηθό κε ηξόπν εύθνιν, θαηαλνεηό, απνδνηηθό θαη αμηόπηζην [5]. 

  Σν βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό θάζε ζπγγξαθηθνύ εξγαιείνπ είλαη ε κεηαθνξά (metaphor), κε 

ηε ρξήζε ηεο νπνίαο δεκηνπξγείηαη ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ. Ζ “κεηαθνξά” είλαη κηα 

νξγαλσηηθή δνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην ζπγγξαθηθό εξγαιείν ώζηε λα κπνξέζνπκε λα 

νξγαλώζνπκε ζσζηά ην πνιπκεζηθό πιηθό [5]. 

  Γηα παξάδεηγκα, ζην εξγαιείν ToolBook ρξεζηκνπνηνύκε ηε κεηαθνξά ηεο “ζειίδαο” θαη 

νξγαλώλνπκε ηε δνπιεηά καο ηνπνζεηώληαο ηελ πνιπκεζηθή πιεξνθνξία πάλσ ζηηο ζειίδεο ελόο 

ηδεαηνύ ειεθηξνληθνύ βηβιίνπ [5]. 

  Έλα άιιν εξγαιείν, ην Authorware, ρξεζηκνπνηεί ηε κεηαθνξά ηνπ “εηθνληδίνπ”, κέζα ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλε ε πιεξνθνξία θαη ε παξνπζίαζή ηεο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηε ζεηξά 

ηνπνζέηεζεο ησλ εηθνληδίσλ πάλσ ζε κηα ηδεαηή γξακκή ξνήο [5]. 

  

2.14.2 Οη θαηεγνξίεο ησλ ζπγγξαθηθώλ εξγαιείσλ 

  Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα αλήθεη έλα εξγαιείν ζπγγξαθήο 

αλάινγα κε ηε κεηαθνξά πνπ ρξεζηκνπνηεί : 

 Δξγαιεία ζειίδαο ή θάξηαο. Υξεζηκνπνηνύλ ηε κεηαθνξά ηεο ζειίδαο ζαλ νξγαλσηηθή δνκή 

  γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ πνιπκεζηθή εθαξκνγή έρεη ηε κνξθή ελόο βηβιίνπ 

  ζηηο ζειίδεο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηνύληαη ηα πνιπκεζηθά ζηνηρεία. Σέηνηα εξγαιεία είλαη  

  ην HyperCard γηα πεξηβάιινλ Macintosh θαη ην ToolBook γηα πεξηβάιινλ Windows. 

 Δξγαιεία εηθνληδίσλ. Υξεζηκνπνηνύλ ηε κεηαθνξά ηνπ εηθνληδίνπ ζαλ ζηνηρεηώδε κνλάδα 

  απνζήθεπζεο πιεξνθνξίαο θαη ε παξνπζίαζε αθνινπζεί ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ηα εηθνλίδηα 
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  είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζηελ ηδεαηή γξακκή ξνήο. Σέηνηα εξγαιεία είλαη   

  ην Authorware γηα πεξηβάιινληα Windows θαη Macintosh θαη ην IconAuthor γηα   

  πεξηβάιινλ Windows 

 Δξγαιεία ρξνλνδηαδξόκνπ. Υξεζηκνπνηνύλ ηε κεηαθνξά ηνπ ρξνλνδηαδξόκνπ (timeline), 

  πνπ είλαη κηα ζεηξά θειηώλ ηνπνζεηεκέλσλ θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνπ ρξόλνπ.   

  Υαξαθηεξηζηηθά ηέηνηα εξγαιεία είλαη ην Director θαη ην Flash γηα πεξηβάιινληα Windows 

  θαη Macintosh [5]. 

  

2.14.3 Σα είδε εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ 

  Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ ηα πνιπκέζα, αλάινγα κε νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ [4]. 

  Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ δεκηνπξγείηαη ε πιεξνθνξία ζηα πνιπκέζα, κπνξνύκε λα 

δηαθξίλνπκε κεηαμύ κέζσλ πνπ πξνέξρνληαη από ζύλζεζε (synthesized media) θαη εθείλσλ πνπ 

πξνέξρνληαη από ζύιιεςε (captured media). ηελ πξώηε πεξίπησζε ε πιεξνθνξία δεκηνπξγείηαη 

ζηνλ ππνινγηζηή, κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνύ (κηα εηθόλα πνπ ζρεδηάζηεθε 

από κηα εθαξκνγή, είλαη κέζν πνπ πξνέξρεηαη από ζύλζεζε). Όηη “ζπιιακβάλεηαη” απεπζείαο από 

ηνλ “πξαγκαηηθό θόζκν”, θαη εηζάγεηαη ζηνλ ππνινγηζηή, κε ηελ ρξήζε δηαθόξσλ πεξηθεξεηαθώλ 

δηαηάμεσλ θαη ηερληθώλ, αλήθεη ζηνλ ρώξν ηεο ζύιιεςεο [4]. 

  Ο όξνο απηόλνκα (stand alone) ή ηνπηθά πνιπκέζα, αλαθέξεηαη ζε εθαξκνγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ κόλν ηνλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν εθηεινύληαη. Καηά ζπλέπεηα, ν ππνινγηζηήο απηόο 

πξέπεη λα έρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνκνλάδεο όπσο: 

 επεμεξγαζηή  (δειαδή λα κελ είλαη απιό ηεξκαηηθό). 

 ηθαλό ππνζύζηεκα γξαθηθώλ θαη ήρνπ. 

 ερεία, κηθξόθσλν. 

 αξθεηά απνζεθεπηηθά κέζα. 

 θάπνηαο κνξθήο νπηηθό δίζθν ζπλήζσο DVD-ROM [4]. 

 Δπίζεο νη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ αλάινγα κε ηνλ ηξόπν   

 παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηνλ βαζκό αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ρξήζηεο όπσο : 

 Δθαξκνγή Απιώλ Πνιπκέζσλ (Multimedia). Υξεζηκνπνηεί κελ πνιπκέζα γηα ηελ  

  παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο, αιιά δελ ππάξρεη θαλελόο είδνπο αιιειεπίδξαζε αλάκεζα 

  ζηνλ ρξήζηε θαη ηελ εθαξκνγή. Ο ρξήζηεο, ή ν ζεαηήο, βξίζθεηαη απιά ζε κηα παζεηηθή  

  ζέζε παξαθνινύζεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία πξνβάιιεηαη κε γξακκηθό (ζπλερή) ηξόπν. 

  Σέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε δηαθήκηζε. 

 Δθαξκνγή Γηαινγηθώλ Πνιπκέζσλ (Interactive Multimedia). Υξεζηκνπνηεί αιιειεπίδξαζε 

  (interaction) κε ηνλ ρξήζηε, όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ δξόκν πνπ ζα  

  αθνινπζήζεη ε εθαξκνγή θαη λα κελ είλαη έηζη ζπλερήο ε ξνή ηεο. 

 Δθαξκνγή Τπεξκέζσλ (Hypermedia). Έρεη πνιύ έληνλε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε θαη 

  κόλν νη επηινγέο ηνπ ρξήζηε είλαη εθείλεο πνπ θαζνδεγνύλ ηελ εθαξκνγή [5]. 

Πνιιέο όκσο θνξέο, είλαη απαξαίηεην ή/θαη επηζπκεηό, νη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ λα 

επηθνηλσλνύλ κέζσ δηθηύνπ. Χο βαζηθνί ιόγνη, κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ νη αθόινπζνη: 

 Ζ ππνζηήξημε εθαξκνγώλ νη νπνίεο είλαη εγγελώο δηθηπαθέο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ  

  εθαξκνγώλ είλαη ε (πξνεγκέλε) ηειεδηάζθεςε, ν δηακνηξαζκόο εθαξκνγήο θ.α. 

 Ζ πινπνίεζε ηνπ κνληέινπ πειάηε-εμππεξεηεηή (client-server). Πνιιέο θνξέο αλ θαη κηα 

  εθαξκνγή πνιπκέζσλ  κπνξεί θάιιηζηα λα πινπνηεζεί ζε έλαλ ππνινγηζηή κόλν, γηα  

  ιόγνπο νηθνλνκίαο ηνπ πιηθνύ, είλαη επηζπκεηό λα κπνξεί λα αμηνπνηεί θαη ππνζπζηήκαηα 

  πνπ αλήθνπλ ζε άιινπο ππνινγηζηέο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη, ε ύπαξμε ελόο  

  ππνινγηζηή κε κεγάια απνζεθεπηηθά κέζα (εμππεξεηεηήο), πξνζπειάζηκα κέζσ δηθηύνπ 

  θαη από άιινπο ππνινγηζηέο κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο απνζήθεπζεο (πειάηεο) [4]. 
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2.13.4 Χξήζηκεο ζπληνκεύζεηο ησλ πνιπκέζσλ 

 AIFF - Audio Interchange File Format 

 AVI - Audio Video Interleave 

 CCD - Charge Coupled Device 

 CD - Compact Disc 

 DAT - Digital Audio Tape 

 DVD - Digital Video Disc 

 GIF - Graphics Intercharge Format 

 HTML - HyperText Markup Language 

 HTTP - HyperText Transfer Protocol 

 JPEG - Joint Photographic Experts Group 

 MIDI - Musical Instrument Digital Interface 

 M-JPEG - Motion Joint Picture Experts Group 

 OCR - Optical Character Recognition 

 PCI - Peripheral Component Interconnect 

 SCSI - Small Computer System Interface 

 TIFF - Tagged Image File Format [5]. 

 

 

2.13.5 Πνιπκέζα θαη δηαδίθηπν 

  Οη απαηηήζεηο ησλ εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ είλαη δηαθνξεηηθέο από απηέο ησλ παξαδνζηαθώλ 

δηθηπαθώλ εθαξκνγώλ. Οη ζπλήζεο δηθηπαθέο εθαξκνγέο κεηαθέξνπλ δηαθξηηά κέζα (θείκελν, 

γξαθηθά, αξρεία) θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ αμηόπηζηε κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο. Απηέο νη 

εθαξκνγέο απαηηνύλ ππεξεζίεο κεηάδνζεο ρσξίο απώιεηεο θαη ιάζε, θαη αθόκε ζε βάξνο ηεο 

ηαρύηεηαο. Αληίζεηα ε δηαθίλεζε πνιπκέζσλ ζην δηαδίθηπν έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο. Οη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ, είλαη επαίζζεηεο ζηε θαζπζηέξεζε (delay 

sensitive), θαζώο ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα κεηαδίδνληαη ζε “πξαγκαηηθό ρξόλν” (ή πεξίπνπ 

“πξαγκαηηθό ρξόλν”) θαη ζε πςειή ηαρύηεηα ρσξίο λα ππεξβαίλνπλ ηε κέγηζηε αλεθηή 

θαζπζηέξεζε από ηελ αλζξώπηλε αληίιεςε. Δπίζεο αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη απηέο νη εθαξκνγέο 

είλαη αλεθηηθέο ζε πεξηζηαζηαθέο απώιεηεο δεδνκέλσλ νη νπνίεο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε 

ζηηγκηαίεο απώιεηεο ήρνπ θαη εηθόλαο [4]. 

  Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο βαζηθέο ηερλνινγίεο ρξήζεο πνιπκέζσλ ζην δηαδίθηπν:  

 ηε ηερλνινγία ξνήο (streaming media),  

 ηε κεηάδνζε πνιπκέζσλ ζε πνιιαπινύο παξαιήπηεο (multicast) θαη  

 ηα δηαδξαζηηθά πνιπκέζα (interactive) [4]. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 :XML (eXtensible Markup Language)  

 

 

3.1 Πξόηππα θαη Δπεθηάζηκε Γιώζζα ήκαλζεο (eXtensible Markup Language - XML) 

 

  Οη θνξείο πιεξνθόξεζεο µε ζθνπό ηε κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή 

πιεξνθνξηώλ ρξεζηκνπνηνύλ θνηλά πξόηππα γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπο. Σα πξόηππα θσδηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ πξνζθέξνπλ εληαίν ιεμηιόγην θαη ζπληαθηηθό, 

απνηειώληαο ζπλεπώο θνηλό ζεκείν αλαθνξάο γηα ιεηηνπξγίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ 

νκάδσλ ρξεζηώλ ή θνξέσλ, όπσο ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ, ε ηαπηόρξνλε αλαδήηεζε ζε 

δηαθνξεηηθέο πεγέο, ν δηαδαλεηζµόο θαη ε ρξήζε θνηλώλ εξγαιείσλ [7].  

 Ζ Δπεθηάζηκε Γιώζζα ήκαλζεο εκθαλίζηεθε ζην θνηλό ην 1998 θαη έζεζε λέεο βάζεηο 

αλαθνξηθά µε ηελ έθθξαζε, ηε δόκεζε θαη ηελ αληαιιαγή ηεο πιεξνθνξίαο (World Wide Web 

Consortium, 2004a). Καζώο νη ζύγρξνλεο ηάζεηο θαη εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε ηεο δηαρείξηζεο θαη 

ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνπο θνξείο πνπ ηελ θαηαγξάθνπλ θαη ηε 

δηαρεηξίδνληαη, ε XML ζύληνκά πηνζεηήζεθε από ηνπο ηειεπηαίνπο ηόζν ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

πξνηύπσλ όζν θαη ζηε ιεηηνπξγηθή δνκή ησλ αληίζηνηρσλ εξγαιείσλ [7].  

 Ζ XML αξρηθά ζρεδηάζηεθε µε ζθνπό λα απνηειέζεη µία κέζε ιύζε κεηαμύ ηεο 

πνιππινθόηεηαο ηεο SGML (World Wide Web Consortium, 2004b) θαη ηεο επηθαλεηαθόηεηαο ηεο 

HTML (World Wide Web Consortium, 2004c) σο γισζζώλ ζήκαλζεο εγγξάθσλ πνπ πεξηέρνπλ 

δνκεκέλε πιεξνθνξία. Ζ απζηεξή ζύληαμε, ε επειημία θαη ν πινπξαιηζκόο πνπ πξνζθέξεη ζηελ 

έθθξαζε ησλ δεδνκέλσλ ηξάβεμε ηελ πξνζνρή ησλ επηζηεκόλσλ ηεο πιεξνθόξεζεο, µε 

απνηέιεζκα ε XML λα απνηειεί πιένλ θνηλή βάζε γηα ηελ έθθξαζε θαη ηε δόκεζε ησλ πξνηύπσλ 

θσδηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ. ήκεξα, ηα πεξηζζόηεξα πξόηππα έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί ζε κνξθή 

XML από όπνηα δηάηαμε θη αλ πξνέξρνληαη, γηα παξάδεηγκα ην TEI SGML έρεη πεξάζεη ζηε λέα ηνπ 

έθδνζε ζε XML κνξθή (TEI Consortium, 2003). Σν πεξηερόκελν θαη ν ζθνπόο ηνπο, σζηόζν, δελ 

έρνπλ ζε θακία πεξίπησζε αιινησζεί, θαζώο νη λέεο δνκέο πεξηγξάθνπλ ηα ίδηα αθξηβώο δεδνκέλα. 

εκαληηθό είλαη επίζεο ην γεγνλόο όηη ε νκνηνκνξθία πνπ πξνζθέξεη ε XML επηηξέπεη ζηνπο 

θνξείο πιεξνθόξεζεο ηε ρξήζε θνηλώλ εξγαιείσλ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ 

ζρεηηδόκελσλ µε δηαθνξεηηθά πξόηππα [7].  

 Ζ κεηαθνξά ησλ πξνηύπσλ θσδηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ ζε XML κνξθή παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία κεηαμύ άιισλ ζπληείλνπλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ρξήζε 

ησλ ίδησλ ησλ πεξηγξαθόκελσλ δεδνκέλσλ [7].  

 Καη’ αξρήλ ε XML παξνπζηάδεη ην πιενλέθηεκά ηεο αμηνπνίεζεο κεγάινπ αξηζκνύ ήδε 

ππαξρόλησλ εξγαιείσλ επεμεξγαζίαο θαη πξνβνιήο δεδνκέλσλ. Ζ δπλαηόηεηα απηή πξνθύπηεη από 

ηελ αλεμαξηεζία ηεο γιώζζαο από ην ρξεζηκνπνηνύκελν πιηθό θαη ινγηζκηθό [7]. 

 Υαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη έλα έγγξαθν XML κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε έλα θπιινµεηξεηή 

ηνπ Παγθόζκηνπ Ηζηνύ ρσξίο ελδηάκεζε επεμεξγαζία. Δπηπιένλ, πνηθίιεο εθαξκνγέο κπνξνύλ λα 

δηαρεηξηζηνύλ έλα XML έγγξαθν, όπσο επεμεξγαζηέο HTML εγγξάθσλ, (π.ρ. νη πξόζθαηεο 

εθδόζεηο ηνπ Dreamweaver) θαη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ [7].  

 Όληαο αλεμάξηεηε από πιαηθόξκεο, όπσο πξναλαθέξζεθε, ε XML απνηειεί ηζρπξή βάζε 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην ρξόλν. Παξάιιεια ζπλνδεύεηαη από ππνζηεξηθηηθά 

πξόηππα, όπσο ηηο XPath εθθξάζεηο, πνπ επηηξέπνπλ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα µε επέιηθην ηξόπν 

(π.ρ. ζε επίπεδν ππνπεδίνπ κίαο βηβιηνγξαθηθήο εγγξαθήο), θαη ηα XSL έγγξαθα πνπ κεηαηξέπνπλ 

θαη εκθαλίδνπλ ηα δεδνκέλα ζε δηάθνξεο κνξθέο (π.ρ. PDF, HTML, θηι) [7].  

 Σέινο, εθθξάδνληαο ζε XML ηα πξόηππα θσδηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ δηεπθνιύλεηαη ε 

κεηαμύ ηνπο δηαιεηηνπξγηθόηεηα ηόζν ζε επίπεδν δνκήο όζν θαη ζε ζεκαζηνινγηθό επίπεδν 

(schematic and semantic interoperability) [7].  

 Οη βαζηθνί θαλόλεο δόκεζεο ησλ XML εγγξάθσλ είλαη δπλαηό λα πεξηγξάθνπλ κέζα από 

έλα Document Type Definition (DTD) ή από έλα XML ρήκα. Σν XML ρήκα, δηαζέηνληαο πην 

επέιηθηε δνκή θαη ηζρπξόηεξε εθθξαζηηθή κέζνδν, ηείλεη λα ππεξηζρύζεη ηνπ DTD θαη 

θαζηεξώλεηαη ζηαδηαθά ζε βάξνο ηνπ. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δύν κεζόδνπο δηαθαίλεηαη έληνλα 
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ζηελ πεξίπησζε πνπ δεηείηαη λα εθθξαζηνύλ πεξίπινθνη δνκηθνί θαλόλεο γηα ην πεξηερόκελν ελόο 

XML εγγξάθνπ. Γηα παξάδεηγκα, κέζα ζε έλα XML ρήκα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαλόλεο 

από άιια XML ρήκαηα, θαζώο θαη λα ηεζνύλ πεξηνξηζκνί ζρεηηθά µε ην κήθνο, ηνλ ηύπν θαη ηε 

κνξθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ γλσξηζκάησλ. Παξόιν πνπ αλαπηύρζεθαλ δηάθνξνη 

θαλόλεο γηα ηε ζύληαμε XML ρεκάησλ, όπσο ην RELAX NG (RELAX NG Technical Committee, 

2003) θαη ην Schematron (Jelliffe, 2003), ε µνξθή πνπ έρεη επηθξαηήζεη είλαη εθείλε πνπ νξίδεηαη 

από ην W3C (World Wide Web Consortium, 2004d) [7]. 

 

 

3.2. Πξνέιεπζε θαη ζηόρνη  

 

  Ζ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο XML μεθίλεζε ην 1996, από κηα νκάδα εξγαζίαο ηεο XML, θαη 

νξίδεηαη θπξίσο ζηελ πξνδηαγξαθή ηεο XML 1.0, αιιά θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

δεκηνύξγεζε ν δηεζλήο νξγαληζκόο πξνηύπσλ World Wide Web Consortium (W3C). Δπηθεθαιήο γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ζύληαμε ηεο XML ήηαλ ν John Bosak ηεο Sun Microsystems κε ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή θαη κηαο XML νκάδαο εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ νξγαλώζεθε από ηνλ νξγαληζκό W3C. 

Ζ νκάδα εξγαζίαο ηεο XML είρε ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο:  

 Ζ XML ζα έπξεπε λα είλαη εύρξεζηε ζην δηαδίθηπν.  

 H XML ζα έπξεπε λα ππνζηεξίδεη κεγάιε πνηθηιία από εθαξκνγέο.  

 Ζ XML ζα έπξεπε λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ SGML.  

 Θα έπξεπε λα είλαη εύθνιν λα γξάθνληαη πξνγξάκκαηα πνπ ζα επεμεξγάδνληαη ηα XML  

  έγγξαθα.  

 Ο αξηζκόο ησλ πξναηξεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηελ XML λα είλαη όζν ην δπλαηόλ  

  κηθξόηεξνο.  

 Σα XML έγγξαθα ζα έπξεπε λα είλαη επαλάγλσζηα.  

 Ο ζρεδηαζκόο ησλ XML εγγξάθσλ ζα έπξεπε λα πξνεηνηκαδόηαλ γξήγνξα.  

 Ο ζρεδηαζκόο ησλ XML εγγξάθσλ ζα έπξεπε λα είλαη ηππηθόο θαη πεξηεθηηθόο.  

 Σα XML έγγξαθα ζα έπξεπε λα δεκηνπξγνύληαη εύθνια.  

 Ζ πεξηεθηηθόηεηα ζηνλ XML ζπκβνιηζκό ζα έπξεπε λα είλαη κηθξήο ζεκαζίαο.  

 

Οη ζηόρνη απηνί επηηεύρζεθαλ κε ηελ δεκηνπξγία ηεο XML 1.0 [8]. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 : Flash 

 

4.1 Δηζαγσγή ζην Flash 

 

  Σν Flash δεκηνπξγήζεθε από ηελ εηαηξία Macromedia ην 1996, ην νπνίν όκσο βαζίζηεθε ζε 

έλα άιιν πξόγξακκα, ην FutureSplash Animator ηεο εηαηξίαο FutureWave Software. Από ην 2005 

κέρξη θαη ζήκεξα ε Adobe Systems Incorporated αλαπηύζζεη θαη δηαλέκεη ην πξόγξακκα [10]. Σν 

Flash πξνζθέξεη κεγάιε πνηθηιία εξγαιείσλ γηα ηελ ζπγγξαθή πνιπκέζσλ, έηζη κπνξεί λα 

ζπλδπάζεη εηθόλεο, ήρνπο, βίληεν, animation, θείκελν θαη δηάθνξα άιια εηδηθά εθέ πςειήο 

πνηόηεηαο γηα ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ, ηζηνζειίδσλ, παηρληδηώλ, δηαθεκίζεσλ θαη 

ζηνηρείσλ πινήγεζήο (Graphical User Interface – GUI, όπσο π.ρ. θνπκπηά), αθόκα θαη αλ 

ρξεζηκνπνηείηαη από αξράξηνπο ρξήζηεο. Δπίζεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί 

δηαλπζκαηηθέο εηθόλεο (vector graphics), ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην.  

  Σν Flash έγηλε ηδηαίηεξα αλαγλσξίζηκν ιόγσ ηεο δπλαηόηεηαο ελζσκάησζεο βίληεν ζε 

ηζηνζειίδεο (π.ρ. www.youtube.com) θαη ηεο κεγάιεο δεκνηηθόηεηαο ησλ Flash Games, ηα νπνία 

κπνξεί εύθνια θαλείο λα δεκηνπξγήζεη.  

  Σν Flash ππνζηεξίδεηαη από πνιιά πξνγξάκκαηα (π.ρ. Google Chrome, Mozilla Firefox), 

ζπζθεπέο (π.ρ. PCs, θηλεηά ηειέθσλα, tablets) θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (π.ρ. Microsoft Windows, 

Android, Linux). 

 

 4.2 Οη εθδόζεηο ηνπ Flash 

  FutureSplash Animator : Κπθινθόξεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 1996. Απνηειεί ηελ αξρηθή 

έθδνζε ηνπ Flash κε ηα βαζηθά εξγαιεία επεμεξγαζίαο θαη έλα ρξνλνδηάγξακκα [10]. 

  Macromedia Flash 1 : Κπθινθόξεζε ην Ννέκβξην ηνπ 1996. Μία λέα επαλέθδνζε ηνπ 

FutureSplash Animator νλνκαδόκελε πιέσλ σο Macromedia [10]. 

  Macromedia Flash 2 : Κπθινθόξεζε ηνλ Ηνύλην ηνπ 1997, καδί κε ην Flash Player 2. ε 

απηήλ ηελ έθδνζε πεξηιακβάλνληαλ λέα ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε βηβιηνζήθε αληηθεηκέλσλ [10]. 

  Macromedia Flash 3 : Κπθινθόξεζε ην Μάην ηνπ 1998 καδί κε ην Flash Player 3. 

Πεξηιακβάλνληαλ λέα ραξαθηεξηζηηθά όπσο ην ζηνηρείν movie clip, ε ελζσκάησζε ηεο JavaScript, 

ε δηαθάλεηα θαη έλαο εμσηεξηθόο απηνδύλακνο player [10]. 

  Macromedia Flash 4 : Κπθινθόξεζε ηνλ Ηνύλην ηνπ 1999 καδί κε ην Flash Player 4. 

Πεξηιακβάλνληαλ λέα ραξαθηεξηζηηθά όπσο νη εζσηεξηθέο κεηαβιεηέο, έλα πεδίν εηζαγσγήο, 

πξνεγκέλε ActionScript θαη MP3 streaming [10]. 

  Macromedia Flash 5 : Κπθινθόξεζε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2000 καδί κε ην Flash Player 5. 

Πεξηιακβάλνληαλ λέα ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε ActionScript 1 (βαζηζκέλν ζην ECMAScript, γεγνλόο 

πνπ εμεγεί ηνλ παξόκνην ηξόπν ζύληαμεο κε απηόλ ηεο JavaScript), ππνζηήξημε XML θαη HTML 

κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, πνπ πξνζηίζεηαη γηα ην δπλακηθό θείκελν [10]. 

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

Πεξηιακβάλνληαλ λέα ραξαθηεξηζηηθά όπσο ην video codec (Sorenson Spark), Unicode, ζπκπίεζε, 

v1 UI ζπληζηώζεο θαη έλα ActionScript vector drawing API [10]. 

  Macromedia Flash MX (7) 2004 : Κπθινθόξεζε ην επηέκβξην ηνπ 2003 καδί κε ην Flash 

Player 7. Πεξηιακβάλνληαλ λέα ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε ActionScript 2.0, ζπκπεξηθνξέο, ζηξώκαηα 

επεθηαζηκόηεηαο (JSAPI), ππνζηήξημε θεηκέλνπ alias, timeline εθέ [10]. 

  Macromedia Flash MX Professional 2004 : Κπθινθόξεζε ην επηέκβξην ηνπ 2003. 

Πεξηιακβάλνληαλ όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Macromedia Flash MX 2004 θαη επηπιένλ νζόλεο, 

νινθιήξσζε Web ππεξεζηώλ, νδεγόο εηζαγσγήο βίληεν, ζπζηαηηθά Media playback κε 

http://www.youtube.com/
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ελζσκάησζε MP3 θαη FLV player ζε SWF αξρεία, ζπζηαηηθά Data (DataSet, XML Connector, 

WebServicewConnector, XUpdateResolver, θαη άιια) θαη δεζκεπηηθά δεδνκέλα APIs, ζρεδηαζηηθό 

πάλει, v2 UI ζπζηαηηθά θαη βηβιηνζήθε Transition class [10]. 

  Macromedia Flash basic 8 : Κπθινθόξεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2005 καδί κε ην Flash 

Player 8. Μία έθδνζε ηνπ Flash ιηγόηεξα πινύζηα ραξαθηεξηζηηθά, κόλν κε ζπγγξαθηθά εξγαιεία ηα 

νπνία απεπζύλνληαη ζε λένπο ρξήζηεο, πεξηιακβάλνληαο βαζηθά ζρέδηα, δπλακηθά ζρέδηα θαη 

δηαδξαζηηθόηεηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε έθδνζε έρεη πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε ζε βίληεν, πξνεγκέλα 

γξαθηθά θαη εθέ [10]. 

  Adobe Flash CS3 Professional (9) : Κπθινθόξεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2007. Σν Flash CS3 

είλαη ε πξώηε έθδνζε ηνπ Flash πνπ θπθινθνξεί ππό ην όλνκα ηεο Adobe. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

έθδνζεο CS3 δηαζέηνπλ πιήξε ππνζηήξημε γηα ActionScript 3.0. Ζ έθδνζε απηή επηηξέπεη ηελ 

κεηαηξνπή ζε ActionScript, έρεη θαιύηεξε ελζσκάησζε κε άιια πξντόληα ηεο Adobe, όπσο ην 

Adobe Photoshop, θαη επίζεο εμαζθαιίδεη θαιύηεξε ζπκπεξηθνξά γηα δηαλπζκαηηθή ζρεδίαζε. 

Μνηάδεη όιν θαη πεξηζζόηεξν κε ην Adobe Illustrator Fireworks [10]. 

  Adobe Flash CS4 Professional (10) : Κπθινθόξεζε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2008. Πεξηέρεη 

αληίζηξνθε θηλεκαηηθή (bones), ρεηξηζκό 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 θηλνύκελα ζρέδηα κε πνιιά ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα πνπ απνπζηάδνπλ από ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο [10]. 

  Adobe Flash CS5 Professional (11) : Κπθινθόξεζε δνθηκαζηηθά ζηηο 12 Απξηιίνπ ηνπ 

2010 θαη εκθαλίζηεθε ζηελ αγνξά ζηηο 30 Απξηιίνπ ηνπ 2010. Πεξηιάκβαλε ππνζηήξημε γηα 

εθαξκνγέο γηα iPhone. Παξ’ όια απηά ε Apple ζηηο 8 Απξηιίνπ ηνπ 2010 άιιαμε ηνπο όξνπο ρξήζεο 

γηα ην iPhone, νπζηαζηηθά απαγνξεύνληαο ηελ ρξήζε ηνπ Flash ζε απηό. ηηο 20 Απξηιίνπ ηνπ 2010 

ε Adobe αλαθνίλσζε όηη ζα θάλεη πξόζζεηεο επελδύζεηο ζηνρεύνληαο ζηα iPhone θαη iPad. Άιια 

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

αληίζηξνθε θηλεκαηηθή θαη ζην πάλει ηνπ Code Snippets [10]. 

  Adobe Flash CS5.5 Professional (11.5) : Κπθινθόξεζε ην 2011 ζε δνθηκαζηηθή θάζε θαη 

άγεη ηελ βηνκεραλία πεξηβάιινληνο δεκηνπξγίαο γηα ηελ παξαγσγή εθθξαζηηθνύ δηαδξαζηηθνύ 

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

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

γηα ζρεδηαζηέο δηαδξαζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, ζρεδηαζηέο γξαθηθώλ, ζρεδηαζηέο θαη δεκηνπξγνύο Web 

εθαξκνγώλ [10]. 

  Adobe Flash CS6 Professional (12) : Κπθινθόξεζε ην 2012. Πεξηιακβάλεη ππνζηήξημε 

γηα έθδνζε αξρείσλ σο HTML5 θαη παξάγεη sprite sheets [10]. 

  Adobe Flash Professional CC (13) : Κπθινθόξεζε ηνλ Ηνύλην ηνπ 2013 σο κέξνο ηνπ 

Creative Cloud rebrand ηεο Adobe. Οη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ κία εγγελή 64-bit scene rendering 

engine, κηθξέο βειηηώζεηο απόδνζεο θαη δηνξζώζεηο ζθαικάησλ, θαζώο θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ «θιεξνλνκηάο», όπσο ε ππνζηήξημε ηεο ActionScript 2.0. Χο κέξνο ηεο ζνπίηαο 

Creative  Cloud, πξνζθέξεη επίζεο ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηόηεηα λα ζπγρξνλίδνπλ ηηο ξπζκίζεηο θαη 

λα απνζεθεύνπλ ηα αξρεία online [10]. 

  Adobe Flash Professional CC (14) : θπθινθόξεζε ζηηο 18 Ηνπλίνπ ηνπ 2014. 

Πεξηιακβάλεη λέα ραξαθηεξηζηηθά  όπσο ηα variable-width strokes, SVG export θαη WebGL 

publishing for animations, θαζώο θαη έλα βειηησκέλν, επαλαζρεδηαζκέλν Motion Editor [10]. 

  Adobe Flash Professional CC (14.1) : Κπθινθόξεζε ζηηο 6 Οθησβξίνπ ηνπ 2014. 

Πεξηιάκβαλε δηεπξπκέλεο ηθαλόηεηεο WebGL publishing, ηελ δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο ηδηαίηεξσλ 

πηλέισλ (brushes) θαη ηελ ηθαλόηεηα εηζαγσγείο εμσηεξηθώλ αξρείσλ SWF. Δπίζεο έλα λέν SDK 

δίλεη επεθηαζηκόηεηα γηα εηδηθέο πιαηθόξκεο, δίλνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηελ δπλαηόηεηα λα κελ 

εμαξηώληαη από ηελ ρξήζε ηνπ Flash [10]. 
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4.3 Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ Flash  

 

  Σα πιενλεθηήκαηα πνπ καο πξνζθέξεη ε ρξήζε ηνπ ηνπ Flash γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ 

πνιπκέζσλ είλαη ηα εμήο:  

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο θάζε εθαξκνγήο από ηελ αξρή ή λα  

  ρξεζηκνπνηήζεη, αθόκα θαη σο βάζε, θάπνηα έηνηκα θνκκάηηα, ηα    

  νπνία δηαλέκνληαη ειεύζεξα ζην δηαδίθηπν [14].  

 Δίλαη έλα ζρεηηθά εύθνιν εξγαιείν ζηελ εθκάζεζή ηνπ [13].  

 Λόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ρξεζηώλ, ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία από νδεγνύο θαη βίληεν – 

  καζήκαηα γηα ηελ ρξήζε ηνπ θαη ηελ επίιπζε δηάθνξσλ δεκνθηιώλ «πξνβιεκάησλ» [14]. 

 Τπάξρεη κεγάινο αξηζκόο βηβιίσλ πνπ έρνπλ σο ζέκα ηελ εθκάζεζε θαη ηελ   

  αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ.  

 Παξέρεη εύθνινπο ηξόπνπο γηα ηελ ζύλζεζε θαη ηελ επεμεξγαζία εηθόλσλ.   

 Τπνζηεξίδεη πξνζζήθε θαη έιεγρν ζηελ αλαπαξαγσγή ήρσλ [13]. 

 Τπνζηεξίδεη πξνζζήθε θαη έιεγρν ζηελ αλαπαξαγσγή βίληεν [13]. 

 Τπνζηεξίδεη ηελ δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ [13]. 

 Παξέρεη ηξόπνπο δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο θίλεζεο ζε δηάθνξα αληηθείκελα (π.ρ.  

  εηθόλεο, θείκελν θ.ιπ.) – animation [13]. 

 Παξέρεη ηξόπνπο δεκηνπξγίαο ζηνηρείσλ πινήγεζεο (GUI). 

 Παξέρεη ηξόπνπο πξνζζήθεο δηαδξαζηηθόηεηαο, γηα λα κπνξεί λα ειεγρζεί ε εμέιημε ησλ  

  εθαξκνγώλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ [14]. 

 Έρεη κεγάιε ζπκβαηόηεηα.  

 Τπνζηεξίδεη ηελ ρξήζε δηαλπζκαηηθώλ εηθόλσλ, κε όια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απηό  

  ζπλεπάγεηαη [14]. 

 

4.4 Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ Flash  

   

  Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε ηνπ ηνπ Flash γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ 

πνιπκέζσλ είλαη ηα εμήο:  

 

 Γελ ππάξρεη ζπκβαηόηεηα κε ζπζθεπέο ηεο εηαηξίαο Apple [12]. 

 Όπσο ζρεδόλ θάζε ινγηζκηθό πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επαγγεικαηηθνύο ζθνπνύο, 

  έρεη έλα ζρεηηθά κεγάιν θόζηνο αγνξάο [12]. 

 Μπνξεί λα ππάξρνπλ ζέκαηα ζπκβαηόηεηαο κε ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ παιηόηεξεο  

  εθδόζεηο ηνπ Flash Player [12]. 

 Αλ γίλεη ππεξβνιηθή ρξήζε θηλνύκελσλ γξαθηθώλ, απηά κπνξνύλ λα απνζπάζνπλ ηελ  

  πξνζνρή ησλ ρξεζηώλ [14].  

 Τπάξρεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζην ρξόλν θόξησζεο κηαο Flash εθαξκνγήο - ηζηνζειίδαο 

  [13].  

 Δίλαη πηζαλό λα ππάξρνπλ ζέκαηα αζθαιείαο κε ηνλ Flash Player [12].  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: Αλάπηπμε πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο  

 
ε απηό ην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ηελ εθαξκνγή πνπ αλαπηύμακε ζηα πιαίζηα ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο πνπ καο αλαηέζεθε. Δίλαη κία εθαξκνγή πνπ απεπζύλεηαη ζε παηδηά πέκπηεο 

ηάμεο Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη είλαη έλαο δηαζθεδαζηηθόο ηξόπνο λα θάλνπλ επαλάιεςε αιιά θαη λα 

επηβεβαηώζνπλ όηη έρνπλ θαηαλνήζεη ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ηεο ηάμεο ηνπο. 

 

5.1 Απαηηήζεηο Λνγηζκηθνύ 

 

Ζ εθαξκνγή κε ην όλνκα Physics, είλαη κία πνιπκεζηθή εθαξκνγή πνπ απεπζύλεηαη ζε 

παηδηά ηεο πέκπηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη ν ζθνπόο ηεο είλαη λα παξνπζηάζεη ην κάζεκα 

ηεο Φπζηθήο κε έλα πην δηαζθεδαζηηθό ηξόπν, ελώ ηαπηόρξνλα λα ηνπο δώζεη παξαδείγκαηα 

δηαθνξεηηθά από απηά ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ώζηε λα δηαπηζηώζνπλ αθόκα πεξηζζόηεξεο 

εθαξκνγέο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Σα παηδηά κπνξνύλ λα παίμνπλ 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαη παξάιιεια λα κάζνπλ ηελ ύιε ηεο Φπζηθήο πνπ δηδάζθνληαη ζε απηήλ ηελ 

ηάμε. 

Ζ εθαξκνγή αλαπηύρζεθε κε ην πξόγξακκα Adobe Flash Professional CS6, ην νπνίν όπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην, κπνξεί εύθνια λα αλαπηύμεη εθαξκνγέο κε πνιιέο 

δπλαηόηεηεο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κεγάιν βαζκό ην πξόγξακκα Adobe Photoshop CS6, κε 

ην νπνίν επεμεξγαζηήθακε όιεο ηηο εηθόλεο (εηθόλεο εξσηήζεσλ, εηθόλεο θόληνπ, εηθόλεο θνπκπηώλ) 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο εθαξκνγήο. Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην Microsoft Windows 8 64 Bit. 

Δίλαη κηα εθαξκνγή ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο πόξσλ ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί λα 

εθηειεζηεί ζε θάζε ππνινγηζηή ρσξίο θάπνηνπ είδνπο εγθαηάζηαζήο ηεο, αξθεί ηα αξρεία 

Physics.swf θαη Players.xml λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην θάθειν. Βέβαηα γηα λα κπνξεί λα εθηειεζηεί ε 

εθαξκνγή πξέπεη λα είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλε ζηνλ ππνινγηζηή θάπνηα έθδνζε (ηδαληθά ε πην 

πξόζθαηε) ηνπ Adobe Flash Player. Ζ εθαξκνγή κπνξεί λα εθηειεζηεί είηε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Adobe Flash Player, είηε κέζσ θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ (web browser) 

όπσο π.ρ. ην Google Chrome ή ην Mozilla Firefox. Δπίζεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηεί ην όλνκά ηνπ θαη λα δεκηνπξγεί έλα αξρείν θαηαγξαθήο 

ηεο βαζκνινγίαο ηνπ, ώζηε λα ηνπ δίλεηαη θίλεηξν λα μαλαπαίμεη γηα λα πεηύρεη πςειόηεξε 

βαζκνινγία θαη λα θεξδίζεη θαιύηεξν έπαζιν. 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο κειεηήζακε ην βηβιίν Φπζηθά Γεκνηηθνύ Δξεπλώ θαη 

Αλαθαιύπησ, Βηβιίν Γαζθάινπ Δ’ Γεκνηηθνύ, ην βηβιίν Φπζηθά Γεκνηηθνύ Δξεπλώ θαη 

Αλαθαιύπησ, Βηβιίν καζεηή θαη ην βηβιίν Φπζηθά Γεκνηηθνύ Δξεπλώ θαη Αλαθαιύπησ, Σεηξάδην 

Δξγαζηώλ ώζηε ηα παηρλίδηα θαη ε ύιε πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Physics λα ζπκπίπηεη κε απηά 

πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο ηεο Δ’ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ. Πξνζπαζήζακε λα δεκηνπξγήζνπκε ην 

πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηεο εθαξκνγήο όζν ην δπλαηόλ πην απιό, θαηαλνεηό θαη ειθπζηηθό γηα θάζε 

παηδί απηήο ηεο ειηθίαο, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ ρσξίο λα ηελ βξίζθνπλ 

πνιύπινθε ή/θαη δύζθνιε ζηελ ρξήζε. 

ηελ ζπλέρεηα απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ ζα παξνπζηάζνπκε κέζσ εηθόλσλ ην παηρλίδη, 

εμεγώληαο παξάιιεια θαη ηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα ην αλαπηύμνπκε. 
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5.2 Η εφαρμογή 
5.2.1 Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή 

 
Όηαλ ν καζεηήο εθηειέζεη ηελ εθαξκνγή ζα βξεζεί ζηελ παξαθάησ νζόλε πνπ ζα ηνλ 

πξνηξέπεη λα εηζέιζεη ζην παηρλίδη. 

 

 

 
Δηθόλα 11 : Δίζνδνο ηνπ παηρληδηνύ 

 
 

ηελ επόκελε νζόλε ε εθαξκνγή δεηάεη από ηνλ καζεηή λα γξάςεη ην όλνκά ηνπ ώζηε λα 

ειέγμεη αλ ν καζεηήο έρεη μαλαπαίμεη ην παηρλίδη ή αλ ζα ην παίμεη γηα πξώηε θνξά, νπόηε ζα 

πξέπεη  λα δεκηνπξγεζεί ν ινγαξηαζκόο κε ηελ βαζκνινγία ηνπ. 
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Δηθόλα 12 : Δηζαγσγή νλόκαηνο παίθηε 

 

Μόιηο ν παίθηεο γξάςεη ην όλνκά ηνπ θαη παηήζεη ην θνπκπί «ΤΝΔΥΔΗΑ», ε εθαξκνγή ζα 

ζπγθξίλεη ην όλνκα πνπ έδσζε ν παίθηεο κε ην όλνκα ηνπ παίθηε πνπ ππάξρεη ζην αξρείν 

Players.xml. Αλ ην όλνκα ηνπ παίθηε είλαη ην ίδην, άξα ν παίθηεο έρεη μαλαπαίμεη ην παηρλίδη, ε 

εθαξκνγή ζα ζπλερίζεη ζηελ νζόλε ησλ πεξηερνκέλσλ. Αλ ην όλνκα ηνπ παίθηε δελ είλαη ίδην, άξα 

πξόθεηηαη γηα άηνκν πνπ ζα παίμεη ην παηρλίδη γηα πξώηε θνξά, ε εθαξκνγή ζα ηνπ δεηήζεη λα 

απνζεθεύζεη ηνλ λέν παίθηε. Ζ απνζήθεπζε πξέπεη λα γίλεη ζηνλ ίδην θάθειν πνπ ππάξρνπλ ηα 

αξρεία Physics.swf θαη Players.xml. Ο παίθηεο πξέπεη λα επηβεβαηώζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

παιηνύ αξρείνπ κε ην θαηλνύξην. 
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Δηθόλα 13 : Απνζήθεπζε λένπ παίθηε ζηνλ ίδην θάθειν πνπ ππάξρνπλ ηα 

αξρεία Physics.swf θαη Players.xml 

 

 

 

Δηθόλα 14 : Δπηβεβαίσζε αληηθαηάζηαζεο παιηνύ αξρείνπ κε θαηλνύξην 

 

  Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ νλόκαηνο ηνπ παίθηε θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ Players.xml, ζηελ 

πεξίπησζε λένπ παίθηε, δεκηνπξγήζακε ηνλ θώδηθα πνπ βξίζθεηαη ζην Πίλαθα 1, ζην πξώην κέξνο 

ηνπ παξαξηήκαηνο. 

  Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θώδηθα είλαη ε εμήο : αξρηθά θνξηώλεη (αλνίγεη) ην αξρείν Players.xml ζην 

παξαζθήλην θαη έπεηηα ρξεζηκνπνηεί είηε ηελ function nameHandler, αλ ζηελ νζόλε εηζαγσγήο ηνπ 

νλόκαηνο παίθηε παηεζεί ην πιήθηξν Enter από ην πιεθηξνιόγην, είηε ηελ function 

continueToGame, αλ ζηελ νζόλε εηζαγσγήο νλόκαηνο παίθηε παηεζεί ην θνπκπί «ΤΝΔΥΔΗΑ» πνπ 

ππάξρεη θάησ από ην πεδίν εηζαγσγήο νλόκαηνο. Καη νη δύν απηέο functions έρνπλ ηελ ίδηα 

ιεηηνπξγία : αξρηθά ζπγθξίλνπλ ην όλνκα πνπ έγξαςε ν παίθηεο κε ην όλνκα πνπ ππάξρεη ζην αξρείν 

Players.xml θαη αλ απηά ηαπηίδνληαη πξνρσξάεη ζηελ νζόλε πεξηερνκέλσλ. Αλ ηα νλόκαηα είλαη 

δηαθνξεηηθά, ζεκαίλεη όηη ε εθαξκνγή εθηειέζζεθε από θαηλνύξην παίθηε θαη έηζη αιιάδεη ην όλνκα 

ηνπ παίθηε ζην αξρείν Players.xml, κεδελίδεη ηελ βαζκνινγία όισλ ησλ θεθαιαίσλ, απνζεθεύεη ην 

αξρείν Players.xml (ρξεηάδεηαη επηβεβαίσζε από ηνλ παίθηε) θαη ζπλερίδεη ζηελ νζόλε 

πεξηερνκέλσλ. 
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  ηελ ζπλέρεηα ν παίθηεο εηζέξρεηαη ζηελ νζόλε πεξηερνκέλσλ, όπνπ ππάξρνπλ όια ηα 

θεθάιαηα θαη νη ππνελόηεηεο, κε ηελ ίδηα ζεηξά πνπ ππάξρνπλ θαη ζην βηβιίν ηνπ καζεηή. Όιεο νη 

ππνελόηεηεο είλαη θνπκπηά δύν θαηαζηάζεσλ, ηα νπνία κόιηο παηεζνύλ πεγαίλνπλ ηελ εθαξκνγή 

ζην παηρλίδη ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο. 

 

 

Δηθόλα 15 : Πξώηε ζειίδα πεξηερνκέλσλ. 

 

 

Δηθόλα 16 : Γεύηεξε ζειίδα πεξηερνκέλσλ. 
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Δηθόλα 17 : Σξίηε ζειίδα πεξηερνκέλσλ. 

 

 

Δηθόλα 18 : Σέηαξηε ζειίδα πεξηερνκέλσλ. 
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Δηθόλα 19 : Πέκπηε ζειίδα πεξηερνκέλσλ. 

 

 

Δηθόλα 20 : Έθηε ζειίδα πεξηερνκέλσλ. 

 

  Αλ ν παίθηεο παηήζεη πάλσ ζε θάπνην θνπκπί ππνελόηεηαο θεθαιαίνπ ζα κεηαθεξζεί ζην 

παηρλίδη ηεο αληίζηνηρεο ππνελλόηεηαο. 

  Σα παηρλίδηα ζηηο ππνελόηεηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηξείο θαηεγνξίεο παηρληδηώλ. 
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5.2.2 Πξώηε θαηεγνξία παηρληδηώλ 

 

  ηελ πξώηε θαηεγνξία παηρληδηώλ ππάξρεη κία εξώηεζε θαη δύν ή ηξείο γξαπηέο 

απαληήζεηο, ηηο νπνίεο δεκηνπξγήζακε ππό ηελ κνξθή θνπκπηώλ δύν θαηαζηάζεσλ. 

   

 

Δηθόλα 21 : Πξώηε θαηεγνξία παηρληδηώλ. 

 

  Πάλσ αξηζηεξά ππάξρεη ην θνπκπί «Πεξηερόκελα», παηώληαο ην νπνίν ν παίθηεο ζα 

κεηαθεξζεί ζηελ πξώηε ζειίδα πεξηερνκέλσλ ηηο εθαξκνγήο. Πάλσ δεμηά ππάξρεη ε βαζκνινγία ηνπ 

παίθηε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνελόηεηα πνπ παίδεη. 

   

  Αλ ν παίθηεο επηιέμεη ηελ ζσζηή απάληεζε ζα πξνζηεζνύλ ζηελ βαζκνινγία ηνπ 100 

βαζκνί θαη ζα εκθαληζηεί έλα κήλπκα ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο πνπ ζα επηβεβαηώλεη όηη ν παίθηεο 

έθαλε ηελ ζσζηή επηινγή. 
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Δηθόλα 22 : Πξώηε θαηεγνξία παηρληδηώλ κεηά από επηινγή ζσζηήο απάληεζεο (Γπλακηθή 

Δλέξγεηα). 

 

  Αλ ν παίθηεο επηιέμεη ηελ ιάζνο απάληεζε ζα ηνπ αθαηξεζνύλ 30 βαζκνί από ηελ 

βαζκνινγία ηνπ θαη ζα εκθαληζηεί έλα κήλπκα ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο πνπ ζα ελεκεξώλεη ηνλ 

παίθηε όηη επέιεμε ιάζνο απάληεζε θαη ζα ηνλ πξνηξέπεη λα πξνζπαζήζεη μαλά. 
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Δηθόλα 23 : Πξώηε θαηεγνξία παηρληδηώλ κεηά από επηινγή ιαλζαζκέλεο απάληεζεο (Χεκηθή 

Δλέξγεηα). 

 

  Κάζε θνξά πνπ ν παίθηεο ζα επηιέγεη κία ιαλζαζκέλε απάληεζε ζα ηνπ αθαηξνύληαη 30 

βαζκνί από ηελ βαζκνινγία ηνπ, ελώ κόιηο επηιέμεη ηελ ζσζηή απάληεζε ζα πξνζηεζνύλ 100 

βαζκνί ζηελ βαζκνινγία ηνπ θαη απηή ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε αθόκα θαη αλ αξγόηεξα ζειήζεη 

λα παηήζεη θάπνηα ιαλζαζκέλε απάληεζε. 

  Μεηά πνπ ν παίθηεο βξεη ηελ ζσζηή απάληεζε, κπνξεί λα κεηαβεί ζηελ επόκελε εξώηεζε 

παηώληαο ην πιήθηξν «πλέρεηα» πνπ βξίζθεηαη θάησ δεμηά. 

  Γηα ηελ πξώηε θαηεγνξία παηρληδηώλ δεκηνπξγήζακε ηνλ θώδηθα πνπ βξίζθεηαη ζην Πίλαθα 

2, ζην πξώην κέξνο ηνπ παξαξηήκαηνο. 

  Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θώδηθα είλαη ε εμήο : ζηελ αξρή θάζε ππνελόηεηαο νξίδεηαη κία 

κεηαβιεηή γηα ηελ βαζκνινγία ηεο ππνελόηεηαο. Έπεηηα νξίδεηαη κία κεηαβιεηή ηύπνπ Boolean πνπ 

έρεη αξρηθή ηηκή false θαη ρξεζηκεύεη ζην λα θαζνξίδνπκε αλ έρεη παηεζεί ε ζσζηή απάληεζε, άξα 

λα κελ κπνξεί λα κεηαβιεζεί άιιν ε βαζκνινγία από ηπρώλ επόκελα παηήκαηα ιάζνο απαληήζεσλ. 

  Αλ παηεζεί ην θνπκπί ηεο ζσζηήο απάληεζεο θαιείηαη κηα function ε νπνία αξρηθά ειέγρεη 

ηελ κεηαβιεηή ηύπνπ Boolean. Αλ απηή έρεη ηηκή False απμάλεη ηελ βαζκνινγία  ηεο ππνελόηεηαο 

θαηά 100 βαζκνύο, αιιάδεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηύπνπ Boolean ζε True θαη εκθαλίδεη ην 

κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο ζσζηήο απάληεζεο ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο. Αλ ε ηηκή ηεο 

κεηαβιεηήο ηύπνπ Boolean είλαη True, ζεκαίλεη όηη έρεη ήδε παηεζεί ζην παξειζόλ ε ζσζηή 

απάληεζε θαη απιά εκθαλίδεη ην κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο ζσζηήο απάληεζεο ζην θάησ κέξνο ηεο 

νζόλεο. 

  Αλ παηεζεί θνπκπί ιάζνο απάληεζεο θαιείηαη κηα function ε νπνία αξρηθά ειέγρεη ηελ ηηκή 

ηεο κεηαβιεηήο ηύπνπ Boolean. Αλ είλαη False  αθαηξεί 30 βαζκνύο από ηελ βαζκνινγία ηεο 

ππνελόηεηαο θαη εκθαλίδεη ην κήλπκα πνπ ελεκεξώλεη ηνλ παίθηε όηη επέιεμε ιάζνο απάληεζε θαη 

ηνλ πξνηξέπεη λα πξνζπαζήζεη μαλά, ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο. Αλ είλαη True ζεκαίλεη όηη έρεη 

παηεζεί ζην παξειζόλ ην θνπκπί ηεο ζσζηήο απάληεζεο θαη απιά εκθαλίδεη ην κήλπκα πνπ 

ελεκεξώλεη ηνλ παίθηε όηη επέιεμε ιάζνο απάληεζε θαη ηνλ πξνηξέπεη λα πξνζπαζήζεη μαλά, ζην 

θάησ κέξνο ηεο νζόλεο. 
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5.2.3 Γεύηεξε θαηεγνξία παηρληδηώλ 

 

  ηελ δεύηεξε θαηεγνξία παηρληδηώλ ππάξρεη κία εξώηεζε θαη δύν ή ηξείο απαληήζεηο κε ηελ 

κνξθή εηθόλσλ, ηηο νπνίεο δεκηνπξγήζακε ππό ηελ κνξθή θνπκπηώλ δύν θαηαζηάζεσλ. 

   

 

 

Δηθόλα 24 : Γεύηεξε θαηεγνξία παηρληδηώλ. 

 

  Πάλσ αξηζηεξά ππάξρεη ην θνπκπί «Πεξηερόκελα», παηώληαο ην νπνίν ν παίθηεο ζα 

κεηαθεξζεί ζηελ πξώηε ζειίδα πεξηερνκέλσλ ηηο εθαξκνγήο. Πάλσ δεμηά ππάξρεη ε βαζκνινγία ηνπ 

παίθηε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνελόηεηα πνπ παίδεη. 

   

  Αλ ν παίθηεο επηιέμεη ηελ ζσζηή απάληεζε ζα πξνζηεζνύλ ζηελ βαζκνινγία ηνπ 100 

βαζκνί θαη ζα εκθαληζηεί έλα κήλπκα ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο πνπ ζα επηβεβαηώλεη όηη ν παίθηεο 

έθαλε ηελ ζσζηή επηινγή. 
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Δηθόλα 25 : Γεύηεξε θαηεγνξία παηρληδηώλ κεηά από επηινγή ζσζηήο απάληεζεο (νθνιάηα). 

 

  Αλ ν παίθηεο επηιέμεη ηελ ιάζνο απάληεζε ζα ηνπ αθαηξεζνύλ 30 βαζκνί από ηελ 

βαζκνινγία ηνπ θαη ζα εκθαληζηεί έλα κήλπκα ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο πνπ ζα ελεκεξώλεη ηνλ 

παίθηε όηη επέιεμε ιάζνο απάληεζε θαη ζα ηνλ πξνηξέπεη λα πξνζπαζήζεη μαλά. 

 

 

Δηθόλα 26 : Γεύηεξε θαηεγνξία παηρληδηώλ κεηά από επηινγή ιαλζαζκέλεο απάληεζεο (Ψσκί). 
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  Κάζε θνξά πνπ ν παίθηεο ζα επηιέγεη κία ιαλζαζκέλε απάληεζε ζα ηνπ αθαηξνύληαη 30 

βαζκνί από ηελ βαζκνινγία ηνπ, ελώ κόιηο επηιέμεη ηελ ζσζηή απάληεζε ζα πξνζηεζνύλ 100 

βαζκνί ζηελ βαζκνινγία ηνπ θαη απηή ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε αθόκα θαη αλ αξγόηεξα ζειήζεη 

λα παηήζεη θάπνηα ιαλζαζκέλε απάληεζε. 

  Μεηά πνπ ν παίθηεο βξεη ηελ ζσζηή απάληεζε, κπνξεί λα κεηαβεί ζηελ επόκελε εξώηεζε 

παηώληαο ην πιήθηξν «πλέρεηα» πνπ βξίζθεηαη θάησ δεμηά. 

  Γηα ηελ δεύηεξε θαηεγνξία παηρληδηώλ δεκηνπξγήζακε ηνλ θώδηθα πνπ βξίζθεηαη ζην 

Πίλαθα 3, ζην πξώην κέξνο ηνπ παξαξηήκαηνο. 

  Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θώδηθα είλαη ε εμήο : ζηελ αξρή θάζε ππνελόηεηαο νξίδεηαη κία 

κεηαβιεηή γηα ηελ βαζκνινγία ηεο ππνελόηεηαο (ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα δελ βξηζθόκαζηε 

ζηελ αξρή ππνελλόηεηαο). Έπεηηα νξίδεηαη κία κεηαβιεηή ηύπνπ Boolean πνπ έρεη αξρηθή ηηκή false 

θαη ρξεζηκεύεη ζην λα θαζνξίδνπκε αλ έρεη παηεζεί ε ζσζηή απάληεζε, άξα λα κελ κπνξεί λα 

κεηαβιεζεί άιιν ε βαζκνινγία από ηπρώλ επόκελα παηήκαηα ιάζνο απαληήζεσλ. 

  Αλ παηεζεί ην θνπκπί ηεο ζσζηήο απάληεζεο θαιείηαη κηα function ε νπνία αξρηθά ειέγρεη 

ηελ κεηαβιεηή ηύπνπ Boolean. Αλ απηή έρεη ηηκή False απμάλεη ηελ βαζκνινγία  ηεο ππνελόηεηαο 

θαηά 100 βαζκνύο, αιιάδεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηύπνπ Boolean ζε True θαη εκθαλίδεη ην 

κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο ζσζηήο απάληεζεο ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο. Αλ ε ηηκή ηεο 

μεταβλητήσ τφπου Boolean είναι True, ςημαίνει ότι ζχει ήδη πατηθεί ςτο παρελθόν η ςωςτή 

απάληεζε θαη απιά εκθαλίδεη ην κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο ζσζηήο απάληεζεο ζην θάησ κέξνο ηεο 

νζόλεο. 

  Αλ παηεζεί θνπκπί ιάζνο απάληεζεο θαιείηαη κηα function ε νπνία αξρηθά ειέγρεη ηελ ηηκή 

ηεο κεηαβιεηήο ηύπνπ Boolean. Αλ είλαη False  αθαηξεί 30 βαζκνύο από ηελ βαζκνινγία ηεο 

ππνελόηεηαο θαη εκθαλίδεη ην κήλπκα πνπ ελεκεξώλεη ηνλ παίθηε όηη επέιεμε ιάζνο απάληεζε θαη 

ηνλ πξνηξέπεη λα πξνζπαζήζεη μαλά, ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο. Αλ είλαη True ζεκαίλεη όηη έρεη 

παηεζεί ζην παξειζόλ ην θνπκπί ηεο ζσζηήο απάληεζεο θαη απιά εκθαλίδεη ην κήλπκα πνπ 

ελεκεξώλεη ηνλ παίθηε όηη επέιεμε ιάζνο απάληεζε θαη ηνλ πξνηξέπεη λα πξνζπαζήζεη μαλά, ζην 

θάησ κέξνο ηεο νζόλεο. 

 

 

5.2.4 Σξίηε θαηεγνξία παηρληδηώλ 

 

  ηελ ηξίηε θαηεγνξία παηρληδηώλ ππάξρεη κία εξώηεζε, έλα πεδίν όπνπ ν παίθηεο κπνξεί λα 

γξάςεη ηελ απάληεζή ηνπ θαη ην θνπκπί «Έιεγρνο» πνπ ειέγρεη αλ είλαη ζσζηή ε απάληεζε πνπ 

έδσζε ν παίθηεο. Όιεο νη απαληήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο παηρληδηώλ ππάξρνπλ κέζα ζην βηβιίν 

ηνπ καζεηή. 
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Δηθόλα 27 : Σξίηε θαηεγνξία παηρληδηώλ. 

 

  Πάλσ αξηζηεξά ππάξρεη ην θνπκπί «Πεξηερόκελα», παηώληαο ην νπνίν ν παίθηεο ζα 

κεηαθεξζεί ζηελ πξώηε ζειίδα πεξηερνκέλσλ ηηο εθαξκνγήο. Πάλσ δεμηά ππάξρεη ε βαζκνινγία ηνπ 

παίθηε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνελόηεηα πνπ παίδεη. 

   

  Ο παίθηεο κπνξεί λα γξάςεη ηελ απάληεζε ηνπ είηε κε πεδά γξάκκαηα ρξεζηκνπνηώληαο 

ηόλνπο, είηε κε πεδά γξάκκαηα ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηόλνπο, είηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ρσξίο 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ηόλνπο. Αλ ν παίθηεο γξάςεη ηελ ζσζηή απάληεζε θαη παηήζεη ην θνπκπί 

«Έιεγρνο», ζα πξνζηεζνύλ ζηελ βαζκνινγία ηνπ 100 βαζκνί θαη ζα εκθαληζηεί έλα κήλπκα ζην 

θάησ κέξνο ηεο νζόλεο πνπ ζα επηβεβαηώλεη όηη ν παίθηεο έθαλε ηελ ζσζηή επηινγή. 
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Δηθόλα 28 : Σξίηε θαηεγνξία παηρληδηώλ κεηά από εγγξαθή ζσζηήο απάληεζεο κε θεθαιαία 

γξάκκαηα ρσξίο ηελ ρξήζε ηόλσλ (ΝΔΟΓΗΛΑ). 

 

  Αλ ν παίθηεο γξάςεη κία ιάζνο απάληεζε θαη παηήζεη ην θνπκπί «Έιεγρνο», ζα ηνπ 

αθαηξεζνύλ 30 βαζκνί από ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη ζα εκθαληζηεί έλα κήλπκα ζην θάησ κέξνο ηεο 

ζειίδαο πνπ ζα ελεκεξώλεη ηνλ παίθηε όηη επέιεμε ιάζνο απάληεζε θαη ζα ηνλ πξνηξέπεη λα 

πξνζπαζήζεη μαλά. 

 

 



 

47 

 

Δηθόλα 29 : Σξίηε θαηεγνξία παηρληδηώλ κεηά από εγγξαθή ιαλζαζκέλεο απάληεζεο 

(ΚΑΠΩ). 

 

  Κάζε θνξά πνπ ν παίθηεο ζα γξάθεη κία ιαλζαζκέλε απάληεζε θαη ζα παηάεη ην θνπκπί 

«Έιεγρνο», ζα ηνπ αθαηξνύληαη 30 βαζκνί από ηελ βαζκνινγία ηνπ, ελώ κόιηο γξάςεη ηελ ζσζηή 

απάληεζε θαη παηήζεη ην θνπκπί «Έιεγρνο» ζα πξνζηεζνύλ 100 βαζκνί ζηελ βαζκνινγία ηνπ θαη 

απηή ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε αθόκα θαη αλ αξγόηεξα ζειήζεη λα γξάςεη θάπνηα ιαλζαζκέλε 

απάληεζε θαη λα μαλαπαηήζεη ην θνπκπί «Έιεγρνο». 

  Μεηά πνπ ν παίθηεο βξεη ηελ ζσζηή απάληεζε, κπνξεί λα κεηαβεί ζηελ επόκελε εξώηεζε 

παηώληαο ην πιήθηξν «πλέρεηα» πνπ βξίζθεηαη θάησ δεμηά. 

  Γηα ηελ ηξίηε θαηεγνξία παηρληδηώλ δεκηνπξγήζακε ηνλ θώδηθα πνπ βξίζθεηαη ζην Πίλαθα 

4, ζην πξώην κέξνο ηνπ παξαξηήκαηνο. 

  Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θώδηθα είλαη ε εμήο : ζηελ αξρή θάζε ππνελόηεηαο νξίδεηαη κία 

κεηαβιεηή γηα ηελ βαζκνινγία ηεο ππνελόηεηαο. Έπεηηα νξίδεηαη κία κεηαβιεηή ηύπνπ Boolean πνπ 

έρεη αξρηθή ηηκή false θαη ρξεζηκεύεη ζην λα θαζνξίδνπκε αλ έρεη δνζεί ε ζσζηή απάληεζε, άξα λα 

κελ κπνξεί λα κεηαβιεζεί άιιν ε βαζκνινγία από ηπρώλ επόκελεο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. 

  Όηαλ δνζεί κία απάληεζε κπνξεί λα θαιεζηεί κία από ηηο δύν functions πνπ δεκηνπξγήζακε, 

αλάινγα κε ην αλ κεηά ην ηέινο ηεο δαθηπινγξάθεζεο ηεο απάληεζεο παηεζεί κε ην πνληίθη ην 

πιήθηξν «Έιεγρνο» πνπ ππάξρεη ζηελ νζόλε ή αλ κεηά ην ηέινο ηεο δαθηπινγξάθεζεο ηεο 

απάληεζεο παηεζεί ην πιήθηξν «ENTER» από ην πιεθηξνιόγην ηνπ παίθηε. Καη νη δύν functions 

έρνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία. Αξρηθά ειέγρνπλ αλ ε απάληεζε πνπ δαθηπινγξάθεζε ν παίθηεο ζην 

πεδίν απάληεζεο είλαη ζσζηή ή ιάζνο. Αλ ε απάληεζε πνπ δόζεθε από ηνλ παίθηε είλαη ζσζηή 

ειέγρεηαη ε κεηαβιεηή ηύπνπ Boolean. Αλ απηή έρεη ηηκή False απμάλεη ηελ βαζκνινγία  ηεο 

ππνελόηεηαο θαηά 100 βαζκνύο, αιιάδεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηύπνπ Boolean ζε True θαη 

εκθαλίδεη ην κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο ζσζηήο απάληεζεο ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο. Αλ ε ηηκή 

ηεο κεηαβιεηήο ηύπνπ Boolean είλαη True, ζεκαίλεη όηη έρεη ήδε δνζεί ζην παξειζόλ ε ζσζηή 

απάληεζε θαη απιά εκθαλίδεη ην κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο ζσζηήο απάληεζεο ζην θάησ κέξνο ηεο 

νζόλεο. 
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  Αλ ε απάληεζε πνπ δόζεθε από ηνλ παίθηε είλαη ιαλζαζκέλε, ειέγρεηαη ε ηηκή ηεο 

κεηαβιεηήο ηύπνπ Boolean. Αλ είλαη False  αθαηξεί 30 βαζκνύο από ηελ βαζκνινγία ηεο 

ππνελόηεηαο θαη εκθαλίδεη ην κήλπκα πνπ ελεκεξώλεη ηνλ παίθηε όηη έδσζε ιάζνο απάληεζε θαη 

ηνλ πξνηξέπεη λα πξνζπαζήζεη μαλά, ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο. Αλ είλαη True ζεκαίλεη όηη έρεη 

παηεζεί ζην παξειζόλ ην θνπκπί ηεο ζσζηήο απάληεζεο θαη απιά εκθαλίδεη ην κήλπκα πνπ 

ελεκεξώλεη ηνλ παίθηε όηη επέιεμε ιάζνο απάληεζε θαη ηνλ πξνηξέπεη λα πξνζπαζήζεη μαλά, ζην 

θάησ κέξνο ηεο νζόλεο. 

 

5.2.5 Παηρλίδηα κε animation ζηνηρεία 

  ε όπνηεο ππνελόηεηεο θξίζεθε εθηθηό, εθκεηαιιεπόκελνη ηελ δπλαηόηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Adobe Flash Professional CS6, ρξεζηκνπνηήζακε motion tween γηα λα εηζάγνπκε 

animation ζηνηρεία ζηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο παηρληδηώλ, έηζη ώζηε λα θάλνπκε ην παηρλίδη 

πην δηαζθεδαζηηθό θαη ειθπζηηθό γηα ηα παηδηά. Γηα απηά ηα παηρλίδηα κε animation ζηνηρεία δελ 

δεκηνπξγήζακε δηαθνξεηηθό θώδηθα από ηα ππόινηπα παηρλίδηα, όκσο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ 

δπλαηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Adobe Flash Professional CS6, όπνπ καο επηηξέπεη λα 

επεμεξγαδόκαζηε ηελ ζέζε, ηελ ζηξέςε θαη ην κέγεζνο θάζε αληηθεηκέλνπ ζε θάζε θαξέ (frame). 

Έηζη επεμεξγαζηήθακε ηηο ζέζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ ζε θάζε έλα θαξέ θαη θαηαθέξακε λα πεηύρνπκε 

απηό ην animation απνηέιεζκα. 

 

 

Δηθόλα 30 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΟΓΚΟ». 

 

 

Δηθόλα 31 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΟΓΚΟ». 
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Δηθόλα 32 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΟΓΚΟ». 

 

 

Δηθόλα 33 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΟΓΚΟ». 

 

 

Δηθόλα 34 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΜΑΕΑ». 
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Δηθόλα 35 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΜΑΕΑ». 

 

 

Δηθόλα 36 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΜΑΕΑ». 

 

 

 

Δηθόλα 37 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΜΑΕΑ». 
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Δηθόλα 38 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΜΑΕΑ». 

 

 

 

Δηθόλα 39 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΜΑΕΑ». 

 

 

Δηθόλα 40 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα 

«ΜΔΛΔΣΑΜΔ ΣΑ ΜΗΓΜΑΣΑ». 
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Δηθόλα 41 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα 

«ΜΔΛΔΣΑΜΔ ΣΑ ΜΗΓΜΑΣΑ». 

 

 

Δηθόλα 42 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα 

«ΜΔΛΔΣΑΜΔ ΣΑ ΜΗΓΜΑΣΑ». 

 

 

Δηθόλα 43 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα 

«ΜΔΛΔΣΑΜΔ ΣΑ ΜΗΓΜΑΣΑ». 



 

53 

 

Δηθόλα 44 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα 

«ΜΔΛΔΣΑΜΔ ΣΑ ΜΗΓΜΑΣΑ». 

 

 

Δηθόλα 45 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα 

«ΜΔΛΔΣΑΜΔ ΣΑ ΜΗΓΜΑΣΑ». 

 

 

Δηθόλα 46 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα 

«ΜΔΛΔΣΑΜΔ ΣΑ ΜΗΓΜΑΣΑ». 
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5.2.6 Οζόλε ηειηθήο βαζκνινγίαο ππνελόηεηαο 

 

  Όηαλ ν παίθηεο νινθιεξώζεη όιεο νη εξσηήζεηο κίαο ππνελόηεηαο, ην παηρλίδη κεηαβαίλεη 

ζηελ νζόλε ηειηθήο βαζκνινγίαο ηεο ππνελόηεηαο. ε απηή ηελ νζόλε ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά κε ηελ 

βαζκνινγία πνπ θαηάθεξε λα ζπγθεληξώζεη ζηελ ππνελόηεηα πνπ κόιηο νινθιήξσζε, λα δεη ην 

βξαβείν πνπ θέξδηζε, ην νπνίν δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ βαζκνινγία πνπ θαηάθεξε λα ζπγθεληξώζεη 

ζηελ ππνελόηεηα πνπ νινθιήξσζε θαη επίζεο ηνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα απνζεθεύζεη ηελ 

βαζκνινγία πνπ ζπγθέληξσζε ζε απηήλ ηελ ππνελόηεηα. 

  Αλ ν παίθηεο απαληήζεη ζσζηά ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο ηεο ππνελόηεηαο, ρσξίο λα θάλεη 

θάπνην ιάζνο, ηνπ απνλέκεηαη ην πξώην βξαβείν. Αλ ν παίθηεο απαληήζεη ζσζηά όιεο ηηο εξσηήζεηο 

ηεο ππνελόηεηαο, θάλνληαο από έλα ιάζνο έσο θαη έλαλ αξηζκό ιαζώλ ν νπνίνο είλαη ίζνο κε κηα 

ιαλζαζκέλε απάληεζε γηα θάζε κία εξώηεζε, ηνπ απνλέκεηαη ην δεύηεξν βξαβείν. Αλ ν παίθηεο 

θάλεη πεξηζζόηεξα ιάζε από ηνλ πξναλαθεξζέληα αξηζκό ιαζώλ, ηνπ απνλέκεηαη ην ηξίην βξαβείν. 

  Με απηόλ ηνλ ηξόπν δίλεηαη θίλεηξν ζηνλ παίθηε λα μαλαπαίμεη ην παηρλίδη ώζηε λα 

θεξδίζεη θαιύηεξν έπαζιν από απηό πνπ ήδε έρεη θεξδίζεη, ελώ ηαπηόρξνλα, ρσξίο λα είλαη απηόο ν 

ζθνπόο ηνπ, καζαίλεη θαη θαηαλνεί θαιύηεξα ηελ ππνελόηεηα κε ηελ νπνία αζρνιείηαη. 

 

 
Δηθόλα 47 : Οζόλε ηειηθήο βαζκνινγίαο ππνελόηεηαο «Ζ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΧΔΗ ΠΟΛΛΑ 

ΠΡΟΩΠΑ», κε απνλνκή πξώηνπ βξαβείνπ. 
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Δηθόλα 48 : Οζόλε ηειηθήο βαζκνινγίαο ππνελόηεηαο «Ζ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΧΔΗ ΠΟΛΛΑ 

ΠΡΟΩΠΑ», κε απνλνκή δεύηεξνπ βξαβείνπ. 

 

 

 
Δηθόλα 49 : Οζόλε ηειηθήο βαζκνινγίαο ππνελόηεηαο «Ζ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΧΔΗ ΠΟΛΛΑ 

ΠΡΟΩΠΑ», κε απνλνκή ηξίηνπ βξαβείνπ. 

 

  Αλ ν παίθηεο ην επηζπκεί, κπνξεί λα απνζεθεύζεη ηελ βαζκνινγία ηνπ παηώληαο ην θνπκπί 

«Απνζήθεπζε», ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο. Μόιηο ν παίθηεο παηήζεη ην θνπκπί 
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«Απνζήθεπζε» ζα εκθαληζηεί έλα παξάζπξν απνζήθεπζεο ζην νπνίν ν παίθηεο ζα πξέπεη λα 

επηιέμεη ηνλ ίδην θάθειν ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ ηα αξρεία Physics.swf θαη Players.xml (πηζαλόηαηα 

ζα είλαη ήδε επηιεγκέλνο ν ζσζηόο θάθεινο, ιόγσ ηνπ όηη ηα Windows ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ 

θάθειν πνπ επέιεμε ν παίθηεο γηα λα απνζεθεύζεη ηνλ λέν ινγαξηαζκό πνπ δεκηνύξγεζε), θαη λα 

παηήζεη απνζήθεπζε. ην επόκελν παξάζπξν πνπ ηνλ ελεκεξώλεη όηη ην αξρείν Players.xml ππάξρεη 

ήδε θαη όηη ζα αληηθαηαζηαζεί πξέπεη λα παηήζεη λαη. 

  Ο θώδηθαο πνπ δεκηνπξγήζακε γηα ηελ νζόλε ηειηθήο βαζκνινγίαο ππνελόηεηαο βξίζθεηαη 

ζην Πίλαθα 5, ζην πξώην κέξνο ηνπ παξαξηήκαηνο. 

  Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θώδηθα είλαη ε εμήο : αξρηθά δεκηνπξγνύληαη θαη ηα 3 είδε βξαβείσλ, 

όκσο παξακέλνπλ ζην παξαζθήλην. Έπεηηα ε εθαξκνγή ζπγθξίλεη ηελ βαζκνινγία πνπ έρεη 

ζπγθεληξώζεη ν παίθηεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα κε ηελ βαζκνινγία πνπ αληηζηνηρεί ζην θάζε 

βξαβείν. Όηαλ βξεη πνην βξαβείν πξέπεη λα απνλεκεζεί, ην εκθαλίδεη ζηελ νζόλε ζηελ 

πξνθαζνξηζκέλε ηνπ ζέζε. Μεηά ε εθαξκνγή αλνίγεη ην αξρείν Players.xml, γηα λα είλαη έηνηκν ζε 

πεξίπησζε πνπ ν παίθηεο ζειήζεη λα απνζεθεύζεη ηελ βαζκνινγία ηνπ. Αλ ν παίθηεο παηήζεη ην 

θνπκπί «Απνζήθεπζε», ε εθαξκνγή θάλεη ηελ εγγξαθή – αιιαγή ηεο βαζκνινγίαο ηνπ παίθηε γηα 

απηή ηελ ππνελόηεηα θαη απνζεθεύεη ην αξρείν Players.xml. 

 

  Ο θώδηθαο γηα ηελ function επηζηξνθήο ζηα πεξηερόκελα από νζόλε ηειηθήο βαζκνινγίαο 

πνπ δεκηνπξγήζακε βξίζθεηαη ζην Πίλαθα 7, ζην πξώην κέξνο ηνπ παξαξηήκαηνο. 

  Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θώδηθα είλαη ε εμήο : πξώηα αθαηξεί από ηελ νζόλε ην βξαβείν πνπ 

θέξδηζε ν παίθηεο θαη κεηά ηνλ κεηαθέξεη ζηελ πξώηε ζειίδα ηεο νζόλεο πεξηερνκέλσλ. 
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Παξάξηεκα 

 

Μέξνο Α : Κώδηθαο Δθαξκνγήο 

 

import flash.events.KeyboardEvent; 
import flash.net.URLRequest; 
import flash.net.URLLoader; 
import flash.xml.XMLDocument; 
import flash.events.Event; 
 
stop(); 
 
stage.focus = this; 
 
txtbx_playerName.text = ""; 
 
stage.focus = txtbx_playerName; 
 
var loader:URLLoader = new URLLoader(); 
loader.load( new URLRequest("Players.xml")); 
 
txtbx_playerName.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, 
nameHandler); 
 
 
 
synexeia.addEventListener(MouseEvent.CLICK,continueToGame); 
 
 
 
function nameHandler (event:KeyboardEvent) 
{ 
  
  if(event.charCode == 13) 
   { 
    trace("nameHandler"); 
    trace(txtbx_playerName.text); 
     
    var playersName:String = txtbx_playerName.text; 
    trace(playersName); 
  
    var rawXML:XML = new XML(loader.data); 
    trace(rawXML.Player.Name); 
    trace(rawXML.Player.Score.Ogkos); 
     
    if(rawXML.Player.Name == playersName){ 
     gotoAndStop(1,"Periehomena"); 
    } 
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    else{ 
  
    rawXML.Player.Name = playersName; 
    rawXML.Player.Score.Ogkos = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Maza = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Piknotita = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Migmata = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Dialimata = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Energia_a = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Energia_b = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Energia_c = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Energia_d = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Energia_e = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Peptiko_a = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Peptiko_b = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Peptiko_c = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Thermotita_a = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Thermotita_b = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Thermotita_c = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Thermotita_d = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Thermotita_e = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Thermotita_f = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Thermotita_g = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Thermotita_h = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ilektrismos_a = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ilektrismos_b = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ilektrismos_c = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ilektrismos_d = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ilektrismos_e = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ilektrismos_f = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ilektrismos_g = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ilektrismos_h = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ilektrismos_i = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Fos_a = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Fos_b = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Fos_c = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Fos_d = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Fos_e = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ixos_a = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ixos_b = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ixos_c = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ixos_d = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ixos_e = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ixos_f = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Mixaniki_a = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Mixaniki_b = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Mixaniki_c = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Mixaniki_d = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Mixaniki_e = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Mixaniki_f = "0"; 
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    rawXML.Player.Score.Mixaniki_g = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Mixaniki_h = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Mixaniki_i = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Mixaniki_j = "0"; 
     
     
  
    trace(rawXML.Player.Name); 
  
  
    trace(loader.data); 
  
    trace("DOULEYEI"); 
  
    var file:FileReference = new FileReference; 
    file.save( rawXML , "Players.xml" );  
     
    trace(rawXML.Player.Name); 
     
     
    gotoAndStop(1,"Periehomena"); 
    } 
   } 
 
} 
 
function continueToGame (e:MouseEvent) 
{ 
    trace("nameHandler"); 
    trace(txtbx_playerName.text); 
     
    var playersName:String = txtbx_playerName.text; 
    trace(playersName); 
  
    var rawXML:XML = new XML(loader.data); 
     
    trace(rawXML.Player.Name); 
    trace(rawXML.Player.Score.Ogkos); 
  
    if(rawXML.Player.Name == playersName){ 
     gotoAndStop(1,"Periehomena"); 
    } 
    else{ 
  
    rawXML.Player.Name = playersName; 
    rawXML.Player.Score.Ogkos = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Maza = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Piknotita = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Migmata = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Dialimata = "0"; 
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    rawXML.Player.Score.Energia_a = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Energia_b = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Energia_c = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Energia_d = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Energia_e = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Peptiko_a = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Peptiko_b = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Peptiko_c = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Thermotita_a = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Thermotita_b = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Thermotita_c = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Thermotita_d = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Thermotita_e = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Thermotita_f = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Thermotita_g = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Thermotita_h = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ilektrismos_a = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ilektrismos_b = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ilektrismos_c = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ilektrismos_d = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ilektrismos_e = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ilektrismos_f = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ilektrismos_g = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ilektrismos_h = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ilektrismos_i = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Fos_a = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Fos_b = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Fos_c = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Fos_d = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Fos_e = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ixos_a = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ixos_b = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ixos_c = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ixos_d = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ixos_e = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Ixos_f = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Mixaniki_a = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Mixaniki_b = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Mixaniki_c = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Mixaniki_d = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Mixaniki_e = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Mixaniki_f = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Mixaniki_g = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Mixaniki_h = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Mixaniki_i = "0"; 
    rawXML.Player.Score.Mixaniki_j = "0"; 
  
    trace(rawXML.Player.Name); 
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    trace(loader.data); 
  
    trace("DOULEYEI"); 
  
    var file:FileReference = new FileReference; 
    file.save( rawXML , "Players.xml" );  
     
    trace(rawXML.Player.Name); 
     
     
    gotoAndStop(1,"Periehomena"); 
    } 
   } 

 

Πίλαθαο 1 : Κώδηθαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ νλόκαηνο ηνπ παίθηε θαη πηζαλή απνζήθεπζε ηνπ 

αξρείνπ Players.xml ζε πεξίπησζε λένπ παίθηε 

 

 

stop(); 
var scoreEnergia_a:Number = 0; 
 
score_boxEnerg_a.text = scoreEnergia_a.toString(); 
 
periehomena_but.addEventListener(MouseEvent.CLICK,gotoPeriehomena); 
 
stage.focus = this; 
 
var rightAnswerEnerg_a :Boolean = false; 
 
syn_energ_a_but.addEventListener(MouseEvent.CLICK,gotoEnerg_a2); 
 
 
dinamiki_but.addEventListener(MouseEvent.CLICK,RightAnswerEnerg_a1); 
 
ximiki_but.addEventListener(MouseEvent.CLICK,WrongAnswerEnerg_a1); 
 
thermiki_but.addEventListener(MouseEvent.CLICK,WrongAnswerEnerg_a1); 
 
function WrongAnswerEnerg_a1 (e:MouseEvent) 
{ 
 trace("WRONG ANSWER"); 
  
 result_boxEnerg_a.text = "Λυπάμαι, ζκανεσ λάθοσ. Προςπάθηςε πάλι!"; 
 if(rightAnswerEnerg_a == false) 
  { 
   scoreEnergia_a = scoreEnergia_a - 30; 
  } 
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  //trace(scoreMaza); 
  score_boxEnerg_a.text = scoreEnergia_a.toString(); 
} 
 
function RightAnswerEnerg_a1 (e:MouseEvent) 
{ 
  
 result_boxEnerg_a.text = "Πολφ Σωςτά!"; 
 trace("RIGHT ANSWER"); 
  
 if(rightAnswerEnerg_a == false){ 
  scoreEnergia_a = scoreEnergia_a + 100; 
  //trace(scoreMaza); 
  rightAnswerEnerg_a = true; 
 } 
 score_boxEnerg_a.text = scoreEnergia_a.toString(); 
  
} 
 
 
function gotoEnerg_a2 (e:MouseEvent) 
{ 
 
 gotoAndStop(2,"ENERGIAa"); 
} 

 

Πίλαθαο 2 : Κώδηθαο γηα ηελ πξώηε θαηεγνξία παηρληδηώλ. 

 

 

stop(); 
 
score_boxEnerg_e.text = scoreEnergia_e.toString(); 
 
periehomena_but.addEventListener(MouseEvent.CLICK,gotoPeriehomena); 
 
stage.focus = this; 
 
rightAnswerEnerg_e = false; 
 
syn_energ_e3_but.addEventListener(MouseEvent.CLICK,gotoEnerg_e4); 
 
 
chocolate_but_e3.addEventListener(MouseEvent.CLICK,RightAnswerEnerg_e3); 
bread_but_e3.addEventListener(MouseEvent.CLICK,WrongAnswerEnerg_e3); 
 
function WrongAnswerEnerg_e3 (e:MouseEvent) 
{ 
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 trace("WRONG ANSWER"); 
  
 result_boxEnerg_e.text = "Λυπάμαι, ζκανεσ λάθοσ. Προςπάθηςε πάλι!"; 
 if(rightAnswerEnerg_e == false) 
  { 
   scoreEnergia_e = scoreEnergia_e - 30; 
  } 
  //trace(scoreMaza); 
  score_boxEnerg_e.text = scoreEnergia_e.toString(); 
} 
 
function RightAnswerEnerg_e3 (e:MouseEvent) 
{ 
  
 result_boxEnerg_e.text = "Πολφ Σωςτά!"; 
 trace("RIGHT ANSWER"); 
  
 if(rightAnswerEnerg_e == false){ 
  scoreEnergia_e = scoreEnergia_e + 100; 
  //trace(scoreMaza); 
  rightAnswerEnerg_e = true; 
 } 
 score_boxEnerg_e.text = scoreEnergia_e.toString(); 
  
} 
 
 
function gotoEnerg_e4 (e:MouseEvent) 
{ 
 
 gotoAndStop(4,"ENERGIAe"); 
} 

 

Πίλαθαο 3 : Κώδηθαο γηα ηελ δεύηεξε θαηεγνξία παηρληδηώλ. 

 

 

stop(); 
 
var scorePeptiko_b:Number = 0; 
 
score_boxPeptiko_b.text = scorePeptiko_b.toString(); 
 
periehomena_but.addEventListener(MouseEvent.CLICK,gotoPeriehomena); 
 
stage.focus = this; 
 
var rightAnswerPeptiko_b:Boolean = false; 
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syn_Peptiko_b_but.addEventListener(MouseEvent.CLICK,gotoPeptiko_b2); 
 
answer_box_pb1.text = ""; 
 
stage.focus = answer_box_pb1; 
 
answer_box_pb1.maxChars = 7; 
 
answer_box_pb1.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, 
answerHandler_pb1); 
 
 
elegxos_but_pb1.addEventListener(MouseEvent.CLICK,checkResult_pb1_2); 
 
 
function answerHandler_pb1 (event:KeyboardEvent) 
{ 
  if(event.charCode == 13) 
   { 
    checkResult_pb1(); 
   } 
} 
 
function checkResult_pb1() 
{ 
  
 if(answer_box_pb1.text == "νεογιλά" || answer_box_pb1.text == 
"Νεογιλά" || answer_box_pb1.text == "νεογιλα" || answer_box_pb1.text 
== "ΝΕΟΓΙΛΑ") 
 { 
  result_boxPeptiko_b.text = "Πολφ Σωςτά!!"; 
   
  if(rightAnswerPeptiko_b == false) 
  { 
   scorePeptiko_b = scorePeptiko_b +100; 
   rightAnswerPeptiko_b = true; 
    
  } 
  trace(scorePeptiko_b); 
  score_boxPeptiko_b.text = scorePeptiko_b.toString(); 
 } 
 else  
 { 
  result_boxPeptiko_b.text = "Λυπάμαι, ζκανεσ λάθοσ. Προςπάθηςε 
πάλι!"; 
  if(rightAnswerPeptiko_b == false) 
  { 
   scorePeptiko_b = scorePeptiko_b - 30; 
  } 
  //answer_box_m1.text = ""; 



 

66 

  trace(scorePeptiko_b); 
  score_boxPeptiko_b.text = scorePeptiko_b.toString(); 
 } 
  
} 
 
function checkResult_pb1_2(e:MouseEvent) 
{ 
  
 if(answer_box_pb1.text == "νεογιλά" || answer_box_pb1.text == 
"Νεογιλά" || answer_box_pb1.text == "νεογιλα" || answer_box_pb1.text 
== "ΝΕΟΓΙΛΑ") 
 { 
  result_boxPeptiko_b.text = "Πολφ Σωςτά!!"; 
   
  if(rightAnswerPeptiko_b == false) 
  { 
   scorePeptiko_b = scorePeptiko_b +100; 
   rightAnswerPeptiko_b = true; 
    
  } 
  trace(scorePeptiko_b); 
  score_boxPeptiko_b.text = scorePeptiko_b.toString(); 
 } 
 else  
 { 
  result_boxPeptiko_b.text = "Λυπάμαι, ζκανεσ λάθοσ. Προςπάθηςε 
πάλι!"; 
  if(rightAnswerPeptiko_b == false) 
  { 
   scorePeptiko_b = scorePeptiko_b - 30; 
  } 
  //answer_box_m1.text = ""; 
  trace(scorePeptiko_b); 
  score_boxPeptiko_b.text = scorePeptiko_b.toString(); 
 } 
  
} 
 
function gotoPeptiko_b2 (e:MouseEvent) 
{ 
 
 gotoAndStop(2,"PEPTIKOb"); 
} 

 

Πίλαθαο 4 : Κώδηθαο γηα ηελ ηξίηε θαηεγνξία παηρληδηώλ. 
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stop(); 

score_boxEnerg_a.text = scoreEnergia_a.toString(); 

 

stage.focus = this; 

 

periehomena_butEnergia_aFinale.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 

gotoPeriehomenaFromAwardsEnergia_a); 

 

scoreFinaleEnergia_a.text = scoreEnergia_a.toString(); 

 

save_butEnergia_a.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 

Energia_aSaveScore); 

 

var awardEnergia_a:String = ""; 

 

var gold6:mc_award_gold = new mc_award_gold(); 

gold6.x = 480,50; 

gold6.y = 352,45; 

 

var silver6:mc_award_silver = new mc_award_silver(); 

silver6.x = 486,15; 

silver6.y = 366,45; 

 

var bronze6:mc_award_bronze = new mc_award_bronze(); 

bronze6.x = 480,15; 

bronze6.y = 358,45; 

 

if(scoreEnergia_a == 700) 

{ 

 awardEnergia_a = "gold"; 

 

 stage.addChild(gold6); 

 

} 

else if(scoreEnergia_a < 700 && scoreEnergia_a >= 490) 

{ 

 awardEnergia_a = "silver"; 

 stage.addChild(silver6); 

} 

else 

{ 

 awardEnergia_a = "bronze"; 

 stage.addChild(bronze6); 

  

} 

 

 

 

var Energia_aSaveLoader:URLLoader = new URLLoader(); 

Energia_aSaveLoader.load( new URLRequest("Players.xml")); 
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function Energia_aSaveScore (e:MouseEvent) 

{ 

 

    trace("Energia_aSaveScore"); 

    var rawXML:XML = new   

XML(Energia_aSaveLoader.data); 

    trace(rawXML.Player.Name); 

    trace(rawXML.Player.Score.Energia_a); 

     

     

    rawXML.Player.Score.Energia_a = 

scoreEnergia_a.toString(); 

  

    trace(rawXML.Player.Score.Energia_a); 

  

  

    trace(Energia_aSaveLoader.data); 

  

    trace("DOULEYEI"); 

  

    var file:FileReference = new FileReference; 

    file.save( rawXML , "Players.xml" );  

     

    trace(rawXML.Player.Name); 

     

     

    } 

 

Πίλαθαο 5 : Κώδηθαο γηα ηελ νζόλε ηειηθήο βαζκνινγίαο ππνελόηεηαο. 

 

 

 

function gotoPeriehomena (e:MouseEvent) 

{ 

  

  

 gotoAndStop(1,"Periehomena"); 

} 

 

Πίλαθαο 6 : Κώδηθαο γηα function επηζηξνθήο ζηα πεξηερόκελα. 

 

 

 

function gotoPeriehomenaFromAwardsEnergia_a (e:MouseEvent) 

{ 

 periehomenaPressed = true; 
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 if(awardEnergia_a == "gold"){ 

 stage.removeChild(gold6);} 

 else if(awardEnergia_a == "silver"){ 

 stage.removeChild(silver6);} 

 else{ 

 stage.removeChild(bronze6);} 

  

 gotoAndStop(1,"Periehomena"); 

} 

 

Πίλαθαο 7 : Κώδηθαο γηα function επηζηξνθήο ζηα πεξηερόκελα από νζόλε ηειηθήο 

βαζκνινγίαο. 
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Μέξνο Β : Απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ απαηηνύλ γξαπηή απάληεζε 

 

Όγθνο : 

Δξώηεζε : Αξρηθά ν όγθνο ηνπ λεξνύ είλαη 200 ml. Πόζν όγθν έρεη ε πέηξα; 

Απάληεζε : 150 

 

Δξώηεζε : Αξρηθά ν όγθνο ηνπ λεξνύ είλαη 200 ml. Πόζν όγθν έρεη ην ακαμάθη; 

Απάληεζε : 200 

 

Δξώηεζε : Αξρηθά ν όγθνο ηνπ λεξνύ είλαη 200 ml. Πόζν όγθν έρεη ην θνπηαιάθη; 

Απάληεζε : 50 

 

Μάδα :  

Δξώηεζε : Σν παθέην πνπ πεξηέρεη αιεύξη έρεη κάδα 2 θηιά. Σν θάζε παθέην καθαξόληα έρεη κάδα 1 

θηιό. Πόζα παθέηα καθαξόληα πξέπεη λα βάινπκε ζηελ δπγαξηά γηα λα ηζνξξνπήζεη; 

Απάληεζε : 2 

 

Δξώηεζε : Σν παθέην πνπ πεξηέρεη καθαξόληα έρεη κάδα 1 θηιό. Ζ θάζε θνλζέξβα πνπ πεξηέρεη ηόλν 

έρεη κάδα 250 γξακκάξηα. Πόζεο θνλζέξβεο ηόλνπ πξέπεη λα βάινπκε ζηελ δπγαξηά γηα λα 

ηζνξξνπήζεη; 

Απάληεζε : 4 

 

Δξώηεζε : Σν παθέην πνπ πεξηέρεη αιεύξη έρεη κάδα 2 θηιά. Σν θάζε βαδάθη πνπ πεξηέρεη κέιη έρεη 

κάδα 500 γξακκάξηα. Πόζα βαδάθηα κέιη πξέπεη λα βάινπκε ζηελ δπγαξηά γηα λα ηζνξξνπήζεη; 

Απάληεζε : 4 

 

Μειεηάκε ηα δηαιύκαηα :  

Δξώηεζε : ην παξαθάησ πνηήξη, πνπ πεξηέρεη λεξό, δηαιύζακε 30 θνπηαιηέο δάραξε. Πσο 

νλνκάδεηαη ε νπζία πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί ζηνλ πάην ηνπ πνηεξηνύ; 

Απάληεζε : ίδεκα 

 

Σα δόληηα καο – Ζ αξρή ηνπ ηαμηδηνύ ηεο ηξνθήο :  

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδνληαη ηα δόληηα πνπ έρεη έλα παηδί κέρξη πεξίπνπ ηελ ειηθία ησλ 6 εηώλ; 

Απάληεζε : λενγηιά 

 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδνληαη ηα δόληηα πνπ έρεη έλαο ελήιηθαο άλζξσπνο; 

Απάληεζε : κόληκα 

 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ε ιεπθή, ζθιεξή νπζία πνπ θαιύπηεη ην ηκήκα ηνπ δνληηνύ πνπ 

βιέπνπκε ; 

Απάληεζε : αδακαληίλε 

 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ην ηκήκα ηνπ δνληηνύ πνπ βιέπνπκε ; 

Απάληεζε : κύιε 
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Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ην ηκήκα ηνπ δνληηνύ πνπ είλαη ζθελσκέλν ζηα νύια; 

Απάληεζε : ξίδα 

 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ε νπζία πνπ θαιύπηεη ην ηκήκα ηνπ δνληηνύ πνπ είλαη ζθελσκέλν κέζα 

ζηα νύια; 

Απάληεζε : νζηεΐλε 

 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ε καιαθή νπζία ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα αηκνθόξα αγγεία θαη ηα 

λεύξα; 

Απάληεζε : πνιθόο 

 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ε νπζία πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ αδακαληίλε ή ηελ νζηεΐλε θαη ηνλ 

πνιθό; 

Απάληεζε : νδνληίλε 

 

Σν ηαμίδη ηεο ηξνθήο ζπλερίδεηαη :  

Δξώηεζε : Μέζα από πνην όξγαλν ηαμηδεύεη ε ηξνθή από ην ζηόκα ζην ζηνκάρη; 

Απάληεζε : νηζνθάγνο 

 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ν αδέλαο πνπ παξάγεη ρεκηθέο νπζίεο πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ 

δηάζπαζε ησλ ηξνθώλ; 

Απάληεζε : πάγθξεαο 

 

Δξώηεζε Πώο νλνκάδεηαη ε νπζία πνπ εθθξίλεηαη ζην ζηόκα; 

Απάληεζε : ζάιην 

 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ην όξγαλν ζην νπνίν ε ηξνθή κεηαηξέπεηαη ζε παρύξεπζην πγξό; 

Απάληεζε : ζηνκάρη 

 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ην όξγαλν ζην νπνίν παξάγεηαη ε ρνιή; 

Απάληεζε : ζπθώηη 

 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ην όξγαλν από ην νπνίν ηα ρξήζηκα ζηνηρεία ησλ ηξνθώλ πεξλάλε ζην 

αίκα; 

Απάληεζε : ιεπηό έληεξν 

 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ην αξρηθό ηκήκα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ; 

Απάληεζε : δσδεθαδάρηπινο 

 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ε νπζία πνπ πξνθαιεί δηάζπαζε ησλ ιηπώλ; 

Απάληεζε : ρνιή 

 

Σν ζεξκόκεηξν :  

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ην όξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα κεηξήζνπκε αθξηβώο ηελ 

ζεξκνθξαζία θάπνηνπ ζώκαηνο; 

Απάληεζε : ζεξκόκεηξν 
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Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ε νπζία πνπ ρξεζηκνπνηεί ην παξαθάησ ζεξκόκεηξν γηα λα καο δείμεη 

ηελ ζεξκνθξαζία; 

Απάληεζε : πδξάξγπξνο 

 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ε νπζία πνπ ρξεζηκνπνηεί ην παξαθάησ ζεξκόκεηξν γηα λα καο δείμεη 

ηελ ζεξκνθξαζία; 

Απάληεζε : νηλόπλεπκα 

 

Δξώηεζε : Πόζνπο βαζκνύο Κειζίνπ ζα δείμεη έλα ζεξκόκεηξν αλ ην βάινπκε ζε έλα παγάθη, πνπ 

δεκηνπξγήζεθε από θαζαξό λεξό θαη ιηώλεη; 

Απάληεζε : 0 

 

Δξώηεζε : Πόζνπο βαζκνύο Κειζίνπ ζα δείμεη έλα ζεξκόκεηξν αλ ην βάινπκε ζε έλα δνρείν κε 

θαζαξό λεξό πνπ βξάδεη; 

Απάληεζε : 100 

 

Βξαζκόο :  

Δξώηεζε : Πόζνπο βαζκνύο Κειζίνπ πξέπεη λα θηάζεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαζαξνύ λεξνύ γηα λα 

βξάζεη; 

Απάληεζε : 100 

 

Έλα απιό θύθισκα : 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ην αληηθείκελν ζην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλε ε ιάκπα ζην ζπίηη καο; 

Απάληεζε : ιπρληνιαβή 

 

Σν ειεθηξηθό ξεύκα : 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδνληαη ηα ζεηηθά θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα; 

Απάληεζε : πξσηόληα 

 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδνληαη ηα αξλεηηθά θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα; 

Απάληεζε : ειεθηξόληα 

 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδνληαη ηα ζσκαηίδηα πνπ δελ είλαη ειεθηξηθά θνξηηζκέλα; 

Απάληεζε : λεηξόληα 

 

Ο δηαθόπηεο :  

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ε ζπζθεπή πνπ καο επηηξέπεη λα αλάβνπκε θαη λα ζβήλνπκε εύθνια θαη 

κε αζθάιεηα ηελ ιάκπα ζην ζπίηη καο; 

Απάληεζε : δηαθόπηεο 

 

Ζ δηάδνζε ηνπ θσηόο : 

Δξώηεζε : Πόζεο πεγέο θσηόο ππάξρνπλ ζηελ εηθόλα; 

Απάληεζε : 2 

 

Δξώηεζε : Πόζεο πεγέο θσηόο ππάξρνπλ ζηελ εηθόλα; 

Απάληεζε : 1 
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Γηαθαλή, εκηδηαθαλή θαη αδηαθαλή ζώκαηα :  

Δξώηεζε : Πόζεο πεγέο θσηόο ππάξρνπλ ζηελ εηθόλα; 

Απάληεζε : δηαθαλέο (ή δηάθαλν) 

 

Δξώηεζε : Πώο ραξαθηεξίδεηαη έλα ζώκα ην νπνίν επηηξέπεη ζε ιίγν θσο λα πεξλάεη από κέζα ηνπ; 

Απάληεζε : εκηδηαθαλέο (ή εκηδηάθαλν) 

 

Δξώηεζε : Πώο ραξαθηεξίδεηαη έλα ζώκα ην νπνίν δελ επηηξέπεη ζην θσο λα πεξλάεη από κέζα ηνπ; 

Απάληεζε : αδηαθαλέο (ή αδηάθαλν) 

 

Φσο θαη ζθηέο :  

Δξώηεζε : Ση ζα δεκηνπξγεζεί αλ βάινπκε κπξνζηά από κηα πεγή θσηόο έλα αδηαθαλέο 

αληηθείκελν, έηζη ώζηε λα αλαθόπηεη ηελ επζύγξακκε πνξεία ηνπ θσηόο; 

Απάληεζε : ζθηά 

 

Αλάθιαζε θαη δηάρπζε ηνπ θσηόο :  

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν κηα θσηεηλή αθηίλα ζπλαληά κία ιεία θαη 

γπαιηζηεξή επηθάλεηα θαη αιιάδεη θαηεύζπλζε; 

Απάληεζε : αλάθιαζε 

 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν κηα θσηεηλή αθηίλα ζπλαληά κία ηξαρηά 

επηθάλεηα θαη αλαθιάηαη ζε πνιιέο θαηεπζύλζεηο; 

Απάληεζε : δηάρπζε 

 

Απνξξόθεζε ηνπ θσηόο : 

Δξώηεζε : Ση ζπκβαίλεη ζην θσο όηαλ πέθηεη πάλσ ζε κία αλνηρηόρξσκε επηθάλεηα; 

Απάληεζε : δηαρέεηαη 

 

Δξώηεζε : Ση ζπκβαίλεη ζην θσο όηαλ πέθηεη πάλσ ζε κία ζθνπξόρξσκε επηθάλεηα; 

Απάληεζε : απνξξνθάηαη 

 

Πώο παξάγεηαη ν ήρνο :  

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδνληαη ηα ζώκαηα πνπ παξάγνπλ ήρν; 

Απάληεζε : ερεηηθέο πεγέο 

 

Αλάθιαζε ηνπ ήρνπ : 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη αλ θάπνηνο βξίζθεηαη ζε έλα θαξάγγη, 

θσλάμεη θάηη θαη αθνύζεη μαλά απηό πνπ είπε, ιόγσ ηεο αλάθιαζεο ηνπο ήρνπ; 

Απάληεζε : ερώ 

 

Ζρνξύπαλζε – Ζρνπξνζηαζία :  

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν θάπνηεο ερεηηθέο πεγέο παξάγνπλ ήρνπο 

κεγάιεο έληαζεο, νη νπνίνη είλαη ελνριεηηθνί γηα ηνπο αλζξώπνπο; 

Απάληεζε : ερνξύπαλζε 
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Πώο κεηξάκε ηελ δύλακε : 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ην όξγαλν πνπ καο βνεζάεη λα κεηξάκε ηηο δπλάκεηο; 

Απάληεζε : δπλακόκεηξν 

 

Σξηβή – Μία ζεκαληηθή δύλακε : 

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ε δύλακε πνπ δπζθνιεύεη ηελ θίλεζε ησλ ζσκάησλ; 

Απάληεζε : ηξηβή 

 

Ζ πδξνζηαηηθή πίεζε :  

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ε πίεζε πνπ αζθείηαη ζην κπαιόλη ιόγσ ηνπ βάξνπο ηνπ λεξνύ πνπ 

ππάξρεη κέζα ηνπ; 

Απάληεζε : πδξνζηαηηθή 

 

Ζ αηκνζθαηξηθή πίεζε :  

Δξώηεζε : Πώο νλνκάδεηαη ε πίεζε πνπ πξνθαιεί ν αέξαο ιόγσ ηνπ βάξνπο ηνπ; 

Απάληεζε : αηκνζθαηξηθή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


